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RESUMO

A Análise das Demonstrações financeiras tem por objetivo disponibilizar informações
ordenadas que permitam uma visão clara da situação financeiro-econômica de uma empresa.
Através da avaliação dos índices obtidos pela aplicação das técnicas de análise, os gestores
podem acompanhar a evolução dos recursos aplicados em um setor especifico, evidenciando
os resultados obtidos. Ou simplesmente fazer projeções de cenários futuros e seus possíveis
resultados. O presente trabalho utiliza fundamentos teóricos, demonstra técnicas que podem
ser utilizadas como subsidio no momento de definir a forma de aplicação de seu patrimônio.

Palavras-chave: Demonstrações contábeis. Índices econômicos e financeiros. Tomada de
Decisão.

ABSTRACT

Financial Demonstration Analysis aims to provide organized information that allows a clear
view of the economic and financial situation of a company. Through evaluation of the indices
obtained with application of the analysis techniques, managers can either follow the evolution
of the resources applied in a given sector, evincing results, or simply make projections of
future scenarios and its possible outcomes. The present study employs theoretical foundations
and demonstrates techniques that can be used as a basis to define how to apply resources.

Keywords: Accounting statements. Economic and financial indices. Decision Making.
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1 INTRODUÇÃO

Vivemos em tempos difíceis, onde á maioria das instituições estão buscando meios
para manter-se no mercado. Desta forma, necessitam acompanhar todas as mudanças de
cenário onde seus recursos estão sendo investidos. Tornando assim, a análise das
demonstrações contábeis ainda mais presente no dia a dia dos gestores, tendo em vista o
grande volume de informações que podem ser analisados através de seus índices. Permite uma
avaliação ampla das possibilidades de investimentos e projeção de seus possíveis resultados,
que a torna um elemento indispensável na gestão das instituições.
A Análise das Demonstrações Contábeis tem por objetivo transformar as informações
contábeis em ferramenta acessível a todos os níveis de usuários que possam dela necessitar.
Segundo Iudícibus (2010, p. 5) temos que a Análise das Demonstrações Contábeis 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 a utilização dos relatórios detalhados fornecidos pela contabilidade, os analistas
aplicam às técnicas de análise das demonstrações, visando obter as informações que lhe serão
importantes, por exemplo, por um fornecedor irá utilizar o índice de liquidez para avaliar a
capacidade de pagamento no curto prazo de determinada empresa. Ou até mesmo simulam
alternativas para melhor rentabilidade em seus investimentos através de projeções futuras,
antecipando-se a situações que influenciam em fatores como rentabilidade e endividamento, e
assim auxiliar os administradores nas tomadas de decisão. Estas demonstrações permitem
uma visão panorâmica das aplicações dos recursos, e os resultados obtidos com as escolhas
realizadas. O resultado da de análise das demonstrações contábeis sempre será dirigido pela
necessidade especifica de cada usuário.
Este trabalho tem baseia-se em pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo evidenciar
a importância da utilização dos indicadores fornecidos pelas demonstrações contábeis como
balizadora das decisões aplicadas pelos administradores das entidades.
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2 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são estruturas elaboradas com a finalidade de apresentar a
situação patrimonial e financeira da empresa, determinado momento, com o intuito de
fornecer informações a respeito da situação em que a empresa se encontra. As informações
contábeis têm como publico alvo as pessoas físicas, jurídicas, órgãos governamentais e
demais entidades.
Conforme afirma Braga (1999) o objetivo da análise das demonstrações contábeis
como instrumento de gerência consiste em proporcionar aos administradores da empresa uma
melhor visão das tendências dos negócios, com a finalidade de assegurar que os recursos
sejam obtidos e aplicados, efetiva e eficientemente, na realização das metas da organização.
“A atividade administrativa deve ser desenvolvida em conexão com as informações contábeis,
com vistas aos aspectos de planejamento, execução, apuração e análise do desempenho.”
(BRAGA, 1999, p. 166).
Na visão de Matarazzo (2003, p. 28) “cada usuário está interessado em algum aspecto
particular da empresa”, ou seja, cada um vai ter um panorama diferenciado da entidade
conforme o sua necessidade. O fornecedor precisa saber da capacidade de pagamento de seu
cliente; o comprador quer saber se a empresa tem porte para atender aos seus pedidos; os
bancos querem saber da capacidade de capitalização de seus clientes; os concorrentes
precisam se autoavaliar frente à outra empresa; os dirigentes querem subsídios para a
formulação de estratégia na empresa; o governo quer saber se o setor está evoluindo ou se
existem problemas em determinados setores, além, é claro, dos sindicatos e associações que
fazem estudos e estabelecem padrões.
Devem permitir os usuários avaliar a situação econômica e financeira da empresa, bem
como planejar e implantar ações para atender os objetivos da organização.
Incluem as seguintes estruturas de demonstrações:

