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RESUMO  

O presente estudo teve por objetivo a análise das demonstrações contábeis 
basicamente é examinar, explorar e investigar como a empresa está realmente em 
sua área econômica, patrimonial e financeira. Seguindo este conceito, utilizamos 
uma empresa prestadora de serviço no ramo de transporte, situada em Toledo-PR 
para podermos efetuar todas as análises necessárias para se chegar ao resultado 
obtido. Sendo assim, utilizamos inicialmente toda a literatura disponível na parte 
teórica do presente trabalho, para encontrarmos os conceitos necessários para um 
melhor entendimento do assunto, posteriormente utilizamos os dados 
disponibilizados pela empresa, sendo eles, os balanços e das demonstrações 
contábeis dos anos 2012, 2013 e 2014, para que fosse possível efetuar as análises 
necessárias para darmos o nosso parecer. As análises utilizadas foram as análises 
vertical e horizontal, a análise de liquidez, onde dentro desta análise existem quatro 
análises auxiliares, liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca e liquidez imediata, 
a análise de endividamento, a análise de rentabilidade e a análise de atividade. Após 
as referidas análises, apontamos os resultados encontrados, demonstrando as 
possíveis soluções para as futuras tomadas de decisões, podendo desta forma 
melhorar o resultado da organização. 
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INTRODUÇÃO  

 

O assunto abordado na pesquisa foi análise das demonstrações contábeis, 

onde teve por objetivo gerar relatórios para a análises das condições financeiras em 

que a empresa se encontrava e qual seria a disponibilidade da mesma em quitar 

suas obrigações a médio e longo prazo. 

De acordo com a realidade, muitas empresas apresentam certa dificuldade 

para observar quais as condições financeiras que as empresas se encontram e 

quais são suas perspectivas de futuro. A análise das demonstrações contábeis visou 

à geração de relatório para o fornecimento dessas informações para uma coerente 

tomada de decisão, observando as movimentações ocorridas nas contas que 

compõem os balanços patrimoniais utilizados. É no balanço patrimonial que 

encontramos todas as informações necessárias para a geração dos relatórios 

objetivados. 

Segundo Padoveze (2010) A verificação sobre a empresa tem por objetivo 

detectar os pontos fortes e fracos do processo operacional e financeiro da 

companhia, buscando proporcionar alternativas futuras a serem tomadas e seguidas 

pelos gestores da empresa. 

Apesar de ser muito importante, essas análises possuem algumas limitações, 

onde apontam mais problemas invés de soluções, como esperado, apesar de tudo, 

sendo muito bem explorado, conseguimos tirar informações importantes para a 

futura tomada de decisão. 

Contudo, diante da análise, buscamos proporcionar ao empresário uma 

visão ampla das condições gerais da empresa. Indicando pontos fracos que poderão  

ser mudados para um desenvolvimento positivo da empresa. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Consiste a análise, no processo de conhecimento e interpretação da 

estrutura e composição das demonstrações contábeis, favorecendo aos usuários 
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interessados no acompanhamento da evolução das entidades, bem como os 

períodos de sua instabilidade. Esta pratica surge da necessidade da obtenção de 

informações mais detalhadas sobre o patrimônio e as variações apresentadas. 

A análise das demonstrações baseia-se em uma diversidade de 

demonstrações econômicas-financeiras, onde através delas são tiradas as 

informações importantes, condizentes com o proposito requerido. 

Através de uma análise prudente do balanço patrimonial da empresa, junto 

com outras demonstrações, pode-se oferecer ao analista uma percepção mais 

aguda do desempenho geral, auxiliando-o assim na melhor conclusão do patrimônio.  

É considerada uma arte mesmo utilizando formulas matemáticas e métodos 

científicos para a obtenção de resultados, dependendo do grau de conhecimento 

teórico, pratico, do ramo, os analistas podem produzir diferentes resultados, através 

do conjunto de dados. 

A análise das demonstrações é a divisão de um todo em pequenas partes, 

onde se aplicando formulas chegaremos ao entendimento do todo, trazendo assim 

suas características positivas ou negativas. 

Segundo Matarazzo (2003, p. 16):  

 

As demonstrações contábeis 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 eficientes quanto 
melhores informações produzir. É importante a distinção entre dados e 
informações.  Dados são números ou descrição de objetos ou eventos que 
isoladamente, não provocam nenhuma reação no leitor. Informações 
representam, para quem as recebe, uma comunicação que pode produzir 
reação ou decisão, frequentemente acompanhada de um efeito surpresa. 
 
