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RESUMO
A finalidade deste artigo é apresentar maneiras de fazer a análise das demonstrações contábeis, por meio dos indicadores econômicos, financeiros e da
dinâmica empresarial, para a tomada de decisões. Os indicadores foram obtidos por meio dos índices de Liquidez, Estrutura de Capital e
Rentabilidade. As análises ocorreram com base no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício dos três últimos exercícios sociais,
correspondente aos anos de 2012, 2013 e 2014. Entre os resultados obtidos, pode-se constatar com relação a estrutura de capital que a empresa possui
uma situação financeira favorável, pois não depende tanto de capitais de terceiros e com baixo nível de imobilização do seu patrimônio líquido e dos
recursos não correntes. Com relação aos índices de liquidez a empresa consegue pagar suas obrigações de curto prazo, mesmo sem utilizar os
estoques. Quanto aos índices de rentabilidade, estes apresentaram um desempenho satisfatório, atingindo resultados favoráveis nos períodos
analisados. Os índices de prazos médios não apresentam resultados satisfatórios. Quando analisados em conjunto, formam os ciclos operacional e
financeiro, os quais não tiveram desempenho favorável, necessitando desta forma o uso do Capital de Giro da empresa.
Palavras-chave: Análise. Demonstrações Contábeis. Índices.

ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS : FOCUS ON ECONOMIC AND FINANCIAL
AND BUSINESS DYNAMICS
Abstract
This work aims to present ways to make the analysis of the accounting demonstrations by economic indicators, financial and the enterprise dynamics
to make decisions. The indicators were obtained through the Index, Capital Structure and Profit liquidity. The analyzes were based on the Balance
Sheet and the Income Demonstration for the last three financial years, corresponding to the years 2012, 2013 and 2014. Among this obtained results,
we can find out that the capital structure of the company has a trust fund, thus this company doesn't depend so much on third-party capital and with
the low fixed assets to its equity and non-current resources. With respect to liquidity index the company can pay its short-term duty, even without
using the stocks. And about the profit index, it showed a satisfactory performance, achieving favorable results in the periods of analyzes. The indexes
of midterm do not present satisfactory results. When analyzed together they form the financial and operating cycles, which didn't have a favorable
performance, necessitating to use the working capital of the company.
Keywords: Analysis. Accounting Demonstration. Indexes.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a Análise das demonstrações contábeis com enfoque nos principais índices para análise da
situação econômico-financeira, no ciclo operacional e financeiro e também no capital de giro, referente aos anos de
2012, 2013 e 2014. O objetivo é criar um modelo para aplicação nas empresas abordando os índices de estrutura,
liquidez, rentabilidade, prazos médios, ciclo operacional e financeiro e a necessidade de capital de giro, definindo como
a empresa poderá mudar seus conceitos de gestão e obter melhores resultados. Para essa abordagem serão elaborados o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício para os três anos, que servirá de base para análise.
Esta pesquisa se justifica por abranger o estudo e a relevância das informações geradas pela Análise das
Demonstrações Contábeis. Não há como negar a importância dos indicadores econômico-financeiros da empresa para
fins de análise do desempenho da mesma em determinado período, além de ser possível realizar projeções e estimativas
sobre a evolução de empresas, usando como base os elementos obtidos na análise dos números. Segundo Matarazzo
(2010, p. 13), “analisando-se o passado, se poderá inferir como será o futuro, supondo-se que o comportamento da
empresa no futuro seja igual àquele do passado”. Ao analisar os dados econômico-financeiros, cria-se uma ferramenta
de gestão, que deve ser utilizada para auxiliar a tomada de decisões. Assim, possibilita a elaboração de diagnósticos
para o aperfeiçoamento do controle financeiro e o crescimento empresarial.