2.1 Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial sofreu, nos últimos anos, alterações na sua estrutura,
determinadas pelas leis 11.638/07, pela medida provisória 449/08 e na sua conversão na lei
11.941/09. A figura a seguir demonstra a nova estrutura resumida do balanço patrimonial que
passou a ser adotada pelas empresas brasileiras a partir do ano de 2010.
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Quadro 1 - Estrutura do Balanço Patrimonial
Nova estrutura após a lei 11.941/09
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Caixa e Equivalente de caixa
Fornecedores
Clientes
Salários a pagar
Contas a receber
Financiamentos
Estoque
Impostos a pagar
Despesas Antecipadas
Não Circulante
Não Circulante
Realizável a Longo prazo
Financiamento de longo prazo
Investimentos
Obrigações com pessoas a longo prazo
Imobilizado
Intangível

Outras obrigações de L.Prazo
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva de capital
Reserva de Lucro
(-) Ações em Tesouraria

Fonte: Mendonça et al. (2017, p. 8)

Para Matarazzo (2008), balanço Patrimonial (BP) é a demonstração que apresenta
todos os bens e direitos da empresa por meio do Ativo, e suas obrigações através do Passivo,
em determinado período. A diferença entre Ativo e Passivo denomina-se Patrimônio Líquido,
e representa o capital investido pelos proprietários, seja na forma de captação de recursos
externos, ou procedentes da própria operação da empresa.
Devemos mencionar que o Balanço é elaborado segundo uma série de princípios os
quais devem ser seguidos à risca. Porém podem-se criar critérios alternativos de avaliação
internos.

2.2 Demonstração do Resultado do Exercício

Mais conhecida como DRE, a Demonstração do Resultado do Exercício é um
relatório contábil que objetiva evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício.
Para Iudícibus (2010, p. 194) “A Demonstração do Resultado do Exercício é um
resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período. É apresentada
de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e em seguida,
indica-se o resultado (lucro ou prejuízo).”
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Quadro 2 - Estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício
ESTRUTURA DA DRE
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
(-) Deduções, descontos concedidos, devoluções
(-) Impostos sobre vendas
= RECEITA LÍQUIDA
(-) Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
= RECEITA BRUTA
(-) Despesas de vendas
(-) Despesas administrativas
(-) Despesas financeiras líquidas
(-) Outras despesas operacionais
(+) Outras receitas operacionais
=LUCRO OPERACIONAL (-) Despesas não operacionais
(+) Receitas não operacional
(+/-) Saldo da conta de correção monetária
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
(-) Provisão para imposto de renda
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DE PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES (-)
Participações
(-) Contribuições
= LUCRO LIQUIDA DO EXERCÍCIO
Fonte: Lei 6.404/76

Mostrando assim, de maneira padronizada os resultados obtidos dentro do exercício
social avaliado.

2.3 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

A DMPL veio em substituição a Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado por
exigência da Comissão de Valores Mobiliário (CVM) por meio da Instrução no 59 de 22 de
dezembro de 1986, que obriga as companhias abertas a apresentarem esse tipo de informação.
Assaf Neto (2001, p. 92) cita como pode dar-se as variações no Patrimônio Líquido:
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Movimentações que afetam o Patrimônio Líquido:
- lucro líquido do exercício;
- aumento de capital por subscrição e integralização de novas ações;
- reavaliação de ativos;
- ágio cobrado na subscrição de ações e premio de debenture etc;
- movimentações que diminuem o patrimônio líquido;
- prejuízo líquido do exercício;
- aquisição de ações na própria sociedade (ações em tesouraria);
- dividendos, etc.
- aumento de capital por incorporação de reservas;
- apropriações do lucro líquido da conta de lucros ou prejuízos acumulados para
outras reservas;
- compensações de prejuízos através de reservas, etc.

