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RESUMO  

 

O estudo a seguir visa demonstrar ao estudante noções básicas de contabilidade 
gerencial aplicados a uma empresa de materiais de construção na cidade de Maripá, 
além de auxilio acadêmico a empresa poderá usufruir das informações levantadas 
como auxilio na gestão e tomada de decisões dos gestores. A empresa apresenta 
dificuldade nos momentos de tomada de decisão quando se trata de índices de 
liquidez, não podendo distinguir seus reais ganhos com base em seus balanços 
patrimoniais e Demonstração de Resultado (DR), para isto o estudo será transcrito 
de forma bibliográfica concomitante ao estudo de caso da empresa. Para o bom 
andamento do estudo serão analisados balanços patrimoniais dos anos de 2013, 
2014 e 2015, visto que a economia deste período e neste ramo de atividade sofreu 
grandes oscilações, tendo transformações significativas, onde o mercado da 
construção civil estava superaquecido para a resseção e escassez de recursos, 
levando os empresários a encontrarem meios de auxílio na gestão e tomada de 
decisões mais assertivos para sobreviverem no mercado, tendo como foco principal 
a utilização do método Dupont. 
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INTRODUÇÃO  

 

Diante de um mercado cada vez mais competitivo e exigindo cada vez mais 

dos gestores a gestão da qualidade em seu negócio, buscou-se a necessidade de 

analisar o método Dupont na gestão de um comércio de materiais de construção no 

oeste do estado do Paraná. 

Sendo como tema principal a contabilidade gerencial disseminando seus 

índices financeiros e econômicos visando o bom gerenciamento da empresa, tendo 

estes índices evidenciado o presente estudo proporcionará ao empresário, tomadas 

de decisões mais assertivas em seu dia a dia. 

Como o gerenciamento de informações é um quesito para os empresários se 

manterem no mercado, estas proporcionam a possibilidade de mensurar pontos 

fortes e fracos da instituição, dando suporte para a tomada de decisões.  

Visto que para um bom gerenciamento é necessário à disseminação dos 

dados que geraram informações para a tomada de decisão, identificou-se a 

necessidade da empresa de evidenciar estes como complemento do gerenciamento 

e posteriormente tomada de decisões do gestor, desta forma o que irá direcionar o 

estudo será: Qual a mutação dos indicadores financeiros no período estudado? 

Quais estratégias foram adotadas para obter êxitos nos resultados? 

De posse destes dados e informações o estudo proporcionará ao empresário 

uma análise geral da sua real situação, podendo oscilar positivamente quanto 

negativamente, caso não for analisada da forma correta a empresa pode traçar 

rumos que não serão os mais seguros, porém se analisados de forma correta 

gerarão assertividade em suas tomadas de decisão, obtendo êxito em seus 

resultados. 

Através dos indicadores financeiros pode-se mensurar o desempenho e 

assim verificar de maneira geral a situação real da empresa podendo muitas vezes 

ser alterada, oscilando positiva ou negativamente, pois se os índices forem 



 

 
 

 
 

analisados superficialmente a empresa pode estar tomando decisões que levarão a 

resultados não desejados. 

Como forma de análise o objetivo do estudo é evidenciar os percentuais de 

mutações dos resultados no transcorrer dos anos, fortalecendo a importância da 

contabilidade gerencial no âmbito das tomadas de decisões podendo orientar 

administradores no desenvolvimento de suas atividades rotineiras, quanto à tomada 

de decisão. 

Desta forma, o estudo tem como objetivo descrever conceitos de 

contabilidade gerencial e analisar os indicadores econômicos e financeiros, através 

de coleta de dados encontrados no Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultado disponibilizado pela a empresa, contudo embasado em bibliografias para 

o melhor entendimento dos cálculos e analises efetuadas, posteriormente sendo 

analisados e evidenciados aos administradores da empresa, proporcionando 

entendimento e direcionadores aos mesmos.   

Proporcionando aos administradores e empresários um melhor 

entendimento da realidade de sua empresa, podendo assim direcionar da forma 

desejada obtendo os melhores resultados, tanto no curto, médio como longo prazo. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 Tendo como objetivo principal o gerenciamento da empresa o estudo aborda 

conceitos à contabilidade gerencial juntamente com seus índices de liquidez, índices 

de endividamento, índices de rentabilidade após o conhecimento destes índices será 

aplicado aos relatórios contábeis o método Dupont4. 