Os indicadores econômico-financeiros demonstram os resultados obtidos nas operações da empresa em um
determinado período de tempo. Embora a projeção do planejamento se refira ao período futuro, não há como
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desconsiderar o passado. Diante deste contexto, calcular-se-á e analisar-se-á os índices com enfoque na situação
econômico-financeira e na dinâmica de uma empresa.
O desenvolvimento da pesquisa se constituiu em duas partes: uma teórica e outra prática. Para a teórica, foi feito
o estudo bibliográfico, por intermédio de livros, sites da Internet e artigos científicos na área de Análise das
Demonstrações Contábeis. Na seção prática, foram criados como modelo para análise o Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultado do Exercício dos períodos em estudo. Os dados obtidos pelo balanço patrimonial e
demonstrativo de resultado serão transformados em informações e constituirão a base para análise da dinâmica da
empresa.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ANÁLISE DAS DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
A análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta de gestão empresarial utilizada como meio para
interpretação dos dados expostos. O objetivo é transformar os dados obtidos em informações sobre a situação
econômica e financeira da empresa, avaliando o desempenho e as mudanças ocorridas na entidade, que sejam utilizados
para avaliações e tomadas de decisões futuras.
Conforme Matarazzo (2010, p. 3), “as demonstrações financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa,
de acordo com regras contábeis. A Análise de Balanços transforma esses dados em informações e será tanto mais
eficiente quanto melhores informações produzir”.
Neste contexto, para que a análise seja feita com confiabilidade, é necessário que os números retratados nas
Demonstrações Contábeis sejam efetivamente reais, expondo a situação líquida e patrimonial da organização, utilizando
o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE), para análise dos indicadores.
Segundo Matarazzo (2010, p. 15), “a Análise de Balanços permite uma visão da estratégia e dos planos da empresa,
analisada; permite estimar o seu futuro, suas limitações e suas potencialidades”.
De acordo com Silva (2013, p. 53), “a demonstração do resultado fornece-nos os dados relativos ao desempenho
da empresa em determinado período”. As demonstrações contábeis são elaboradas normalmente no período de 12
meses, podendo ser solicitado em menor período, se for necessário.
Para Marion (2009, p. 46), “os dados coletados são apresentados periodicamente a quem interessar, de forma
resumida e ordenada, formando os relatórios contábeis. Dessa forma, os usuários internos e externos fazem uso da
análise das demonstrações contábeis para melhor entender a situação econômico-financeira da empresa”.
A análise das demonstrações contábeis é subdividida em duas categorias, a análise da situação financeira e a
análise da situação econômica. A primeira auxilia na interpretação dos dados financeiros da empresa, medindo seu grau
de liquidez e capacidade de solvência. E a análise da situação econômica auxilia na interpretação das variações do
patrimônio e da riqueza gerada por sua movimentação. (MATARAZZO, 2010)
Para Matarazzo (2010, p. 82), “o importante não é o cálculo de grande número de índices, mas de um conjunto
de índices que permita conhecer a situação da empresa, segundo o grau de profundidade desejada da análise”. Para ter
uma visão adequada da organização essas análises suprem a necessidade do gestor, orientando-os na tomada de decisões
e no planejamento estratégico para melhorar seu desempenho.
2.2 ESTRUTURA DE CAPITAL
A situação financeira é representada pela Estrutura de Capital, que indica os resultados de decisões financeiras,
em termos de obtenção e aplicação de recursos. Os principais índices estudados são os índices de Participação de
Capitais de Terceiros (PCT), Composição do Endividamento (CE), Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL) e
Imobilização de Recursos Não Correntes (IRNC). Na tabela 1, apresenta-se um resumo dos índices de estrutura de
capitais considerados nesta pesquisa.
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Tabela 1- Índices de Estrutura de Capital
ÍNDICE

