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INTRODUÇÃO

Toda e qualquer pessoa tem necessidade de avaliar as  alterações financeiras e 
econômicas ocorridas no seu patrimônio. Certamente, o controle das finanças pessoais, 
o fluxo de entrada (receita) e de saída (despesa) de recursos financeiros seja a forma 
mais simples de avaliação e a mais compreensível àquele que não tem conhecimento 
específico  para  compreender  os  códigos  que  formam  a  língua  dos  negócios.   Para 
interpretar esses códigos torna-se necessário aprender Contabilidade e para avaliar as 
diversas alterações ocorridas ao longo do tempo, importante se faz saber analisar os 
relatórios contábeis. 

Interpretar e avaliar as demonstrações contábeis equivale a dizer que os códigos 
da  linguagem  dos  negócios  foram  assimilados  e  o  alcance  da  compreensão  das 
informações  contidas  nesses  relatórios  torna  a  pessoa  capaz  de  traçar  objetivos, 
mensurar  resultados,  avaliar  desempenhos  e  tomar  decisões  de  cunho  financeiro-
econômico.

Se em algum momento da sua vida você se questionou sobre:

1. Como anda a formação do meu patrimônio em comparação com as dívidas a pagar? 
2. Tenho dinheiro sobrando? 
3. Preciso comprar um bem (carro, imóvel,  televisão, computador...).  Devo efetuar o 
pagamento a vista ou prazo? Na opção pelo a prazo, tenho condições de arcar com os 
juros que serão cobrados?
4. Será que devo investir meu dinheiro comprando ações?
5. Como saber se uma empresa tem saúde financeira e econômica?
6. Como fazer para determinar o preço de uma ação?
7. Como as ações de uma empresa são cotadas?
8. Como escolher entre duas ou mais empresas?

Naturalmente, qualquer homem que vive numa sociedade capitalista preocupa-
se com as questões financeiras e almeja crescimento econômico. Certamente, se você se 
identificou com os questionamentos acima, há interesse de sua parte em conhecer as 
bases que fundamentam o conhecimento do conteúdo programático da disciplina em 
questão.
 

Vamos  um  pouquinho  mais  adiante.  Ao  optar  por  estudar  Administração, 
Economia,  Ciências  Contábeis,  Gestão  de  Negócios,  Empreendedorismo  ou  se  você 
pretende ser um empresário todos os questionamentos devem ser direcionados para o 
processo  decisório  empresarial,  o  que  faz  dessa  disciplina  um  conhecimento 
fundamental no seu dia-a-dia profissional. 

A  análise  das  demonstrações  financeiras  envolve  a  avaliação  da  liquidez, 
rentabilidade e solvência de uma empresa. Inclusive possibilita a avaliação da evolução 
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financeira e econômica ao longo do tempo e a comparação entre empresas do mesmo 
ramo.

Como dito anteriormente, para que se possa fazer uma boa avaliação situacional 
de uma empresa torna-se necessário o conhecimento das demonstrações contábeis para 
que as informações possam ser utilizadas com a finalidade de análise.

As  principais  demonstrações  contábeis  são  o  Balanço  Patrimonial  (BP),  a 
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e a Demonstração do Fluxo de Caixa 
(DFC) (obrigatória para toda S.A. aberta e fechada com PL superior a R$ 2.000.000). 
Muito  embora  as  outras,  Demonstração  das  Mutações  do  Patrimônio  Líquido, 
Demonstração  do  Valor  Adicionado  (DVA)  (obrigatória  apenas  para  a  S.A.  aberta), 
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) e a Demonstração de Origens 
e  Aplicações  de  Recursos  (DOAR)  (não  obrigatória  após  a  Lei  11.638/07),  também 
possam ser analisadas para fins específicos. 

OBS:  Para  efeito  desta  disciplina  serão  analisados  o  Balanço  e  a  Demonstração  de 
Resultado do Exercício. A Demonstração de Fluxo de Caixa será analisada nas próximas 
disciplinas oferecidas no curso e que estão vinculadas a Gestão Financeira.

Quanto às ferramentas utilizadas para análise teremos:

a) Análise horizontal
b) Análise vertical
c) Análise de indicadores

Com base  no exposto  acima,  pode-se  dizer  que  a  análise  das  demonstrações 
financeiras começa onde termina a contabilidade financeira-empresarial.
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II. ESTRUTURA E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Antes  de  apresentar  a  estrutura  das  demonstrações  contábeis  precisa-se 
compreender  o  significado  de  clico  contábil.  Fundamenta-se  “na  sequência  dos 
procedimentos  contábeis  utilizados  para  identificar,  classificar,  mensurar,  registrar, 
acumular, sumarizar e evidenciar” 1 os fatos contábeis apresentados nas demonstrações 
contábeis.  Representa,  em  função  dos  fatos  econômicos,  o  processo  executado  nas 
empresas para elaboração das demonstrações financeiras.

O  ciclo  contábil  determina  quando  e  como  o  resultado  obtido  deve  ser 
apropriado  ao  seu  patrimônio.  Revela  a  tempestividade,  o  período  em  que  as 
demonstrações são apresentadas. Determina o exercício social, o tempo decorrido entre 
um Balanço Patrimonial e outro, entre um resultado líquido do exercício e outro. De 
acordo com a Lei Societária, a duração é de 12 meses e coincide com o ano civil, de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro, mas as sociedades anônimas cadastradas na Comissão de 
Valores Mobiliários devem apresentar suas demonstrações trimestralmente.

2.1. ESTRUTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço  é  a  demonstração  destinada  a  evidenciar  a  posição  patrimonial  e 
financeira de uma empresa em termos qualitativos e quantitativos. Sendo assim, deve 
trazer  na  sua  composição  o  total  de  bens,  direitos  e  obrigações  que  formam  o 
patrimônio de uma empresa em dado momento.

Esta demonstração,  de acordo com a Lei  Societária  -  6.404/76 (art.  176 a 182) 
alterada  pela  Lei  11.638/07,  geralmente  segue  o  padrão  do  modelo  apresentado  no 
Quadro 1.

QUADRO 1:  BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA CIA XXX, EM 31/12/2XX2
Ativo(art 179) Passivo  (art 180)
Ativo Circulante Passivo Circulante
Não-Circulante Não-Circulante
Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo 
Investimento
Imobilizado Patrimônio Líquido (art 182)
Intangível . Capital Social 

. Reservas de capital

. Ajustes de Avaliação Patrimonial 

. Reservas de lucro 

. Prejuízo Acumulado

1 SZUSTER, Natan e outros.  Contabilidade Geral.  Introdução à Contabilidade Societária. São Paulo: 
Atlas, 2008.
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Para se elaborar o balanço, é preciso que o resultado do exercício tenha sido apurado e 
que todos os lançamentos necessários a essa apuração estejam devidamente registrados 
pela contabilidade.

2.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A  DRE  destina-se  a  evidenciar  a  composição  do  resultado  formado  pela 
confrontação entre o total de receitas realizadas e despesas consumidas em um período 
de operações da empresa. Geralmente, a DRE é apresentada conforme quadro 2.

De acordo com a Lei Societária - 6.404/76 (art 187) - a DRE deve ser estruturada 
discriminando:
I) receita bruta de vendas e serviços, assim como as devidas deduções;
II) receita líquida, o custo das vendas e o resultado bruto;
III)  as  despesas  com vendas,  financeiras  (deduzidas  das  receitas),  administrativas  e 
outras operacionais;
IV) o resultado operacional, as outras despesas e receitas;
V) o resultado antes do imposto de renda e a provisão para o imposto;
VI) as participações estatutárias;
VII) o resultado líquido e o seu montante por ações do capital social.

QUADRO 2:  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DA EMPRESA CIA 
XXX, EM 31/12/2XX2.
Receita Operacional Bruta
(-) deduções
= Receita Operacional Líquida
(-) Custos operacionais de venda ou serviços
= Resultado Operacional Bruto
(-) Despesas operacionais

com vendas
administrativas
resultado financeiro

(+/-) outras receitas ou despesas operacionais
= Resultado Operacional
(-) Outras Despesas
(+) Outras Receitas
= Resultado antes do Imposto de Renda
(-) Provisão para Imposto de Renda 
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro
(-) Participações estatutárias
= Resultado Líquido

Resultado por ação do capital
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2.3.  DEMONSTRAÇÃO  DAS  MUTAÇÕES DO  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO  E 
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

A DMPL é um demonstrativo que evidencia as variações ocorridas em todas as contas 
que compõem o patrimônio líquido em determinado período. Enquanto a DLPA, de 
acordo com o art 186 da Lei Societária, deve revelar apenas as modificações ocorridas 
na conta de Lucros ou Prejuízos Acumuladas que aparece no Patrimônio Líquido do 
Balanço Patrimonial.  O Quadro 3 mostra a composição da DLPA de acordo com as 
exigências da Lei Societária.