 

 É através da análise das demonstrações que os dados serão transformados 

em informações, sendo assim, quanto maior a quantidade de informações 

disponibilizadas ao analista, maior será a quantidade de resultados obtidos, tanto 

positivos quanto negativos. 

O balanço patrimonial é um dos principais relatórios contábeis, ele é dividido 

entre ativo, onde encontramos todos os bem e direitos da empresa, o passivo onde 

demonstra todas as obrigações que a empresa possui e o patrimônio liquido onde 
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encontramos os recursos aplicados no empreendimento. É pelo balanço patrimonial 

que obtemos a maioria dos dados necessários, para a verificação da situação 

financeira da empresa. Para isso é necessário o lançamento de dados corretos, para 

que o resultado da análise tenha uma maior eficiência. 

 

Análise de balanço constitui-se num processo de meditação sobre os 
demonstrativos contábeis, objetivando uma avaliação da situação da 
empresa, em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e 
financeiros (PADOVEZE, 2010, p.197). 
 
 

 A análise de balanços consiste na avaliação em conjunto com as 

demonstrações contábeis, trazendo assim uma resposta mais concreta da situação 

em que a empresa se encontra. 

A análise horizontal e vertical é aplicada no Balanço e na Demonstração de 

Resultado do Exercício. As duas características mais importantes da analise em uma 

empresa é a comparação dos valores obtidos em dois períodos anteriores, dessa 

maneira, pode-se afirmar que o critério que conduz a análise de balanço é a 

comparação. Sendo assim, para a realização destas análises, é importante o 

conhecimento da estrutura do balanço patrimonial. A análise horizontal é aplicada 

para ser mensurada a evolução, tanto negativa como positiva, de um determinado 

parâmetro da empresa. Já a análise vertical verifica a participação em termos 

percentuais de cada conta em relação ao conjunto total da demonstração. 

Esta análise consiste na análise vertical de dois ou mais períodos de uma 

empresa. Desse modo, foi realizado comparativo entre períodos, que é a análise 

horizontal, verificando a evolução da representatividade de cada conta durante o 

período pretendido. 

 

A análise vertical da demonstração de resultado conduz a evidencia da 
estrutura de custos e despesas da empresa, em relação ao total das 
receitas. Fundamentalmente, a análise vertical de demonstração de 
resultado propicia um aspecto da avaliação da lucratividade da companhia. 
[...] A análise horizontal é o instrumento que calcula a variação percentual 
ocorrida de um período para outro, buscando evidencias se houver 
crescimento ou decrescimento do item analisado (PADOVEZE, 2010, 
p.197). 
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A Análise é um processo que visa identificar a evolução em diversos 

elementos em relação a um período determinado através das demonstrações 

contábeis, calculando a variação de um ou mais elementos para se saber se houve 

crescimento. 

Os índices de liquidez buscam informar qual o grau de endividamento da 

empresa, ou se ela redera lucro em determinado período, demonstra o quanto a 

empresa possui de ativos, circulantes a curto e longo prazo, para saldar todas as 

suas obrigações. 

O índice de liquidez Corrente demostra o quanto a empresa possui de ativos 

circulantes para saldar suas obrigações de curto prazo, este índice é comumente 

utilizado para avaliação de fornecedores de créditos. 

Para Assaf Neto (2006, p.191), na Análise de Liquidez Corrente, “quanto 

maior a liquidez corrente mais alta se apresenta a capacidade da empresa em 

financiar suas necessidades de capital de giro.” Sendo este índice representante da 

capacidade de pagamento frente as suas obrigações, e também de grande 

importância administrativa para a continuidade da empresa, significa que quando 

maior sua liquidez, melhor o resultado da empresa, frente ao capital de giro. 

O índice de liquidez geral busca demonstrar qual a capacidade de liquidez da 

empresa para cada real de divida que ela possui. 

Segundo Assaf (2009, p.191) “A liquidez geral é utilizada como uma medida 

de segurança financeira da empresa a longo prazo, revelando sua capacidade de 

saldar todos seus compromissos”. 

Portanto, quanto maior o valor do índice geral, maior a capacidade da 

empresa em saldar suas dívidas, sendo assim um resultado bom para o futuro da 

empresa. 

Índice de liquidez imediata é o quanto a empresa possui para saldar suas 

dividas momentaneamente. Por isso é considerado apenas o quanto ela possui em 

caixa, bancos e em aplicações de liquidez imediata. 