A DMPL complementa o Balanço Patrimonial e a Demonstração dos Resultados.
Através dela podemos acompanhar a forma e a utilização de todas as reservas e não apenas as
originadas pelos lucros, o que serve para compreender melhor a movimentação do patrimônio
para cálculo de dividendos obrigatórios.

2.4 Demonstrações do Fluxo de Caixa

Com a modificação da Lei 6.404/76 pela 11.638/07, a DFC veio em substituição a
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) e passou a ser um relatório
obrigatório pela contabilidade para todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio
líquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Quadro 3 - Estrutura da Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
I - Fluxo das operações
Resultado do exercício
(+) Depreciação
(-) Aumento das duplicatas a receber
(+) Diminuição dos estoques
(-) Diminuição de fornecedores
(+) Aumento de contas a pagar e impostos a recolher
(=) Caixa gerado pelas operações
II- Fluxos de Investimento
(-) Aquisição de investimentos/imobilizado
(+) Venda de investimentos/imobilizado
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(=) Caixa gerado pelos investimentos
III- Fluxos dos financiamentos
(+) Integralização do capital
(+) Empréstimos bancários
(-) Amortização de financiamentos
(-) Pagamento de dividendos
(=) Caixa gerado pelos financiamentos
Variação Total das Disponibilidades
Saldo Inicial das Disponibilidades
Saldo Final das Disponibilidades
Fonte: Lei 6.404/76

Segundo a FIPECAFI (2010, p. 565) “o objetivo primário da Demonstração dos
Fluxos de Caixa (DFC) é prover informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos,
em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período”.

2.5 Demonstração do Valor Adicionado

Foi introduzida pela Lei 11.638/07 onde todas as companhias abertas são obrigadas a
sua elaboração e divulgação. Segundo Marion (2012, p. 59):

A DVA evidencia quanto de riqueza uma empresa produziu, ou seja, quanto ela
adicionou de valor a seus fatores de produção, e de que forma essa riqueza foi
distribuída (entre empregados, governo, acionistas, financiadores de capital) e
quanto ficou retido na empresa. A DVA é uma demonstração bastante útil, inclusive
do ponto de vista macroeconômico, uma vez que, conceitualmente, o somatório dos
valores adicionados (ou valores agregados) de um país representa, na verdade, seu
Produto Interno Bruto (PIB).
A DVA se divide em duas partes: geração e distribuição de valor, evidenciando
desse modo se a empresa está avançando ao longo do tempo ou não. Sua estrutura
para as empresas em geral, segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
09, pode ser apresentada da seguinte forma:
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Quadro 4 - Estrutura da Demonstração do Valor Adicionado
Demonstração do Valor Adicionado
1 – RECEITAS
1.1)Vendas de mercadorias, produtos e serviços
1.2)Outras receitas
1.3)Receitas relativas à construção de ativos próprios
1.4)Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão /(Constituição)
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos
2.4) Outras (especificar)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1) Resultado de equivalência patrimonial
6.2) Receitas financeiras
6.3) Outras
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1) Pessoal
8.1.1 – Remuneração direta
8.1.2 – Benefícios
8.1.3 – F.G.T.S
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 – Federais
8.2.2 – Estaduais
8.2.3 – Municipais
8.3) Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 – Juros
8.3.2 – Aluguéis
8.3.3 – Outras
8.4) Remuneração de Capitais Próprios
8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio
8.4.2 – Dividendos
8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício
8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação)
Fonte: CPC 09

Como observado acima a DVA na geração e distribuição de valores, propiciando
conhecimento de informações do ponto de vista econômico e sócia.
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3 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A análise das demonstrações contábeis é dividida em duas categorias distintas:
• Análise Financeira, que visa demonstrar a saúde financeira, seu grau de liquidez e
sua capacidade de solvência. Está é mais ligada ao fluxo de caixa, a capacidade de pagamento
das dívidas no curto prazo.
• Análise Econômica possibilita a interpretação das variações dopatrimônio e da
riqueza gerada por sua movimentação, leva em consideração os lucros e prejuízo por ela
gerado. Avalia a formação de resultados, se os investimentos empenhadosestão dando o
retorno esperado.