FÓRMULA

Participação de Capital de
Terceiros (Endividamento)
Composição do
Endividamento
Imobilização do
Patrimônio Líquido
Imobilização dos Recursos
não Correntes

INDICA

ESTRUTURA DE CAPITAL
Quanto a empresa tomou de capitais
Capitais de Terceiros
x 100
de terceiros para cada R$ 100,00 de
Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido - PL.
Qual o percentual de obrigações a
Passivo Circulante
curto prazo em relação às obrigações
x 100
Capitais de Terceiros
totais.
Quanto a empresa aplicou no Ativo
Imobilizado
x 100
Não Circulante para cada R$ 100,00
Patrimônio Líquido
de Patrimônio Líquido - PL.
Que percentual dos Recursos não
Ativo Não Circulante
Correntes (Patrimônio Líquido - PL e
x 100
PL + Passivo Não Circulante
Exigível a Longo Prazo) foi destinado
ao Ativo Não Circulante - ANC.

INTERPRETAÇÃO

Quanto menor, melhor.

Quanto menor, melhor.

Quanto menor, melhor.

Quanto menor, melhor.

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010)

2.2.1 Participação de Capital de Terceiros
O índice de participação de capital de terceiros representa que “quanto mais elevado, maior o montante de
capital de terceiros usados para gerar lucros. [...] Quanto mais elevado esse índice, maior o grau de endividamento da
empresa e maior a sua alavancagem financeira”. (GITMAN, 2010, p. 56-57)
2.2.2 Composição do Endividamento
De acordo Matarazzo (2010), o indicativo da composição do endividamento mostra o percentual das obrigações
de curto prazo em relação às obrigações totais. Para esta análise, os administradores medem o montante a ser pago em
curto e longo prazo, podendo estabelecer o planejamento financeiro, ou seja, quanto mais longas as suas obrigações,
maior será o prazo para gerar recursos para honrá-los.
2.2.3 Imobilização do Patrimônio Líquido
O índice de imobilização do patrimônio líquido representa o quanto a empresa investiu do seu patrimônio líquido
no ativo circulante e no ativo não circulante na organização. É necessário que a empresa disponha de patrimônio líquido
suficiente para cobrir o ativo circulante e não circulante, sem ter a necessidade de recorrer à capital de terceiros.
(SILVA, 2013).
2.2.4 Imobilização de Recursos Não Correntes
O índice de imobilização de recursos não correntes informa quanto de passivo não circulante e patrimônio
líquido estão investidos no ativo não circulante. O cálculo indica o percentual de recursos não correntes que estão
imobilizados e o percentual que está sendo utilizado pelos ativos realizáveis. (SILVA, 2012)
2.3 ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Outro índice da situação financeira, também é representado pela análise da Liquidez da empresa. Mede-se a
capacidade que a mesma tem de quitar suas obrigações, ou seja, é a condição que a organização tem de pagar suas
contas em dia.
De acordo com Braga (2009, p. 162), “a análise da liquidez tem o objetivo de avaliar a capacidade de
financiamento da empresa em relação as suas exigibilidades. A análise interna de liquidez constitui-se num dos mais
valiosos instrumentos de controle financeiro, especialmente quando realizada em períodos curtos (semanais, quinzenais,
mensais)”.
“O objetivo do estudo da liquidez é avaliar o grau de solvência da empresa, ou seja, capacidade financeira para
saldar seus compromissos”. (SILVA, 2012, p. 138). Para este estudo, utilizou-se a Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), Liquidez Seca (LS) e Liquidez Imediata (LI). Na tabela 2, apresentam-se os índices de liquidez
considerados nesta pesquisa.
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Tabela 2 - Índices de Liquidez
ÍNDICE

FÓRMULA

INDICA

INTERPRETAÇÃO

LIQUIDEZ
Liquidez geral

AC + RLP
PC + PNC

Quanto a empresa possui de Ativo
Circulante + Realizável a Longo Prazo para
cada R$ 1,00 de dívida total.

Quanto maior, melhor.

Liquidez corrente

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Quanto a empresa possui de Ativo
Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo
Circulante.

Quanto maior, melhor.

Liquidez seca

Ativo Circulante - Estoques
Passivo Circulante

Quanto a empresa possui de Ativo Líquido
para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante.

Quanto maior, melhor.

Liquidez Imediata

Disponível
Passivo Circulante

Quanto a empresa possui em dinheiro ou
pode transformar prontamente em dinheiro
para cada R$ 1,00 de obrigações com
vencimento a curto prazo.

Quanto maior, melhor.

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010) e Silva (2012)

2.3.1 Liquidez Geral
O índice de liquidez geral indica que, “se a empresa fosse parar suas atividades naquele momento, deveria pagar
suas dívidas com seu dinheiro (disponibilidades) mais seus realizáveis, sem precisar envolver o ativo permanente”.
(SILVA 2013, p. 286)
2.3.2 Liquidez Corrente
O índice de liquidez corrente de acordo com Martins, Miranda e Diniz (2014), indica se a empresa tem
capacidade de pagamento de suas dívidas a curto prazo. Esse índice é considerado o melhor indicador para avaliar a
condição líquida da empresa.
2.3.3 Liquidez Seca
O índice de liquidez seca apresenta a habilidade de liquidar as obrigações no curto prazo. Esse indicador deve ser
analisado em comparação com a liquidez corrente, demonstrando a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas
em curto prazo, mesmo não conseguindo vender seus estoques. (ASSAF NETO, 2012)
O índice de liquidez seca busca certo aprimoramento em relação ao índice de liquidez corrente, supondo, de certa
forma, que os estoques são necessários a própria atividade da empresa, constituindo-se numa espécie de
investimento permanente no ativo circulante. Ao mesmo tempo exclui os valores considerados mais difíceis de
serem realizados. (SILVA, 2013, p. 293-292)