Contudo, é necessário conhecer a organização e como são suas vendas para 

uma interpretação correta do financeiro da empresa, sendo que uma empresa 

varejista varia muito sua disponibilidade de um dia para outro. 
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O Índice de liquidez seca apresenta o quanto a empresa detém de recursos 

ativos circulantes, desconsiderando seu estoque, para cumprir com suas obrigações 

em curto prazo. 

Liquidez seca, representa o quanto a empresa tem disponível no momento,  

sendo caixa, duplicatas a receber, para a liquidação de suas obrigações a curto 

prazo. 

Este indicador busca identificar o nível de endividamento da empresa. 

Revela o grau de endividamento da empresa. Sua análise por diversos períodos 

revela a proporção do ativo da empresa em relação aos recursos de terceiros, qual a 

proporção financiada pelos credores. Os recursos adquiridos de terceiros passam a 

ser sadio quando forem utilizados no ativo, para ampliações, melhorias. Porém se 

esse recurso for utilizado para cobrir mais dividas ao qual não se conseguiu quitar no 

decorrer do período, estará se candidatando a falência, pois acaba se tornando um 

ciclo vicioso. 

Contudo, este índice demonstra a situação em que a empresa se encontra 

para quitar suas dívidas. Organizações financeiras utilizam deste índice, para saber 

se a empresa tem realmente condições de saldar suas obrigações. 

O índice de atividade busca calcular quantos dias a empresa demora em 

média para pagar suas contas, receber suas vendas e renovar seu estoque. 

Indica o grau de eficiência que a empresa tem usado seus recursos, mede a 

velocidade com que várias contas são transformadas em vendas ou em caixa, 

auxilia também no índice de liquidez. 

 Revela este índice, qual o prazo que a empresa tem que quitar suas dividas 

com recursos próprios, não sendo muito úteis os índices de liquidez, pois as 

composições dos ativos e passivos circulantes afetam sua situação verdadeira. 

O índice de rentabilidade tem por objetivo calcular a taxa de lucro e mensurar 

a capacidade econômica da empresa. Ha duas formas de analisar a rentabilidade da 

empresa, uma consiste na dimensão do resultado apresentado pelas vendas 

liquidas e a outra pelas taxas de retorno do período. 

Seu objetivo é identificar os fatores da rentabilidade e mensurar o retorno do 

capital investido. Está relacionada com a parte operacional da empresa envolvendo                                                                        
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assim todos os resultados econômicos, operacionais e financeiros, trazendo o 

resultado dessas operações dentro da empresa dentro de um determinado período. 

 

1.2 METODOLÓGICA 

 

Abordamos os assuntos da contabilidade em torno das análises econômicas-

financeiras, ou seja, a contabilidade é  “a ciência que estuda e prática as funções de 

orientação, de controle e de registro relativas aos atos e fatos de administração 

econômica” (WILKEN, 1969, p. 9). 

Segundo Iudícibus (1998, p. 20-21) análise de balanços é “a arte de saber 

extrair relações úteis, para o objetivo econômico que tivermos em mente, dos 

relatórios contábeis tradicionais e de suas extensões e detalhamentos, se for o 

caso.” É no Balanço Patrimonial que encontramos dados para entender a extensão 

da empresa, é através das informações transformadas após a análise de balanço 

que poderemos chegar a uma conclusão sobre a situação financeira da empresa. 

Em relação aos objetivos, elaboramos uma pesquisa exploratória-descritiva. 

Exploratória por se obter mais informações em relação ao assunto que será 

estudado. E descritiva, por fazer observações, utilizar de registros, analisar, 

classificar e interpretar os fatos. 

Explica Lakatos (2010, p. 139),  

Pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e critico que 
permitem descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer 
campo de conhecimento. A pesquisa, portanto, é um procedimento formal, 
com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e 
se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir 
verdades parciais. 

 

A pesquisa exploratória tem por objetivo a familiarização com o assunto 

pouco conhecido. Explica Gil (2008, p. 49), que como qualquer tipo de exploração, 

essa tipo de pesquisa vai depender muito do explorador e sua intuição, e que 

geralmente este tipo de pesquisa, por ser muito específica, acaba tomando forma de 

estudo de caso.  
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Ainda segundo Gil (2002, p.42), “As pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.” As pesquisas descritivas 

são utilizadas para descrever as características do assunto/tema estudado, 

especificando-os para um melhor entendimento futuro. 