3.1 Análise horizontal

Segundo Silva (2001, p. 208): “O propósito da Análise Horizontal é permitir o exame
da evolução histórica de cada uma das contas que compõem as demonstrações financeiras.”
Em outras palavras, a Análise Horizontal coleta dados das demonstrações de pelo menos três
exercícios, fazendo um estudo dos percentuais encontrados através da análise e confrontandoos ao longo do período.
Fórmula:

AH =

Conta ou Grupo Ano Atual-1
Conta ou Grupo Ano Anterior

*100

A análise horizontal das demonstrações contábeis evidência a variação ocorrida a
cada período, em termos percentuais, de uma rubrica de determinada demonstração
em relação a determinado ano, permitindo identificar a evolução no tempo de
determinado item que compõe a demonstração contábil em análise. (SANTOS;
SCHMIDT; MARTINS, 2006, p. 110).

3.2 Análise vertical

Nas palavras de Silva (2001, p. 203) “o primeiro propósito da Análise Vertical é
mostrar a participação relativa de cada item de uma demonstração financeira em relação a
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determinado referencial.” Porém, não basta apenas identificar um referencial, é preciso que se
saiba localizar outras tendências que ajudem a extrair determinadas conclusões a cerca da
situação da entidade.
A Análise Vertical é assim definida por Padoveze (2010, p. 200): “A análise da
estrutura da demonstração de resultados e do balanço patrimonial, buscando evidenciar as
participações dos elementos patrimoniais e de resultado dentro do total.” Os percentuais
obtidos através desta análise devem sempre ser analisados em conjunto com os dados da
análise horizontal e os indicadores básicos.
Fórmulas:

AV =

AV =

Conta de Patrimônio
Ativo Total

Conta de Resultado
Receita Líquida

O analista deve usar empresas do mesmo porte e segmento, usando-as para avaliar
seus índices dentro da realidade que esta inserida.

3.3 Análise Vertical versus Análise Horizontal

As análises verticais e horizontais são consideradas importante ferramenta de análise,
pois segundo Santos, Schmidt e Martins (2006, p. 117):
A análise das demonstrações contábeis é um todo, isto é, um processo que engloba
não somente a análise por indicadores financeiros, mas também a análise vertical e
horizontal que a complementam, bem como a análise de indicadores não financeiros,
sempre considerando as empresas concorrentes que atuam na mesma indústria da
mesma empresa que está analisada.
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4 ANÁLISE POR ÍNDICES

Consiste em confrontar diversos grupos ou contas patrimoniais e de resultado de forma
que seestabeleça uma relação lógica que possibilite a mensuração da situação econômicae
financeira da empresa. Esta se dará a partir daobtenção de um conjunto de índices suficientes
para fazer um julgamento das demonstrações analisadas.
Os índices são divididos em Financeiros e Econômicos.
Nas palavras de Padoveze (2009, p. 205):

O objetivo básico dos indicadores econômico-financeiros é evidenciar a posição
atual da empresa, ao mesmo tempo em que tentam inferir o que pode acontecer no
futuro, com a empresa, caso aquela situação detectada pelos indicadores tenha
sequencia. Caso os indicadores detectem problemas de continuidade, a alta
administração terá condições ou informações para deter a deterioração da situação
financeira, patrimonial e de rentabilidade da empresa, procurando reverter à
situação.

4.1 Índices de Liquidez

Segundo Marion (2012, p. 75): “São utilizados para avaliar a capacidade de
pagamento da empresa, isto é, constituem uma apreciação sobre se a empresa tem capacidade
de saldar seus compromissos.” O índice de liquidez confronta Ativos e Passivos procurando
perceber se a parte financeira da empresa é sólida.
Ainda segundo o mesmo autor, os índices de liquidez se dividem em: liquidez
corrente, liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata.

4.1.1 Índice de Liquidez Imediata

Segundo Padoveze (2007, p. 210): “A liquidez imediata é o indicador mais claro de
liquidez uma vez que considera apenas os ativos financeiros efetivamente disponíveis para
serem utilizados na execução de qualquer pagamento de curto prazo.”
Fórmula:

ILI =

Disponíveis
Passivo Circulante
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Este índice representa o valor que se dispõe imediatamente para saldar as dívidas de
curto prazo, pois confronta apenas as disponibilidades como total do passivo circulante.

