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 RESUMO 

           Este artigo destacará a importância da Análise das Demonstrações Contábeis para decisões 

gerenciais. Dar evidência a situação econômica e financeira das organizações. Também objetiva 

estudar e descrever como as empresas utilizam as Demonstrações Contábeis. Análise das 

Demonstrações contábeis, agregando um valor nas organizações  em confrontação com elementos 

patrimoniais, focando os fatos ocorridos, que determinam a situação atual e projetando uma visão das 

tendências futuras. Por isso é de grande importância o conhecimento das informações, 

disponibilizadas por elas, e utilizá-las para tomada de decisões nas organizações. 

Palavra Chave- Análise das Demonstrações Contábeis, tomada de decisões, organizações. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 Atualmente a velocidade das mudanças ocorridas no ambiente 

organizacional tem sido cada vez mais constante. A necessidade das organizações 

em acompanhar tais mudanças, tem sido de suma importância, com o mercado cada 

vez mais concorrido. A complexidade das mudanças, as organizações têm a 

necessidade de serem bem administradas em prol do seu desenvolvimento e 

crescimento frente aos seus concorrentes. Por isso, é importante saber tomar 

decisões corretas nas horas certas, para facilitar o seu desempenho no cenário 

econômico. Segundo Iudícibus (2013, p. 5), a Análise de Balanços é mais que uma 
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simples técnica a ser aplicada, é a “arte de saber extrair relações úteis, para o 

objetivo econômico que tivermos em mente, dos relatórios contábeis tradicionais e 

de suas extensões e detalhamentos, se for o caso”. Com base nos resultados 

levantados pela Análise das Demonstrações Contábeis, os gestores têm uma visão 

melhor sobre a situação e evolução financeira da empresa, e até mesmo a sua 

posição no mercado em relação aos seus concorrentes, quando comparados seus 

índices com os de outras empresas. Com estas informações, os gestores possuem 

uma base mais estruturada para tomar decisões a respeito do futuro da empresa, 

tornando-as mais eficazes. A contabilidade no decorrer dos anos, tem se mostrado 

muito eficaz no processo de gestão das empresas. Na verdade deixou de ser uma 

simples ciência, para se tornar uma ferramenta de grande utilidade no ambiente 

organizacional. Daí, pode se destacar que a contabilidade é uma ferramenta 

indispensável para as empresas no contexto atual, pois oferece suporte para a 

tomada de decisão. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e quantitativa quanto 

à natureza, do tipo descritiva quanto aos objetivos, sendo realizada por meio de um 

estudo de caso, em uma empresa X de São João Del Rei. Sob este aspecto, a 

presente pesquisa terá como objetivo geral: realizar uma análise nos demonstrativos 

contábeis, levantando informações a respeito da situação financeira e econômica da 

empresa. Com o intuito de atingir o objetivo geral e a sua complementação de 

acordo com as etapas consecutivas, os objetivos específicos são: analisar os índices 

de liquidez, endividamento, rentabilidade da empresa; apresentar os índices de 

estrutura de capital; e através da análise desses indicadores, verificar qual a 

situação econômica e financeira da empresa nos períodos estudados. A justificativa 

do estudo se dá pela importância de se fazer uma análise financeiro econômica 

detalhada para toda e qualquer empresa, independente do seu porte ou ramo de 

atuação. Isso porque ela proporciona uma visão geral de como estão sendo 

realizados os processos e seus respectivos retornos com base em informações 

precisas e seguras tanto para facilitar a tomada de decisão, quanto para direcionar 

investimentos futuros. Com isso, é possível propor melhorias acerca das atividades 

desenvolvidas para otimização de recursos utilizados. 

 

 
 1.2 METODOLOGIA 
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           Para o desenvolvimento desse trabalho, a metodologia utilizada quanto a sua 
finalidade é a pesquisa aplicada. Quanto aos procedimentos, serão utilizadas as 
técnicas: bibliográfica, documental e estudo de caso. 
 
A pesquisa aplicada tem finalidade prática, motivada pela necessidade de resolver 
problemas concretos. A pesquisa bibliográfica, conforme explica Marconi e Lakatos 
(1999, p. 73): 
 

 
                                                [...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 

estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
                      pesquisas, monografia, teses, material cartográfico etc. Sua finalidade é 

                                                  colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito [...] 
 