2.3.4 Liquidez Imediata
O índice de liquidez imediata, conforme Assaf Neto (2012), mostra quanto à empresa possui em dinheiro ou
pode transformar rapidamente em dinheiro para cumprir com suas obrigações de curto prazo.
Conforme Braga (2009, p. 163), “esses quocientes medem a proporção de numerário que deve ser mantida pela
empresa (caixa e bancos) a fim de atender a seus compromissos mais imediatos durante seus ciclos operacionais”.
2.4 RENTABILIDADE
Os indicadores da situação econômica são representados pelos índices de Rentabilidade que expressam o total de
capital investido na organização. São indicadores fundamentais, pois evidenciam se a empresa é bem sucedida ou não
em seu ramo de negócios. Para este estudo foram utilizados o Giro do Ativo (GA), Margem Líquida (ML),
Rentabilidade do Ativo (RA) e Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RPL). Na tabela 3, apresentam-se os índices de
rentabilidade considerados nesta pesquisa.
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Tabela 3 - Índices de Rentabilidade
ÍNDICE

FÓRMULA

INDICA

INTERPRETAÇÃO

RENTABILIDADE
Giro do Ativo

Vendas Líquidas
Ativo

Quanto a empresa vendeu para cada R$
1,00 de investimento total.

Quanto maior, melhor.

Margem Líquida

Lucro Líquido
x 100
Vendas Líquidas

Quanto a empresa obtém de lucro para
cada R$ 100,00 vendido.

Quanto maior, melhor.

Rentabilidade do Ativo

Lucro Líquido
x 100
Ativo

Quanto a empresa obtém de lucro para
cada R$ 100,00 de investimento total.

Quanto maior, melhor.

Rentabilidade do
Patrimônio Líquido

Lucro Líquido
x 100
Patrimônio Líquido Médio

Quanto a empresa obtém de lucro para
cada R$ 100,00 de capital próprio
investido, em média, no exercício.

Quanto maior, melhor.

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010)

2.4.1 Giro do Ativo
O giro do ativo, na concepção de Gitman (2010, p. 54), “indica a eficiência com que a empresa utiliza seus
ativos para gerar vendas”. Na interpretação do indicador, quanto maior melhor, indicando a eficiência da aplicação dos
recursos. (SILVA, 2013)
2.4.2 Margem Líquida
O indicador de margem líquida, de acordo com Matarazzo (2010), demonstra o quanto restou da receita gerada
pela empresa após a dedução de todos os custos, gastos e despesas incorridas pela empresa. Conforme Gitman (2010, p.
59), “quanto mais elevada a margem de lucro líquido de uma empresa, melhor”.
2.4.3 Rentabilidade do Ativo
A rentabilidade do ativo mostra o potencial de lucro da empresa, uma medida da capacidade de gerar lucro
líquido e capitalizar-se, medindo também o desempenho comparativo da empresa ano a ano. Na interpretação do índice,
quanto maior melhor.
2.4.4 Rentabilidade do Patrimônio Líquido
A rentabilidade do patrimônio líquido representa quanto à empresa obteve de lucro líquido em relação ao ativo.
Quanto maior for o índice de rentabilidade, melhor é para a empresa. (MATARAZZO, 2010)
2.5 ÍNDICES DE PRAZOS MÉDIOS
Para analisar a dinâmica da empresa utiliza-se os indicadores de rotatividade que mostram o prazo médio de giro
de um grupo de contas. Abordar-se-á neste artigo o Prazo Médio de Retorno do Estoque (PMRE), Prazo Médio de
Pagamento de Compras (PMPC) e Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV). Na tabela 4, apresentam-se os
índices de rotatividade considerados nesta pesquisa.
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Tabela 4 - Índices de Prazos Médios
ÍNDICE

FÓRMULA

INDICA

INTERPRETAÇÃO

PRAZOS MÉDIOS
Prazo Médio de Renovação
de Estoque

Estoques
x 360
CMV

Quantos dias os produtos ficam
armazenados na empresa antes de
serem vendidos.

O prazo decorre da compra até o
momento da venda.
Quanto menor, melhor.

Prazo Médio de Pagamento
de Compras

Fornecedores
𝑥 360
Compras

Quantos dias a empresa demora
para pagar seus fornecedores.

O prazo decorre da compra até o
pagamento do fornecedor.
Quanto maior, melhor.

Prazo Médio de
Recebimento de Vendas

Duplicatas a receber
x 360
Vendas

Quantos dias a empresa leva para
receber suas vendas.

O prazo decorre da compra até o
recebimento da venda do cliente.
Quanto menor, melhor.

