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RESUMO  

 

A análise de liquidez é feita através de cálculos e interpretação dos índices de 
liquidez. Os índices de liquidez normalmente usados são: Liquidez Imediata, 
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Liquidez Seca. Todas elas são relacionadas com 
os bens, direitos e obrigações da empresa. Sendo a função de cada um demonstrar 
a capacidade da entidade em honrar suas dívidas tanto a curto prazo quanto a longo 
prazo. Estes cálculos unindo-os a uma contabilidade bem feita, podem e devem ser 
utilizado para tomada de decisão, facilitando o trabalho dos gestores. O objetivo 
geral é demonstrar que a empresa tem vários métodos para chegar ao propósito, 
que é o Lucro. Porém, o intuito deste estudo é demonstrar as análises dos índices 
de liquidez que mostram a situação financeira da empresa. A metodologia utilizada, 
foi de forma descritiva através de pesquisas bibliográficas com autores renomados. 
Sendo assim possível, a demonstração desses índices para futuros gestores. 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente, há muitas maneiras de descobrir como está o andamento da sua 

empresa. Basta apenas, que seja feita as análises corretas dos resultados obtidos. 

Sendo assim, a procura por gestores mais eficazes aumentam a cada dia. 

A contabilidade de uma empresa, que seja feita de maneira adequada, abre 

portas para o crescimento. Pois, através das demonstrações, é possível analisar se 

a empresa terá condições de seguir em frente, ou não. Portanto, se levada a sério, é 

uma grande ferramenta para tomada de decisões.  

Neste artigo, será apresentado os índices de liquidez, que servem para analisar 

a situação financeira da empresa a curto e longo prazo. São eles os índices de 

liquidez geral, corrente, seca e imediata, cada um com suas particularidades. 

Nem sempre quando os valores dos índices obtidos forem altos, representam 

uma situação favorável a empresa. Pois, em alguns casos, um índice alto de liquidez 

pode representar um excesso nas disponibilidades, com a consequente perda 

financeira por não aplicar os recursos. No entanto, deve se ter em mente, que uma 

alta liquidez não representa, necessariamente, uma situação adequada para a 

empresa. O cumprimento das obrigações das datas previstas vai depender muito de 

uma adequada gestão dos prazos de recebimentos e pagamentos. 

Contudo, os índices de liquidez vem para demonstrar aos gestores a 

capacidade que a empresa está tendo para saldar suas dívidas. Estes, que por sinal, 

devem ter um conhecimento da empresa em que comandam, para que se tenha um 

maior aproveitamento dos valores obtidos. Caso contrário, não saberá analisar 

corretamente, levando ao entendimento errôneo de cada índice. 

 

1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

Os Índices de Liquidez tem a função de avaliar a capacidade da empresa 

honrar as suas obrigações, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Para a 

empresa, esta avaliação é extremamente importante para dar continuidade na vida 

da entidade. 
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As informações recolhidas para os cálculos, devem ser retiradas do balanço 

patrimonial e da DR que é a Demonstração do Resultado. Estes, que por sinal, 

mostram os bens e os direitos da empresa. Conforme Matarazzo (2003): 

Muitas pessoas confundem índices de liquidez com índices de capacidade 
de pagamento. Os índices de liquidez não são índices extraídos do fluxo de 
caixa que comparam as entradas com as saídas de dinheiro. São índices 
que, a partir do confronto dos Ativos Circulantes com as Dívidas, procuram 
medir quão sólida é a base financeira da empresa. (MATARAZZO, 2003, p. 
163) 
 

Índices de liquidez foi definido também por Marion (1998): 

São utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto é, 
constituem uma apreciação sobre se a empresa tem capacidade para saldar 
seus compromissos. Esta capacidade de pagamento pode ser avaliada num 
longo prazo, num curto prazo ou em prazo imediato. (MARION, 1998, p. 
456) 

  
Sendo assim, a liquidez decorre em função da capacidade da empresa ser 

lucrativa, de uma administração bem organizada do ciclo financeiro e de tomada de 

decisões corretas de investimentos e financiamentos. Cada resultado encontrado 

através dos cálculos devem ser avaliados e estudados profundamente pelos 

gestores da empresa.  

 

1.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

 

O índice de liquidez geral é o indicador de como está a saúde da entidade. Tem 

como função demonstrar se a empresa tem condições de honrar suas obrigações, 

levando em consideração a situação a longo prazo.  

Sua fórmula para o cálculo é a soma do ativo circulante com o realizável a 

longo prazo dividido pela soma do passivo circulante com passivo não circulante. De 

forma visualmente melhor, fica assim: 

 

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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Este quociente pretenderia retratar a saúde financeira de longo prazo do 
empreendimento. Mais uma vez, o problema dos prazo empobrece o 
sentido de utilidade deste quociente. Os prazos de liquidação do Ativo e de 
pagamento do Passivo pode ser bastante diferenciados, de uma forma que 
somente o cálculo do valor atual melhoraria a qualidade dos dados, para 
efeito de análise. Incluiríamos no numerador certas contas classificadas, as 
vezes, no Ativo Permanente, subgrupo Investimentos, mas que são 
praticamente equivalentes a recebíveis, embora a longo prazo, desde que o 
risco do recebimento não seja grande e o valor a ser recebido seja 
razoavelmente determinável. (IUDÍCIBUS, 1998, p. 81) 
 

O índice de liquidez geral para Marion (1998, p. 462) “mostra a capacidade de 

pagamento da empresa a Longo Prazo, considerando tudo o que a empresa 

converterá em dinheiro (a Curto e Longo prazo).” 