 

          A pesquisa documental, segundo Gil (2013) é muito parecida com a 
bibliográfica, tendo em vista que os dois tipos de pesquisa utilizam dados já 
existentes, porém a diferença está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica é baseada em obras de autores para um público específico, a pesquisa 
documental é baseada em documentos elaborados para diversos fins. 
 
         Vergara (2013) afirma que os principais documentos utilizados: balancetes, 
ofícios, memorandos, entre outros. Conforme descreve Beuren (2009), o estudo de 
caso é uma pesquisa onde se estuda, de maneira mais aprofundada, em um caso 
específico. Na área da Contabilidade geralmente são realizadas pesquisas em 
organizações, visando à configuração, à análise e aplicação de teorias contábeis. 
 
          Os dados foram coletados em livros, legislações, sites e Demonstrações 
Contábeis da empresa objeto de estudo. A análise foi realizada com base nas 
informações contidas nos Balanços Patrimoniais e Demonstrações do Resultado do 
Exercício da empresa, através de índices econômico-financeiros. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  HISTÓRICO DA CONTABILIDADE  

 

          A contabilidade é considerada uma das profissões mais antigas que existem 

no mundo, desde a Antiguidade. Devido a necessidade de conhecer o montante de 

suas riquezas, antes mesmo de se começar a escrever e calcular, o homem já fazia 

seu controle patrimonial, através de pinturas e esculturas nas cavernas. 

  

         Sá (2006) destaca que com a introdução da moeda, os registros evoluíram, 

porém os métodos de escriturar ainda eram simples. Com o surgimento dos bancos, 
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expansão do comércio e o grande desenvolvimento das atividades bancárias, a 

contabilidade começou a se desenvolver de forma mais organizada, pois cada vez 

mais se tornava necessário mecanismo de controle patrimonial. 

 

         Apenas entre o século XIII e XVI a contabilidade atinge a maturidade. Grande 

responsável por isso foi a publicação do livro do frade Francisco Luca Paccioli,em 

1494 na Itália, com o processo de partidas dobradas. Esse método é usado até hoje 

( MARION 2012b ). 

 

2.2 CONCEITOS E OBJETIVOS DA CONTABILIDADE  

 

           A Contabilidade é uma ciência que estuda e controla o patrimônio das 

entidades através dos registros das operações administrativas e econômicas, em 

face das ações humanas. 

 

          A contabilidade visa o entendimento de forma mais clara e compacta para a 

melhora da entidade através dos relatórios apresentados. Com auxilio das 

Demonstrações contábeis pode-se tomar decisões mais seguras acerca dos 

investimentos. 

 

         Segundo Iudícibus et al. (2010), a contabilidade é uma ciência de natureza 

social quanto ás finalidades, pois possibilita um conhecimento das configurações de 

rentabilidade e financeiras, assim como auxilia o aumento da riqueza da empresa. 

 

         Sá (2006, p.46) Diz que “contabilidade é uma ciência que estuda os 

fenômenos patrimoniais, preocupando-se com a realidade, evidências e 

comportamentos dos mesmos, em relação à eficácia das células sociais”. 

 

         Marion (2009) enfatiza que a contabilidade auxilia a tomada de decisões, pois 

fornece o máximo de informações, registra todas as movimentações mensuráveis 

monetariamente, e entrega aos interessados na situação da empresa em forma de 

relatórios. Os relatórios analisam os resultados obtidos e as causas, e a partir 

dessas informações, tomam-se decisões em relação ao futuro. 
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2.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

       As Demonstrações Contábeis também denominadas Demonstrações 

Financeiras, são relatórios em que mostram a situação da empresa em determinado 

momento, com o intuito de fornecer informações e dados que as empresas oferecem 

ao fim de cada exercício com a finalidade de mostrar aos acionistas, ao governo e 

todos os interessados, o que ocorreu na empresa durante aquele período. 