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010)

2.5.1 Prazo Médio de Renovação de Estoque
O Prazo Médio de Renovação de Estoque (PMRE) evidencia a quantidade de dias que os produtos ficam
armazenados na empresa antes de serem vendidos. (MATARAZZO, 2010). Esse indicador pode ser obtido também, em
meses ou anos, dependendo da análise e da necessidade dos gestores.
“Normalmente, o ideal é que a empresa tenha um alto índice de rotação de seus estoques (ou seja, gire o estoque
em menos dias), sendo que isso seja o reflexo de alto grau de comercialização de seus produtos, em decorrência do
aumento da demanda ou mesmo da boa penetração dos mesmos no mercado”. (SILVA, 2012, p. 132)
2.5.2 Prazo Médio de Pagamento de Compras
O Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC), demonstra a quantidade de dias que a empresa tem para
pagamento dos seus fornecedores. (MATARAZZO, 2010). Os administradores buscam um equilíbrio entre os prazos de
recebimento das vendas e o pagamento das compras para poder honrar com os compromissos adquiridos sem ter que
buscar financiamentos para quitar suas obrigações. “Esses prazos são de fundamental importância quando confrontados
com aqueles concedidos aos clientes, a fim de se verificar a adequação da política de compras e vendas da empresa”.
(BRAGA, 2009, p. 170)
Conforme Silva (2013), o valor das compras pode ser determinado por meio da fórmula de cálculo do Custo da
Mercadoria Vendida, conforme a fórmula:
Compras = CMV - Estoque Final - Estoque Inicial
De acordo com Silva (2012), o prazo médio para pagamento das compras deverá ser maior que o prazo fornecido
aos clientes, permitindo assim que a empresa obtenha um nível adequado de liquidez.
2.5.3 Prazo Médio de Recebimento de Vendas
O Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV), “representa o prazo médio gasto no recebimento das
vendas a prazo”. (MARTINS, MIRANDA e DINIZ, 2014, p. 173). Ao vender a prazo a empresa está financiando seus
clientes, e para isto, deverá ter capital de giro próprio ou recorrer ao desconto de duplicatas. Óbvio que a condição que
se espera alcançar é a de um tempo curto para o recebimento.
Na concepção de Braga (2009, p. 169), “a comparação do resultado dos índices obtidos com as condições de
crédito é um meio de verificar a eficiência da administração em sua política de vendas a prazo”.
2.6 CICLO OPERACIONAL E CICLO FINANCEIRO
Por meio dos prazos médios a empresa pode visualizar como está sendo distribuído o Ciclo Operacional, que tem
início no momento da aquisição da mercadoria até o recebimento da venda. (Martins, Miranda e Diniz, 2014). Em
conjunto com o ciclo operacional ocorre o prazo que o fornecedor financia o estoque, ou seja, o Prazo Médio de
Pagamento de Compras. (MATARAZZO, 2010)
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Conforme Matarazzo (2010, p. 260), “a conjugação dos três índices de prazos médios leva à análise dos ciclos
operacionais e de caixa, elementos fundamentais para a determinação de estratégias empresariais, tanto comerciais
quanto financeiras, geralmente vitais para a determinação do fracasso ou sucesso de uma empresa”.
Conforme Matarazzo (2010), a soma do Prazo Médio de Renovação de Estoque e o Prazo Médio de
Recebimento de Vendas, (PMRE + PMRV), representa o Ciclo Operacional, ou seja, o tempo decorrido entre a compra
do produto e o recebimento pela venda da mercadoria, o qual é apresentado na Figura 1.
Figura 1 - Ciclo Operacional

Fonte: Matarazzo (2010)

O ciclo financeiro deriva do ciclo operacional e, de acordo com Silva (2013, p. 408), “é o período que a empresa
leva para que o dinheiro volte ao caixa, isto é, compreende o prazo médio de rotação do estoque, mais o prazo médio de
recebimento de vendas, menos o prazo médio de pagamento das compras, (PMRE + PMRV – PMPC)”, conforme
apresentado na Figura 2.
Figura 2 - Fornecedores financiando os estoques e uma parte das vendas

Fonte: Matarazzo (2010)

