
  

 

FABIANO FERREIRA DE CASTRO 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS PARA TOMADA DE DECISÕES: 

UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO RAMO DE 

ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, como 

requisito para elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

 

Orientador: Joaquim Teobaldo Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINIO-MG 

2018 

 



  

Centro Universitário do Cerrado Patrocínio 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso intitulado “A Importância da Análise das 

Demonstrações Contábeis para Tomada de Decisões Um Estudo de Caso em 

Uma Empresa do Ramo de Energia”, de autoria do graduando Fabiano Ferreira de 

Castro, aprovado pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores: 
 

 

 

 

Prof.Kamilla Martins de Moura Motta  

Instituição: UNICERP 

 

 

 

 

 

Prof. Dênis Henrique Caixeta  

Instituição: UNICERP 

 

 

 

 

 

 Prof. Joaquim Teobaldo Junior 
 

Instituição: UNICERP 

 

Data de aprovação: 11/12/2018 

 

 

 

Patrocínio, 11 de  Dezembro de 2018  



  

 

RESUMO 

 
 

Introdução: análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta de avaliação utilizada 

para que os usuários possam tomar decisões sobre a organização por meio da análise 

horizontal vertical e também através quocientes de rentabilidade; estrutura de capital e a de 

liquidez. Objetivo: o objetivo geral será em quais situações os usuários devem tomar sobre a 

situação da organização utilizando da análise das demonstrações contábeis. Material e 

Métodos: o estudo foi realizado por meio de um estudo de caso por meio das demonstrações 

contábeis obtidas de uma empresa que disponibilizar as demonstrações pelo meio eletrônico. 

Resultados: os resultados obtidos demonstra que a organização se encontra endividada no 

curto prazo no ano de 2017 sendo que os índices de rentabilidade da empresa permaneceram 

constante com exceção do índice giro do ativo que sofreu uma pequena variação sendo que a 

empresa possui grande concentração de recursos financeiros de terceiros na mesma 

Conclusão: que por meio das técnicas de análise e sua interpretação pode se avaliar que a 

empresa apresenta rentabilidade é consegue liquidar todas as suas dívidas em ambos os 

períodos com exceção no curto prazo do ano de 2017. 
 

 

Palavras-chave: Análise, demonstrações contábeis, decisões 
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1.INTRODUÇÃO 
 

Análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta de avaliação que utiliza os 

dados registrados nas demonstrações contábeis de certo período de tempo para fazer 

avaliações e assim determinar como está a situação da organização do ponto de vista 

econômico e financeiro. 

Na História a análise das demonstrações contábeis aparece com mais foco no final do 

século XIX onde os bancos exigiam os balanços das empresas para avaliar qual era o risco de 

crédito. 

Os tipos de usuários das análises das demonstrações contábeis são o externo como 

bancos, investidores, governo e outros que visam determinar a situação da empresa perante ao 

seu endividamento e rentabilidade entre outros fatores; e os usuários internos que são as 

pessoas dentro da empresa que visam avaliar o desempenho das políticas e métodos da 

empresa. 

Duas formas de cálculo das análises das demonstrações utilizadas pelos analistas para 

analisa cada conta das demonstrações contábeis são análise vertical e a horizontal.   

Sendo que outras formas de cálculo de avaliação da empresa podem ser realizadas por 

estes três tipos de quocientes: rentabilidade; estrutura de capital e de liquidez. 

Esse estudo tem como abrangência o estudo das demonstrações contábeis de uma 

empresa de sociedade anônima de capital aberto, do ramo de energia situada no estado do 

Ceará. 

A análise das demonstrações financeiras vem se tornando cada vez mais importante na 

sociedade como ferramenta responsável por elaborar informações sobre a situação econômica 

e financeira das entidades. 

As demonstrações contábeis são o objeto de estudo da análise das demonstrações 

contábeis que apresentam os acontecimentos contábeis das organizações de um determinado 

período.  