 

        De acordo com Marion (2012b), o relatório contábil é a exposição resumida e 

ordenada de dados colhidos pela contabilidade com objetivo de relatar aos usuários 

principais fatos registrados pela contabilidade em determinado período. 

 

         A Lei das Sociedades por Ações, a leis n° 6.404 de 1976, alterada pela lei n° 

11.638 de 2007, as demonstrações obrigatórias são: 

 

• Balanço Patrimonial; 

• Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados;  

• Demonstração do resultado dos Exercícios; 

• Demonstração dos Fluxos de Caixa, para empresas com patrimônio líquido 

superior a R$2.000.000,00 na data do balanço; 

• Demonstração do Valor adicionado, se a companhia for aberta. 

 

      De acordo com a Lei 6.404/76, as demonstrações deverão ser acompanhadas 

de notas explicativas e elaboradas no final de cada exercício social. 

 

2.3.1 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

        O Balanço Patrimonial é o que apresenta a situação patrimonial da empresa em 

um determinado momento. Entre os relatórios gerados pela contabilidade, o balanço 

patrimonial é o mais importante. 
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        O Balanço Patrimonial é dividido em dois grupos, Ativo que se encontra no lado 

esquerdo e o Passivo que se encontra no lado direito. 

  

        Conforme Marion (2009), o ativo é constituído por itens positivos do patrimônio 

e traz ganhos para a empresa. São as aplicações do capital proveniente do Passivo 

e Patrimônio Líquido. No lado do Passivo estão as obrigações da empresa, ou seja, 

suas dívidas. 

 

         Iudícibus (2001) descreve o Passivo como uma obrigação exigível, sua 

liquidação será cobrada quando vencer. Ele é caracterizado pela origem dos 

recursos que são aplicados no Ativo. 

 

           De acordo com o art. 178 da Lei n°6.404/76, (alterado pela Lei n° 11.941 de 

2009), o Ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante, composto por 

ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. São ordenados 

em ordem decrescente de Liquidez. 

          No art. 178 da Lei n° 6.404/76, o grupo de Passivo é dividido em passivo 

circulante, passivo não circulante, e patrimônio liquido, esse último subdividido em 

capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, 

ações em tesouraria e prejuízo acumulados.   

 

      As Contas devem estar de forma ordenada e uniforme para que os usuários 

possam interpretar o balanço corretamente. 

 

2.3.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

      A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal 

apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto 

de operações realizadas num determinado período, normalmente, de doze meses. 

As empresas deverão na Demonstração do Resultado do Exercício discriminar: 

-   A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e 

os impostos; 
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-  A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto; 

-  As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as 

despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

 

-  O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 

 

-  O resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o 

imposto; 

 

- As participações de debêntures, empregados, administradores e partes 

beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou 

fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem 

como despesa; - O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação 

do capital social. 

 

       Como definem Iudícibus et al. (2010), a Demonstração do Resultado do 

Exercício é uma evidencialização do resultado líquido do período através da 

apresentação resumida das operações realizadas pela empresa durante o exercício 

social. Através dessa demonstração é apurado o lucro ou prejuízo da empresa 

durante um período. 

        Segundo o § 1º do art. 187 da Lei nº 6.404/76, serão computados na 

determinação do resultado as receitas e os rendimentos ganhos, independente da 

sua realização em moeda; e os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou 

incorridos, correspondentes as receitas e rendimentos. 

 

2.4  HISTÓRICO DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

       A análise das demonstrações contábeis é tão antiga quanto a própria 

contabilidade. Claro que, no começo, sua utilização, assim como a da própria 

contabilidade, era feita de maneira rudimentar. No final do século XIX, com o 

aparecimento da figura dos banqueiros e a consequente necessidade de 
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informações mais precisas para a concessão de empréstimos, começou-se o 

aprimoramento das técnicas de análise de balanços. 

 

Análise das Demonstrações Contábeis, também conhecida como Análise das 

Demonstrações Financeiras ou Análise de Balanços, é tão antiga quanto a 

Contabilidade, porém é no final do século XIX que ela surge de maneira mais 

madura  (IUDÍCIBUS, 2013; MARION, 2012a). 