4.1.2 Índice de Liquidez Corrente

Segundo Iudícibus (2010, p. 94):

O quociente de liquidez corrente “é um índice muito divulgado e considerado como
o melhor indicador da situação de liquidez da empresa”. Pois esse indicativo faz
uma relação com os elementos do ativo que podem ser transformados, em curto
prazo, em dinheiro para que saldem as obrigações também de curto prazo. No
numerador encontram-se os elementos do ativo circulante como os disponíveis, os
estoques, valores a receber, os impostos a recuperar e as despesas antecipadas, ou
seja, não há exclusão de contas na sua formulação, nem do ativo circulante, como
também nem tão pouco do passivo circulante.

Fórmula:

ILC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Nesse índice, deve-se considerar a relação dos prazos dos vencimentos das contas a
receber e a pagar.

4.1.3 Índice de Liquidez Seca

Padoveze (2010, p. 217) revela que o indicador de liquidez seca tem o mesmo objetivo
da liquidez corrente, excluindo os estoques do ativo circulante. Este é um indicador mais duro
que o corrente, no sentido de que a exclusão dos estoques do ativo circulante transforma essa
parcela do ativo apenas em valores recebíveis, jogando contra os valores a pagar.
Fórmula:

ILS =

Ativo Circulante - Estoques
Passivo Circulante
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Demonstra a saúde financeira, e a capacidade pagar suas dividas mesmo que não
alcance as vendas desejadas para no curto prazo.

4.1.4 Índices de Estrutura ou Endividamento

Segundo Padoveze (2009, p. 212): “A finalidade desse indicador é medir a estrutura de
financiamento da companhia. É um número que evidencia o reflexo das políticas de
alavancagem financeira da empresa e financiamento do capital de giro a cada final de
período.”
Fórmula:

PCT=

Passivo Circulante + Passivo Não circulante
Patrimônio Líquido

Em uma análise genérica o valor encontrado deve ser o menor possível, pois a sua
majoração pode atribuir um risco à atividade empresarial.

4.1.5 Índices de rentabilidade

Neves e Viceconti (2004) afirmam que esses índices representam uma relação entre os
rendimentos e o capital investido na empresa. Estes poderão ser divididos e analisados
conforme o interesse da empresa. “O valor expresso do lucro auferido de uma empresa, por si
só, não consegue expressar o quanto de retorno foi alcançado pela mesma sobre o valor que
foi investido, ou dimensionar a proporção da sua lucratividade.” (NEVES; VICECONTI,
2004, p. 470).
De acordo com Iudícibus (2010, p. 118): “Devemos relacionar um lucro de um
empreendimento com algum valor que expresse a dimensão relativa do mesmo, para analisar
quão bem se saiu à empresa em determinado período.”
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Os índices de rentabilidade são de interesse dos sócios que, através deles, verificam a
remuneração do capital aplicado, também é um valioso instrumento para os bancos e
fornecedores têm interesse em ceder crédito para a empresa.

4.1.6 Margem Bruta

Para Santos, Schmidt e Martins (2006, p. 135): “A margem bruta indica quantos reais
a empresa lucrou após a dedução do custo da mercadoria vendida para cada R$ 1,00 de receita
líquida”. Ou seja, quanto é obtido de lucro bruto para cada real vendido. Sua fórmula é
representada da seguinte forma:

Fórmula:

Passivo Circulante + Passivo
Não circulante

Margem Bruta =

Patrimônio Líquido

Desta forma, quanto maior se der este índice através da fórmula aplicada, maior é o
lucro que a empresa tem após a dedução dos custos.

4.1.7 Margem Operacional

Segundo Perez Junior e Begalli (2009, p. 264) a margem operacional “é semelhante à
margem bruta, mas indica o percentual sobre as vendas líquidas após a apropriação das
despesas operacionais”.
Fórmula:

Margem
Operacional =

Lucro Operacional
Receita Líquida
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Sendo assim, entende-se que quanto maior for o resultado de indicador, maior será a
capacidade da empresa de gerar lucros.