QUADRO  3: DEMONSTRAÇÃO  DE  LUCROS  E  PREJUÍZOS  ACUMULADOS  DA 
EMPRESA CIA XXX, EM 31/12/2XX2.
Saldo anterior (inicial) da conta lucros ou prejuízos acumulados
(+ ou -) ajustes de exercícios anteriores
= Saldo Ajustado
+ Resultado líquido do exercício
= Saldo à Disposição
(-) Destinações

Reserva Legal
Reserva Estatutária
Outras Reservas de Lucro
Dividendos Obrigatórios

= Saldo no final do exercício

A Lei Societária não apresenta detalhes sobre a estrutura da DMPL (veja quadro 
4),  entretanto no art  186,  parágrafo 2 estabelece que a companhia ao elaborá-la,  fica 
dispensada do levantamento da DLPA, pois esta se encontra inclusa naquela. 

“§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá 
indicar  o  montante  do  dividendo  por  ação  do  capital  social  e 
poderá  ser  incluída  na  demonstração  das  mutações  do 
patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia”.

A partir de 1985, a CVM, obrigou as S.A. de capital aberto a elaborar a DMPL em 
substituição  a  DLPA.  Ficando  a  estrutura  da  DMPL  disciplinada  pela  NBC  T-3, 
devendo discriminar:

a) os saldos no início do período;
b) os ajustes de exercícios anteriores;
c) as reversões e transferências de reservas e lucros;
d) os aumentos de capital discriminando sua natureza;
e) a redução do capital;
f) as destinações do lucro do período;

1



Análise das Demonstrações Financeiras                                                       Mônica Brandão Marques

g) as reavaliações de ativos e sua realização;
h) o resultado líquido do período;
i) as compensações de prejuízos;
j) os saldos no final do período.

QUADRO  4:  DEMONSTRAÇÃO  DAS  MUTAÇÕES  DO  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO  DA 
EMPRESA CIA XXX, EM 31/12/2XX2

Capital  Res. de Ajustes
Descrição Subscrito A realizar RealizadoCapital Lucro Avaliação 

Patrim.
  L ou P
Acumulado

Total

Sd. anterior
Ajustes de exerc. 
Ant.
Aumento  de cap.
- com res. e lucros
 - por novas 
subscrições
Reversões de 
reservas
L. líquido do 
exercício
Destinações de 
lucros
Transferências de 
res.
.res. legal
.res. estatut.
.outras 
.dividendos
.juros s/ cap. Próprio
Saldo atual

2.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

É uma  demonstração  que  visa  evidenciar  as  transações  ocorridas  em 
determinado período e que provocam modificações no saldo dos disponíveis (caixa, 
banco conta movimento e aplicações de liquidez imediata em 90 dias), devido ao fluxo 
de entrada e saída de recursos financeiros. 

Essa  demonstração  passou  a  ser  obrigatória  pela  Lei  Societária,  a  partir  da 
alteração feita pela Lei 11.638/07. Entretanto, em 2005 a CVM já havia determinado que 
as  S.A.  de  capital  aberto  estavam  obrigadas  a  apresentá-la  diante  das  exigências 
internacionais. Ela passou a substitui a DOAR no Brasil. 
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Com  a  obrigatoriedade  de  apresentá-la,  o  CPC  (Comitê  de  Pronunciamento 
Contábil)  emitiu o pronunciamento técnico de número 03 tratando da elaboração da 
DFC  que  tem  relação  com  a  norma  internacional  IAS7  (Internacional  Accounting 
Standard).

A S.A faz uso do princípio da competência, o que impede que seja apresentado o 
real fluxo de caixa operacional do período e para se chegar a este fluxo real é necessário 
que se  apurem as receitas  e  despesas  sob o enfoque do regime de  caixa (encaixe  e 
desembolso), recebimentos de receitas e pagamentos de despesas no período.

Existem dois métodos para elaboração da DFC: o direto e o indireto. O CPC T-3 
incentiva as empresas a fazerem uso do método direto, pois as informações são mais 
úteis para estimar futuros fluxos de caixa e que não se encontram disponíveis com o suo 
do outro método. Atentemos para o quadro 5:

QUADRO  5:  DEMONSTRAÇÃO  DO  FLUXO  DE  CAIXA  –  MÉTODO  DIRETO -  DA 
EMPRESA CIA XXX, EM 31/12/2XX2

a. Atividades Operacionais
Receitas recebidas
(-) caixa despendido nas compras
(-) despesas operacionais pagas
= Caixa gerado no negócio
b. Outras receitas e despesas
Receitas financeiras
(-) despesas financeiras pagas
= caixa líquido após operações financeiras
(-) imposto de renda pago
= caixa líquido após IR
c. Atividades de investimento
Vendas de ações permanentes
Recebimentos de empresas coligadas
d. Atividades de financiamento
Novos financiamentos
Aumento de capital em dinheiro
(-) pagamento de dividendos
= Redução ou Aumento do caixa no ano
Saldo inicial do caixa
Saldo final do caixa

Como se pode perceber, a DFC veio enriquecer o conteúdo das informações propiciadas 
pelas outras demonstrações contábeis.  Sua obrigatoriedade tem um fator de suma importância 
para os usuários da contabilidade, a clareza e a forma como as informações são apresentadas 
facilita a compreensão, fato que não acontecia com a DOAR. Essa demonstração trazia dados de 

1



Análise das Demonstrações Financeiras                                                       Mônica Brandão Marques

difícil evidenciação para aqueles que conhecem pouco os códigos contábeis. Suas características 
exigiam grande conhecimento da ciência em estudo.

2.5. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Este  demonstrativo  informa  a  riqueza  gerada  pela  entidade  em  determinado 
período de tempo, ou seja,  quanto ela adicionou de valor a seus fatores produção e 
como a riqueza foi distribuída aos empregados, governo, acionistas e credores, como 
também a parcela que ficou retida na empresa. 

O Art. 188, inciso II da Lei Societária (redação dada pela 11.638/07) determina 
que a DVA dever indicar: 

“o valor da riqueza  gerada pela companhia,  a  sua distribuição 
entre  os  elementos  que  contribuíram  para  a  geração  dessa 
riqueza,  tais  como  empregados,  financiadores,  acionistas, 
governo  e  outros,  bem  como  a  parcela  da  riqueza  não 
distribuída”.

A DVA deverá ser estruturada de acordo com o quadro 6.

QUADRO 6: DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DA  EMPRESA CIA XXX, 
EM 31/12/2XX2
Receita Operacional
(-) Insumos adquiridos de terceiros 
(-) Serviços contratados de terceiros
= Valor Adicionado Bruto
(-) Depreciação e Amortização
= Valor Adicionado Líquido
(+) Receitas financeiras
= Valor Adicionado a Distribuir

Distribuição do Valor Adicionado
(-) Empregados (Despesas com Vendas e Administrativas)
(-) Credores e Investidores (juros)
(-) Acionistas (dividendos)
(-) Governo (tributos)
(-) Outros
= Lucro Reinvestido

Analisando a demonstração no âmbito macroeconômico, pode-se dizer que ela é 
de extrema importância, pois existem alguns países atualmente só aceitam a instalação 
de uma empresa transnacional se a mesma for capaz de adicionar valor a sociedade. 
Essa análise respalda-se no fato do produto interno bruto representar o somatório dos 
valores agregados. 
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2.6. DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

É um  relatório  que  objetiva  mostrar  as  modificações  ocorridas  na  posição 
financeira de curto prazo da empresa, pois retrata a variação ocorrida capital circulante 
líquido (∆CCL = AC – PC) de um período para o outro. Tal variação pode ser obtida 
pela diferença entre o CCL de um ano em comparação com o do ano anterior. Cabe 
lembrar que o CCL é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante.

A estrutura da DOAR encontra-se disciplinada no art 188 da Lei 6.404/76. (OBS: 
Para  efeito  desta  disciplina,  a  DOAR  não  será  utilizada).  Cabe  lembrar  que  a  Lei 
11.638/07 em seu art.176, tornou esta demonstração facultativa para todas as sociedades 
anônimas,  tornando a  Demonstração dos Fluxos de Caixa obrigatória  para todas  as 
sociedades  de  capital  aberto  e  para  as  de  capital  fechado  com  patrimônio  líquido 
superior a R$ 2.000.000.

2.7. NOTAS EXPLICATIVAS

Acompanham as demonstrações financeiras com o objetivo de complementá-las. 
Visa  relatar  os  critérios  adotados  pela  empresa  de  avaliação  dos  elementos 
patrimoniais, a composição do saldo de algumas contas, os métodos de depreciação e 
outros  fatores.  Elas  buscam  facilitar  a  interpretação  dos  dados  contidos  nas 
demonstrações financeiras.

A  Lei  Societária  em  seu  artigo  176  parágrafos  4º  e  5º  dispõe  sobre  a 
obrigatoriedade e o conteúdo das notas explicativas.

