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RESUMO 

 

O presente trabalho que tem como tema as demonstrações financeiras ou demonstrações 

contábeis e os índices de liquidez utilizados para compor a análise da situação 

econômico/financeira das empresas, buscando explicar e apresentar as demonstrações que as 

empresas devem fornecer para a composição dos índices de liquidez e posterior análise 

gerencial vem ao encontro do conteúdo da disciplina de Análise das Demonstrações 

Contábeis, buscando possibilitar aos acadêmicos uma interação maior com a importância 

desse tipo de informação na tomada de decisão. Inicia-se com um breve relato sobre as 

demonstrações, sendo as principais: o balanço patrimonial – BP e a demonstração do 

resultado do exercício – DR; seguindo pela contextualização dos índices de liquidez mais 

utilizados para análise gerencial e um exemplo prático de aplicação e análise. O trabalho 

desenvolveu-se através de pesquisa bibliográfica, utilizando-se de dados fictícios para 

demonstração do conteúdo. Percebeu-se, ao concluir este trabalho, que quando bem 

analisados os BP e DR, os administradores tem acesso a inúmeras informações decisórias para 

a gestão da empresa e sua situação, bem como de sua atuação enquanto administradores, se 

esta sendo corretamente executada e se os objetivos da sociedade empresária estão sendo 

atingidos. 
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INTRODUÇÃO  

As demonstrações contábeis são relatórios que tem objetivo de informar a situação 

patrimonial e financeira de uma organização de certo período, de modo confiável, 

apresentando a “saúde” da organização como um todo, sendo uma ferramenta de grande 

importância, auxiliando os seus usuários na tomada de decisões. 

Este trabalho segue na temática apresentando as demonstrações contábeis mais 

significativas e sua análise, utilizando-se para tanto, com base nessas demonstrações de 

comparativos em relação ao desempenho, aplicação e disponibilidade de recursos, 

composição das contas do ativo e passivo e outros indicativos em relação a boa gestão da 

empresa. Realizada através da análise horizontal e vertical e dos índices relacionados, espera-

se demonstrar com este trabalho como estas ferramentas são de grande importância e auxiliam 

na identificação da situação econômico-financeira de qualquer empresa.  

 

1 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, são relatórios elaborados 

com base na escrituração mercantil mantida pela empresa, com a finalidade de 

apresentar aos diversos usuários informações principalmente de natureza econômica 

e financeira, relativos à gestão do Patrimônio ocorrida durante um exercício social. 

(RIBEIRO, 2009, p.297) 

 

A Lei nº 6.404 (Brasil, 1976), determina que a cada ano, as empresas devem apurar 

seus resultados e elaborar demonstrativos que atendam as necessidades de seus usuários, tanto 

pessoas físicas como jurídicas, internos e externos, que de alguma forma mantém interesse 

nessas empresas. Como usuários pessoas físicas, temos os acionistas, os sócios, os 

funcionários, os clientes, entre outros. Como usuários pessoas jurídicas, temos as instituições 

financeiras, os fiscos, os fornecedores, entre outros. 

 

O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a 

posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, 

que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As 

demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela 

Administração, dos recursos que lhe são confiados. Para atingir esse objetivo, as 

demonstrações contábeis fornecem informações sobre os seguintes aspectos de uma 

entidade: ativos; passivos; patrimônio líquido; receitas, despesas, ganhos e perdas; e, 

fluxo financeiro (fluxo de caixa). (IBRACON, 2011) 

 

De maneira geral, essas informações demonstradas traduzem a relação entre receitas 

e despesas do período demonstrado, bem como a saúde financeira da empresa, permitindo 



 

 
 

 
 

assim, a tomada de decisão pautada em fatos reais, bem como a confiança dos interessados na 

manutenção das atividades empresariais a partir das demonstrações com relação ao 

patrimônio e as mutações ocorridas. 