A análise deve ser feita segundo Matarazzo (2003), pensando em quanto a 

empresa tem no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada 1 real de 

dívida total. E deve ser interpretada como quanto maior, melhor. 

 

1.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

 

A liquidez corrente é um dos índices mais utilizados pelos gestores, pois tem a 

capacidade de demonstrar se a empresa está apta a honrar suas dívidas a curto 

prazo. Este resultado é obtido através da divisão entre o Ativo Circulante pelo 

Passivo Circulante.  

LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

Este índice pode sofrer variações dependendo do andamento da economia, 

portanto: 

Quando a empresa e a economia se encontrarem em períodos de recessão 
ou de “desaquecimento”, e os investimentos em estoques forem sensíveis, 
não se pode considerar “igualmente realizáveis” itens tão diferente como 
estoques e contas a receber. Aqueles têm de ser vendidos, primeiro, o que 
nem sempre é fácil num período de queda dos negócios. (IUDÍCIBUS, 1998, 
p. 80) 
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Ou seja, os dados obtidos com o índice em uma época de crise, não terão a 

veracidade necessária para que se possa analisar corretamente a situação 

financeira da empresa.  

 

1.3  ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA 

 

O índice de liquidez seca, assim como os demais, devem ser analisados 

conjuntamente, para que se tenha as informações por completo. Conforme Marion 

(1998, p. 462) “o índice de liquidez seca, por fim, é bastante conservador para que 

se possa apreciar a Situação Financeira da empresa”. 

Sua fórmula para o cálculo é a subtração do ativo circulante e estoques divido 

pelo passivo circulante.  

LS = Ativo Circulante – Estoques 

Passivo Circulante 

 

Este índice é o que apresenta a situação mais adequada para a empresa, pois 

retira-se os estoques, levando em consideração que nem todas as empresas tem um 

controle adequado destes, sendo assim, retira-se as incertezas, pois nem todos os 

estoques poderão ser convertidos em unidades monetárias. 

Sua análise é feita pensando em quanto a empresa possui de Ativo Líquido 

para cada 1 real de dívidas a curto prazo. Sendo que, quanto maior, melhor. 

 

1.4 ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

 

O índice de liquidez imediata é usado para medir a capacidade da empresa em 

liquidar suas dívidas a curto prazo, apenas com as disponibilidades. Ou seja, tem a 

função de demonstrar a situação da empresa a curto prazo, considerando apenas 

caixa, saldos bancários e aplicações financeiras. 

Atualmente, com a evolução do mercado de crédito, esse índice passou a ter 

pouco relevância para as empresas. 
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Sua fórmula para cálculo é bem simples, apenas a divisão das disponibilidades 

pelo passivo circulante. Levando em consideração a análise dos outros índices, 

quanto maior, melhor. Neste caso, é ao contrário, pois se o índice for elevado, 

significará que a empresa não terá condições de saldar suas dívidas. 

Sua fórmula melhor apresentada fica assim: 

LI = Disponível 

Passivo Circulante 

 
Sem dúvida, a empresa deverá manter certos limites de segurança, não 
desejando o analista obter índices altos, pois Caixa e Bancos perdem o 
poder aquisitivo com a inflação. Nem sempre reduções sucessivas nesse 
índice significam situação constrangedoras; podem significar uma política 
mais rígida de disponível e, até mesmo, uma redução do limite de 
segurança. Sucessivas reduções na Liquidez Imediata, com constantes e 
crescentes atrasos no pagamento a fornecedores (detectados mediante as 
informações comerciais obtidas na praça), já são um indicador relevante de 
dificuldades financeiras. (MARION, 2009, p. 81) 
 

Portanto, o gestor da empresa deve analisar cautelosamente os resultados 

obtidos, levando em consideração, que estes índices mudam de uma empresa para 

outra. Deve-se analisar também a economia, pois como as contas mais utilizadas 

são caixa, banco e aplicações financeiras, pode sofrer grandes variações. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados obtidos pelos índices de liquidez, é possível que os 

gestores manifestem melhor suas análises referente a empresa. Levando-os à tomar 

decisões corretas, ou seja, que não prejudicará a entidade tanto a curto prazo, 

quando a longo prazo. 

Porém, notou-se que é de extrema importante, que a empresa tenha uma 

contabilidade regular, com dados reais, para que os resultados demonstrados pelos 

índices não sejam fictícios. Pois, é através de relatórios contábeis, mais 

especificamente, as Demonstrações Contábeis, que serão utilizados para a 

realização dos cálculos. 

Sendo assim, a análise dos cálculos devem ser feitas conjuntamente para que 

não se tenha um resultado ilusório. Se os gestores forem cautelosos com as 
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análises, esta terá uma vida longa no mercado, levando-os ao propósito final, que é 

o Lucro. 

Ou seja, a partir do momento em que é gerado informações através das 

análises, estas deixam de ser simples números nas demonstrações contábeis e 

passam a ter valores importantíssimos dentro de uma organização. 

 

REFERÊNCIAS 

Matarazzo, Dante Carmine, 1947- Análise financeira de balanços: abordagem básica 

e gerencial / Dante Carmine Matarazzo. – 6. ed. – São Paulo : Atlas, 2003. 

 

Iudicíbus, Sérgio de, 1935 – Contabilidade gerencial / Sérgio de Iudicíbus. – 6. ed. – 

São Paulo : Atlas, 1998. 

 

Marion, José Carlos, Análise das demonstrações contábeis :  contabilidade 

empresarial / José Carlos Marion. – 5. ed. – São Paulo : Atlas, 2009. 

 

Marion, José Carlos, 1949 – Contabilidade empresarial / José Carlos Marion. – 8. ed. 

– São Paulo : Atlas, 1998. 

 

 