O estudo visa responder a devida questão: Como a análise das demonstrações 

contábeis deve auxilia nas tomadas decisões? 

As demonstrações contábeis possuem uma grande quantidade de dados sobre a 

organização de um determinado período, mas é necessário saber como obter informações 

precisas. 
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral    

 

O objetivo geral será determinar a situação econômica e financeira da 

organização através da análise das demonstrações contábeis. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

▪ Usar análise vertical para avaliar quais são os elementos representativos em 

relação ao total da demonstração 

▪ Utilizar análise horizontal para avaliar quais elementos que sofreram 

mudanças significativas em relação ao período anterior 

▪ Fazer análise dos índices de liquidez; estrutura de capitais; índices de 

rentabilidade 

▪ Avaliar qual o grau de endividamento que a empresa se encontra e o grau 

de rentabilidade que a empresa possui. 
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3 DESENVOLVIMENTO  

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS PARA TOMADA DE DECISÕES 

UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO RAMO DE 

ENERGIA 
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RESUMO 

 

Introdução: análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta de avaliação 

utilizada para que os usuários possam tomar decisões sobre a organização por meio 

da análise horizontal vertical e também através quocientes de rentabilidade; 

estrutura de capital e a de liquidez. Objetivo: o objetivo geral será em quais 

situações os usuários devem tomar sobre a situação da organização utilizando da 

análise das demonstrações contábeis. Material e Métodos: o estudo foi realizado 

por meio de um estudo de caso por meio das demonstrações contábeis obtidas de 

uma empresa que disponibilizar as demonstrações pelo meio eletrônico. 

Resultados: os resultados obtidos demonstra que a organização se encontra 

endividada no curto prazo no ano de 2017 sendo que os índices de rentabilidade da 

empresa permaneceram constante com exceção do índice giro do ativo que sofreu 

uma pequena variação sendo que a empresa possui grande concentração de recursos 

financeiros de terceiros na mesma Conclusão: que por meio das técnicas de análise 

e sua interpretação pode se avaliar que a empresa apresenta rentabilidade é 

consegue liquidar todas as suas dívidas em ambos os períodos com exceção no 

curto prazo do ano de 2017. 
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ABSTRACT 

  

Introduction: analysis of financial statements is an evaluation tool used to enable users to 

make decisions about the organization through vertical horizontal analysis and also through 

profitability quotients; capital structure and liquidity. Objective: the general objective will be 

in which situations users should take on the situation of the organization using the analysis of 

the financial statements. Materials and Methods: the study was conducted through a case 

study using the financial statements obtained from a company that makes the demonstrations 

available through the electronic medium. Results: the results obtained show that the 

organization is indebted in the short term in 2017 and that the company's profitability indexes 

remained constant, except for the asset turnover rate, which has undergone a small variation 

and the company has a large concentration of resources financial statements of third parties in 

the same Conclusion: that through the techniques of analysis and its interpretation can be 

evaluated that the company presents profitability is able to settle all its debts in both periods 

with exception in the short term of the year 2017. 

 

 

Keywords:Analysis, accounting statements, decisions 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta de avaliação que utiliza os 

dados registrados nas demonstrações contábeis de certo período de tempo para fazer 

avaliações e determinar como está a situação da organização do ponto de vista econômico e 

financeiro. 

Na História a análise das demonstrações contábeis aparece com mais foco no final do 

século XIX onde os bancos exigiam os balanços das empresas para avaliar qual era o risco de 

crédito. 

Os Tipos de Usuários das análises das demonstrações contábeis são o externo como 

bancos, investidores, governo e outros que visam determinar a situação da empresa perante ao 

seu endividamento e rentabilidade entre outros fatores; e os usuários internos que são as 

pessoas dentro da empresa que visam avaliar o desempenho das políticas e métodos da 

empresa. 