Para Marion (2012, p. 346) a análise das demonstrações pode ser dividida entre 

financeira e econômica, onde a financeira analisa os indicadores levantados e a econômica, a 

variação do patrimônio e as riquezas geradas a partir deste. 

As demonstrações das empresas obedecem, no geral, ao estabelecido na lei 

supracitada, também conhecida como lei das S/As, que traz em seu art. 176º (que foi alterado 

pela Lei nº 11.638, Brasil, 2007): 

- Balanço Patrimonial – BP; 

- Demonstração do Resultado do Exercício – DR; 

- Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA; 

- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; 

- Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos – DOAR; (substituída posteriormente 

pela DFC) 

- Demonstração dos fluxos de caixa – DFC; 

- Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado – DVA; e, 

- Notas explicativas. 

O sítio do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná – CRCPR, traz uma tabela 

comparativa com relação a exigência das demonstrações contábeis e o porte das empresas, 

como visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Exigência de Relatórios Contábeis em relação ao tipo de Empresa 

 
Fonte: CRCPR, 2016 



 

 
 

 
 

 

Serão verificadas, com mais detalhes, para construção e desenvolvimento do presente 

trabalho o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, que são as demonstrações 

obrigatórias a todas as empresas e que servem de subsidio para a apuração de índices, como 

os de liquide, entre outros, das empresas. 

 

1.1 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Para o Balanço Patrimonial-BP, são publicados os resultados referentes ao período 

encerrado e do período anterior, ou seja, os resultados para as contas do período encerrado e 

também do ano anterior como comparativo da administração. Organiza-se de acordo com o 

plano de contas, de forma a evidenciar no ativo, as contas em ordem decrescente de liquidez 

no ativo circulante e não circulante; e, no passivo, da mesma forma, no circulante, não 

circulante e patrimônio líquido. Segundo o art. 178º da Lei nº 6.404 Brasil, 1976), “no 

balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da 

companhia.”  

O BP sempre traz o resultado do exercício findo e também do anterior para 

acompanhamento das contas. Distribui-se em Ativo e Passivo; do lado direito, como num “T”, 

as contas do Ativo e do lado esquerdo, as do Passivo. É elaborado sempre após a apuração do 

resultado do exercício e dos lançamentos nos livros Diário e Razão. 

A elaboração do BP é feita após os balancetes de verificação, os lançamentos de 

ajustes, a apuração do resultado do exercício, a provisão do imposto de renda, as 

transferências do lucro liquido ou então prejuízo, lançamento das distribuições (do resultado, 

se houver saldo positivo) para, após todos esses passos, ser elaborado o BP juntamente com as 

notas explicativas. 

A partir dessa comparação entre exercícios e também entre ativo e passivo, o usuário 

da informação consegue visualizar a situação líquida da empresa; faz comparativos entre os 

índices de liquidez, entre as disponibilidades e endividamento a curto e longo prazo e como a 

administração da empresa aplica os recursos e sobre a qualidade de sua atividade comercial; 

ou seja, como esta a gestão do patrimônio em si. 

 



 

 
 

 
 

1.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

A DR, antigamente conhecida por DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, 

oferece de forma sintetizada, a situação financeira e econômica, evidenciando os resultados 

operacionais em dado período. Organizada de forma vertical, partindo da receita bruta da 

empresa, deduzindo seus custos/despesas entre outros, para então, chegar ao resultado 

financeiro/contábil do exercício.  

Para a DR, são apuradas as contas de resultado do período encerrado, considerando o 

regime de competência, evidenciando assim, se houve lucro ou prejuízo naquele exercício 

social. Segundo o art.187º da Lei nº 6.404 (Brasil, 1976), a DR deverá discriminar: 

- receita bruta, suas deduções, abatimentos e impostos; 

- receita líquida, o custo e o lucro bruto; 

- as despesas apuradas; 

- o lucro ou prejuízo operacional; 

- o resultado do exercício antes da tributação do imposto sobre a renda e da contribuição 

social; 

- o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o montante por ação do capital social. 