Escolhemos a empresa em questão para a realização do trabalho de “Análise 

de Balanço” por ser um dos problemas comentados pelo empresário, há bastante 

dificuldade para identificar a situação financeira da empresa, principalmente em 

longo prazo. 

A coleta de dados para a realização do trabalho efetuou-se através de visitas 

a empresa e ao escritório de contabilidade que presta serviços para ela, para a 

coleta do material, que será o Balanço patrimonial e o DR dos ultimo três anos, para 

um comparativo mais completo. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A empresa utilizada neste estudo de caso é do ramo de transporte, que teve 

início em suas atividades em 17 de Julho de 2006 com iniciativa de seu sócio, ao 

qual trabalhou por 29 anos no ramo de transportes frigoríficos.  

Há 12 anos foi convidado para parar de viajar e cuidar da logística dos 

caminhões, deixando os prontos para seguir viagem. Adquiriu muito conhecimento 

em toda a área e decidiu abrir seu próprio negócio. 

Depois de apresentada a teoria também se aplicou os resultados á prática, 

estamos demonstrando cada análise realizada para chegarmos aos resultados do 

estudo. Pois foi necessária a aplicação de algumas fórmulas já apresentadas, 

podendo dar uma direção para que o administrador saiba qual o melhor caminho a 

seguir, obtendo maior desempenho na atividade da empresa no mercado. Para 

aplicação das fórmulas e obtenção do resultado dos índices, utilizamos as 

informações das demonstrações contábeis, sendo os balanços patrimoniais e as 

demonstrações de resultados dos respectivos anos de 2012, 2013 e 2014. 
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Na Análise Vertical encontramos o percentual de cada conta em relação à 

importância ao conjunto e na Análise Horizontal apresentamos a evolução de cada 

grupo em relação ao desenvolvimento da empresa, já a análise horizontal tem como 

principal finalidade o apontamento do crescimento dos itens no Balanço e das 

Demonstrações de Resultados entre um período e outro estudado. 

 
GRÁFICO  1 - Análise horizontal 2011/2012 

 
Fonte: Autores do trabalho (2015). 
 

Diante do gráfico 01, podemos observar que na analise horizontal de 2012 

comparativa com 2011 tivemos um crescimento de 43,16% na disponibilidade da 

empresa, o caixa também teve um aumento de 21,01%, o imobilizado da empresa 

teve um acréscimo de 5,92%, os valores a serem pagos a prazo e os empréstimos 

tiveram um decréscimo de 35,27% e 24,27% respectivamente,  as obrigações fiscais 

também decresceram 94,11%, o seu capital social ficou estabilizado e sua reserva 

de lucro teve um aumento de 55,29%. 
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GRÁFICO  2 - Análise horizontal 2012/2013 

 
Fonte: Autores do trabalho (2015). 
 

O gráfico 02 representa a análise horizontal comparativa do ano de 2012 com 

2013, podemos observar que houve uma redução de 52,09% nas disponibilidades 

da empresa, com uma queda de 49,33% do caixa, por outro lado um significativo 

crescimento no imobilizado com um crescimento de 224,23%, com sua contrapartida 

nas contas a pagar e financiamentos que tiveram crescimento de 267,57% e 

446,61% respectivamente. As obrigações fiscais elevaram-se 131,42%, seu capital 

social não sofreu alterações e sua reserva de lucro passou por um pequeno 

crescimento de 22,47%. 
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GRÁFICO  3 - Análise horizontal 2013/2014 

 
Fonte: Autores do trabalho (2015). 

 

A análise horizontal comparativas do ano de 2013 com 2014, diferentemente 

da analise passada, teve um crescimento de 80,81% na disponibilidade e 84,67% no 

caixa, já seu imobilizado teve uma queda de 24,07%, também ouve um decréscimo 

de 27,09% nas contas a pagar e 25,59% nos empréstimos e financiamentos, suas 

obrigações fiscais tiveram uma elevação de 11,33% e seu capital social e sua 

reserva de lucro não sofreu alterações. 
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GRÁFICO  04 - Análise dos índices de liquidez 2012 

 
Fonte: Autores do trabalho (2015). 