Conhecido também como ciclo de caixa, de acordo com Matarazzo (2010), quanto maior for o prazo obtido na
negociação da empresa com fornecedores, menor o ciclo financeiro, ou seja, não dependerá de recursos financeiros para
financiar a sua atividade operacional. É o período em que a empresa pode necessitar de capital de giro para financiar as
suas operações. (MARTINS, MIRANDA E DINIZ, 2014)
2.7 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG)
Para a análise da dinâmica da empresa, faz-se necessário identificar a Necessidade de Capital de Giro (NCG), a
qual é utilizada para evidenciar a atividade operacional da empresa apontando suas fontes de financiamento, que pode
ser custeada pelo capital próprio ou de terceiros. A NCG, é obtida pela diferença entre o Ativo Circulante Operacional e
o Passivo Circulante Operacional, sendo expresso por meio da fórmula:
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NCG = ACO – PCO
Pela diferença entre ativo operacional e passivo operacional, tem-se a necessidade de capital de giro (NCG). Ou
seja, a necessidade de capital de giro representa parte do ativo operacional que não é financiada por passivos
operacionais, devendo ser financiada por passivos financeiros de curto prazo ou por passivos não circulantes, o
que seria mais adequado. (MARTINS, MIRANDA E DINIZ, 2014, p. 153)

De acordo com Matarazzo (2010), para avaliar a NCG, a empresa deverá seguir os seguintes critérios:
Se o ACO for maior que o PCO, indica uma situação normal na maioria das empresas. Há uma NCG para qual a
empresa deve encontrar fontes adequadas de financiamento; Se o ACO for igual ao PCO, neste caso a NCG é igual a
zero e portanto a empresa não tem necessidade de financiamento para o giro; e, se ACO for menor que o PCO, a
empresa tem mais financiamentos operacionais do que investimentos operacionais. Sobram recursos das atividades
operacionais, os quais poderão ser usados para aplicação no mercado financeiro ou para expansão da planta fixa.
De acordo com Martins, Miranda e Diniz (2014), a NCG pode ser financiada por Capitais de Terceiros por meio
do Exigível de Curto e Longo Prazo, como os empréstimos bancários, ou pelo Capital Próprio, tal como, o Patrimônio
Líquido, o aumento de Capital ou a retenção de lucros.
“A Necessidade de Capital de Giro é a chave para a administração financeira de uma empresa”. (MATARAZZO,
2010, p. 283). O capital de giro é um conjunto de valores que se torna necessário para que a empresa possa fazer seus
investimentos. (SILVA, 2012)
3 METODOLOGIA
Este estudo tem o objetivo demonstrar como fazer a análise das demonstrações contábeis para o uso na gestão
empresarial. Para isso elaborou-se o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício para um período
de três anos, compreendendo 2012, 2013 e 2014.
Para o desenvolvimento prático desta análise, foram utilizadas as principais contas das demonstrações contábeis
com o propósito de calcular os índices de Estrutura, Liquidez, Rentabilidade, Prazos Médios e Necessidade de Capital
de Giro, e com isso verificar a situação econômico-financeira. Também utilizou-se do estudo bibliográfico, por
intermédio de livros, sites da Internet e artigos científicos, para adquirir conhecimento sobre o tema e atingir os
objetivos deste estudo.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 ANÁLISE ATRAVÉS DOS ÍNDICES
A análise das demonstrações contábeis tem como objetivo visualizar a situação econômico-financeira e a
dinâmica operacional de uma empresa. As análises apresentadas neste artigo foram obtidas por meio dos Índices de
Estrutura de Capital, Liquidez, Rentabilidade, Prazos Médios, Ciclo Operacional, Ciclo Financeiro e a Necessidade de
Capital de Giro.
Para calcular os índices apresentados na Tabela 5, subdividiu-se as demonstrações em análise da situação
financeira que abrange os Índices de Estrutura de Capital, formado por Participação de Capitais de Terceiros,
Composição de Endividamento, Imobilização do Patrimônio Líquido e Imobilização dos Recursos Não Correntes;
Índices de Liquidez, formado por Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Liquidez Seca e Liquidez Imediata; e para análise
da situação econômica utilizou-se os Índices de Rentabilidade, formado pelo Giro do Ativo, Margem Líquida,
Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido.
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Tabela 5 - Índices de Estrutura de Capital, Liquidez e Rentabilidade referente a 2012, 2013 e 2014.
ESTRUTURA DE CAPITAL
2012