Em outras palavras, é a demonstração organizada da composição do resultado das 

operações da empresa em determinado período. 

Os valores lançados na estrutura do DR são oriundos da atividade econômica e de 

outros créditos recebidos no período. Bem como as contas redutórias, que estão ligadas à 

atividade econômica, a despesas financeiras, a tributação incidente, a participações e 

contribuições, entre outros. 

 

2 ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL 

 

A análise horizontal é conhecida como análise de tendência ou análise de evolução, 

devido a seu principal objetivo, que é apontar a variação de itens das Demonstrações 

Contábeis através de períodos, com o intuito de caracterizar tendências. 

A análise vertical é conhecida como análise de estrutura, devido a sua capacidade de 

mostrar quanto cada elemento representa do todo. Sua utilização é simples, pois consiste em 

dividir todos os elementos do ativo pelo valor do total desse mesmo ativo e todos os valores 



 

 
 

 
 

do passivo pelo total desse passivo, determinando assim o percentual que cada elemento 

representa do todo. 

Análise horizontal e análise vertical são importantes ferramentas para avaliar uma 

estrutura de composição de itens e sua evolução no tempo. 

 

2.1 OS INDICES FINANCEIROS 

 

Os índices financeiros são utilizados para evidenciar a situação financeira da empresa 

e estão subdivididos entre liquidez e endividamento: 

a) Índices de Liquidez: seu objetivo é apurar a capacidade que a empresa tem para 

pagar as contas de seu passivo. É subdivido em: 

 Índice de Liquidez Imediata: representa o valor de quanto se dispõe de modo 

imediato (caixa, banco e aplicações financeiras), para pagar as dividas de 

curto prazo. Considera para este índice, tudo que a empresa apresenta em 

moeda, disponível naquele momento.  

 Índice de Liquidez Corrente: relaciona quantos reais se dispõe, 

imediatamente e conversível no curto prazo em dinheiro para saldar a divida 

de curto prazo. Considera para este índice, as contas classificadas no ativo 

circulante. 

 Índice de Liquidez Seca: é adequada para avaliar de modo conservador a 

situação de liquidez da empresa. Este confronta o ativo circulante com o 

passivo circulante, porém o ativo circulante não é considerado na sua 

totalidade. Os estoques são subtraídos, assim eliminando riscos de realização 

desse ativo.  

 Índice de Liquidez Geral: representa quanto a empresa possui de ativo 

circulante, mais o realizável em longo prazo para cada unidade monetária de 

obrigação total. 

b) Índices de Estrutura ou Endividamento: estes relacionam as fontes de fundos 

entre si, buscando mostrar a posição relativa do capital próprio com relação ao 

capital de terceiros. 

 Índice de Participação do Capital de Terceiros: estabelece relação entre o que 

a empresa deve a terceiros e o dinheiro dos sócios investidos na empresa, 

decorrendo o capital próprio. 



 

 
 

 
 

 Índice de Garantia do Capital Próprio: confronta o patrimônio líquido com o 

total de capital de terceiros, a curto e longo prazo, indicando a relação da 

garantia entre o capital próprio e as dividas da empresa. 

 Índice de Endividamento Geral: Evidencia a participação do capital de 

terceiros em relação ao total do passivo. 

 

2.2 OS INDICES ECONÔMICOS 

 

Os índices econômicos indicam as margens de rentabilidade, de retorno do capital 

investido e a velocidade das operações realizadas, estão subdivididos em: 

a) Índices de Rentabilidade ou de Retorno: indicam basicamente o lucro da empresa 

com relação aos custos e despesas. Geralmente é indicado em percentual. 

b) Prazos Médios: são índices que podem ser entregues em número de vezes de 

renovação do item ou em dias. 

 Prazo Médio de Renovação de Estoques: Busca representar o numero de 

vezes que se renovou o estoque por causa das vendas. 

 Prazo Médio de Recebimento de Clientes: apresenta o prazo médio do 

recebimento das duplicatas. 

 Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores: apresenta o prazo médio do 

pagamento das compras a prazo. 

 Posicionamento Relativo: tem como função indicar se a empresa esta 

financiando as operações de seus clientes ou se esta sendo financiada por seus 

fornecedores. 

 

3 ANÁLISE E TOMADA DE DECISÃO 

 

A partir dos resultados das análises realizadas, com base nos índices encontrados, os 

gestores tem condição de apurar a distribuição dos recursos e do endividamento das empresas, 

bem como a gestão do capital de giro e capitação de recursos. 

Quando os analistas realizam um bom levantamento das informações e fornecem aos 

gestores as indicações da saúde financeira e organização contábil, proporcionam subsídios 

indispensáveis para a tomada de decisão.  



 

 
 

 
 

Essas informações, quando bem aplicadas, são determinantes para a continuidade das 

atividades, evidenciando a alocação dos recursos, o custo do capital de terceiros para a 

atividade, a capacidade de pagamento e o capital de giro disponível naquele momento para 

arcar com os compromissos assumidos, além de, informar aos sócios, como o patrimônio 

deles esta sendo empregado e, ao final de cada período, remunerado. 

Aos sócios, além da manutenção das atividades empresariais, importa saber como 

seu dinheiro esta sendo utilizado; se é rentável mantê-lo aplicado naquele negócio ou se é 

possível ampliar o leque negocial, diversificando suas bases de investimento ou o portfólio da 

empresa. 

Em determinados momentos, as análises são pré-requisitos para a tomada de capital 

de terceiros, seja por meio de financiamentos direto em instituições financeiras, seja por 

captação de terceiros (parceiros/fornecedores) ou ainda, por chamada de capital dos sócios. 

É através das análises e da tomada de decisões e da geração das informações, que os 

usuários destas mensuram a posição econômica e financeira de seu negócio ou interesse, e 

assim definem por manter, reorganizar ou migrar de posição em relação àquela atividade 

empresarial. 

 

4 APLICAÇÃO PRÁTICA – EXEMPLO HIPOTÉTICO 

 

Tomou-se como exemplo para demonstrar o conteúdo discorrido um balanço fictício, 

em que serão realizadas as análises vertical, horizontal, verificação dos índices de liquidez, 

endividamento e de atividade. A Tabela 2 apresenta os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Tabela 2 – Balanço Patrimonial Empresa X2 

Balanço Patrimonial 31/12/2006 AV 31/12/2007 AV AH

Ativo Circulante  R$     70.416,00 22,98%  R$     76.984,00 24,60% 9,33%

Caixa  R$       5.000,00 1,63%  R$       5.276,00 1,69% 5,52%

Banco Movimento  R$       7.884,00 2,57%  R$       3.000,00 0,96% -61,95%

Duplicatas a receber  R$     32.862,00 10,72%  R$     35.132,00 11,22% 6,91%

Estoques  R$     24.670,00 8,05%  R$     33.576,00 10,73% 36,10%

Ativo Não Circulante  R$       8.000,00 2,61%  R$       8.000,00 2,56% 0,00%

Realizável em longo prazo  R$       8.000,00 2,61%  R$       8.000,00 2,56% 0,00%

Ativo Permanente  R$   228.000,00 74,41%  R$   228.000,00 72,85% 0,00%

Imobilizado  R$   228.000,00 74,41%  R$   228.000,00 72,85% 0,00%

ATIVO TOTAL  R$   306.416,00 100,00%  R$   312.984,00 100,00% 2,14%

Passivo circulante  R$     55.048,00 17,97%  R$     59.488,00 19,01% 8,07%

Duplicatas a pagar  R$     26.300,00 8,58%  R$     26.988,00 8,62% 2,62%

Outras obrigações  R$     20.748,00 6,77%  R$     22.500,00 7,19% 8,44%

Empréstimos bancários  R$       8.000,00 2,61%  R$     10.000,00 3,20% 25,00%

Passivo  Não Circulante  R$     72.000,00 23,50%  R$     60.000,00 19,17% -16,67%

