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RESUMO 

 

 

Este estudo fez uma análise de viabilidade econômica e financeira de uma empresa 

do segmento de pagamentos eletrônicos. Tem por objetivo analisar a importância 

dos indicadores financeiros para a tomada de decisão. Procura-se identificar por 

meio dos Índices de Liquidez, Endividamento e Rentabilidade, junto com a Análise 

Vertical e Horizontal, a saúde financeira e econômica da empresa comparando seu 

desempenho, medindo a sua capacidade de pagamento a curto e longo prazo. 

Informar se a empresa utiliza mais de capital de terceiros ou de recursos próprios e 

medir a rentabilidade em função dos investimentos e Patrimônio Líquido. Utiliza-se 

para esta pesquisa, uma análise do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do 

Resultado do Exercício da empresa, objeto deste estudo, de capital aberto, tendo 

como referência os exercícios de 2015 e 2016. Com o resultado das análises 

demostradas, concluiu-se, portanto, que a empresa apresenta uma situação 

financeira e econômica favorável nos anos estudados. 

Palavras-chave: Demonstrações Contábeis, Análise Vertical e Horizontal, Liquidez, 

Endividamento, Rentabilidade. 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Balanço Patrimonial..................................................................................16 

Figura 2 – Demonstração do Resultado do Exercício................................................16 

Figura 3 – Análise de Quocientes..............................................................................17 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................9 

2 DESENVOLVIMENTO............................................................................................11 

2.1 Referencial Teórico..............................................................................................11 

 2.1.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício.........11  

 2.1.2 Análises Vertical e Horizontal.................................................................11 

 2.1.3 Análise por Quociente............................................................................12 

2.2 Metodologia..........................................................................................................15 

2.3 Resultados da Pesquisa.......................................................................................15 

2.4 Análise e Discussão dos Resultados...................................................................17 

3 CONCLUSÃO.........................................................................................................18   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

A análise econômica e financeira é a interpretação das principais demonstrações 

financeiras de uma empresa, onde os dados são extraídos da escrituração a fim de fornecer o 

estado de seu Patrimônio. Tem por finalidade transformar esses dados em informações úteis 

para a tomada de decisão por parte dos interessados (MATARAZZO, 2003). 

São muitos os usuários que recorrem às análises para avaliar o desempenho da 

empresa, como também a rentabilidade do capital e sua capacidade de solvência, evitando 

situações desagradáveis. Como exemplo, podemos citar os bancos, fornecedores, 

administradores, público investidor, sindicatos da classe, governo e entre outros. 

As análises buscam avaliar a saúde financeira das empresas, projetar seus resultados e 

determinar preço justo de suas ações. É importante conhecer a história da empresa bem como 

seus métodos de trabalho, objetivos e metas. É importante conhecer também seus 

concorrentes, a política econômica do país e o mercado interno e externo. Conhecer a gestão 

(PADOVEZE, 2008). 

Por isso, os relatórios contábeis se tornam essenciais para escolher as melhores cotas, 

ou seja, a compra de ações das empresas mais sólidas. Quem busca investir em ações é 

preciso interpretar os demonstrativos financeiros.   

É a partir dessa análise de indicadores financeiros que se obtém a situação clara da 

empresa e seu desempenho. Em outras palavras, pela análise extraem-se informações sobre a 

posição passada, presente e uma projeção futura. Ao comprar ações de uma empresa é 

importante avaliar sua rentabilidade, sua estrutura de capital, sua liquidez, sua atividade. 

Os resultados são interpretados individualmente apresentando uma avaliação do 

presente em relação ao exercício passado, projetando tendências futuras com base nos fatos 

ocorridos. 

Quando se fala em avaliar uma empresa para comprar suas cotas é importante 

comparar com os demonstrativos de outras empresas do mesmo segmento. Os demonstrativos 

financeiros e econômicos podem mudar de acordo com as condições da economia. 