Exemplo: Suponhamos que no patrimônio líquido da empresa Charuto apareça a conta 
capital  social  no  valor  de  R$  1.650.000.  Este  fato  não  revela  100%  das  informações 
normalmente necessárias para se poder avaliar o crescimento patrimonial e econômico 
de uma empresa. Por este motivo, é de suma importância ter uma nota explicativa que 
mencione dados ligados à estrutura do capital social, conforme mostrado a seguir.

Nota Explicativa 2 - Capital Social
O capital  social  encontra-se  subscrito  e  integralizado,  composto  por  1.650.000 ações 
ordinárias nominativas.

III. FONTES DE FINANCIAMENTO DO ATIVO

O Ativo pode ser financiado, originado, por capitais de terceiros e próprios. 
3.1. ATIVO NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE
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O  capital  próprio  deve  ser  utilizado  em  quaisquer  condições  no  ativo 
permanente.  No  circulante,  o  mesmo  deve  ser  utilizado  para  complementação  do 
capital alheio. Na certeza que o retorno do AP é lento e que o capital próprio não traz 
cobrança, como se fosse uma dívida com terceiros, é motivo justo para utilizarmos o 
capital próprio como fonte de financiamento do ativo fixo.

O capital de terceiro a longo prazo (PELP) também deve ser utilizado quando 
houver condições de autoliquidação (autoliquidação significa dizer que com a receita 
dos bens adquiridos por empréstimos a empresa consegue liquidar os financiamentos 
obtidos a longo prazo). Para tanto é importante um estudo da viabilidade econômica, 
isto é, o prazo de retorno dos bens adquiridos com base na rentabilidade. Com base 
nesse prazo é que a empresa deve programar o empréstimo a ser obtido.

Com relação à utilização de capitais de terceiros a curto prazo no AP, os mesmos 
não devem ser utilizados, pois como visto anteriormente,  o retorno dos bens fixos é 
lento e  as  dívidas não conseguirão  ser  pagas  com a rentabilidade desses  bens.  Isso 
poderia ocasionar uma queda na capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, 
gerando necessidade de financiamento complementar maior.

3.2. ATIVO CIRCULANTE

As dívidas  a curto prazo,  em especial  fornecedores,  devem ser utilizadas em 
quaisquer condições em se tratando de compra de bens de revenda. Os fornecedores 
representam  a  mola  propulsora  e  abastecedora  do  capital  de  giro  da  empresa.  O 
segredo não é vender bem, mas comprar bem.

O desconto de duplicatas deve ser utilizado com a finalidade de ajudar a cobrir a 
diferença entre o prazo de pagamento e recebimento. Contudo a empresa deve sempre 
estudar os benefícios e as implicações inerentes das taxas de juros cobradas.

IV.  PADRONIZAÇÃO  DAS  DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS  PARA  EFEITO  DE 
ANÁLISE

Padronizar as demonstrações financeiras para análise significa fazer uma crítica 
às  contas,  transferi-las  quando  necessário  para  outros  grupos  de  contas  ou  apenas 
adicionar o saldo de várias contas que têm o mesmo significado para a análise. 

A padronização visa: 
a. simplificar o número de contas apresentadas nas demonstrações financeiras; 
b.  tornar  as  demonstrações  mais  acessíveis  a  comparações  com  empresas  do 

mesmo ramo de atividades; 
c. adequar as demonstrações aos objetivos da análise e; melhorar a precisão nas 

classificações de contas. 
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Ao se elaborar a padronização, o analista faz um estudo profundo das contas e 
pode descobrir erros, como: o valor do estoque final e do inicial da DRE, que não batem 
com  os  valores  apresentados  no  Balanço  e;  a  provisão  para  crédito  de  liquidação 
duvidosa  encontrada  no  Balanço  que  não  é  a  mesma  constituída  na  DRE.  Tais 
ocorrências levam o analista a desconfiar da veracidade das demonstrações financeiras.

Vejamos algumas críticas com relação à classificação de algumas contas:

O  balanço,  embora  seja  levantado  conforme  as  exigências  da  Lei  Societária, 
precisa,  para  efeito  de  análise,  sofrer  alterações.  Algumas  contas  devem  ser 
reclassificadas para que a análise se torne mais fidedigna, como:

a)  Duplicata  descontada  -  conta  redutora  do  ativo  -  representa  uma 
coobrigação da empresa com seus clientes, por este motivo deve integrar o 
Passivo Circulante.
b) Despesa antecipada - conta do ativo circulante - indica despesa a ser 
consumida no exercício seguinte, logo deve ser reduzida no Patrimônio 
Líquido.
c) Receita antecipada - conta do passivo resultado do exercício futuro - 
denota  uma  receita  a  ser  realizada  no  próximo  exercício  social,  desta 
forma deve ser acrescida no Patrimônio Líquido.
d) Caixa - conta do ativo circulante - normalmente o saldo desta conta é 
composto por vales, cheques e dinheiro. O ideal é reclassificar os cheques 
pré-datados para o grupo das contas a receber de clientes.

V. ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL

Até  o  momento  foi  apresentado conhecimentos  básicos  necessários  para  a 
compreensão e preparação das demonstrações contábeis para efeito de análise. 

O  objetivo  da  análise  depende  muito  do  interesse  do  usuário.  Instituições 
financeiras e os credores em geral estão interessados na habilidade da empresa liquidar 
suas  dívidas  no  prazo  determinado.  Os  acionistas  e  futuros  investidores  estão 
interessados  na  estrutura  do  patrimônio  líquido  e  nos  resultados  econômicos 
apresentados,  pois se preocupam como a empresa vem utilizando seus recursos.  Os 
administradores estão interessados em análises e tendências que revelam pontos fortes 
e fracos capazes de assessorar no processo de tomada de decisões que irão envolver o 
futuro da empresa. Tanto a análise vertical, quanto a horizontal são instrumentos de 
avaliação para detectar tendências de como a empresa veio se comportando ao longo do 
tempo.
5.1. ANÁLISE VERTICAL
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Tem por objetivo verificar o grau de participação de cada conta em relação a um 
determinado valor total, levando em consideração o que se deseja analisar.

Pode-se querer observar o grau de relevância no total do Ativo, assim como no 
total do Ativo Circulante. Como também a participação de uma despesa no montante 
do faturamento em um determinado período.

Normalmente,  a  análise  vertical  das  contas  do  balanço  tem  como  base  de 
comparação o total do ativo e o do passivo, enquanto que as contas do resultado têm 
como base de comparação a receita operacional líquida.

Exemplo: Considere os dados abaixo para efeito de análise vertical:

Balanço Patrimonial
Ativo          1.000 100% Passivo          1.000    100%
Circulante 600   60% Circulante 400      40%

Disponibilidade 300 fornecedores 100
Duplic. a receber 180 Dividendos a pagar 50
Estoque        120 Outras dívidas 250

Não Circulante 400     Não Circulante 600
RLP ELP 180      18%
Investimento 180 PL 420      42%
Imobilizado 220

Demonstração de Resultado do Exercício

Receita Bruta 1.100
(-) Deduções (100)
Receita Líquida  1.000 100%
(-) CMV (300)
= Resultado Bruto 700 70%
(-) Despesas Op. (600)

Despesas com. e administrativas 500
Desp. Financeiras 100

= Resultado Op 100 10%
(-) Outras Despesas (20)
= Resultado Líquido  80 8%

Relatório baseado apenas na Análise Vertical
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Com base nos dados apresentados acima, pode-se afirmar que o Ativo Circulante 
representa 60% do total do Ativo, enquanto o Ativo Permanente, 40%. Os disponíveis se 
destacaram representando 50% do A.C. e 30% do total do Ativo. Duplicatas a receber, 
também no A.C., representa 30% deste e 18% do Ativo total. O capital de terceiro (PC + 
PELP)  absorve  58% do  capital  investido  na empresa,  o  que  retrata  uma origem de 
capitais  próprios  aplicados  no  Ativo  de  42%.  Fornecedores,  dívidas  vinculadas  à 
atividade principal da empresa,  absorvem 25% das obrigações com terceiros a curto 
prazo e 10% do total do Passivo. 

Em se tratando do resultado econômico apresentado pela empresa neste período, 
pode-se  dizer  que  os  custos  de  vendas  representam  30%  das  receitas  líquidas.  As 
despesas operacionais absorvem o referente a 60%, resultando em um lucro operacional 
equivalente a 10% do total das receitas líquidas. A margem líquida de ganho foi de 8%, 
pois as despesas não operacionais absorveram 2% das receitas operacionais líquidas. 

A empresa  vem fazendo uso maior  de  capitais  de terceiros  e  a  remuneração 
destes capitais absorve 10% do total das receitas líquidas (percentual considerável no 
total  das despesas operacionais).  Apesar do alto  grau de endividamento,  a  empresa 
gerou um resultado econômico líquido de 8%, ou seja, 8% do total das receitas líquidas 
foram destinados a constituição de reservas de lucro e dividendos a pagar.

5.2. ANÁLISE HORIZONTAL

Demonstra  o  crescimento  ou  a  queda  ocorrida  em  contas  que  constituem  as 
demonstrações financeiras em períodos consecutivos. 