Exigível em longo prazo  R$     72.000,00 23,50%  R$     60.000,00 19,17% -16,67%

Patrimônio liquido  R$   179.368,00 58,54%  R$   193.496,00 61,82% 7,88%

Capital Social  R$     80.000,00 26,11%  R$     80.000,00 25,56% 0,00%

Lucro/Prejuizo Acumulados  R$     99.368,00 32,43%  R$   113.496,00 36,26% 14,22%

PASSIVO TOTAL  R$   306.416,00 100,00%  R$   312.984,00 100,00% 2,14%  

Fonte: dos autores, 2016. 

 

 

Tabela 3 – Demonstração do Resultado do Exercício de 2007 Empresa X2 

(+) Receita com vendas 37.187,00R$           

(-) CMV 23.497,50-R$           

(=) Lucro Bruto 13.689,50R$           

(-) Despesas 4.670,00-R$             

(=) Lucro Operacional 18.359,50R$           

Despesas/Receitas Financ 230,00R$                

(=) Lucro antes IR 18.589,50R$           

(-) IRRF 2.788,43-R$             

(-) CSLL 1.673,07-R$             

(=) Lucro Liquido 14.128,00R$           

Demonstração de Resultado 2007

 

Fonte: dos autores, 2016. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Tabela 4 – Índices de Liquidez, Endividamento e Atividade Empresa X2 

Indices de Liquidez 2006 2007

LC=AC/PC 1,28R$           1,29R$            

LS=(AC-Estoque)/PC 0,83R$           0,73R$            

LG=(AC+RLP)/(PC+ELP) 0,62R$           0,71R$            

LI=Disponível/PC 0,23R$           0,14R$            

Indices de Endividamento 2006 2007

PCT=(PC+ELP)/Passivo 41,46% 38,18%

GCP=PL/(PC+ELP) 0,63R$           0,67R$            

CE=PC/(PC+ELP) 43,33% 49,79%

2007

340                  

300                  

514                  

3                      

Indices de Atividade

PMRV= (Período*DPL a receber)/Vendas

PMPC= (Período*Fornecedor)/Compras

PMRE= (Período*Estoque)/CMV

PA= (PMRE+PMRV)/PMPC  

Fonte: dos autores, 2016. 

 

Considerando os dados supra citados, verifica-se que esta empresa esta, pela análise 

dos índices e comparação entre os períodos de 2006 e 2007, vem apresentando números 

preocupantes quanto a sua permanência no mercado. A partir das informações e índices tem-

se: 

1. Análise Vertical e Horizontal: 

a. Ativo: a empresa possui um ativo circulante baixo, se comparado ao restante da 

distribuição das contas; de todo o ativo, o circulante representa menos de 25%, 

isso incluindo estoques, duplicatas a receber e disponível em moeda. O 

investimento em ativo permanente represente quase 75% de todo o ativo, que, 

considerando que a emprese é comercial, prejudica sobremaneira a atividade 

comercial, limitando os recursos que poderiam estar sendo investidos para 

melhorar o giro. 

As duplicatas a receber equivalem a mais de 11% do ativo, mais ainda que o 

estoque que equivale a menos que 11%.  

No comparativo horizontal, a empresa manteve-se em crescimento nas contas 

do ativo circulante, menos a disponibilidade em banco, que teve um 

decréscimo de mais de 60%, descapitalizando o giro da empresa. Em 



 

 
 

 
 

contrapartida, os estoques apresentaram um aumento substancial de mais de 

36% entre 2006 e 2007, justificando a descapitalização do giro. 

b. Passivo: no geral, o passivo circulante apresentou aumento de mais de 8% 

entre 2006 e 2007. Foi expressivo o aumento da conta de empréstimos 

bancário de curto prazo, em 25%, evidenciando ainda mais a falta de giro da 

empresa. O exigível a longo prazo teve amortização, apresentando mais de 

16% de baixa, corroborando com a situação de tomada de capital de terceiros e 

falta de dinheiro em caixa, que mesmo com o aumento das vendas, por ser a 

maioria a prazo, não contribuiu para a melhora da situação financeira da 

empresa. 