 

De acordo com Silva (2008), em meados do século XIX, com o surgimento de 

grandes corporações nos Estados unidos, houve a necessidade de separar as 

funções  de proprietário e administrador da empresa. Com a separação tornou-se 

necessário um sistema de avaliação formal do desempenho da administração. 

 

      Análise Financeira sempre esteve ligada à necessidade de identificação da 

solidez e do desempenho das empresas. Marion (2012a) destaca que o surgimento 

dos Bancos Governamentais e a abertura de capital por parte das empresas 

contribuiu para o desenvolvimento e importância da Análise das Demonstrações 

Contábeis.  

         Os Bancos tinham grande interesse em obter informações sobre a situação 

econômica das empresas tomadoras de financiamentos, e com a abertura de capital 

era preciso ser feito uma  análise para a escolha das empresas mais bem-sucedidas 

em que investir. 

 

         Na primeira década do século XX os índices financeiros já eram bastante 

utilizados, especialmente o índice de liquidez corrente. A partir de 1920 foram 

criados padrões de índices para segmentos de atividade (SILVA, 2008). A análise 

vem sendo desenvolvida e aprimorada ao longo dos anos, recebendo novas 

contribuições e atribuições. 

 

2.5 CONCEITOS E OBJETIVOS DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 
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         Análise das Demonstrações Contábeis é uma ferramenta utilizada 

principalmente para identificar a situação financeira de uma empresa através de 

informações contidas em suas demonstrações. As principais Demonstrações 

Contábeis utilizadas para a análise são o Balanço Patrimonial e a Demonstração do 

Resultado do Exercício. 

 

Perez Junior e Begalli (2009, p. 239) definem Análise das Demonstrações 

Contábeis como “[...] uma forma de transformar dados em informações úteis à 

tomada de decisão”. 

 

 As informações levantadas por meio da análise são úteis a diversos usuários, 

como futuros investidores, sócios, credores, instituições financeiras, clientes, 

governo, gestores, entre outros.  

O objetivo da análise varia de acordo com o usuário interessado. Investidores, por 

exemplo, necessitam saber a situação da empresa para decidirem investir ou não; 

credores e instituições financeiras têm interesse em obter informações sobre a 

capacidade da empresa de honrar suas dívidas; acionistas utilizam a análise para 

saber os níveis de lucratividade; os gestores se baseiam nos dados, entre outras 

ferramentas, para acompanhar o desempenho da empresa ao logo dos anos 

(IUDÍCIBUS, 2013). 

 

Silva (2008, p. 6) conceitua Análise das Demonstrações Contábeis como um 

“[...] exame minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre a empresa, bem 

como das condições endógenas e exógenas que afetam financeiramente a 

empresa”. 

 

 Para desenvolver a análise de uma empresa são necessários os seguintes 

passos: coletar, conferir, preparar, processar, analisar e concluir. Análise das 

Demonstrações Contábeis é mais útil para a identificação de problemas do que 

soluções, porém, se utilizada corretamente, pode ser convertida em um “painel de 

controle” para a administração da empresa. 

 

.2.6 ÍNDICES DE LIQUIDEZ. 
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Os índices de liquidez demonstram a capacidade de a empresa liquidar em 

dia as suas obrigações. A liquidez de uma empresa é medida em termos de sua 

capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo à medida que se tornam 

devidas. 

 

Para Silva (2008, p. 283), “[...] a liquidez decorre da capacidade de a empresa 

ser lucrativa, da administração de seu ciclo financeiro e de suas decisões 

estratégicas de investimento e financiamento”. 

 

Perez Junior e Begalli (2009) consideram os índices de liquidez como os 

principais indicadores por demonstrarem a situação da empresa e a capacidade de 

pagamento de suas obrigações. 

Para uma análise mais abrangente, é aconselhável o exame dos índices de forma 

simultânea e comparativa de vários períodos. 

 

 

 

2.6.1 Liquidez Geral 

 

O índice de Liquidez Geral indica quanto a empresa possui em dinheiro e tudo 

que converterá, para liquidar suas dívidas a curto e longo prazo. 