Duas formas de cálculo das análises das demonstrações utilizadas pelos analistas para 

analisa cada conta das demonstrações contábeis são análise vertical e a horizontal  

Sendo que outras formas de cálculo de avaliação da empresa são os três tipos de 
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quocientes de rentabilidade; estrutura de capital e de liquidez. 

Esse estudo tem como abrangência o estudo das demonstrações contábeis de uma 

empresa de sociedade anônima de capital aberto, do ramo de energia situada no estado do 

Ceará. 

O trabalho visa demonstrar quais resultados os usuários podem chegar sobre a situação 

da organização por meio das técnicas de análise das demonstrações contábeis através da 

análise vertical; horizontal; índices de liquidez; índices de estrutura de capitais e índices de 

rentabilidade e através desses determinar o grau de endividamento e rentabilidade. 

A análise das demonstrações financeiras vem se tornando cada vez mais importante na 

sociedade como ferramenta responsável por elaborar informações sobre a situação econômica 

e financeira das entidades. 

As demonstrações contábeis são o objeto de estudo da análise das demonstrações 

contábeis que apresentam os acontecimentos contábeis das organizações de um determinado 

período.  

O estudo visa responder a devida questão: Como a análise das demonstrações 

contábeis deve auxiliar nas tomadas de decisões? 

As demonstrações contábeis possuem uma grande quantidade de dados sobre a 

organização de um determinado período, mas é necessário saber como obter informações 

precisas. 

 O objetivo geral desse trabalho será determinar a situação econômica e 

financeira da organização através da análise das demonstrações contábeis através dos 

objetivos específicos que serão realizados por meio da análise vertical que ira 

determinar quais são os elementos representativos em relação ao total da 

demonstração; utilizar análise horizontal para avaliar quais elementos que sofreram 

mudanças significativas em relação ao período anterior; fazer análise dos índices de 

liquidez; estrutura de capitais; índices de rentabilidade e assim avaliar qual o grau de 

endividamento que a empresa se encontra e o grau de rentabilidade que a empresa 

possui. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Tipos de pesquisa 
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Conforme Morett (2017) a metodologia e a forma utilizada pelo pesquisador para 

classificar sua pesquisa é que deve ser realizado de acordo com os objetivos, tipo da 

abordagem e os procedimentos. 

O trabalho acadêmico será montado de acordo com estrutura da definição de cada tipo 

de pesquisa em relação aos objetivos e procedimentos e abordagem do problema. 

 

 

3.2.2 Tipo de pesquisa quanto aos objetivos 

 
 

Gil (2002, p.42) estabelece que essas pesquisas têm como preocupação central 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a 

razão, o porquê das coisas. 

Quanto aos objetivos será pelo método de pesquisa explicativa, porque visa determinar 

o motivo do resultado que a organização se encontra por meio da análise das demonstrações 

contábeis através dos cálculos necessários e o método observacional. 

 

 

3.2.3 Tipo de pesquisa quanto aos procedimentos 

 

 

Vergara (2010, p.44) estabelece que o “Estudo de caso e o circunscrito a uma ou 

poucas unidades, entendidas essas como pessoa, familiar, produto, empresa, órgão público, 

comunidade ou mesmo país”. 

O estudo será realizado por meio de um estudo de caso buscando realizar a avaliação 

da situação econômica e financeira de uma entidade que possuem o balanço disponibilizado 

por meio da internet através de processos de análise. 

 

 

3.2.4 Tipos de pesquisa quanto à abordagem do problema 

 

 

Abordagem qualitativa e quantitativa tem como participação essencial do autor na 

análise das informações coletadas de dados na busca dos princípios e significados dos 

acontecimentos e da conclusão dos mesmos (FONSECA 2002) 
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3.2.5 População e amostra 

 

 

Vergara (2010) determina que população e amostra sejam os conjuntos de variáveis 

que possuem características que serão utilizadas como ferramenta de estudo. 

 

 

3.2.6 Coleta de dados 
 

 

Os dados serão obtidos pelo balanço e Dre de uma organização que possuem os 

arquivos destas demonstrações contábeis disponíveis pelos meios eletrônicos. 