Mesmo com os dados preocupantes apresentados, em relação à qualidade do 

negócio e de sua gestão/administração, a empresa apresentou um lucro de mais 

de 14% em relação ao período anterior. 

Pela DR, percebeu-se que a empresa aplica marquem de menos de 40% em 

média para a comercialização de seu portfólio, que, considerando outros 

indicativos e os prazos médio de giro (compra e venda) e investimento em 

estoques devem ser revistos com atenção, o quanto antes. 

2. Dos índices: 

a. De liquidez: a situação percebida é de cautela uma vez que, para cada R$ 1,00 

de dívidas (passivo circulante) a empresa só apresenta capacidade de 

pagamento de R$ 1,29; se a consideração for pela liquidez seca, a situação fica 

pior ainda, para cada R$ 1,00, a empresa possui R$ 0,73; da liquidez geral, a 

situação é ainda mais delicada, porque a capacidade de pagamento cai para R$ 

0,71 para cada R$ 1,00. Por fim, se fosse obrigada a quitar suas dividas 

imediatamente, com o que se dispõe em moeda, a empresa só poderia saldar R$ 

0,14 para cada R$ 1,00 de dívida.  

b. De endividamento: a empresa apresentou informações que denotam que mais 

de 38% de seu endividamento esta formado por dividas com terceiros a curto 

prazo; que seu PL não chega a equiparar-se como garantia total para o capital 

de terceiros, uma vez que para cada R$ 1,00 de capital de terceiros, ele garante 

apenas R$ 0,67 e do endividamento, quase 50% encontra-se para vencimento a 

curto prazo. 



 

 
 

 
 

c. De atividade: com base nos índices, tem-se para prazo médio para o 

recebimento das vendas em torno de 340 dias, o que é um prazo muito grande 

se considerarmos que o montante de títulos a receber representam mais de 11% 

do ativo. O prazo médio para o pagamento é alto também, ainda mais em 

relação a ser menor que o recebimento. Fica destacado que a empresa esta 

financiando as vendas em mais de 40 (média). A renovação do estoque também 

é lenta, em torno do 514 dias, o que injustificaria o investimento em aquisição 

de mais estoque. No contexto geral, o posicionamento da atividade é péssimo, 

igual a 3. 

 

De maneira geral e fazendo um compilado das análises e informações patrimoniais, 

destaca-se a necessidade urgente da administração desta empresa rever todas as suas 

atividades, estruturando um plano de ação eficiente a curto e médio prazo, buscando alavancar 

giro para a atividade empresarial, maior rotatividade e menor estocagem de seus estoques. 

Também renegociar os títulos a receber e rever o planejamento para investimento em 

imobilizados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo usando como base dados fictícios para compor os valores das contas 

patrimoniais, o objetivo maior era demonstrar que a partir de dois relatórios 

contábeis/gerenciais, informações de suma importância para a gestão das empresas podem ser 

verificadas, e a partir destas, levantar índices que demonstram a qualidade do negócio das 

empresas. 

O presente trabalho buscou apresentar a importância que as demonstrações contábeis, 

principalmente o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado tem para a tomada de 

decisão, trazendo informações relacionadas à forma como a empresa vem sendo administrada 

e, juntamente com os índices, a realidade da alocação dos bens patrimoniais. Para os sócios, é 

de grande importância para mostrar a qualidade de seus investimentos; para os gestores, como 

estão executando suas ações; para os parceiros de crédito, a qualidade de suas negociações; 

para os clientes internos, a manutenção da empresa e consecutivamente, seus postos de 

trabalho; enfim, se os objetivos da sociedade empresária estão sendo atingidos. 
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