A justificativa desta pesquisa foi estudar a importância das informações geradas 

através dos indicadores econômicos e financeiros. Em uma economia de mercado 

desenvolvida, um dos motivos que leva um investidor a adquirir ações de uma empresa, são 

os resultados de uma análise das demonstrações contábeis. Tais demonstrações tem se tornado 

um instrumento fundamental na vida dos analistas de mercado e investidores (ASSAF NETO, 

2002). 
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A informação tem um papel muito importante na realização dos negócios. Quanto 

mais informação de qualidade a empresa tiver, mais poder de negociação ela tem. É relevante 

demonstrar todo o auxílio das informações extraídas, isso remete ao fato de que a tomada de 

decisão baseada em informações claras e objetivas, com o mínimo de riscos, possibilita uma 

empresa um diferencial frente aos concorrentes e transmitindo confiança aos investidores 

(MATARAZZO, 2003). 

Os acionistas e investidores utilizam as análises das demonstrações para avaliar se é 

oportuno o investimento em ações de uma determinada empresa. Observa-se a eficiência que 

a empresa tem de gerar lucro e remunerar seus investidores através da liquidez. Verifica-se 

também se a empresa tem condições de atuar no negócio. 

O problema da pesquisa é como a análise das demonstrações contábeis, através dos 

índices financeiros e econômicos, pode contribuir para que um investidor compre as ações de 

uma empresa de capital aberto? 

Partindo-se da hipótese de que as informações que as empresas utilizam para tomar 

decisões estão nas demonstrações contábeis, especialmente na análise dessas demonstrações, 

pode se afirmar que a importância em proceder a análise econômica e financeira é de um grau 

de relevância extremamente alto. É uma ferramenta a disposição das pessoas que se 

relacionam com a empresa e que permite diagnosticar o empreendimento. 

O objetivo geral do estudo foi oferecer um diagnóstico sobre a real situação 

econômica e financeira de uma empresa de capital aberto, utilizando relatórios gerados pela 

contabilidade. As demonstrações necessárias foram o Balanço Patrimonial e a Demonstração 

do Resultado do Exercício no período de 2015 e 2016 relacionando a utilização por parte de 

terceiros com o intuito de investir na compra de suas ações.  

Os objetivos específicos foram realizar um estudo bibliográfico do tema, estruturá-lo a 

fim de coletar informações de modo preciso, analisar as demonstrações contábeis de uma 

empresa de capital aberto, calcular os índices com dados obtidos no período de 2015 e 2016 e 

interpretar os resultados buscando diagnosticar a situação econômica e financeira desta 

empresa. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Referencial Teórico  

2.1.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício  

A análise das demonstrações contábeis tem se tornado uma ferramenta essencial 

dentro das empresas de capital aberto, pois geram informações tanto para os sócios, clientes e 
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funcionários como também para pequenos e grandes acionistas que podem investir em 

empresas bem sucedidas tendo como base as analises (FRANCO, 1992). 

O Balanço Patrimonial é a principal demonstração financeira e patrimonial de uma 

empresa. Obrigatória por lei reflete como está a posição financeira e como está o patrimônio 

qualitativa e quantitativamente em um determinado período (ASSAF NETO, 2006). 

A Demonstração do Resultado do Exercício evidencia a formação do resultado líquido 

através do confronto das receitas, custos e despesas apuradas sob o Regime de Competência. 

Elaborada anualmente, ela mostra a dimensão da evolução das vendas, controle de custos e o 

tamanho dos gastos (MARION, 2012).  

 

2.1.2 Análises Vertical e Horizontal 

A Análise Vertical é um instrumento de análise que consiste em determinar os 

percentuais de cada conta em relação ao seu total do grupo de contas nas demonstrações 

financeiras. Tem por finalidade representar o peso relativo na composição de um total tomado 

como base (MATARAZZO, 2010).  

No Balanço Patrimonial, as contas são relacionadas com o total do Ativo ou do 

Passivo. O cálculo do percentual em relação ao conjunto é feito por meio de regra de três, em 

que o valor base é igual a 100, sendo os demais calculados em relação a ele. Fórmula: 

 

Da mesma forma, fazemos com a Demonstração do Resultado do Exercício, a 

porcentagem de cada conta tem por base as vendas (Receita Liquida de vendas). Fórmula: 

 

A Análise Horizontal se baseia na evolução dos saldos das contas ao longo dos anos. 