 

LG = ativo circulante + realizável a longo prazo /passivo circulante + exigível a longo 

prazo 

 

Segundo Iudícibus (2013), através deste índice pode-se verificar a saúde 

financeira da empresa de longo prazo, no que se refere à liquidez. Este índice 

demonstra quanto a empresa possui de ativos realizáveis a curto e longo prazo para 

cada R$1,00 de dívida. Se o quociente for maior que 1, indica que a empresa opera 

com capital de giro próprio, se menor que 1, o capital de giro é de terceiros (PEREZ 

JUNIOR; BEGALLI, 2009). 
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Assaf Neto (2012) e Silva (2008), através do índice de liquidez geral é 

possível identificar se a empresa conseguiria pagar suas dívidas com suas 

disponibilidades mais seus realizáveis, caso a empresa pare suas atividades 

naquela data. 

 

2.6.2 Liquidez Corrente 

 

O índice de liquidez corrente é o mais comum. Este índice demonstra a 

capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo, calculado através da 

fórmula: 

 

                    LC = ativo circulante /passivo circulante 

Demonstra quanto a empresa possui de direitos realizáveis a curto prazo para 

cada R$1,00 devido também a curto prazo. Perez Junior e Begalli (2009) entendem 

que um índice maior que 1 indica que a empresa opera com capital circulante líquido 

próprio, índice menor que 1 indica que o capital circulante líquido é de terceiros. 

 

Segundo Assaf Neto (2012, p. 177), “quanto maior a liquidez corrente, mais 

alta se apresenta a capacidade da empresa financiar suas necessidades de capital 

de giro”. 

 

                        LC = ativo circulante /passivo circulante 

 

Silva (2008) defende que o índice de liquidez corrente de uma empresa deve 

ser comparado entre empresas do mesmo porte, mesma atividade e mesma região 

geográfica, pois ele sozinho não demonstra se a situação da empresa é boa ou não. 

 

Ferreira (2010) complementa que para se obter um índice ideal, é necessária 

a análise do ciclo operacional da empresa. 

 

2.6.3 Liquidez Seca  

O índice de liquidez seca demonstra se a empresa tem condições de cumprir suas 

obrigações a curto prazo sem depender de suas vendas futuras. 
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Mostra o quanto a empresa possui em disponibilidades e duplicatas a receber para 

cada R$1,00 devido a curto prazo. 

 

                   LS = ativo circulante – estoque /passivo circulante 

 

Iudícibus (2013, p. 96) ressalta que “esta é uma variante muito adequada para 

se avaliar conservadoramente a situação da liquidez da empresa. Eliminando-se os 

estoques do numerador, estamos eliminando uma fonte de incerteza”. 

 

Para Marion (2012a) e Gitman (2010), embora um índice de liquidez seca a 

partir de 1,0 seja considerado bom, o valor aceitável depende do setor da empresa 

analisada. 

Se a empresa converter o estoque em caixa em pouco tempo, o índice de liquidez 

corrente é mais indicado. Empresas onde o investimento em estoque é elevado e a 

maioria das suas vendas é a vista, um índice baixo não significa uma situação 

financeira ruim. 

 

2.7 ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO 

 

Os índices de endividamento mostram a situação que a empresa se encontra 

em relação as suas dívidas. Segundo Gitman (2010, p. 55), “[...] indica o volume de 

dinheiro de terceiros usado para gerar lucros”. 

 

2.7.1 Nível de Endividamento 

 

O nível de endividamento indica a proporção entre recursos de terceiros e 

recursos próprios. Demonstra o quanto a empresa captou de terceiros para cada 

R$1,00 de capital próprio. 

 

         NE = passivo circulante + passivo não circulante /patrimônio líquido 

  

Silva (2008) afirma que se o lucro gerado for maior que o custo da dívida, é 

mais interessante para a empresa utilizar capitais de terceiros, porém um 
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endividamento alto representa um risco maior para os credores. Na avaliação do 

risco da empresa, quanto maior este índice, pior. 

 

Iudícibus (2013, p. 98) relata: Este quociente é um dos mais utilizados para 

retratar o posicionamento das empresas com relação aos capitais de terceiros. 