A característica desta análise é a comparação do saldo das contas ao longo de 
vários anos, diferente da análise vertical que mostra a participação das contas dentro de 
um mesmo período contábil.

Exemplo: Vamos analisar a evolução da conta duplicata a receber ao longo de 3 anos 
consecutivos:

Ativo 2005 2006 2007
Ativo Circulante
Duplicatas a receber 100 80 120

Relatório da Análise Horizontal da Conta Duplicatas a Receber a Curto Prazo.

A conta em questão teve uma queda em valor absoluto de 2005 para 2006 de R$ 
20, o que representa uma redução de 20%. Entretanto, houve um crescimento em 2007, 
comparado com 2006 de R$ 40 em valor absoluto e de 0,50 em termos percentuais. Se 
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compararmos  2007  com  2005,  perceberemos  que  o  crescimento  foi  menor  (R$  20  - 
absolutamente ou 20%) devido à queda ocorrida nos anos anteriores a 2007.

OBS:  A  análise  vertical  e  a  horizontal  facilitam  a  visão  de  como  a  empresa  veio 
evoluindo  em  suas  contas,  ajudam  a  desenvolver  observações  sobre  a  situação 
financeira  e  econômica  da  empresa,  mas  raramente  fornecem  respostas  para  uma 
melhora.

VI.  INDICADORES,  QUOCIENTES,  COEFICIENTES  OU  ÍNDICES  ECONÔMICO-
FINANCEIROS

Existem  muitos  indicadores  e  diversas  técnicas  analíticas  que  podem  revelar 
informações sobre uma empresa.  Desta forma, quando nos determinamos a analisar 
demonstrações  financeiras  devemos  saber  qual  a  informação  desejada,  visando  o 
cálculo dos índices corretos nos períodos de interesse. A seleção dos índices dependa da 
razão pela qual se pretende fazer a análise. É uma boa estratégia de análise calcular 
entre  10  e  15  coeficientes  para  revelar  a  solvência  de  uma  empresa  e  medir  sua 
habilidade em honrar seus compromissos financeiros.

Por este motivo, a análise das demonstrações financeiras dedica-se ao cálculo de 
coeficientes,  visando  um  estudo  do  desempenho  passado,  presente  e  projetado  da 
entidade. 

Índice expressa a relação matemática entre uma e outra quantidade. A relação é 
expressa em termos de percentual, de índice ou de uma simples proporção. 

Ribeiro  (2004)  define  quocientes  como  “índices  extraídos  das  demonstrações 
financeiras através de confrontos entre contas ou grupo de contas” (p.132).

Exemplo: Suponhamos que a empresa KEY tenha um ativo circulante no valor de R$ 
3.533 e  um passivo circulante  no valor  de  R$ 1.704.  A relação deve  ser  encontrada 
dividindo-se o  Ativo Circulante  (AC) pelo Passivo Circulante  (PC)  e  os meios para 
expressá-la são:

AC/PC = 3.533/1.704 = 2,07

. O total do AC é 207% do PC;

. O AC é 2,07 vezes maior do que o PC;

. A relação entre o AC e o PC é de 2,07:1.

. A empresa apresenta uma folga financeira a curto prazo de R$ 1,07.

A análise dos indicadores tem os seguintes objetivos:
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. mensurar a saúde financeira da empresa;

. avaliar a posição de liquidez da empresa, bem como a situação de fluxo de caixa 
e dos riscos de crédito;

. indicar as condições de alavancagem;

. comparar um índice com o de outras empresas do mesmo ramo de atividades.

A análise  por meio de indicadores  pode ser absoluta ou relativa.  A primeira 
avalia o indicador apenas pelo seu resultado algébrico, indicando se houve crescimento 
ou redução no valor absoluto de um ano para o outro. A segunda avalia um quociente 
comparando-o  com  outros,  podendo  ser  de  dois  tipos:  comparativa  com  padrões 
(compara empresas do mesmo ramo de atividades) ou comparativa evolutiva (compara 
a evolução dos índices ao longo do tempo).

Os índices podem ser classificados em: 

Índices Financeiros
. Estrutura de Capitais ou de Endividamento;
. Liquidez; 

Índices Econômicos
. Rentabilidade, de Retorno ou de Lucratividade;
. Atividades;

Outros Índices

4.1. INDICADORES FINANCEIROS

4.1.1. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Estes  índices,  normalmente,  são  de  interesse  dos  fornecedores  e  dos  bancos. 
Medem a capacidade das empresas em liquidar dívidas com terceiros a curto prazo e 
suprir necessidades inesperadas de recursos financeiros. São calculados com base em 
valores retirados no Balanço e medem o grau de solvência da empresa. Os índices de 
liquidez a curto prazo são:

a  . Liquidez Imediata ou Instantânea (ILI)   - mede a capacidade da empresa em pagar a 
curto prazo suas obrigações a partir do seu disponível, ou seja, revela quanto a empresa 
tem de dinheiro no caixa, no banco e em aplicações financeiras de liquidez imediata até 
90 dias para cada real de obrigações com terceiros a curto prazo.

                               Fórmula: 
                                           ILI = Disponível / Passivo Circulante

Este índice quando acima de 1,00,  indica folga financeira.  Entretanto,  ele  tem 
pouca validade para análise da situação de liquidez de uma empresa, pois ficar com 
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dinheiro aplicado em disponíveis  de curtíssimo prazo indica perda financeira  e não 
adianta termos disponibilidade imediata para salda compromissos seis meses antes do 
vencimento. Sendo assim, ter esse índice inferior a 1,00 não representa que a empresa 
esteja passando por problemas financeiros.

b.    Liquidez Corrente (ILC)   -  indica a solidez do embasamento financeiro da empresa 
frente seus compromissos de curto prazo. Expressa quantas vezes o ativo circulante 
cobre o passivo circulante de uma empresa. A interpretação deste quociente deve ser 
direcionada para verificar a existência ou não de capital circulante líquido (CCL = AC - 
PC).

                            Fórmula: 
                                             ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Quando o índice for maior do que 1,0 indica que a empresa apresenta uma folga 
financeira  a  curto  prazo.  Nem sempre  um quociente  abaixo  de  1,0  simbolize  que a 
empresa não tem condições de saldar seus compromissos a curto prazo. O ramo de 
atividade da empresa deve ser considerado, pois um índice de 0,86 é deficiente para 
uma indústria, mas pode não ser para uma empresa prestadora de serviços, como o 
caso de uma transportadora. Para se saber se o índice de uma determinada empresa é 
deficiente, torna-se necessário compará-la com empresas do mesmo ramo de atividade, 
calculando-se o índice-padrão.

Cabe  afirmar,  que  empresas  que  apresentam  este  quociente  acima  de  um 
encontram uma maior facilidade de obter empréstimos no mercado, pois denotam um 
grau  de  liquidez  favorável,  sem  aparentar  dificuldades  para  cumprir  seus 
compromissos.

c.  Liquidez  Seca   (ILS)   -  a  paralisação  das  vendas  dos  estoques,  assim  como  a 
obsolescência  dos mesmos,  afetaria  a capacidade financeira  da empresa em liquidar 
suas dívidas a curto prazo. Sendo assim, se estes dois fatores ocorressem, quais seriam 
as chances dessa empresa liquidar suas dívidas a curto prazo?

O ILS mede a capacidade financeira da empresa para cumprir compromissos de 
curto  prazo sem depender  da venda de  seus  estoques.  Todavia,  se  o  quociente  der 
inferior a 1,0, revela que a empresa depende da venda de seus estoques para poder 
cumprir com seus compromissos de curto prazo.

                         Fórmula: 
                                  ILS = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante

Tanto o ILC quanto o ILS, ambos são meramente pontos de partida para uma análise 
sobre a liquidez. Outros fatores devem ser considerados:
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 . a natureza do negócio;
 . a composição dos ativos circulantes;
 . a qualidade do gerenciamento;
 . o prazo de rotação dos estoques;
 . o grau de endividamento da empresa.

d  .  Liquidez  Geral  (ILG)  -  mede  a  capacidade  da  empresa  em  pagar  todas  as  duas 
dívidas, tanto as de curto quanto as de longo prazos.

                 Fórmula:
                        ILG = AC + Realizável a longo prazo / PC + Exigível a longo prazo

Se o resultado for maior do que 1,0 significa que o empreendimento encontra-se 
estruturado  do  ponto  de  vista  financeiro.  Entretanto,  se  o  resultado  foi  inferior  a 
unidade, pode a principio dizer que a empresa encontra-se em situação de insolvência 
financeira, indicando que o capital de terceiros financia o AC, o RLP e parte do Ativo 
Permanente da empresa. O patrimônio bruto encontra-se nas mãos de terceiros.

4.1.2. ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS

Os  índices  de  endividamento  informam  se  a  empresa  vem  utilizando  mais 
capital próprio ou capital alheio. Lembrando que o capital alheio a curto prazo deve 
financiar  o  ativo  circulante,  enquanto  que  o  capital  de  terceiro  a  longo  prazo,  o 
permanente.  Servem para evidenciar a qualidade do endividamento da empresa em 
decorrência das origens de capitais investidos no patrimônio bruto (Ativo).