Através da contabilidade gerencial obtemos várias informações para o bom 

andamento da empresa, como planejamento, direção e controle proporcionando a 

mensuração destas informações e auxiliando no processo de decisões, sendo de 

forma ágil e assertiva para os gestores. Segundo Padoveze (2004, p. 41) 

“Entendemos que a Contabilidade Gerencial existe ou existirá se houver uma ação 

                                                 
4 Método Dupont: análise que conjuga os aspectos de produtividade financeira do investimento, da lucratividade 

das vendas e da estrutura de capitas. 



 

 
 

 
 

que faça com que ela exista. ” No entanto só existirá Contabilidade gerencial se 

existir pessoas capazes de traduzir os conceitos na prática.   

E claro na vida econômica de qualquer setor é fundamental, como assim cita 

Crepaldi (2004, p. 20) “A Contabilidade é uma atividade fundamental na vida 

econômica. Mesmo nas economias mais simples, é necessário manter a 

documentação dos ativos, das dívidas e das negociações com terceiros. ” 

Esta é uma ferramenta de suma importância no processo de decisão, 

contudo, voltada exclusivamente para a área administrativa da empresa, fazendo 

com que as informações cheguem na hora certa e para a pessoa certa. Segundo 

Iudícibus (1998, p. 22) descreve: 

 

A contabilidade gerencial, num sentido mais profundo, está voltada única e 
exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir 
informações que se encaixem de maneira válida e efetiva no modelo 
decisório do administrador. 

 

Sendo a Contabilidade um dos meios mais utilizados pelos gestores na 

tomada de decisão, é com esses números fornecidos pela sua contabilidade que 

eles analisam, sendo assim mais fácil a comparação de situação por eles 

abordadas, segundo Horngren, et. al. (2004, p. 2) “Os gestores das empresas 

trabalham em sintonia com os contadores. O sistema contábil fornece os números 

de que esses gestores necessitam diariamente para tomar decisões. ” 

 Para que ocorra esta sintonia é necessário que os empresários e contadores 

falem a mesma língua, portanto ambos devem aprimorar seu entendimento das 

análises das demonstrações contábeis como nos afirma Marion (2007, p. 21) “A 

análise da variação da riqueza realizada entre comparação de dois inventários em 

momentos distintos leva-nos a um primeiro sintoma de que aquela afirmação é 

possível. ” 

  Sendo assim o objetivo destes indicadores segundo Padoveze (1997, p. 198) 

econômico-financeiros é demonstrar a posição que a empresa se encontra, 

detectando assim situações que poderão ser cruciais para seu futuro caso continue 

na mesma situação. 



 

 
 

 
 

Após a identificação da importância e o grau de conhecimento dos 

administradores assim sintonizados com seus contadores, entramos no 

conhecimento dos índices. 

Os índices liderados pelos índices de liquidez irão medir a “saúde” que a 

empresa se encontra em determinado momento, pois se esse índice for muito baixo 

ela corre um sério risco de quebrar se isto não for identificado a tempo de arrumar as 

contas.  

Segundo Hoji (2010, p. 286), “Os índices de liquidez mostram a situação 

financeira da empresa”. Sendo assim estes índices demonstram a capacidade da 

empresa saldar seus dividendos tanto no curto, médio e longo prazo.  

 Como índice de curto prazo podemos analisar o Índice de Liquidez Corrente 

que demonstra esta capacidade por meio de formula que segundo Marion (2007, p. 

84) é a divisão do “Ativo Circulante / Passivo Circulante. ”  

 Levando em consideração alguns fatores que possam distorcer este índice, 

como por exemplo o estoque que não é um valor que temos a qualquer momento 

disponível para o administrador, podemos corrigir a analise com outro índice, o 

índice de liquidez seca que lida diretamente com os estoques pois se a empresa 

parar com suas vendas e diminuísse os estoques do Ativo Circulante dividido pelo 

Passivo circulante o resultado seria a Liquidez Seca, mas este índice sozinho não 

demonstra um resultado muito convincente, pois somente comparando com outro 

resultado de um mesmo seguimento é que saberíamos se estamos com um índice 

bom ou ruim. Como afirma Marion (2007, p. 88) “Nem sempre um índice de Liquidez 

Seca baixo é sintoma de situação financeira apertada. ”  Este índice pode ser 

considerado um índice com indicadores estáticos, alterando-se momentaneamente 

pois leva em consideração contas que estão em constante mutação no balanço 

(PADOVEZE, 2010, p. 201). 