Grande parte das empresas que vão à falência apresenta, durante um período 

relativamente longo, altos quocientes e Capitais de Terceiros/Capitais Próprios. Isto 

não significa que uma empresa com um alto quociente necessariamente irá à 

falência, mas todas ou quase todas as empresas que vão à falência apresentam 

este sintoma. 

 

2.7.2 Endividamento Geral 

 

O índice de endividamento geral mostra a relação dos recursos de terceiros e 

do total de ativos da empresa, ou seja, mede a proporção do ativo total financiada 

por terceiros.  Perez Junior e Begalli (2009) afirmam que esse índice fica entre 0 e 1, 

e mostra quanto foi originado de terceiros para cada R$1,00 aplicado em ativos, o 

restante foi proveniente de capital próprio. Quanto mais perto de 1, maior a 

dependência de capitais de terceiros pela empresa. 

 

                            EG = passivo total / ativo total 

 

 Gitman (2010, p. 57) confirma: “quanto mais elevado esse índice, maior o 

grau de endividamento da empresa e maior sua alavancagem financeira”. Pagliato 

(2009) ressalta que para avaliar se o índice é bom ou ruim deve-se analisar o 

momento econômico e financeiro. Em determinados períodos o capital de terceiros 

pode ser mais viável que o capital próprio, em outros momentos o contrário. 

 

2.8 ÍNDICES DE RENTABILIDADE 

 

Os índices de rentabilidade são empregados na avaliação da lucratividade 

relativa às atividades da empresa. Dizem respeito ao retorno, na forma de lucro, dos 

recursos aplicados. 
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2.8.1 Margem Líquida 

 

Indica a capacidade da empresa em gerar lucro comparativamente à receita 

líquida de vendas. Representa o que “sobra” da atividade da empresa no final do 

período.     

 

                              ML = lucro líquido x 100 /receita líquida 

 

De acordo com Perez Junior e Begalli (2009), esse índice é mais utilizado 

pelos sócios da empresa. Gitman (2010) destaca que esta margem é 

frequentemente utilizada como medida do sucesso de uma empresa. A margem de 

lucro líquido considerada boa varia de um setor para o outro. 

 

3 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE BALANÇOS  

 

As principais técnicas de análise de balanços são:  

 

- Análise Horizontal: identifica, ao longo de um determinado período de tempo, a 

evolução dos diversos elementos patrimoniais. Permite avaliar a evolução das 

vendas, custos e despesas; os investimentos realizados: a evolução das dívidas. 

Compara o valor de determinada conta ou de determinado grupo de contas em 

relação aos anos anteriores.  

 

"Uma vez que os balanços e demonstrações de resultados estejam expressos 

em moeda de poder aquisitivo da mesma data, a análise horizontal assume certa 

significância e pode acusar imediatamente áreas de maior interesse para 

investigação". (IUDÍCIBUS, 1995, p.74)  

 

- Análise Vertical: Permite conhecer a estrutura econômica e financeira da 

empresa, ou seja, a participação relativa a cada elemento patrimonial e de 

resultados, estabelecendo um item como base, e a partir daí verifica quanto cada um 

dos demais itens representa em relação àquele escolhido.  De outra forma: "É a 
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análise da estrutura da demonstração de resultados e do balanço patrimonial, 

buscando evidenciar as participações dos elementos patrimoniais e de resultados 

dentro do total". (PADOVEZE, 1996, p.118) 

 

 

3 ESTUDO DE CASO  
 

3.1 A EMPRESA X 
 

A direção da empresa não autorizou a publicação de seu nome neste 
trabalho, então optou-se em utilizar um nome fictício para a empresa: ela será 
chamada de Empresa X. A Empresa objeto de estudo é uma rede de lojas de roupas 
e acessórios para o público feminino, masculino e infantil, tendo seu início em 1990. 
Com sede no centro de São João Del rei, hoje a Empresa X é uma das maiores 
redes de lojas de departamentos de vestuário da Região.  

 
3.2 ANÁLISE FINANCEIRA  
 

Com base no que foi exposto, o objetivo da análise é demonstrar a situação 
econômico-financeira da empresa, tendo como fonte dados os Balanços 
Patrimoniais e Demonstrações do Resultado do Exercício divulgados em 31 de 
dezembro de cada exercício, entre 2015 e 2016.  