Empréstimos  de  curto  prazo  são  mais  onerosos  dos  que  os  de  longo  prazo. 
Quando uma empresa tem um grande percentual de dívidas a curto prazo, a qualidade 
da obrigação não é boa, os custos, os juros certamente são elevados, aumentando as 
despesas financeiras da empresa. O endividamento a curto prazo alto não dá a empresa 
a chance de planejar sua situação financeira.

A utilização de capitais de terceiros não deve ser exagerada a ponto de sacrificar 
a participação dos capitais próprios, pois pode tornar a empresa vulnerável a qualquer 
variação  econômica  e  as  empresas  financeiras  não  estarão  dispostas  a  conceder 
empréstimos a empresas que apresentem um grau de endividamento alto. 

OBS1:  A  grande  maioria  das  empresas  que  vai  a  falência  apresenta  endividamento 
elevado em relação ao PL.

OBS2:  A  captação  de  recursos  de  terceiros  para  liquidar  outras  dívidas  não  gera 
recursos  para  saldar  compromissos.  Este  círculo  vicioso  pode  levar  à  empresa  a 
insolvência, podendo chegar à falência.
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a  .  Participação  de  Capitais  de  Terceiros  sobre  Recursos  Totais  (PCT)   -  mostra  a 
participação  dos  capitais  alheios  no  montante  de  origens  aplicadas  na  empresa.  O 
quanto a empresa tem de recursos de terceiros formando a composição do seu passivo.

                    Fórmula: 
                           PCT = (Passivo Circulante + Exigível a longo prazo) / Passivo

b  . Composição do Endividamento a Curto Prazo (CE)   – revela do total das dívidas com 
terceiros  qual  é  o  percentual  de  capital  alheio  vencíveis  a  curto  prazo.  O quanto  à 
empresa terá que pagar para cada real do total das obrigações existentes.

                   Fórmula :  
                             CE = PC / (Passivo Circulante + Exigível a longo prazo)

A  qualidade  da  composição  do  endividamento  deve  ser  observada.  Uma 
empresa pode ter uma participação de capital alheio maior do que a de capital próprio. 
Entretanto, se a maior parte das dívidas  estiver vencendo a longo prazo, simboliza que 
embora  a  empresa  apresente  um  grau  de  endividamento  alto,  a  qualidade  da 
composição  do  endividamento  é  boa,  pois  a  participação  de  capitais  de  terceiros 
vencíveis a curto prazo é inferior.

c  .  Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (GCP  )  -  revela a autonomia 
financeira  da  empresa,  a  garantia  oferecida  por  capitais  próprios  aos  capitais  de 
terceiros. Quanto maior for este percentual, maior será a garantia existente.

               Fórmula: 
                         GCP = Patrimônio Líquido / (PC + Exigível a Longo Prazo)

Para cada R$ 1,00 de capital de terceiros a empresa possui R$____ ou centavos como 
garantia. Caso o indicador apresente um resultado inferior a 1,0 a empresa apresentará 
dependência financeira de terceiros.

Ao invertermos a fórmula encontraremos o quociente de participação de capitais 
de  terceiros  nos  capitais  próprios,  revelando  a  proporção  existente  de  capitais  de 
terceiros e capitais próprios, quanto a empresa utiliza de capitais alheios para cada real 
de patrimônio líquido. Neste caso, quanto menor for este indicador, melhor.

Cabe lembrar que quanto menor for o grau de endividamento da empresa, maior 
será a sua liberdade financeira para tomar decisões. Sempre que o primeiro índice for 
maior do que 1,0, haverá excesso de capitais próprios sobre capitais de terceiros, o que 
nos leva a concluir que o segundo indicador, para apresentar a mesma análise, terá que 
apresentar um resultado inferior a 1,0.
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Nenhuma  empresa  consegue  trabalhar  sem  capitais  alheios,  estes  sempre 
existirão, seja em forma de empréstimos, seja para financiar o desenvolvimento normal 
(salários). O importante é que a empresa, através de seus administradores, saiba utilizar 
bem  estes  recursos,  fazendo  com  que  os  lucros  obtidos  a  partir  a  aplicação  destes 
recursos superem os juros que remuneram estes capitais.

d  . Endividamento Oneroso (EO)    –  também conhecido como passivo oneroso sobre o 
ativo. 

Passivo oneroso significa obrigações com terceiros sobre as quais a companhia 
paga juros, como: financiamentos, empréstimos obtidos, tributos parcelados e outros. 

Tem a finalidade de mostrar  a participação de fontes onerosas no financiamento 
de aplicações no patrimônio da companhia, indicando a dependência da empresa com 
instituições de cunho financeiro.

         Fórmula:
      EO = Passivo Circulante oneroso + Exigível a longo prazo oneroso / Ativo

O  resultado  encontrado  no  cálculo  desse  índice  indicará  se  o  montante  de 
despesas financeiras é alto ou baixo, pois caso o resultado seja alto revela dizer que o 
montante de juros pagos também foi alto, influenciando o resultado do exercício e o 
fluxo de caixa da empresa.

Outro cálculo que pode ser feito é a indicação do percentual do passivo exigível 
oneroso dentro do total das dívidas com terceiros da empresa. Esse cálculo mostraria a 
participação  do  endividamento  oneroso  dentro  do  Passivo  Exigível  da  Cia.  E, 
certamente,  quanto  menor  for  o  resultado  encontrado,  melhor  para  a  empresa, 
significando um percentual de dívidas não-onerosas maior.

e.    Grau  de  Imobilização  do  Patrimônio  Líquido  (IPL  )  -   Simboliza  a  parcela  do 
Patrimônio Líquido aplicada no Ativo Permanente da empresa.

              Fórmula: 
                             IPL = Ativo Permanente / Patrimônio Líquido 

Indica  o percentual  de capitais  próprios investida no Ativo Fixo da empresa. 
Quanto maior for o percentual, menor é a parcela de capital de giro próprio investido 
no giro dos negócios.

Quando este coeficiente for inferior a 1,0 indicará que a entidade não imobilizou 
todo  o  seu PL,  existindo  capital  circulante  próprio.  Este  fato  denota  ter  a  empresa 
liberdade financeira para movimentar seu negócio.
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O capital circulante próprio (CCP = Patrimônio Líquido - (Ativo Permanente –
Exigível a longo prazo)) é a denominação que se dá ao excesso de patrimônio líquido 
sobre o ativo permanente,  ou seja, é a parcela do PL investida no giro dos negócios 
(Ativo Circulante + Realizável a longo prazo).

O CCP é  negativo  quando o  Patrimônio  Líquido  +  Exigível  a  longo prazo  é 
inferior ao Ativo Permanente, indicando que parte do Passivo Circulante encontra-se 
financiando  o  permanente  e  não  existem  recursos  próprios  aplicados  no  giro  dos 
negócios. Tal fato não significa que a empresa encontra-se mal financeiramente, para 
que este fato seja considerado uma verdade, torna-se necessário avaliar os índices de 
liquidez.

4.2. INDICADORES ECONÔMICOS

4.2.1. ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Servem para medir a capacidade econômica da empresa, ou seja, evidenciam o 
grau de êxito econômico obtido pelo capital investido na empresa. São calculados com 
base em valores extraídos da DRE e do Balanço.

a  . Margem Bruta (MB)   – Denota o percentual de resultado bruto obtido através das 
vendas líquidas, ou seja, indica quanto os custos vinculados a atividade principal da 
empresa vem absorvendo da receita líquida da empresa. Este índice também pode ser 
encontrado na análise vertical da DRE.

                  Fórmula: 
                                MB = (Resultado Bruto / Receita Líquida) x 100

Quanto  maior  for  a  margem  bruta,  menor  será  o  custo  da  produção  ou  da 
mercadoria vendida. Simbolizando uma maior capacidade de gerar lucratividade para a 
empresa.

b  . Margem Operacional (MO  ) – Indica o percentual do resultado após serem reduzidas 
as despesas operacionais da receita líquida. Este índice também pode ser encontrado na 
análise vertical da DRE.

                     Fórmula: 
                                  MO = (Resultado Operacional / Receita Líquida) x 100
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c  . Giro do Ativo (GA)   - esse quociente evidencia a proporção existente entre o volume 
das vendas e os investimentos totais efetuados na empresa. Se multiplicarmos por 100 o 
resultado  obtido,  saberemos  qual  o  percentual  de  vendas  realizadas  no período  foi 
adequado em relação ao investimento total de capitais feitos na empresa. 