2013

2014
3,77%

Participação de Capitais de Terceiros

30%

10,41%

Composição do Endividamento

100%

100%

100%

Imobilização do Patrimônio Líquido

0,48%

0,25%

0,18%

Imobilização de Recursos Não Correntes

2,60%

1,35%

0,98%

LIQUIDEZ

2012

2013

2014

Liquidez Seca

4

10

27

Liquidez Corrente

4

10

27

Liquidez Seca

2

7

20

Liquidez Imediata
RENTABILIDADE
Giro do Ativo

2

6

20

2012

2013

2014

1,51

1,11

0,95

Margem Líquida

28,18%

47,44%

29,68%

Rentabilidade do Ativo

44,88%

52,52%

26,68%

85,32%

76,25%

32,06%

Rentabilidade do Patrimônio Líquido
Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Os indicadores apresentados na Tabela 5 mostram que a empresa não possui um índice elevado de Capital de
Terceiros. Em 2012 para cada R$ 100,00 de capital próprio utilizado para financiar seus investimentos a empresa tomou
30% de terceiros, em 2013 utilizou somente 10,41% de terceiros e diminuindo mais em 2014, chegando a 3,77%.
Essa redução na utilização do capital de terceiros, se torna vantajosa para a empresa, pois acaba não
Imobilizando o Patrimônio Líquido, e assim mantendo o seu capital de giro, uma vez que 100% das suas obrigações são
vencíveis no curto prazo nos três anos analisados. O índice de Recursos Não Correntes que é destinado para o capital
circulante próprio é baixo, em 2012 foi de 2,60%, 2013 de 1,35% e com uma redução significativa em 2014 que chegou
a 0,98%.
O índice de Liquidez Geral indica o quanto à empresa possui de disponibilidades mais os seus realizáveis de
curto e longo prazo para quitar suas dívidas. Devido a empresa não possuir obrigações de longo prazo, sua situação
poderia ser preocupante, mas na Liquidez Geral, nota-se que seus índices mostram segurança em relação aos bens e
direitos de curto e longo prazo que a mesma possui para quitar suas obrigações. Em 2012, o índice de Liquidez Geral
era de R$ 4,00 e em 2014 teve um valor expressivo de R$ 27,00, para cada R$ 1,00 de dívida total a pagar. O índice de
Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento no curto prazo. Diante da análise, os indicadores mantiveramse, significando que a empresa conseguiu cobrir suas obrigações e ainda sobrou, em 2014, R$ 3,00 para cada R$ 1,00 de
dívida no curto prazo. A Liquidez Seca apresenta a habilidade de saldar suas obrigações no curto prazo desconsiderando
os estoques. Neste caso, a empresa consegue pagar suas dívidas. Já a Liquidez Imediata é tudo aquilo que a empresa
possui ou pode transformar rapidamente em dinheiro. Neste índice, a empresa teve um considerável aumento em
relação a 2012 que era R$ 2,00 para cada R$ 1,00 de obrigações com vencimento em curto prazo e chegando a R$ 20,00
em 2014.
O Giro do Ativo representa quantas vezes a empresa recuperou o valor do seu ativo por meio de suas vendas.
Este índice mostra que, em 2012 para cada R$ 1,00 investido a empresa obtinha R$ 1,51 de retorno, em 2013, R$ 1,11,
e em 2014 R$ 0,95, ou seja, a cada ano os resultados foram diminuindo e, em 2014 a mesma não conseguiu cobrir os
valores investidos na empresa. O retorno do lucro representado pela margem líquida, indica que para cada R$ 100,00
vendido em 2012 foi de 28,18%, em 2013 de 47,44% e em 2014 de 29,68%. Essa diferença se deu, pois em 2013 o
custo da mercadoria vendida representava 32% da receita bruta e em 2014 o custo da mercadoria vendida passou para
42% da receita bruta.
O retorno dos investimentos realizados representados pelos resultados da Rentabilidade do Ativo, mostra que
para cada R$ 100,00 de investimento total a empresa obteve de retorno 44,88% em 2012, 52,52%, em 2013 e 26,68%
em 2014. Essa queda se dá pelo aumento dos custos e despesas do período.
Os resultados da Rentabilidade do Patrimônio Líquido mostram que os investimentos em capital próprio estão
gerando maiores retornos para a empresa quando comparado com indicadores de mercado. Em 2012, a rentabilidade da
renda fixa no mercado foi de 8,39%, neste mesmo período a empresa obteve 85,32% de retorno em relação aos
investimentos. Em 2013 a rentabilidade da renda fixa foi de 8,06% e o investimento na empresa rendeu 76,25%. Já em
2014 a rentabilidade da renda fixa gerou aos investidores retorno de 11,51% e o investimento na empresa rendeu
32,06%, ou seja, apesar da queda no último ano, o retorno dado pela estratégia empresarial foi maior que o
proporcionado pelo mercado financeiro.
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Para a análise da dinâmica da empresa foram utilizados indicadores de rotatividade que mostram o prazo médio
de giro de um grupo de contas. Na Tabela 6, apresentam-se os resultados da análise através dos Índices de Prazos
Médios, composto por Prazo Médio de Renovação de Estoque, Prazo Médio de Pagamento de Compras e Prazo Médio
de Recebimento de Vendas. Apresentam-se ainda os resultados do Ciclo Operacional, Ciclo Financeiro e a Necessidade
de Capital de Giro da empresa.
Tabela 6 - Índices de Prazos Médios, Ciclo Operacional, Ciclo Financeiro e NCG
ROTATIVIDADE