A comparação ocorre entre os mesmo elementos patrimoniais, indicando o crescimento ou 

decréscimo em relação aos exercícios passados. É a forma pela qual se verifica o desempenho 

das contas e se o lucro também acompanhou a mesma evolução no período (IUDICIBUS, 

1995). O cálculo é bem simples. O primeiro ano, que é o mais antigo, será considerado ano 

base e todos os seus valores serão considerados iguais a 100. Todos os demais valores dos 

anos subsequentes serão um percentual desse valor base. Fórmula:  
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2.1.3 Análise por Quociente 

 Os índices ou quocientes como alguns autores denominar, são extraídos das 

demonstrações contábeis e relacionados a fim de evidenciar determinado aspecto da situação 

econômica e financeira da empresa (MATARAZZO, 2010). Os índices estudados neste 

trabalho são: Liquidez, Estrutura de Capital e Rentabilidade. 

Os Índices de Liquidez tem como objetivo demonstrar a capacidade que a empresa 

tem de saldar suas obrigações com terceiros em geral. Os quocientes de liquidez são obtidos 

pelo confronto dos elementos do ativo circulante e do ativo realizável a longo prazo com as 

contas do passivo circulante e do exigível a longo prazo, e servem para saldar os 

compromissos de curto e longo prazo. (MATARAZZO, 1998). Os índices de liquidez são: 

Liquidez Imediata, Liquidez Corrente, Liquidez Seca e Liquidez Geral. 

A Liquidez Imediata revela a porcentagem das dívidas em curto prazo que podem ser 

liquidadas imediatamente (BRUNI, 2011). Fórmula:  

 

A Liquidez Corrente mede a capacidade financeira da empresa, considerando os bens e 

direitos de curto prazo e suas obrigações no mesmo período (BRUNI, 2011). Fórmula:  

 

A Liquidez Seca verifica a tendência da empresa em cumprir suas dívidas de curto 

prazo desconsiderando o estoque (REIS, 2003). Fórmula: 

 

A Liquidez Geral confronta todos os recursos da empresa com todas as dívidas 

assumidas em curto e longo prazo (BRUNI, 2011). Fórmula:  

 

Os Índices de Estrutura de Capital demonstram a relação de capitais próprios e de 

terceiros que compõe o capital da empresa. Esse tipo de análise é importante para verificar se 

a empresa recorreu a capital de terceiros para complementar as aplicações no ativo e se foi 

necessário fazer mais dívida para pagar as obrigações que estão para vencer (SILVA, 1999). 

Os índices de Estrutura de Capital são: Composição do endividamento, Participação de 
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Capital de Terceiros, Imobilização do Patrimônio Liquido e Imobilização de Recursos Não 

Correntes.  

A Composição do endividamento mostra o grau de dependência que os ativos da 

empresa têm aos capitais de terceiros, separando as exigibilidades de curto prazo em 

comparação com os de longo prazo (SILVA, 2007). Fórmula: 

 

A Participação de Capital de Terceiros evidencia a proporção da participação dos 

capitais de terceiros para cada unidade monetária de capital próprio (MATARAZZO, 2010). 

Fórmula:  

 

A Imobilização do Patrimônio Líquido mostra quanto o capital próprio está investido 

no Ativo Permanente e evidencia quanto a empresa investiu para cada real de Patrimônio 

Liquido (TOFOLI, 2012). Fórmula:  

 

A Imobilização de Recursos Não Correntes relaciona o percentual de recursos que a 

empresa aplicou no Ativo Permanente. O Patrimônio Líquido e o Passivo Exigível a Longo 

Prazo são contas que representam os Recursos Não Correntes (ASSAF NETO, 2006). 

Fórmula:  

 

Os Índices de Rentabilidade demonstram qual foi à rentabilidade dos capitais 

investidos na empresa. São considerados índices econômicos, os que indicam a margem de 

lucro, de retorno do capital investido e a velocidade das operações realizadas. Evidencia o 

grau de êxito obtido. Os índices de Rentabilidade são: Retorno sobre o investimento, Retorno 

Sobre o Patrimônio Líquido, Margem Líquida e Giro do Ativo. 