                  Fórmula: 
                                   GA= (Receita Líquida / Ativo) x 100

Como saber se o giro é bom ou ruim? O GA é um indicador de eficiência. Denota 
quão efetiva uma empresa é em gerar vendas a partir de sua base de ativos. Como o 
indicador mede o volume de vendas sobre o total de capitais aplicados na empresa, o 
volume ideal de venda deve proporcionar lucratividade suficiente para cobrir todos os 
gastos, oferecendo boa margem de lucro líquido.

d. Margem Líquida (ML) - revela a margem de lucratividade obtida pela empresa em 
função  da  receita  líquida.  Este  quociente  é  encontrado  no  levantamento  da  análise 
vertical da DRE. Mede a eficiência geral da empresa em gastar dinheiro (despesas) para 
fazer dinheiro (receita de vendas).

                  Fórmula: 
                                  ML = (Resultado Líquido / Receita Líquida) x 100

Uma baixa neste quociente pode ser causada por fatores operacionais que afetam 
os lucros, como: excessivas despesas de vendas e marketing que podem estar fora da 
medida do volume de vendas efetuado, a falta de controle de gastos administrativos, 
pois a grande maioria desses gastos é considerada fixa por natureza e a própria queda 
das vendas que resulta em incapacidade de cobrir as despesas da empresa.

Comparação entre o GA e a ML
. quando o GA é superior a um, a situação é favorável e se a ML for inferior a um , 
indica  que  a  aparente  situação  favorável  não  é  suficiente  para  cobrir  os  custos 
necessários à sua obtenção;
. quando o GA é inferior a um, a situação é desfavorável e se a ML for superior a um, 
revela que embora as vendas tenham sido baixas em relação ao investimento total, elas 
foram suficientes para cobrir os custos necessários à sua obtenção.
. Sendo assim, nem sempre um volume de vendas alto é sinônimo de lucratividade 
garantida e vice-versa. Há casos em que a empresa reduz o volume de vendas como 
medida necessária para aumentar a sua lucratividade, pois há redução de gastos.

e  . Rentabilidade do Ativo ou Retorno sobre o Investimento Total (RIT)   - evidencia o 
potencial de geração de lucros por parte da empresa, ou seja, quanto a empresa obteve 
de lucro líquido para cada real de investimentos totais aplicados nos negócios.
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                    Fórmula: 
                                RIT= Resultado Líquido / Ativo

Este índice também é conhecido como TRIT (Taxa de retorno do investimento 
total),  quando  multiplicado  por  100.  E  a  interpretação  deste  indicador  deve  ser 
direcionada para verificar o tempo necessário para que haja retorno dos capitais totais 
(próprios  e  alheios)  investidos  na  empresa.  Sendo  assim,  devemos  multiplicar  o 
quociente  por  100  ou dividir  100  pelo  percentual  encontrado.  O nome dado  a  este 
cálculo é PRIT, ou seja, Prazo de Retorno do Investimento Total em anos.

                    Fórmula: 
                               PRIT = 100 / Taxa de Retorno do Investimento Total

A rentabilidade do ativo nada mais é do que a união entre o GA e ML. Vejamos:

GA = RL          
Ativo

RIT = VL        x LL RIT =    LL          
ML = LL           Ativo VL Ativo

RL

f  . Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RPL  ) - denota qual a taxa de retorno obtida 
pelo  capital  próprio  investido  na  empresa.  Revela  que  para  cada  real  investido  no 
Patrimônio Líquido os acionistas ganharam R$ ____.

                  Fórmula: 
                                 RPL = Resultado Líquido / Patrimônio Líquido

A interpretação deste quociente também deve ser direcionada para verificar qual 
é o tempo necessário para se obter o retorno do capital próprio investido na empresa, 
ou seja,  quantos anos serão necessários para que os acionistas obtenham de volta o 
capital  que  investiram  na  empresa.  Este  cálculo  deverá  ser  feito  como  o  explicado 
anteriormente para o PRIT, sendo que neste caso, o índice passa a se chamar PRPL – 
prazo de retorno do capital próprio.

Um fator importante a ser considerado, para fins de cálculo, é o valor médio do 
PL,  o  que  transformaria  a  fórmula  em:  Resultado  Líquido  /  Patrimônio  Líquido 
Médio.
4.2.2.  LUCRO  ANTES  DO  PAGAMENTO  DOS  JUROS,  IMPOSTOS,  DEPRECIAÇÃO  E 
AMORTIZAÇÃO ( LAJIDA)
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Conhecido nos EUA como EBITDA é um parâmetro informativo utilizado como 
aproximação do caixa gerado pela atividade operacional da empresa pelos analistas de 
mercado, indicando aos acionistas a capacidade da empresa em pagar dividendos, que 
só serão repassados a eles depois do pagamento dos juros e impostos.

    Fórmula:
              LAJIDA = Lucro líquido + Imposto de Renda + Despesas Financeiras + 

Depreciação e Amortização

Este  índice  perdeu  um  pouco  a  importância  uma  vez  que  as  empresas 
atualmente são obrigadas a apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa.

4.2.3. VALOR ECONÔMICO AGREGADO (VEA)

Conhecido  como  EVA®  nos  EUA,  este  indicador  denota  se  a  empresa  gera 
realmente  dinheiro  a  seus  investidores.  Calcula  se  o  capital  investido  está  sendo 
devidamente remunerado, não apenas com o lucro gerado, mas em termos financeiros. 
Uma  empresa  pode  apresentar  um  resultado  econômico  líquido  favorável  e  estar 
perdendo  capacidade  financeira.  Compreendemos  que  um  resultado  favorável  gera 
distribuição de dividendos, entretanto a parcela distribuída compete ao valor financeiro 
esperado pelo investidor? Esta é a pergunta a ser respondida por este índice ao ser 
calculado.  Se  o  VEA  for  positivo  significa  que  a  empresa  agregou  valor,  em  caso 
negativo, revela ter o investidor feito um mau negócio.

           Fórmula: 
                  VEA = Lucro Operacional – Custo do Capital Investido

                                                                     Ou
VEA = (Capital de Giro + Ativo Permanente + Outros Ativos) x taxa de juros ou de 
risco

É um índice para medir a saúde econômica da empresa e não um método de 
gestão. Há uma quantidade enorme de dificuldades para utilizar o VEA, uma delas e a 
principal  é  a  empresa  que desconhece  o capital  investido.  Ou seja,  todo o dinheiro 
aplicado em ativos,  estoques,  receitas  e  caixa.  Sem essa  informação,  a  empresa  fica 
impedida de calcular e de alcançar todos os benefícios do VEA, pois ele ajuda saber 
onde estão as maiores possibilidades de ganhos.

4.3. INDICADORES DE ATIVIDADES OU DE ROTATIVIDADE

Medem a eficiência da empresa em gerenciar seus ativos. Envolvem o confronto 
de elementos que compõem o Balanço e a DRE. Evidenciam o tempo em que alguns 
elementos do Balanço levam para se renovar.
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Compreender o significado de ciclos de atividade operacional é importante para 
a interpretação destes indicadores. Corresponde ao tempo decorrido entre a compra de 
mercadorias e o recebimento do dinheiro da venda efetuada. No caso de uma indústria, 
o ciclo operacional de atividade inicia-se no ato da compra da matéria-prima, o que 
indica que o tempo despendido durante o processo produtivo tem que ser incluído.

O cálculo dos indicadores abaixo ajudam a responder as seguintes perguntas: 
Como  a  empresa  vem  gerenciando  seu  contas  a  receber?  Como  a  empresa  vem 
gerenciando seu contas a pagar? Como a empresa vem gerenciando seus estoques? 

a.    Prazo Médio de Rotação dos Estoques (PMRE  ) – mostra quantas vezes a empresa 
renovou seus estoques em função das vendas efetuadas, ou seja, quanto tempo (dias) 
em média a companhia levou para vender seus estoques, ou ainda, o período médio de 
tempo em que os estoques ficaram parados na prateleira. O tempo decorrido entre a 
compra e a venda.

               Fórmula: 
                         PMRE = 365 x (Estoque Médio / Custo da Mercadoria Vendida)

O valor do estoque médio é encontrado somando os valores dos estoques de dois 
anos consecutivos apresentados no Ativo Circulante e dividindo o resultado por dois. É 
importante ressaltar que ao trabalhar com o valor médio dos estoques, o valor do CMV 
deve ser o do último ano em análise.

Quanto menor for este índice, melhor, pois sugere um menor tempo decorrido 
entre o período de compra e de venda das mercadorias ou produtos.

Ao dividir  365 pelo valor encontrado no PMRE,  encontraremos o número de 
vezes que o estoque se renovou no ano, ou seja, o quão a companhia foi eficiente no 
gerenciamento de seus estoques.

b. Prazo Médio de Recebimento das Vendas (PMRV) – Indica quanto tempo (dias), em 
média, a companhia leva para receber (cobrar) os títulos emitidos através de vendas 
efetuadas.