2012

2013

2014

Prazo Médio de Renovação de Estoque

206 dias

340 dias

215 dias

Prazo Médio de Pagamento de Compras

109 dias

79 dias

4 dias

Prazo Médio de Recebimento de Vendas

10 dias

12 dias

9 dias

2012

2013

2014

Ciclo Operacional

216 dias

352 dias

224 dias

Ciclo Financeiro

107 dias

273 dias

220 dias

291.361,08

585.739,24

912.214,90

CICLOS

NCG
Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

A tabela 6 mostra que a empresa tem dificuldades com a renovação dos estoques e com o pagamento dos
fornecedores. Isso ocorre, pois os prazos de renovação de estoque são longos em comparação ao pagamento de suas
compras, sendo assim, a empresa paga os fornecedores antes de vender seus estoques, conforme figura 3.
Figura 3 - Fornecedores financiando parte dos estoques em 2012

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

De acordo com a Figura 3, que representa o ano de 2012, o Ciclo Operacional da empresa é de 216 dias, desses,
os fornecedores financiam os estoques por 109 dias. Portanto, a empresa terá que buscar R$ 291.361,08 de outras fontes
de financiamento não operacionais por 107 dias.
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Figura 4 - Fornecedores financiando parte dos estoques em 2013

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

De acordo com a Figura 4, que representa o ano de 2013, o Ciclo Operacional da empresa é de 352 dias, desses,
os fornecedores financiam os estoques por 79 dias. Neste caso, a empresa terá que buscar R$ 585.739,24 de outras
fontes de financiamento por 273 dias.
Figura 5 - Fornecedores financiando parte dos estoques em 2014

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

A Figura 5 representa o ano de 2014, onde o Ciclo Operacional da empresa é de 224 dias. Desses, os
fornecedores financiam os estoques por 4 dias, sendo que a empresa terá que buscar R$ 912.214,90 de fontes de
financiamento financeiras por 220 dias para cobrir o seu operacional.
Os dados das demonstrações analisadas mostram que em 2013, houve um aumento de 63% em relação ao ciclo
operacional de 2012, havendo uma necessidade de capital de giro de 201% a mais que no ano anterior analisado para
cobrir os 273 dias de seu ciclo financeiro. Já em 2014, houve uma diminuição de 36%, passando o ciclo operacional de
352 dias para 224 dias, mas a necessidade de capital de giro aumentou em relação a 2012, 313%, tendo o seu ciclo
financeiro de 220 dias, pois os fornecedores financiam os estoques somente por 4 dias.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os dados obtidos por meio da análise observa-se que a empresa não possui dependência de capitais de
terceiros e não tem um alto índice de endividamento, e por esse motivo, não tem elevada Imobilização do Patrimônio
Líquido e de Recursos Não Correntes.
Em relação as suas obrigações, nota-se que a empresa tem capacidade de quitar suas dívidas de curto prazo, não
possuindo dividas a longo prazo. Mesmo desconsiderando os estoques, as condições são favoráveis, pois não há
necessidade de vendê-los para obter recursos.
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Com os dados da análise, verifica-se que a empresa baixou a sua lucratividade com relação as vendas, com um
ótimo índice de vendas nos três períodos, porém, devido à elevação do Custo da Mercadoria Vendida a sua margem
liquida diminuiu. A empresa apresentou seu melhor índice em 2013 de 47,44% de lucratividade.
Com relação aos Prazos Médios, a empresa possui dificuldades em renovar seus estoques, pois paga seus
fornecedores antes de realizar as vendas. Dessa forma a empresa apresenta uma elevada Necessidade de Capital de
Giro, utilizando-se de fontes de financiamentos financeiras para cobrir o seu operacional. Para diminuir a dependência
de recursos financeiros a empresa poderá buscar fontes de financiamentos operacionais, como por exemplo, aumentar o
prazo de pagamento dos seus fornecedores e viabilizar a renovação do estoque.
Portanto, conclui-se que, a situação econômica e financeira da empresa é favorável nos períodos de 2012, 2013 e
2014, apesar do seu estoque por muito tempo parado.
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