Portanto a análise do índice de liquidez seca possui o mesmo conceito de 

liquidez corrente porem é reduzido do cálculo o estoque do ativo circulante, isso é 

necessário para verificarmos se a empresa depende das vendas para liquidar as 

suas obrigações. 



 

 
 

 
 

 Alguns índices possuem características de curto prazo e de longo prazo, para 

o longo prazo pode se utilizar o índice de liquidez geral que segundo Marion (2007, 

p. 89) “Mostra a capacidade de pagamento da empresa a Longo Prazo, 

considerando tudo o que ela converterá em dinheiro (a Curto e Longo Prazo), 

relacionando-se com tudo o que já assumiu como dívida (a Curto e Longo Prazo). ” 

Este índice, porém, também não pode ser analisado isoladamente pois em um ano 

pode ter investido mais com financiamento e em outro ano não investir em nada, 

portanto tem que analisar o conjunto. 

 Já Padoveze (2010, p. 219) apresenta que o índice “objetiva verificar a 

capacidade de pagamento, agora analisando as condições totais de saldos a 

receber e a realizar contra os valores a pagar, considerando tantos dados de curto 

como de longo prazo. Não levando em consideração a geração de recursos somente 

no curto prazo. 

 Como vimos, os índices não devem ser analisados isoladamente, portando 

vimos as necessidades no longo prazo com o índice de liquides geral e no curto 

prazo o índice de liquidez seca, este índice é o poder que a empresa tem de 

pagamento imediato, mas para efeito de análise é um índice sem muito realce, pois 

relacionamos dinheiro disponível com valores, que vence em datas variadas,  

 

1.1.3. Índices de Endividamento 

 

 O ativo é financiado por Capitais de Terceiros e por Capitais Próprios. Sendo 

que Capitais de Terceiros e Capitais Próprios são fontes de recursos, no entanto é 

através deste índice é que identificamos quanto a empresa possui de capital e 

também de dividas com terceiros. Conforme Marion (2007, p. 104) “Também são 

indicadores de endividamento que nos informam se a empresa se utiliza mais de 

recursos de terceiros ou dos proprietários. ” Sendo assim quanto mais se utilizar de 

recursos de terceiros mais perigos terá a “vida” da empresa. 

Conforme apontam Garrison, et. al. (2007, p. 646) “Os credores de longo 

prazo também se preocupam com a capacidade da empresa de manter um equilíbrio 



 

 
 

 
 

razoável entre capital de terceiros e capital próprio. Esse equilíbrio é medido pelo 

índice de endividamento. ” 

Ainda Marion (1998, p.464), demonstra que estes indicadores “[...] são os 

indicadores de endividamento que nos informam se a empresa se utiliza mais de 

recursos de terceiros ou de recursos dos proprietários [...]”. A análise deste indicador 

revelou o grau de endividamento da empresa, demonstrando como a empresa 

obtém seus recursos, ou seja, se a empresa vem financiando o seu ativo com 

recursos próprios ou com recursos de terceiros e em que proporção. 

 A participação de capitais de terceiros sobre os recursos totais da empresa, 

analisando de uma forma geral, é vantajoso para a empresa, porém pode se tornar 

perigoso se não avaliado corretamente, pois tem que levar em consideração que 

estará pagando juros para esta utilização, sendo assim o seu custo benefício tem 

que valer a pena. Segundo Marion (2007, p. 105) “[...] uma participação do Capital 

de Terceiros exagerada em relação ao Capital Próprio torna a empresa vulnerável a 

qualquer intempérie[...]” 

A partir destes resultados pode ser verificado o risco financeiro que a 

empresa possui, pois quando apresentado valores exagerados torna a empresa 

vulnerável as condições adversas da economia. 

Na garantia do capital próprio ao capital de terceiros examina-se quanto de 

capital próprio a empresa tem como garantia de pagamento do capital de terceiros 

segundo Missagia et. al. (2012, p. 73), “A garantia de capital de terceiros representa 

quanto a empresa possui de capital próprio para garantir a exigibilidade total. Quanto 

maior a garantia do capital de terceiros, melhor a situação da empresa”. 