 

 

3.2.7 Tratamento dos dados 

 

 

Vergara (2010 p56.). Define que o “tratamento dos dados refere-se aquela seção na 

qual explicita para o leitor como se pretende tratar os dados a coletar, justificando por que tal 

tratamento e adequado aos propósitos do projeto”. 

Os dados serão tratados através dos processos de análise que será feito pela aplicação 

das fórmulas da análise vertical e horizontal e também os índices de liquidez; rentabilidade e 

estruturas de capitais. 

 
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.3.1Demonstrações contábeis fundamentais 

 

 

Ribeiro (2004, p.43) estabelece que “o balanço patrimonial é a demonstração 

financeira que evidencia resumidamente o patrimônio da entidade, quantitativa e 

qualitativamente”. 

A Demonstração de Resultado do Exercício e a demonstração contábil responsável por 

apurar o lucro líquido do exercício da organização em determinado período através do 

confronto das receitas e despesas (KALED 2015). 

O balanço e a demonstração do resultado do exercício são demonstrações essenciais 

para que o analista possa avaliar a situação financeira e econômica das empresas em 

determinado período. 
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3.3.2 A importância da análise das demonstrações contábeis 

 

 

Segundo Assaf Neto (2010), a análise de balanço é uma técnica que através das 

demonstrações contábeis pode se determinar a situação financeira e econômica em 

determinado período e assim auxiliando os usuários nas suas tomadas de decisões. 

As análises das demonstrações contábeis são necessárias para que possa dar sentido 

aos dados retirados das demonstrações contábeis de acordo com os objetivos dos usuários 

internos e externos. 

 

 

3.3.3 Usuários internos e usuários externos 

 

 

Matarazzo (2010) determina que os usuários internos devam utilizar o processo de 

análise como ferramenta auxiliar no planejamento e também para tomada de decisões em 

relação aos objetivos organizacionais. 

Visto que o processo de análise para os usuários internos pode ser utilizado como 

ferramenta de avaliação do desempenho da gestão das políticas da organização.   

Os usuários externos principais da análise das demonstrações contábeis são os 

fornecedores; clientes; acionistas e bancos.  

Conforme Assaf Neto (2010), os bancos têm como objetivo avaliar a capacidade da 

empresa em pagar os empréstimos contraídos; os fornecedores têm interesse em avaliar se a 

entidade é capaz de liquidar suas obrigações; os acionistas desejam avaliar se o retorno que a 

organização traz compensaria a realização do investimento. 

De forma geral o usuário externo utiliza análise das demonstrações para avalia se a 

organização consegue liquidar suas dívidas e gerar retornos pelo capital investido na mesma. 

 

 

3.3.4 Processos de análise 

 

 

Ribeiro (2004 p.116) “Processos de análise são técnicas utilizadas pelos analistas de 

balanços para obtenção de conclusões acerca da situação econômica e financeiras da entidade 

ou de outros aspectos relacionados com o patrimônio, de acordo com os interesses dos 
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usuários”  

O processo de análise é o método pelo qual o analista que utilizar as demonstrações 

contábeis para tirar informações financeiras e econômicas que definam a situação da empresa 

em determinado período. 

 

3.3.4.1 Análise horizontal e vertical 

 

 

Ribeiro (2004 p.117) cita que análise horizontal é a “Comparação feita entre 

componentes de conjunto de vários exercícios por meio de números-índices, objetivando 

avaliação ou desempenho de cada conta ou grupo de contas ao longo dos períodos 

analisados”. 

Análise horizontal avalia os elementos patrimoniais com os resultados anteriores para 

determinar uma possível expectativa de crescimento da organização. 

De acordo com o pensamento Ferreira (2006) a análise vertical se trata de avaliar 

elementos com características iguais só que no mesmo exercício. 

Análise vertical deve ser utilizada para determinar a representação de cada elemento 

patrimonial em relação ao seu grupo. 