             Fórmula: 
            PMRV = 365 x (Títulos a Receber Médio 2 / Receita Líquida)

Uma  redução  nos  dias  de  um  período  para  o  outro  pode  significar  que  a 
companhia vem utilizando uma política de cobrança melhor de um período para o 

2 O cálculo dos títulos a receber médio é feito do modo como foi feito o cálculo do estoque médio.
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outro. Quando o mesmo cresce, pode denotar que os clientes estão estendendo o prazo 
de pagamento. Um prazo alto pode justificar uma queda nos índices de liquidez, pois o 
capital de giro está diretamente relacionado com contas a receber.  Um giro lento de 
títulos  a  receber  pode  transformar  uma  Cia  saudável  em  insolvente,  pois  a  má 
administração do recebimento de títulos afeta diretamente a capacidade da empresa em 
liquidar seus compromissos com terceiros.

Ao  dividir  365  dias  pelo  resultado  encontrado  do  PMRV  encontraremos  o 
número de vezes que uma empresa cobra seus títulos a receber por ano, quanto maior o 
número de vezes, melhor é o desempenho.

c. Prazo Médio de Pagamento das Compras (PMPC) – Revela quanto tempo (dias), em 
média, a empresa leva para pagar dívidas com fornecedores contabilizadas a partir de 
compras efetuadas a prazo.

             Fórmula: 
            PMPC = 360 x (Fornecedor Médio 3 / Compras)

Para  se  encontra  o  valor  das  compras  far-se-á  uso  da fórmula  utilizada  pelo 
inventário periódico para o cálculo do custo da mercadoria vendida (CMV) que é igual 
ao valor do estoque inicial mais as compras efetuadas no período menos o saldo do 
estoque final em um determinado período. Se o valor do CMV pode ser encontrado na 
DRE e os saldos dos estoques nos devidos Balanços, conforme determina a matemática, 
o valor das compras surgirá: Co = CMV – Estoque inicial + Estoque final.

Um resultado alto encontrado como PMPC pode caracterizar que a empresa vem 
fazendo uso de fornecedores para financiar sua atividade operacional de forma não-
onerosa, com prazos altos para que haja desembolso de recursos financeiros, está é uma 
excelente  técnica  de administração do fluxo de caixa.  Entretanto,  se o  prazo alto  se 
referir a atrasos de pagamentos, a companhia será obrigada a conseguir outros créditos 
com altas taxas de juros, perdendo fornecedores confiáveis.

Ao dividir  365 pelo PMPC encontraremos o número de vezes que a empresa 
efetuou pagamentos aos fornecedores no ano. 

4.3.1.   CICLOS DE ATIVIDADES  

Divide-se em dois. São eles:

a  . Ciclo Operacional   – é evidenciado pelo resultado obtido entre o somatório do prazo 
médio de rotação dos estoques e o prazo médio de recebimento das vendas efetuadas.

3 O cálculo de fornecedores médio é feito do modo como foi feito o cálculo do estoque médio.
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b  . Ciclo Financeiro   – é demonstrado pela diferença entre o prazo de pagamento das 
compras e prazo de recebimento das vendas efetuadas. Este cálculo pode mostrar se há 
ou não defasagem de caixa.

                Fórmula: 
             Ciclo de Atividades = PMRE + PMRV = PMPC + Ciclo financeiro

O ideal era que o ciclo operacional se igualasse ou fosse inferior ao prazo médio de 
pagamento das compras, pois a empresa encontraria tempo hábil de comprar, vender e 
receber  dos  clientes  para  efetuar  o  pagamento  depois  junto  aos  fornecedores.  Nem 
sempre fazer com que isto se torne realidade é fácil. Sendo assim, a companhia deve 
sempre buscar uma melhora nestes resultados, tornando o ciclo operacional inferior a 
cada período e passando a ter um PMPC superior ao do período anterior.

4.4. OUTROS INDICADORES

4.4.1. INDICADORES DE INTERESSES DOS ACIONISTAS

a.    Rendimento das Nominal das Ações (RNA  )  – mostra o rendimento obtido pelos 
acionistas por meio de dividendos recebidos em relação ao valor do capital nominal 
aplicado na empresa.

                         Fórmula: 
                         RNA = Dividendos / Capital Nominal

 
Simboliza  quanto  a  distribuiu  de  dividendos  para  cada  R$  de  capital  social 

aplicado na sociedade.

b. Rendimento Real das Ações (RRA) – indica o quanto foi obtido pelos acionistas por 
meio de dividendos recebidos em relação ao valor do patrimônio líquido.

                       Fórmula: 
                      RRA = Dividendos / Patrimônio Líquido

c. Rendimento Atualizado das Ações (RAA  )   – mostra qual foi a rentabilidade obtida 
por  ação  em  relação  ao  seu  preço  de  mercado,  quanto  a  empresa  distribuiu  de 
dividendos com base no seu valor de cotação no mercado de ações.

                       Fórmula: 
                      RAA = Dividendos / Preço de Mercado da Ação
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d. Valor Patrimonial da Ação (VPA) – evidencia o valor de cada ação em relação ao 
valor do patrimônio líquido da companhia.

                       Fórmula: 
                      VPA = Patrimônio Líquido / número de ações

e.  Lucro por  Ação  (LPA)  –  este  índice  é  encontrado ao  final  da DRE evidenciando 
quanto cada  ação foi valorizada pelo resultado líquido do período.

                       Fórmula: 
                      LPA = Resultado Líquido / número de ações

CONCLUSÃO

A  partir  do  conhecimento  do  cálculo  e  da  compreensão  dos  indicadores, 
relatórios financeiros e econômicos podem ser levantados em função da necessidade de 
cada usuário. 

O aluno deverá saber realizar todas as etapas do processo de análise 4. São elas: 

* Examinar e padronizar as demonstrações financeiras;
* Coletar de dados; 
* Calcular os indicadores financeiros, econômicos, rotatividade e outros;
* Montar quadro da evolução anual dos indicadores;
* Interpretar os índices;
* Efetuar análise horizontal;
* Efetuar análise vertical;
* Comparar com padrões, caso haja e; 
* Elaborar o relatório de análise da situação financeira e econômica.

Existe  uma  grande  diferença  entre  fazer  a  leitura  isolada  do  resultado 
encontrado  no  cálculo  de  um  dos  quocientes  e  uma  análise  fundamentada  nas 
evidencias encontradas no estudo analítico comparativos entre os indicadores. 

Optou-se,  com  base  no  processo  de  análise,  por  fazer  uma  conclusão  onde 
pudéssemos mostrar a diferença que existe entre interpretação e análise de dados.

Os indicadores precisam ser, além de compreendidos, interrelacionados, pois um 
relatório de análise deve ser integrado. Deve mostrar que as partes formam o todo e que 
somente a partir do todo podemos tirar conclusões que venham a ajudar no processo de 
tomada de decisão.

4 Esse processo deverá ser utilizado no trabalho a ser elaborado durante o curso.
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Certamente,  o exemplo da Cia Miarades irá fazê-lo entender melhor o que se 
tentou  expressar  acima.  Suponhamos  os  seguintes  indicadores  em  três  anos 
consecutivos da Cia Miarades, revendedora de produtos de limpeza.

Indicadores 20X5 20X6 20X7
Liquidez Corrente 1,23 1,20 1,18
Comp. do Endividamento 60% 57% 61%
P. M. Recebimento Vendas 98 dias 99 dias 112 dias
Taxa de Retorno do Ativo 5% 6% 4%
Ciclo Financeiro 8 dias de folga  8 dia de folga 2 dia de folga
Liquidez Seca 0,98 1,02 0,89
Margem Líquida 2% 3% 2%

Uma interpretação dos indicadores seria feita da seguinte forma:

1. Para  cada  R$  1,00  de  dívida  a  curto  prazo  em 20X5 em comparação  o  ativo 
circulante, a empresa apresentava uma folga financeira de R$ 0,23 e em 20X7 a 
folga foi de R$ 0,18.

2. A Empresa no ano de 20X7 apresenta uma proporção de capitais de terceiros a 
curto prazo maior do que a de capitais de terceiros a longo prazo. O ano de 20X6 
foi o mais favorável por ser inferior ao outros dois.

3. Em 20X5 a empresa apresentou um prazo médio de recebimento de clientes de 
98 dias, havendo o crescimento médio de 1 dia em 20X6 e de 3 dias em 20X7.

4. A melhor taxa de retorno do Ativo ocorreu no ano de 20X6.

A interpretação é apenas o relato do que se está vendo, mas não a unificação dos 
dados encontrados.  Contudo,  para se  redigir  um relatório de análise primeiramente 
deve-se  interpretar  os  índices  de  forma  isolada  para  que  se  possam  perceber,  aos 
poucos,  os  fatores  de destaque a serem considerados.  Desta  forma,  quando tiramos 
conclusões sobre os dados estamos de fato fazendo uma análise evolutiva da situação 
financeira e econômica de uma companhia. Perceba a diferença.