O Retorno Sobre o Investimento evidencia o potencial de geração de lucros por parte 

da empresa, isto é, quanto a empresa obteve de lucro líquido para cada real de investimento, 

sem considerar as despesas e os impostos (GITMAN, 2010). Fórmula:  
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O Retorno Sobre o Patrimônio Líquido revela qual foi a taxa de rentabilidade obtida 

pelo capital próprio na empresa, isto é, quanto a empresa ganhou de lucro líquido para cada 

real de capital próprio investido (SILVA, 2007). Fórmula:  

 

A Margem Líquida revela a margem de lucratividade obtida pela empresa em função 

do seu faturamento, isto é, quanto a empresa obteve de lucro líquido para cada real vendido 

(MATARAZZO, 1998). Fórmula:  

 

O Giro do Ativo evidencia a proporção existente entre o volume das vendas e os 

investimentos totais efetuados na empresa, isto é, quanto a empresa vendeu para cada real de 

investimento total (TOFOLI, 2012). Fórmula: 

 

 

2.2 Metodologia 

A pesquisa é de finalidade aplicada devido ao modo de sistematizar um conjunto de 

hipóteses e teorias científicas aos fatos reais na busca de explicação ou solução (VERGARA, 

2007). É do tipo exploratória, pois proporciona familiaridade com o problema e envolve 

pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso (GIL, 2002). E também do tipo 

descritiva, pois os fatos são observados, classificados e interpretados de forma independente, 

envolve técnica padronizada para a coleta de dados a fim de analisar os fenômenos.  

A empresa, objeto deste estudo, é de capital aberto do segmento de pagamentos 

eletrônicos. A visualização das demonstrações contábeis foi no próprio site da empresa, onde 

são expostos todos os assuntos correspondentes aos investidores. Além das demonstrações 

contábeis foram utilizados como base de estudo os livros e artigos relacionados ao tema. 

A análise foi realizada nas informações contidas no Balanço Patrimonial e na 

Demonstração do Resultado do Exercício, que foram aplicadas as fórmulas. Uma vez 

manipulados, a análise e interpretação podem ser definidas na tentativa de evidenciar as 

relações existentes entre os fenômenos. A interpretação procura dar significados as respostas. 
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2.3 Resultado da pesquisa  

A análise vertical tem por finalidade representar o peso relativo na composição de um 

total tomado como base. Dessa forma, existe a comparabilidade entre as contas de cada ano. 

A composição e a evolução mostra o caminho trilhado pela empresa as possíveis tendências. 

A análise horizontal é a forma pela qual se verifica o desempenho das contas e se o lucro 

também acompanhou a mesma evolução no período. Quanto à análise por quocientes, o índice 

obtido não é a analise em si, é necessário verificar se foi apurado de forma consciente e 

examinar uma série histórica. 

Segue os resultados da pesquisa conforme os quadros a seguir:  

Análise vertical e horizontal do Balanço Patrimonial (Figura 1), análise vertical e horizontal 

da Demonstração do Resultado do Exercício (Figura 2) e análise de quocientes (Figura 3). 

 