Através da análise vertical pode se analisar a importância de cada elemento em relação 

ao seu grupo e se os mesmos possuem influência significativa em relação ao todo. 

 

 

3.3.4.2 Análise dos índices  
 

 

Ferreira (2006, p.3) na análise por quocientes é “estabelecida à relação entre dois 

elementos heterogêneos de um mesmo exercício, indicando- se quantas vezes o divisor está 

contido no dividendo, como na operação matemática de divisão”. 

Através da realização da análise por quocientes ou índices poder ser determinar a 

situação econômica e financeira da organização em relação à liquidez, endividamento e sua 

lucratividade.  
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3.3.4.2.1 Índices de liquidez 

 

 

Bruni (2010, p123) determina que “Os indicadores de liquidez estudam a solvência ou 

a capacidade de honrar as obrigações assumidas pela empresa e podem exercer impactos 

sobre a rentabilidade”. 

Ao se calcular o índice de liquidez o analista deve observar se os recursos estão 

aplicados de forma de fácil conversão em moeda corrente e assim determinar se a organização 

consegue arcar com as obrigações de curto prazo com os recursos disponíveis pela entidade.  

Índice de liquidez imediata 

 

O índice de liquidez imediata é relevante para se descobrir o nível no momento que a 

empresa possui de recursos a sua disposição como caixa e bancos e necessário para o 

planejamento de empresas que realizam um nível elevado de transações a vista no curto 

prazo. 

 
 

Bruni (2010,p.132) estabelece que o índice “O índice de liquidez imediata (ILI) 

representa o valor que dispõe imediatamente para saldar as dívidas em curto prazo”. 

Índice de liquidez corrente 

O índice de liquidez corrente tem como o papel auxiliar a organização se os recursos 

correntes a sua disposição serão suficientes para arcar com os compromissos assumidos e 

demonstra se a organização esta fazendo uma boa gestão de recurso referente ao curto 

prazo 

 

O índice de liquidez corrente ou comum é o índice que mede a capacidade do ativo 

circulante da empresa em liquidar as suas dívidas de curto prazo assim determinando o grau 

de endividamento que a empresa possui á curto prazo (SANTOS 2015).   

.  

 

 



16 
 

 

Índice de liquidez seca 

 

Franco (1992) O índice de liquidez seca tem como função demonstra se a empresa 

consegue assumir suas responsabilidades de curto prazo em relação com o seu ativo 

circulante.  

 

O índice de liquidez seca e útil e uma ferramenta essencial de gestão para 

organizações que possuem estoquem com baixa movimentação assim determinar uma 

margem de segurança nos outros membros do ativo circulante para arcar com as dívidas no 

caso da não venda dos estoques.  

Índice de liquidez geral 

 

Limeira et al ( 2003, p.96) determina “A liquidez geral ou índice de solvência geral, é 

uma mediada de capacidade da empresa em honrar todas as suas exigibilidades, contando, 

para isso, com seus recursos realizáveis a curto e longo prazos”. 

 

Os índices de liquidez geral demonstrar a visão geral dos recursos à disposição da 

organização da organização e relação suas dívidas.  

3.3.4.2.2 Índices de rentabilidade 
 

Os índices de rentabilidade são utilizados para determinar a capacidade de retorno da 

empresa em relação aos capitais investidos. 

Índice de rentabilidade do patrimônio líquido 

 

Limeira et al (2003,pg.97) estabelece que “a rentabilidade do patrimônio líquido, 

também denominada retorno sobre o capital próprio, mede a remuneração dos capitais 

próprios investidos na empresa, ou seja quanto fio adicionado ao patrimônio liquido 

decorrente do resultado do período”. 
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O índice de rentabilidade do patrimônio líquido e fundamental para o investidor 

determinar se uma empresa e viável para investir em comparação com outras opções de 

investimento.  