 
 
 
 
 
 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Levantados em 31 de dezembro de 2016, (Em milhares de reais) 

 
Ativo                                                                       2016 
 
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa                                801.592  
Contas a receber de clientes                               1.572.443  
Estoques                                                                 506.990  
Impostos a recuperar                                                68.374 
Outras contas a receber                                           48.687  
Despesas antecipadas                                               3.176 
 
Total do ativo circulante                                   3.001.262  
 
Não Circulante 
Realizável a longo prazo 
Depósitos judiciais                                                      6.893  
Impostos a recuperar                                                31.581  
Outras contas a receber                                              5.249  
Imposto de renda e contribuição social diferidos      84.925  
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Total do realizável a longo prazo                         128.648  
Investimentos                                                             63.000 
Imobilizado                                                            1.063.348  
Intangível                                                                  322.203  
Total do ativo não circulante                              1.514.262  
 
TOTAL DO ATIVO                                                 4.515.524  
 
Passivo e patrimônio                                                                                              2016 
Circulante 
Empréstimos e financiamentos                                                                                 44.614   
Financiamentos - operações serviços financeiros                                                   607.060  
Financiamentos das importações                                                                              76.732  
Fornecedores                                                                                                           471.384  
Impostos e contribuições a recolher                                                                        269.700  
Salários e férias a pagar                                                                                            87.142  
Aluguéis a pagar                                                                                                        34.672  
Obrigações estatutárias                                                                                           103.093  
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas                                                                  17.493  
Outras obrigações                                                                                                    213.506  
Total do passivo circulante                                                                                1.960.068  
 
Não Circulante 
Empréstimos e financiamentos                                                                                   12.138  
Debêntures                                                                                                             1.015.689  
Impostos e contribuições a recolher                                                                                432  
Provisão para riscos tributários                                                                                   32.272  
Outras obrigações                                                                                                       10.132  
Total do passivo não circulante                                                                          1.070.663  
Total do passivo                                                                                                    3.030.731  
 
Patrimônio líquido 
Capital social                                                                                                               719.735  
Reservas de capital                                                                                                     220.907  
Reservas de lucros                                                                                                      547.794  
Ajustes de avaliação patrimonial                                                                                     4.817  
Total do patrimônio líquido                                                                                   1.493.253  
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   4.523.984 
 
TABELA 02 – DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação, apresentado em reais) 
                                                                                                                                    2016 
 
Receita operacional líquida                                                                                  4.370.328  
Receita líquida com venda de mercadorias                                                             3.913.809  
Receita líquida com produtos e serviços financeiros                                                456.519  
 
Custos das vendas                                                                                                (1.867.584)  
Custos das vendas de mercadorias                                                                         (1.850.807) 
Custos dos produtos e serviços financeiros                                                                 (16.777)  
Lucro bruto                                                                                                               2.502.744  
 
Despesas operacionais 
Vendas                                                                                                                      (1.030.055)  
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Gerais e administrativas                                                                                               (330.255)  
Perdas em crédito, líquidas                                                                                          (142.489)  
Outros resultados operacionais                                                                                    (349.507)  
Total das despesas operacionais, líquidas                                                            (1.852.306)  
 
Lucro operacional antes do resultado financeiro                                                      650.438  
Receitas financeiras                                                                                                           52.345  
Despesas financeiras                                                                                                     (120.069)  
Total do resultado financeiro, líquido                                                                          (67.724) 
 
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social                                              582.714  
Imposto de renda e contribuição social                                                                          (175.310)  
 
Lucro líquido do exercício                                                                                               407.404  
Lucro líquido por ação - Básico R$                                                                                  3,2547  
Lucro líquido por ação - Diluído R$                                                                                  3,2029  
Quantidade de ações ao final do exercício (em milhares)                                           125.895 
 

 

3.2.1 Índices de Liquidez 
 
 TABELA 03 – ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
 
ÍNDICE                                  2014    2015     2016 
Liquidez Geral                       1,19      1,07     1,04 
Liquidez Corrente                  1,92      1,45      1,55 
 Liquidez Seca                      1,55       1,18     1,29 
 
Fonte: Elaborada pelas autoras 
 

Liquidez Geral  

 
A capacidade financeira da empresa X em liquidar suas obrigações a curto e 

longo prazo está satisfatória, pois a cada ano o quociente está igual ou maior que 1. 
Entretanto, em relação ao ano base analisado (2014),vem apresentando uma  
pequena redução nos anos subsequentes. Em 2016, para cada R$1,00 devedor, a 
empresa possui aproximadamente R$1,04 para liquidá-los. 
 