Este índice permite medir o risco de dependência da empresa ao capital de 

terceiros, ou seja, verifica-se o risco financeiro. Quanto maior a relação de capitais 

de terceiros com o patrimônio líquido, maior será a dependência a recurso de 

terceiros e menor a liberdade para as tomadas de decisões (MATARAZZO, 2010, p. 

98). 

 É por meio de indicadores que verificamos os níveis de endividamento de 

uma empresa, no entanto é importante esta análise detalhada pois se a empresa 

utiliza-se muito de capital de terceiros por muito tempo ela pode estar afetando a sua 



 

 
 

 
 

rentabilidade, pois com o nível de endividamento elevado quer dizer que a mesma 

possui maior capital de terceiros empregado na empresa, sendo este ideal para 

“alavancar” e não se tornar parte constante da movimentação da empresa. Como 

nos descreve: 

  

Seguramente, todavia, a desproporção de recursos de terceiros sobre os 
próprios não poderá ser muito acentuada, por muito tempo, caso contrário 
acabará afetando a rentabilidade da empresa, que até certo ponto, se 
beneficiou pelo efeito de “alavancagem” dos recursos de terceiros. 
(IUDÍCIBUS,1998, p.83-84). 

  

Para Silva (2004, p. 296), a composição do endividamento: “Indica quanto da 

dívida total da empresa deverá ser paga em curto prazo, isto é, as obrigações em 

curto prazo comparadas com as obrigações totais”. Sendo assim, calculamos da 

seguinte forma: 

 Quando falamos de índices de rentabilidade demonstram-se o resultado do 

negócio, é como iremos demonstrar esta rentabilidade, claro que isto pode variar 

muito, o principal fator é o tamanho da empresa. E é muito importante a utilização 

dos comparativos corretos vejamos: 

 

Muitos conceitos de lucro poderão ser utilizados: Lucro Líquido, Lucro 
Operacional, Lucro Bruto etc. É imprescindível que o numerador seja 
coerente com o denominador. Se utilizarmos o Lucro Líquido no numerador, 
utilizaremos o Ativo Total no denominador. Utilizando o Lucro Operacional 
no numerador, utilizaremos Ativo Operacional no denominador, e assim 
sucessivamente. MARION (2007, p.139-140) 

 

Segundo Hoji (2010, p. 292), “Os índices de rentabilidade medem quanto 

estão rendendo os capitais investidos. São indicadores muito importantes, pois 

evidenciam o sucesso (ou o insucesso) empresarial”. Através deste índice é possível 

verificar se a empresa está sendo lucrativa ou não, demonstrando a velocidade do 

retorno do capital investido pelos sócios. 

 O cálculo para Retorno de Investimento trata-se do Lucro Líquido dividido 

pelo Ativo Total, o que significa descobrir em quanto tempo este investimento se 

pagará e começará a gerar lucro, no entanto, segundo Iudícibus, (1998, p. 90) “A 



 

 
 

 
 

composição desta taxa de retorno, portanto, é influenciada pela margem de lucro em 

relação às vendas e pelo giro do ativo”. 

Segundo Hoji (2010, p. 300), “O retorno sobre o investimento (Return on 

Investment da sigla, ROI) é considerado por muitos analistas como a melhor medida 

de eficiência operacional”, esta que demonstra a eficiência da empresa quando se 

trata de retorno do investimento, demonstrando quanto tempo a empresa levará para 

obter seu recurso de volta. 

 A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido normalmente é de maior 

preocupação para os acionistas pois é este o grande indicador de rentabilidade após 

o investimento, sendo assim para chegar a este valor basta dividir o Lucro Líquido 

pelo Patrimônio Líquido, assim como diz a citação a seguir: 

 

Embora a gerencia, quanto à sintomatologia empresarial, esteja mais 
interessado em observar a evolução da empresa como entidade distinta da 
dos sócios, o fim último de sua ação é propiciar mais lucro unitário por 
ações aos possuidores de tais ações, respeitadas as restrições 
institucionais, sociais, legais e até éticas e morais existentes. 
(IUDÍCIBUS,1998, p.92) 

 

De acordo com Padoveze (1997, p. 153), “Representa o quanto foi a 

rentabilidade do capital que os sócios da empresa investiram no empreendimento. É 

o indicador definitivo da rentabilidade do investimento próprio”. 