Índice de rentabilidade do ativo 

 

Conforme Braga; Nossa e Marques (2004) o índice de rentabilidade do ativo e usado 

para avaliar o resultado que a organização obteve em relação ao capital investido no ativo 

assim determinando se a empresa em determinado período obteve ganhos ou perdas.  

 

O índice de rentabilidade de investimentos ou ativo determina de forma clara e 

objetiva se a empresa possui condições em geral retornos e relação aos recursos aplicados. 

Índice do giro do ativo 

 

O índice de giro do ativo e responsável por demonstrar a capacidade da organização 

em realizar as suas movimentações de operações na venda mercadorias ou prestação serviços 

e relação a recursos aplicados. 

 

O índice Giro do ativo tem como objetivo determinar se as receitas líquidas nas 

operações de vendas foram capazes de pagar o investimento no ativo realizado na empresa 

(LIMEIRA 2003).  

Índice da margem líquida  

 

Margem líquida é o índice responsável por medir o retorno que a empresa obteve com 

as operações de vendas após o abatimento de todas as despesas relacionadas com vendas e 

operacionais e não operacionais. (BRAGA;NOSSA E MARQUES 2004). 
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O índice de margem líquida é necessário para se determinar o lucro líquido da 

empresa em suas atividades no final em determinado período. 

3.3.4.2.3 Índice de estrutura de capitais 
 

Estrutura de capitais são os índices que demonstram as decisões financeiras da 

organização sobre a obtenção de recursos e sua aplicação (MATARAZZO 2010). 

Índice de participação do capital de terceiros 

 

Conforme Matarazzo (2010) Participação de capitais de terceiros indica a 

porcentagem do capital de terceiros em relação aos sócios assim demonstrando nível de 

liberdade da empresa em tomar decisões. 

 

Essa fórmula utilizada para determina se o lucro que  a empresa obteve no resultado de 

suas operações, se é utilizado em maior parte na distribuição de lucros aos sócios ou se é 

destinado para pagar as dívidas de terceiros. 

 Índice da composição do endividamento 

 

Perez Junior e Bengali (2002) determina que o índice de composição do 

endividamento tenha como objetivo demonstra o nível de endividamento que as empresas 

possuem no curto prazo. 

 

Esse índice pode ser utilizado para determinar em qual velocidade a organização tem 

que transformar os itens do ativo em moeda corrente para pagar liquidar suas dívidas. 

 Índice de imobilização do patrimônio líquido 

 

O índice imobilização do capital próprio é utilizado para determinar o quanto foi 



19 
 

 

aplicado de recursos do patrimônio líquido no ativo permanente. (PEREZ JUNIOR E 

BEGALI, 2002). 

 

Esse índice realmente é importante uma vez que os componentes do ativo permanente 

são itens que geralmente a organização pretende mantê-los por um longo período de tempo e 

não poderão ser utilizados de forma diretamente para liquidar suas dívidas. 

 Índice de imobilização de recursos não correntes 

 

O índice de imobilização de recursos não correntes e muito semelhantes ao índice de 

imobilização de capital próprio sendo que este demonstra o nível total de recursos aplicados 

pela empresa não correntes que provavelmente serão mantidos pela empresa por um longo 

período de tempo. 

 

O índice de imobilização de recursos não correntes determina o quanto foi aplicado 

pela empresa em recursos longo prazo não correntes considerando os recursos destinados 

pelos sócios e terceiros (BRUNI, 2010). 

 

3.3.5 Resultados da pesquisa 
 

 

A tabela 1 se trata da análise vertical e o horizontal dos anos 2016 e 2017 das contas  

contábeis do ativo retirado das demonstrações contábeis objeto desse estudo. 
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A conta de títulos e valores mobiliários cresceu 3313,87% em 2017 em relação ao ano 

de 2016, mas sua representação em relação ao total do ativo em 2016 foi de 0,05 % do total 

do ativo passou a ser 1,44% do ativo total no ano de 2017 o fato principal que gerou sua alta 

evolução foi aumento de aquisição da empresa em fundos de investimentos não exclusivos. 