4.1.8 Margem Líquida

Ribeiro (2004, p. 147) diz que esse quociente revela a margem de lucro obtida pela
empresa em função de seu faturamento, ou seja, quanto se obteve de lucro líquido para cada
real investido.
Fórmula:

ML =

Lucro Líquido
Vendas Líquidas

O resultado obtido representa quanto sobra para a empresa das vendas que foram
realizadas. Quanto maior for o resultado, melhor, pois sua administração está sendo eficiente.

4.1.9 Índice de Rentabilidade do Ativo

Segundo Marion (2012) investimento é toda a aplicação realizada pela empresa com o
objetivo de obter lucro (retorno). As aplicações estão evidenciadas no ativo. Assim, temos as
aplicações em disponíveis, estoques, imobilizados, investimentos etc. A combinação de todas
essas aplicações proporciona resultado para a empresa: lucro ou prejuízo.
Fórmula:

R.A =

Lucro Líquido Anual
Ativo Total Anual

* 100
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4.1.10 Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Segundo Matarazzo (2010), o papel do índice de rentabilidade do patrimônio líquido é
mostrar qual a taxa de rendimento do capital próprio. Essa taxa pode ser comparada com a de
outros rendimentos alternativos no mercado, como caderneta de poupança, CDBs, Letra de
Câmbio, Ações, Fundos de Investimentos, etc. “Com isso se pode avaliar se a empresa
oferece rentabilidade superior ou inferior a essas opções.” (MATARAZZO, 2010, p. 116).
Fórmula:

RPL =

Lucro Líquido
Patrimônio Líquido

Demonstrando assim, aos investidores a capacidade de retorno que a empresa dará em relação
ao capital investido.

4.1.11 Índices de Rotação ou de Giro

Segundo Matarazzo (2010), o valor da receita descrita na DRE necessita de um
elemento que possa ser utilizada como comparação de resultado. Uma empresa que alcançou
um valor de R$ 10.000.000 em vendas e tem seu ativo total em R$ 5.000.000, pode considerar
segundo comenta o autor, como sendo um resultado com vendas realmente elevado, uma vez
que o seu resultado é duas vezes maior do que o seu próprio ativo. Porém, se o valor do seu
ativo fosse R$ 200.0000.000, o seu volume de vendas seria considerado baixo.
Fórmula:

G.A =

Venda Líquida
Ativo Total

Apresentando assim o número de vezes que o patrimônio líquido é capaz de girar
durante o ano, quanto maior este índice melhor será o aproveitamento deste no período.
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5 CONCLUSÃO

Diante de um cenário onde a competitividade empresarial está cada vez mais acirrada,
a análise das Demonstrações apresenta-se como uma excelente ferramenta primordial na
tomada de decisão a curto, médio e longo prazo. Seus demonstrativos permitem acompanhar a
evolução econômica, patrimonial e financeira das empresas ao longo do seu ciclo de vida.
As demonstrações Contábeis de uma empresa representam sua real situação
econômica e financeira ao longo de períodos. Evidenciando seus fortes e fracos, permitindo
assim recebam a devida atenção. Através se seus índices são possíveis medir, por exemplo, a
capacidade de cumprir seus compromissos com fornecedores, informar aos seus investidores
rentabilidade do capital investido e até mesmo a necessidade novos investimentos. Através do
estudo dos indicadores financeiros extraídos das demonstrações contábeis, balanço
patrimonial, e das demonstrações de resultado do exercício, os gestores podem avaliar de
forma confiável as oportunidades e risco de cada novo negocio.
A análise das demonstrações contábeis de um determinado período possibilita avaliar
a evolução do patrimônio, e identificar possíveis falhas de gestão. Permitindo assim, que
novos rumos sejam traçados, e os recursos sejam realocados de maneira que alcance o retorno
desejado por seus investidores.
Com base nos estudos teóricos realizados neste artigo, conclui-se que Análise de
Demonstrações Contábeis é a forma que o analista utiliza as informações contidas nos
demonstrativos gerados pela contabilidade para auxiliar na gestão. Pois estes fornecem um
histórico de todo o ciclo operacional e financeiro da empresa, possibilitando assim fazer
comparativos entre períodos e projeções, buscando alcançar os objetivos definidos pelos
acionistas para o capital investido.
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