Análise Financeira-Econômica da Cia Miarades de 20X5 a 20X7:

A capacidade de pagamento da empresa a curto prazo veio reduzindo ao longo 
dos três anos consecutivos, da mesma forma como houve maior dependência da venda 
de seus estoques. Tal fato pode ser justificado pelo fato da empresa estar apresentando 
um ciclo financeiro inferior no último ano, ocasionado pelo crescimento do prazo médio 
de  recebimento  de  suas  vendas  e  pelo  endividamento  maior  a  curto  prazo.  Muito 
embora a empresa continue apresentando  capacidade de remunerar  os acionistas,  o 
retorno oferecido aos capitais investidos no ativo caiu em 2007. 
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A companhia, para 20X8, deveria rever seus prazos médios, estendendo os de 
pagamento e procurando encurtar os de recebimento, visando melhorar seus ciclos de 
atividades - operacional e financeiro. Buscar aumentar o volume das vendas e reduzir 
as despesas operacionais certamente iria proporcionar um retorno do investimento total 
melhor,  atraindo mais  investidores  no mercado.  O aumento  de  recursos  financeiros 
originados de capital próprio reduziria as dívidas com terceiros e em caso de atrasos de 
pagamentos a fornecedores, a Cia poderia resgatar as obrigações para não ter que arcar 
com despesas financeiras possivelmente mais altas num futuro de médio prazo.
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ANEXO I  - EXERCÍCIOS E ESTUDOS DE CASOS PROPOSTOS

1. Considerando os dados da Cia Fogueira, pede-se fazer uma análise horizontal e 
vertical comparativa, após os ajustes necessários do Balanço e da DRE.

Balanço Patrimonial em milhares de reais
Ativo 20X7 20X6 Passivo 20X7 20X6
Circulante Circulante
Disponibilidade 1.064.132 1.281.511 Fornecedores 2.324.975 2.027.268
Dupl. a Receber 1.860.762 1.675.799 Imp. a recolher 102.418 68.675
Dupl. descontada (44.400) (54.207) Emprést. Bancário 1.466.910 1.286.082
Estoque 1.534.242 1.231.963 Dividendos  a 

pagar
50.084 20.312

Outros créditos 594.000 740.000 Outros 400.327 400.572
Desp. Antecipadas 4.396 3.350 Contas a pagar 8.000 21.000
Não-Circulante Não-Circulante
Realizável a L. P 2.053.779 1.694.198 Exigível a L. P 3.243.582 2.805.985
Permanente Result. Exerc. Fut.
Investimentos 110.087 79.557 Patrimônio 

Líquido
Imobilizado 4.820.179 4.241.040 Capital Social 4.149.858 3.954.629
Intangível 674.852 630.945 Reserva de Capital 517.331 517.331
Diferido 77.177 76.281 Reserva de lucro 334.803 370.167
Total 12.746.106 11.600.437 Total 12.746.106 11.600.437

DRE em milhares de reais 20X7 20X6     
Receita Bruta de vendas 17.642.563 16.460.296
Deduções (2.739.676) (2.579.893)
Receita Líquida de vendas
CMV (10.724.499) (9.962.965)
Resultado Bruto
Despesas Operacionais
Administrativas (500.347) (527.145)
Comerciais (2.552.453) (2.418.929)
Financeiras (211.165) (220.627)
Outras (681.194) (686.061)
Resultado Operacional
Receita ou despesa não operacional (9.084) (323.229)
Resultado antes do IR e CSLL
Prov. IR e CSLL (10.267) (340.079)
Resultado antes das participações
Participações estatutárias (5.000) (4.000)
Resultado Líquido 210.878 85.524
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2. A partir  dos dados do Balanço Patrimonial da Cia Macarrão efetue o cálculo dos 
índices  financeiros  e  teça  comentários  levando em consideração  as  observações  que 
podem ser obtidas através da análise vertical.

Dado a ser considerado: 100% do Exigível a Longo Prazo se encontram aplicados no 
Ativo Permanente.

Ativo                                               100.000                             Passivo                                          100.000  
Circulante Circulante
Disponibilidade 12.000 Fornecedor    10.000
Contas a receber 18.000 Imp. a recolher   2.000
Estoque 28.000 Financiamento  30.000

Não Circulante Não Circulante
Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo
Títulos a receber     8.000 Financiamento  20.000

Permanente Patr. Líquido
Investimento 12.000 Capital           29.000
Imobilizado 22.000 Res. Lucro   7.000
Diferido   3.000 Res. Capital       2.000

3.  Você foi  contratado para analisar  financeiramente a Cia Limear e  a sua função é 
elaborar  um  relatório  que  analise  a  empresa  e  avalie  os  argumentos  do  gerente 
financeiro.

 .   Os dados obtidos foram os seguintes com relação a sua liquidez em quatro anos 
consecutivos;

ÍNDICES                            2003                   2004                      2005                      2006  
corrente     1,40 1,35 1,32 1,18
seca     0,80 0,78 0,92 0,89
geral     0,30 0,42 0,56 0,65

O gerente financeiro apresentava as seguintes justificativas para o ocorrido acima:

a)  A  liquidez  geral  é  baixa,  pois  todo  o  financiamento  obtido  foi  aplicado  no 
permanente durante os 4 anos.
c) A liquidez seca caiu porque a empresa optou por aumentar os estoques de matéria-
prima.

d) A liquidez corrente caiu, mas a empresa continua tendo capacidade de pagar 
suas dívidas a curto prazo.

Outras informações relevantes obtidas:
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a) A empresa vem em média atrasando o pagamento a seus fornecedores em 56 dias.
b) O estoque de matéria-prima dessa empresa é de fácil aquisição no mercado e sobe de 
preço em proporção menor que a inflação.
c) O permanente da empresa apresenta um retorno sobre o investimento de 4 anos e o 
financiamento vencerá em dois anos.

4. A diretoria do Banco Desenvolvimento do Estado de Trambique precisa autorizar um
Empréstimo  de R$ 150.000.000 à Metal Lata Enferrujada, até a data de 14.06.20X8. Cabe 
lembrar que o pedido foi feito pelo governador do Estado. 

Para que o banco possa conceder o empréstimo,  a situação financeiro-econômica da 
empresa deverá ser promissora no decorrer de cinco anos consecutivos, principalmente 
no que tange ao retorno sobre o investimento. 

Você,  analista financeiro do banco, recebeu a incumbência de analisar a situação da 
empresa  solicitante  e  deverá  emitir  relatório  de  análise,  juntamente  com  parecer 
indicando a possibilidade ou não do banco autorizar o referido empréstimo. 

Como funcionário do banco, sua análise deve ser objetiva,  clara,  íntegra e não deve 
apresentar distorções.

Balanços Patrimoniais da Metal Lata Enferrujada LTDA no período de 20X3 a 20X7, 
em R$ mil

20X3 20X4 20X5 20X6 20X7
Ativo
Circulante
Disponível 4.000 10.000 8.000 12.000 5.000
Títulos a receber 60.000 80.000 100.000 140.000 120.000
(-) Títulos descontados 32.000 53.000 32.000 54.000 64.000
Estoques 80.000 60.000 100.000 120.000 140.000
Não-Circulante
Permanente
Imobilizado 180.000 205.000 225.000 240.000 250.000
Total do Ativo 292.000 302.000 401.000 458.000 451.000

20X3 20X4 20X5 20X6 20X7
Passivo Exigível
Circulante
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Fornecedores 10.000 20.000 25.000 20.000 16.000
Empréstimos e Financiamentos 70.000 80.000 130.000 200.000 220.000
Outros não-onerosos 6.000 7.000 6.000 8.000 5.000
Não-Circulante
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Patrimônio Líquido
Capital 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000
(-) Prejuízos Acumulados 24.000 35.000 40.000 50.000 70.000
Total do Passivo 292.000 302.000 401.000 458.000 451.000

DRE 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7
Vendas Brutas 300.000 500.000 1.100.000 1.300.000 1.200.000
(-) deduções 45.000 75.000 165.000 195.000 180.000
Receita Líquida 255.000 425.000 935.000 1.105.000 1.020.000
(-) CMV 180.000 300.000 660.000 780.000 720.000
Resultado Bruto 75.000 125.000 275.000 325.000 300.000
(-) Despesas Operacionais
       Com vendas 15.000 25.000 55.000 65.000 60.000
       Administrativas 14.000 12.000 17.000 21.000 24.000
       Financeiras 48.000 71.000 176.000 210.000 192.000
Outras 22.000 28.000 32.000 39.000 44.000
Prejuízo Operacional 24.000 11.000 5.000 10.000 20.000

5. Vamos supor que a Metal Lata Enferrujada LTDA tenha lhe contratado para efetuar 
uma análise da situação financeiro-econômica, visando obter melhores resultados para 
o  próximo  exercício  social.  Os  diretores  da  Metal  esperam  encontrar  no  relatório 
sugestões que possam ajudá-los na tomada de decisões caso o banco desenvolvimento 
não conceda o empréstimo solicitado.

6. Deverá ser feito o estudo de caso sugerido pelo prof. Osni Moura Ribeiro em seu livro 
Estrutura e Análise de Balanços – fácil, encontrado na página 217, intitulado Prática I. O 
livro pode ser encontrado na biblioteca da sua escola ou será fornecido pela professora 
em sala de aula.
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