A conta tributos a compensar de longo prazo sofreu um crescimento no ano 2017 em 

relação ao ano de 2016 de 57,90% mas apesar dessa variação sua representativa de em relação 

ao total do ativo em 2017 foi de 1,30% é em 2016 foi de 0,90% os principais tributos que 

influenciaram seu aumento foram icms; pis e confins.  

O ativo circulante tinha uma representatividade de 32,67% em 2016, mas sofreu uma 

pequena queda referente ao ano de 2017 de forma que relação ao total ativo apresentou 

31,99%. E de forma geral o crescimento do ativo circulante em relação aos dois analisados foi 

de 13,35%. 



21 
 

 

O ativo não circulante teve uma representatividade em 2017 de 68,01% em relação 

total do ativo sendo que sua representatividade no ano 2016 foi de apenas 67,33% em relação 

ao total do ativo e seu crescimento em comparação com ano de 2016 foi de 16,93%. 

A tabela 2 se trata da analise vertical e o horizontal dos anos 2016 e 2017 das contas 

contábeis do passivo retirado das demonstrações contábeis objeto desse estudo.  

 

A conta de fornecedores passou por uma evolução no período de 2017 de 51,99% em 

comparação com ano anterior, mas apesar desse aumento sua representatividade em relação 

do total do passivo não sofreu grandes variações nos anos analisados sendo que em 2016 foi 

de 10,10% e em 2017 foi de 13,26% sendo que seu aumento foi causado principalmente pela 

compra de energia e de materiais serviços no ano de 2017. 
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A conta de Debêntures do passivo não circulante passou por um crescimento no 

exercício de 2017 de 253,72% em comparação com o ano anterior. 

A tabela 3 se trata da analise vertical e o horizontal dos anos 2016 e 2017 das contas 

contábeis de Resultado retirado das demonstrações contábeis objeto desse estudo. 

 

A receita líquida apresentou um crescimento de 12,13% no ano de 2017 em 

comparação com o período anterior. 

O custo do serviço em relação ao total da receita líquida apresentou os seguintes 

valores nos anos de 2016 foi de 81,44% em 2017 foi de 83,79% e ainda teve um aumento de 

15,35% no custo no ano de 2017. 

As despesas com vendas diminuíram em -63,37% em comparação com ano de 2016 e 

suas representações nos anos de 2016 e 2017 foram de -3,18% e de 1,04% em relação ao total 
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da receita líquida. 

A despesa geral administrativa teve um acréscimo de 9,38% em 2017 em comparação 

com exercício do ano anterior. 

A tabela 4 se trata dos resultados das formulas dos índices de liquidez; rentabilidade e índice 

estruturas de capitais referentes aos períodos dos anos de 2016 e 2017.  

 

O índice de liquidez imediata da organização se encontra em 2016 em 0,34 e 2017 

caiu para 0,08 no ano de 2017. 

O índice de liquidez corrente no ano 2016 a empresa apresentou folga financeira nas 

dívidas de curto prazo para cada um real de dívida a empresa tem 1,07 no ativo circulante 

para pagar suas dívidas curto prazo no ano de 2017 para cada um real de dívida curto prazo a 
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empresa possuía 0,94 no ativo circulante de forma que a empresa não teria recursos de curto 

prazo para liquidar suas dívidas caso fosse necessário. 

Os valores obtidos nos índices de liquidez seca são iguais aos índices de liquidez 

corrente, pois a empresa não possui estoque. 

O índice de liquidez geral na empresa no ano de 2016 foi de 1,13 e em 2017 foi de 

1,12 demonstrando assim que a empresa consegue liquidar suas dívidas no longo prazo. 

Os índices de rentabilidade sobre o patrimônio líquidos apresentou nos anos 2016 e 

2017 no valor de 0,17 que e considerado o valor baixo em retorno dos sócios em relação ao 

capital investido. 