 

O índice de liquidez corrente demonstrará qual a capacidade de pagamento 

de cada real de dívida em curto prazo, sendo assim, no ano de 2012, sua liquidez 

corrente era de R$ 0,62 para cada real em dívida, um resultado ruim, pois não teve 

menos para receber do que para pagar. Já no índice de liquidez geral demonstra a 

capacidade que a empresa tem de saldar suas obrigações de curto e longo prazo, 

na análise da empresa em questão verificamos que em 2012 sua liquidez geral ficou 

em R$ 2,66 para cada real em dívida, sendo possível esse resultado sem o 

realizável a longo prazo pois a empresa não o possui. O índice de liquidez imediata, 

como o próprio nome já diz, representa o quanto a empresa tem disponível para 

liquidar imediatamente suas obrigações. Na empresa estudada, em 2012 possuía R$ 

0,50. E no índice de liquidez seca representa quanto a empresa possui de ativo 

circulante, desconsiderando o estoque, para cumprir com suas obrigações, sendo 

assim, em 2012 sua liquidez foi de R$ 0,62. 

O índice de liquidez corrente representa a capacidade de liquidação de cada 

real de dívida em curto prazo, sendo assim, no ano de 2013, sua liquidez corrente 

era de R$ 0,06 para cada real em dívida. A diminuição de 2012 para 2013 foi 

referente a diminuição de disponibilidades e aumento dos financiamentos e 

empréstimos, sendo que este foi utilizado para compra de imobilizados. O índice de 
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liquidez geral representa a capacidade que a empresa tem de liquidar suas 

obrigações de curto e longo prazo, na análise verificamos que em 2013 sua liquidez 

geral ficou em R$ 1,37 para cada real em dívida. O índice de liquidez imediata 

representa o quanto a empresa tem disponível para liquidar imediatamente suas 

obrigações. Na empresa estudada, em 2013 possuía R$ 0,05. E no índice de 

liquidez seca representa quanto a empresa possui de ativo circulante, 

desconsiderando o estoque, para cumprir com suas obrigações, sendo assim, em 

2013 sua liquidez foi de R$ 0,06. 

Verificamos que em 2014 a liquidez corrente da empresa teve uma pequena 

elevação comparada em 2013, ficando assim em R$ 0,14 para cada real de dívida, 

continuando assim sem capacidade de liquidar seus compromissos. Constatamos 

também que a liquidez geral da empresa teve um pequeno aumento em 2014, se 

elevando para R$ 1,41. Como nos três períodos os valores das análises foi superior 

a 1, representa que a empresa possuiu a capacidade de liquidar seus 

compromissos. Em 2014, na liquidez imediata foi localizado o valor R$ 0,12 para 

cada real em dívida de imediato. De certa forma esse é um resultado negativo para a 

empresa, porém nem sempre isso significa que a empresa esta errada, pois são 

vários os fatores que afetam o resultado deste índice, a inflação é um deles, fazendo 

com que a empresa perca seu poder aquisitivo. Para se obter um resultado mais 

preciso, recomenda-se fazer esta análise com outras análises mais precisas. Foi 

verificado também que em 2014, a liquidez seca da empresa ficou em R$ 0,14 para 

cada real em divida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises das demonstrações contábeis estão cada vez mais importantes 

para as tomadas de decisões das organizações, sendo que o administrador e os 

gestores utilizam as informações extraídas das análises para saber qual a real 

situação da empresa, sendo possível então, uma melhor tomada de decisão. 

Portanto, através deste trabalho buscamos demonstrar a real situação da empresa, 

dando-lhes uma direção para as tomadas de decisões futuras.  
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 Mediante análises do balanço patrimonial e da demonstração de resultado 

dos períodos de 2012, 2013 e 2014, foi possível analisar alguns pontos fortes e 

fracos: 

Pontos Fortes: 

• A empresa recebe os seus serviços todos á vista, em todos os seus 

segmentos, portanto ela possui uma grande facilidade para gerenciar o ciclo 

financeiro-operacional, com bastante destreza; 

Pontos fracos: 

• O índice de liquidez imediata, ou o valor disponível para saldar suas dívidas 

no curto prazo, não é suficiente para atender a demanda em todos os 

períodos analisados; 

• A liquidez seca, ou seja, o valor disponível sem os estoques, assim como a 

análise anterior, é baixo, ou, insuficiente para honrar todos os compromissos; 

É de suma importância que os sócios acompanhem com maior frequência 

como a contabilidade está sendo realizada pelo escritório, e, se possível for, forneça 

as informações para a mesma de forma mais cautelosa, com dados que mais se 

aproximem da realidade da entidade, pois quanto mais corretas forem as 

demonstrações contábeis bem como a classificação das contas, maior será a 

qualidade dos indicadores e consequentemente facilitará a tomada de decisão dos 

gestores. 
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