 A Margem Líquida demonstra o resultado obtido, segundo Marion (2007, p. 

166) “Significa quantos centavos de cada real de venda restaram após a dedução de 

todas as despesas (inclusive Imposto de Renda). Evidente que, quanto maior a 

margem, melhor. ” Este índice visa evidenciar a sobra real após a dedução de todas 

as despesas. 

Para Silva (2004, p. 261), “O índice de retorno sobre as vendas (profit margin 

on sales) compara o lucro líquido em relação às vendas líquidas do período, 

fornecendo o percentual de lucro que a empresa estará obtendo em relação a seu 

faturamento”. 

 Este indicador mede a eficiência da empresa em utilizar seu capital para 

transformá-lo, ou seja, aumenta-lo, portanto Marion (2007, p. 166), diz que: “Significa 



 

 
 

 
 

a eficiência com que a empresa utiliza seus Ativos, com o objetivo de gerar reais 

vendas. Quanto maior for gerado de vendas, mais eficiente os Ativos serão 

utilizados. ” 

  

1.2. MÉTODO DUPONT 

 

 Para Padoveze (2010, p. 231), o método Dupont é uma análise que “conjuga 

os aspectos de produtividade financeira do investimento, da lucratividade das 

vendas e da estrutura de capitas”, evidenciando três itens básicos que tem por 

finalidade alavancar a rentabilidade do capital próprio, sendo eles a eficiência da 

empresa evidenciada pelo giro do ativo total, a lucratividade sobre as vendas e o 

mínimo de utilização de recursos próprios para financiar os ativos. 

O método Dupont é a maneira como iremos formar a Taxa de Retorno que 

uma empresa terá com um determinado investimento realizado, sendo este método 

nada mais que a comparação entre a Margem Liquida X Giro do Ativo, segundo 

Marion (2007, p. 170) “Analisaremos, por meio deste modelo, todos os itens que 

participam, que contribuem para a formação da TRI. ” Ou seja, para Marion (2007, p. 

170) “Tudo será analisado, item por item. Qual item está contribuindo em proporção 

maior, por exemplo, para a queda da Taxa de Retorno? ” Sendo este um método de 

grande importância para a empresa pois este será o verdadeiro indicador de que um 

investimento está dando o retorno que realmente foi projetado, ou se está gerando 

prejuízo para a empresa.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Após o levantamento dos dados e cálculo dos índices identificou-se que a 

empresa não utiliza diretamente os recursos de terceiros, sendo a taxa de retorno 

sobre o PL o índice de analise crucial que melhor representa a realidade da empresa 

neste período, sendo representado pela redução no decorrer dos anos conforme o 

gráfico abaixo: 

 



 

 
 

 
 

Gráfico 1- Taxa de retorno sobre o PL 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

No ano de 2015 a empresa obteve um grande impacto sobre o retorno do patrimônio 

líquido, a conta que teve maior impacto foi a conta de vendas, esta que sofreu 

redução relativamente grande comparado com os demais anos analisados, esta 

redução impactou diretamente no percentual final analisado, assim representado no 

quadro 25. Além da redução das vendas a redução do retorno provem do aumento 

de despesas administrativas conta que tende a aumentar por ajustes anuais de 

aluguel e salários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a evidenciação dos resultados foi possível verificar que a empresa está 

desenvolvendo de uma maneira segura sua gestão, gerando resultados positivos. A 

partir dos índices de liquidez constatou-se que a empresa possui capacidade de 

pagamento de suas obrigações.  
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 De acordo com a análise constatou-se que a empresa neste período não 

utilizou de mecanismos de longo prazo, ou seja, através de uma gestão segura a 

empresa utilizou somente seus recursos próprios para saldar suas dívidas. 

 Portanto a empresa operando no curto prazo pode apurar seus graus de 

lucratividade em relação as suas vendas, aos ativos ou patrimônio líquido, sendo 

muito representativos os retornos dos valores investidos pelos empresários. 

 Desta maneira, foi possível através do estudo evidenciar que a empresa está 

com sua situação econômico-financeira estável, possibilitando o pagamento de suas 

dívidas e consequentemente a geração de riquezas para a empresa e seus 

empresários, consequências de uma administração eficiente e eficaz. 
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