O índice de rentabilidade do ativo em comparação com o lucro líquido foi de 0,08 nos 

anos de 2016 e 2017 que representa um baixo o retorno que a empresa obteve em ambos os 

exercícios e relação ao valor investido em relação ao ativo total. 

O índice giro do ativo da empresa foi de 0,83 no ano de 2016 e 0,81 no ano de 2017 a 

empresa apresenta um excelente giro mostrando que a empresa teve uma ótima circulação de 

seus ativos em ambos os períodos apesar de que no ano 2017 teve uma queda no giro do ativo 

esta não teve representação significativa na capacidade da empresa em fazer a rotatividade de 

seu ativo.  

A margem líquida apresentada nos anos de 2016 e 2017 foi de 0,09 em relação ativo 

total demonstrando um baixo índice de margem em ambos os anos demonstrando que não 

ocorre uma boa rentabilidade devolvida em relação a cada venda. 

Participação de capital de terceiros na empresa em relação ao patrimônio líquido 

apresentou os seguintes resultados 1,21 em 2017 e 2016 foi de 1,13 sendo que a empresa 

possui maior número de capital de terceiros. 

A composição do endividamento da empresa apresentou 0,62 no ano de 2017 e 0,58 

no ano de 2016 em relação ao exigível total sendo que a empresa possui maior concentração 

do número de obrigações com terceiros no curto prazo em ambos os anos. 

O índice de imobilização do patrimônio apresentou 0,85 no ano de 2016 e de 0,86 no 

ano de 2017 e demonstra assim uma alta participação do capital dos sócios em recursos não 

correntes. 

O índice de imobilização de recursos não correntes foi apresentado em 0,59 no ano de 

2017 e no ano 2016 foi de 0,58 no ano de 2016. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Foi evidenciado na realização desse estudo que por meio das técnicas de analise pode 

se determinar a situação econômica e financeira da organização estudada em determinados 

período se assim demonstrando como análise das demonstrações contábeis consegue obter 

informações das demonstrações contábeis que auxiliem os usuários nas suas tomadas de 

decisões.  

A empresa consegue liquidar suas dívidas de longo prazo em ambos os períodos. Em 

relação às dívidas curto prazo a empresa apresenta folga financeira no ano de 2016 e no ano 

de 2017 a empresa encontra se endividada. 

Os índices de rentabilidade da empresa permanecem de forma constante em ambos os 

períodos com exceção do índice do giro ativo que teve uma pequena queda no ano de 2017.  

Sendo que em ambos os anos a empresa possui uma alta participação de capital de 

terceiros em suas operações é sendo que as suas dívidas possuem maior concentração no curto 

prazo. E possuem um elevado índice de imobilização do patrimônio líquido no ativo não 

circulante enquanto se tratando do índice de imobilização de recursos não correntes possuem 

um bom índice. 

Durante o estudo se alcançou objetivo do trabalho em determinar a situação 

econômica e financeira da organização através da análise das demonstrações contábeis 

através dos cálculos da analise vertical e horizontal do balanço e da dre e também a  

resolução dos índices de liquidez; rentabilidade; estruturas de capitais assim 

demonstrado que a empresa possuir rentabilidade e um grau de endividamento elevado 

em relação a participação de capital de terceiros; composição do endividamento e de 

imobilização do patrimônio liquido. 

O estudo respondeu o problema do trabalho pela apuração dos resultados das técnicas 

de análises das demonstrações como índices de liquidez; rentabilidade; estruturas de capitais; 

se obtêm informações das situações econômicas e financeiras da empresa que as mesmas 

devem ser transmitidas aos usuários de acordos com os seus próprios objetivos tomem suas 

próprias decisões sobre a organização. 

Esse trabalho possui suas limitações por isso se ver a necessidade de estudos futuros 

como uma comparação financeira entre empresas do mesmo setor para se determinar se a 

organização estudada possui eficiência e eficácia em relação ao mercado que a mesma está 

inserida.  
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inserida. 
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