Liquidez Corrente  

 
Considerando os dados publicados, esse índice faz frente as suas obrigações 

a curto prazo, apresentando situação favorável a liquidação das mesmas. No ano de 
2015 apresentou um declínio, em 2016 voltou a alavancar esses valores, porém 
permanece ainda abaixo do índice financeiro do ano base (2014). Em 2016 a 
empresa possui R$1,55 para cada R$1,00 devido a curto. 

 
Liquidez Seca  
 

De acordo com esse índice, mesmo sem depender da venda de seus 
estoques, a empresa paga suas dívidas de curto prazo com folga. Sendo, 
basicamente, para cada R$1,00 de dívida, possui R$1,30 para cumprir suas 
obrigações.  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados obtidos apresentam, através da Análise das Demonstrações 
Contábeis, que é possível mensurar relevantes indicadores econômico-financeiros e 
dessa forma extrair informações seguras e concretas, proporcionando uma visão 
geral do desempenho e situação financeira, contribuindo para a tomada de decisões 
dentro de uma entidade. 

 Os Índices de Liquidez demonstram a situação financeira da empresa, 
medindo a solidez e capacidade de arcar com suas obrigações. Assim, observa-se 
que a empresa X possui o Ciclo de 133 dias em 2016, o que significa que durante 
esse período ela mantem-se com recursos próprios. Com relação à estrutura de 
capital a empresa deve tomar cuidado com o capital de terceiros, pois ele encontra-
se elevado. Denota-se uma dependência exagerada de recursos de terceiros, de 
acordo com o Nível de Endividamento, que teve um aumento de 43% em relação a 
2014, atingindo o percentual de 51% de capital de terceiros no ano de 2016. Os 
Índices de Rentabilidade verificam a capacidade de a empresa gerar lucros. Em 
2016 teve uma pequena melhora chegando a um lucro líquido de 9,32%, porém 
ainda não atingindo o desempenho apresentado em 2014.  

O retorno aos acionistas apresenta-se bem maior que a margem de lucro 
líquido e o retorno sobre o ativo, atingindo o percentual médio de 30% ao ano. A 
empresa se encontra numa situação confortável, porém vem apresentando um 
pequeno declínio ao longo dos anos. 

Dentre algumas sugestões, girar mais rápido os seus estoques, equilibrar os 
prazos de recebimento e pagamento. Com base neste relatório analítico pode-se 
obter uma visão geral da saúde e solidez da empresa, esse acompanhamento é no 
máximo anual, limitando-se a semanal, quinzenal, mensal ou semestral (de acordo 
com a necessidade de gerenciamento).  

A informação deve chegar de forma clara ao profissional da contabilidade 
para que o mesmo possa transformá-las em Demonstrações Contábeis confiáveis. 
Somente com o resultado é possível tomar decisões que favoreçam a administração 
com margem de segurança podendo ate serem erradas ou em tempo inoportuno, 
mas apresentando uma vantagem segura próxima a realidade. Este trabalho foi 
realizado em nível introdutório, com o intuito de ressaltar a importância da utilização 
dos índices econômico-financeiros como suporte para a administração das 
empresas, no caso, da empresa X, abrangendo apenas o Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício. 

 Sabendo-se o quanto esse campo é vasto, recomenda-se novos estudos e 
pesquisas em níveis mais avançados, utilizando também outros índices e 
Demonstrações Contábeis, comparando-os com os índices setoriais, e até mesmo 
realizar uma análise comparativa com outras empresas do mesmo ramo de 
atividade, podendo assim obter informações a respeito da situação em que a 
empresa se encontra com relação ao mercado e não somente informações internas. 
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