Balanço Patrimonial 

Descrição 31/12/2016 A. V. 31/12/2015 A. V. A.H 

Ativo Total 24.116.173 100% 23.270.558 100% 3,63% 

Ativo Circulante 10.983.497 45,54% 10.440.157 44,86% 5,20% 

Caixa e Equivalentes de Caixa 933.048 3,87% 44.487 0,19% 1997,35% 

Aplicações Financeiras 8.310.458 34,46% 0  0 0 

Contas a Receber 1.739.991 7,22% 10.182.356 43,76% -82,91% 

Outros Ativos Circulantes 0 0 213.314 0,92% 0 

Ativo Não Circulante 13.132.676 54,46% 12.830.401 55,14% 2,36% 

Ativo Realizável a Longo Prazo 2.475.557 10,27% 2.024.262 8,70% 22,29% 

Investimentos 9.809.287 40,68% 9.934.761 42,69% -1,26% 

Imobilizado 586.401 2,43% 720.204 3,09% -18,58% 

Intangível 261.431 1,08% 151.174 0,65% 72,93% 

Passivo Total 24.116.173 100% 23.270.558 100% 3,63% 

Passivo Circulante 6.647.165 27,56% 6.899.469 29,65% -3,66% 

Fornecedores 2.518.280 10,44% 2.733.730 11,75% -7,88% 

Obrigações Fiscais 367.617 1,52% 158.192 0,68% 132,39% 

Empréstimos e Financiamentos 2.920.324 12,11% 3.290.353 14,14% -11,25% 

Outras Obrigações 840.944 3,49% 717.194 3,08% 17,25% 

Passivo Não Circulante 8.225.607 34,11% 9.850.412 42,33% -16,49% 

Empréstimos e Financiamentos 6.557.747 27,19% 8.437.535 36,26% -22,28% 

Outras Obrigações 33.112 0,14% 11.804 0,05% 180,52% 

Provisões 1.634.748 6,78% 1.401.073 6,02% 16,68% 

Patrimônio Líquido 9.243.401 38,33% 6.520.677 28,02% 41,76% 

Capital Social Realizado 3.500.000 14,51% 2.500.000 10,74% 40,00% 

Reservas de Capital -119.562 -0,50% -76.343 -0,33% 56,61% 

Reservas de Lucros 5.851.974 24,27% 4.083.619 17,55% 43,30% 

Outros Resultados Abrangentes 10.989 0,05% 13.401 0,06% -18,00% 

Figura 1: Balanço Patrimonial. Adaptado da fonte: site da empresa 
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Demonstração do Resultado do Exercício 

Descrição 31/12/2016 A. V. 31/12/2015 A. V. A.H 

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 12.300.784 100% 11.122.314 100% 10,60% 

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -5.994.759 -48,73% -5.310.684 -47,75% 12,88% 

Resultado Bruto 6.306.025 51,27% 5.811.630 52,25% -8,51% 

Despesas/Receitas Operacionais -1.736.559 -14,12% -1.479.946 -13,31% 17,34% 

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 4.569.466 37,15% 4.331.684 38,95% -5,49% 

Resultado Financeiro 1.451.310 11,80% 1.103.147 9,92% 31,56% 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 6.020.776 48,95% 5.434.831 48,86% 10,78% 

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -1.837.280 -14,94% -1.783.398 -16,0% -3,02% 

Resultado Líquido das Operações Continuadas 4.183.496 34,01% 3.651.433 32,83% 14,57% 

ON 1,77 0,00% 1,55 0,00% 14,41% 

Figura 2: Demonstração do Resultado do exercício. Adaptado da fonte: site da empresa 

  

 

 

Análise de Quocientes 

Índices de Liquidez Índices de Estrutura de Capital Índices de Rentabilidade 

  2016 2015   2016 2015   2016 2015 

Liquidez Imediata  1,39 0,01 Composição do Endivid. 0,28 0,30 Retorno sobre Invest. 0,17 0,16 

Liquidez Corrente  1,65 1,51 Part. Capital de Terc. 2,61 3,57 Retorno sobre PL 0,45 0,56 

Liquidez Seca  1,65 1,51 Imobilização do PL 1,15 1,66 Margem Liquida  0,34 0,33 

Liquidez Geral  1,62 1,39 Imob. Recur. Não Corrent. 0,61 0,66 Giro do ativo  0,51 0,48 

Figura 3: Análise de Quocientes. Fonte: autora           

 

2.4 Análise e Discussão dos Resultados 

 Com relação à Análise Vertical algumas contas contábeis tiveram destaque. No 

Balanço Patrimonial, do lado do Ativo, o Caixa e o Equivalente de Caixa que em 2015 

representava 0,19% em 2016 representou 3,87%. As Aplicações Financeiras que em 2015 não 

existia nenhum saldo para essa conta em 2016 representou 34,46%. Contas a Receber que em 

2015 representava 43,76%em 2016 representou 7,22%. Do lado no Passivo, Empréstimos e 

Financiamentos a Longo Prazo que em 2015 representava 36,26% em 2016 representou 

27,19%. No Patrimônio Líquido, o Capital Social Realizado que em 2015 10,74% em 2016 

representou 14,51%. As Reservas de Lucro que em 2015 representava 17,55%em 2016 

representou 24,27%.  

 Sobre à Análise Horizontal algumas contas contábeis também tiveram relevância. No 

Balanço Patrimonial, do lado do Ativo, o Caixa e o Equivalente de Caixa aumentou 

1997,35% no ano de 2016. Contas a Receber diminuiu 82,91% no ano de 2016. Intangível 

aumentou 72,93%.  Do lado do Passivo, Obrigações Fiscais 132,39% no ano de 2016. Outras 



17 
 

Obrigações de Longo Prazo 180,52% no ano de 2016. No Patrimônio Líquido, Capital 

Realizado aumentou 40% no ano de 2016. Reserva de Capital aumentou 56,61% no ano de 

2016. Reserva de Lucro aumentou 43,30%. 

 Na Demonstração do Resultado do Exercício algumas contas tiveram significância. As 

Despesas Operacionais aumentaram 17,34% no ano de 2016. Resultado Financeiro aumentou 

31,56% no ano de 2016. Resultado Líquido das Operações Continuadas aumentou 14,57%.  

 Referente à Análise de Quocientes alguns índices também se destacaram. Nos índices 

de Liquidez, a Liquidez Imediata no ano de 2015 representou 0,01 e em 2016 aumentou para 

1,39. Nos índices de Estrutura de Capital, a Participação de Capital de Terceiros no ano de 

2015 representou 3,57 e no ano de 2016 diminuiu para 2,61. A Imobilização do Patrimônio 

Líquido que em 2015 representou 1,66 e em 2016 diminuiu para 1,15. No índice de 

Rentabilidade, Retorno Sobre o Patrimônio Líquido em 2015 representou 0,56% em 2016 

diminuiu para 0,45%. 

Em um contexto geral, pode-se dizer que a empresa estudada, consegue saldar suas 

dívidas de curto e longo prazo. É uma empresa que não está endividada em curto prazo, 

porém a longo prazo há uma participação muito relevante de terceiros. Pode-se afirmar que há 

uma grande imobilização do capital próprio podendo influenciar no seu capital de giro. O 

retorno sobre o investimento dos acionistas apresenta um índice razoável, já a Margem 

Líquida atende as expectativas da empresa. Nota-se que é viável investir nessa empresa, mas é 

interessante fazer um comparativo com os mesmos índices em outras empresas do mesmo 

segmento. 

3  CONCLUSÕES 

O estudo propôs como objetivo geral, oferecer um diagnóstico sobre a verdadeira 

situação financeira e econômica de uma empresa de capital aberto, utilizando as 

demonstrações contábeis no período de dois anos relacionando a utilização por parte de 

terceiros com o intuito de investir na compra de suas ações. 

As demonstrações financeiras foram divulgadas pela própria empresa. Os dados foram 

coletados, agrupados e em seguida foram realizados os cálculos necessários para que se 

chegassem aos resultados indicadores. 

O público usuário dessas demonstrações é extremamente diversificado, como por 

exemplo, os bancos, fornecedores, administradores, público investidor entre outros, porém 

com a finalidade de avaliar o desempenho da empresa bem como a rentabilidade do capital e 

sua capacidade de solvência. 
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As demonstrações financeiras são uma ferramenta eficaz, funciona como uma espécie 

de histórico da empresa, visto que as analises são elaboradas ao longo do tempo. É utilizada 

como um painel de controle, através dos cálculos é possível identificar os indicadores que 

servirão para avaliar os projetos futuros.  

Avaliar uma empresa é detectar os pontos fortes e fracos do processo operacional e 

financeiro. É demonstrar todo o auxílio das informações ao fato de que a tomada de decisão 

baseada em informações claras e objetivas, com o mínimo de riscos, possibilita a empresa um 

diferencial frente aos concorrentes e transmitindo a confiança aos investidores. 

Neste caso, os acionistas utilizam as análises das demonstrações contábeis para avaliar 

se é oportuno o investimento nesta empresa, objeto deste estudo. Observa-se a eficiência que 

a empresa tem de gerar lucro e remunerar seus investidores através da liquidez. Verifica-se 

também se a empresa tem condições de atuar no negócio.  

Com relação aos resultados, a análise demonstra que a empresa é eficiente, poré’m é 

interessante que ela faça um planejamento para rever a grande participação do capital de 

terceiros a longo prazo e a grande imobilização do capital próprio. A empresa consegue saldar 

suas dividas a curto e longo prazo. A empresa obteve lucro dando retorno aos investidores. 
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