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1. RESUMO 

 
O presente artigo tem o intuito de averiguar as contribuições das análises contábeis para 
tomada de decisões gerenciais. Para alcance do objetivo de pesquisa realizou-se estudo de 
caso em uma empresa de confecção em Auriflama/SP. A coleta de dados foi realizada pela 
análise das demonstrações da empresa nos anos de exercício 2012 e 2013, aplicou-se a 
técnica dos índices de liquidez, estrutura e rentabilidade. Após levantamento dos dados, foi 
realizada a interpretação das informações e identificação das estratégias gerenciais, 
observado que a empresa possui um elevado índice de endividamento e rentabilidade baixa. 
Identificou-se a necessidade de aumento de receitas e renegociação de obrigações. Com o 
resultado percebe-se que a análise das demonstrações contábeis proporciona informações 
econômicas e financeiras necessárias para a melhoria do desempenho da empresa. O 
profissional contábil deve ser conhecedor das técnicas e utiliza-las para tomada de decisões 
gerenciais assertivas. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

As empresas constantemente estão inseridas em processos de mudanças, 

financeiras e econômicas. Estas variações podem ocasionar danos à sua estrutura, 

desta forma faz-se necessário conhecer a situação atual e projetar seus planos 

futuros. 

O empresário deve estar atento não só ao ambiente externo, mas voltar-se 

para a empresa internamente. O fator mais comum de falência empresarial é o não 

conhecimento da estrutura da empresa, ou seja, o quanto ela tem a receber, o 

quanto a pagar, o momento certo de investimentos, e se estes obtêm retorno entre 

outros.  

Uma das ferramentas contábeis para averiguação dos resultados da empresa 

mais comum se dá pela análise das demonstrações contábeis, muitas vezes o 

empreendedor desconhece estes indicadores. Cabe ao contador o importante papel 

de transformar estes dados em informações de grande valia para tomada de 

decisões da parte gerencial da empresa.  

Segundo Iudícibus (1995, p. 19) para a gerência, a análise destas 

demonstrações tem mais sentido em ser realizada quando, além de sua função de 

informar o posicionamento da evolução de vários grupos contábeis, também serve 

como ferramenta geral de controle da administração. 

Com os dados extraídos pode-se analisar com mais prudência a situação da 

empresa e posicionar o administrativo com informações, que sendo analisadas de 



forma estratégica, conduzem a soluções e precações cabíveis a determinado 

período da empresa. 

De acordo com Hilário, (1989 p. 33) estas informações são extraídas dos 

registros contábeis como balanço e Demonstrações do Resultado do Exercício 

(DRE), apresentados de forma expositiva, sintética ou analítica, com intuito de 

averiguar o estado patrimonial e suas variações.  

Assim, como problema de pesquisa procura-se descobrir quais são as 

contribuições das demonstrações contábeis ao direcionamento da tomada de 

decisões em uma empresa de confecção em Auriflama? 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem como objetivo identificar a contribuição das análises contábeis 

através de um estudo de caso para a elaboração de um planejamento estratégico e 

auxílio das tomadas de decisões gerenciais na empresa estudada. 

Desta forma, como objetivos específicos pretendem-se:  

• Levantar as informações contábeis, econômica e financeira da 

empresa em dois exercícios diferentes;  

• Calcular os indicadores econômicos e financeiros;  

• Fazer avaliação comparativa dos resultados dos exercícios;  

• Descobrir pontos fortes e fracos e adotar estratégias a serem aplicadas 

como plano de ações futuros pela empresa.  

 

4. METODOLOGIA 

 

  Para realização desta pesquisa elaborou-se procedimentos para auxiliar na 

identificação de ideias e propiciar o alcance do objetivo do tema questionado neste 

trabalho.  

  Aplicou-se pesquisa de campo de forma exploratória, que segundo Gil (2009, 

aput Pereira, 2012) visa propiciar maior familiaridade com o problema  com intuito de 

torná-lo explícito ou de construir hipóteses gerando conhecimentos para aplicação 

em prática dos resultados. 

A coleta de dados foi realizada por pesquisa documental, Fachin (2001) 

descreve este tipo de pesquisa qualquer documento de informação sob a forma de 



textos, imagens, sons, sinais e outros. No caso desta pesquisa o fornecimento de  

dados para analise dos índices financeiros da empresa, quantitativamente para 

projeção das possíveis soluções de valores insatisfatórios, que envolvem o seu 

capital, foram verificados pelos documentos oficiais como balanços e  Demonstração 

do Resultado do Exercício (DRE) dos anos 2012 e 2013.  

Para melhor entendimento das informações extraídas das demonstrações 

contábeis da empresa de confecção de Auriflama, utilizou-se pesquisa bibliográfica 

para embasamento das técnicas de análise financeira, verificadas em livros e artigos 

especializados, identificando as técnicas de cálculo de índices de liquidez, 

endividamento e rentabilidade da empresa. 

A empresa pesquisada não deu concessão para divulgação de sua 

identidade, devido à exposição dos dados financeiros. Porém, é atuante no mercado 

de confecção há 20 anos, localizada em Auriflama SP. Comercializa em todo 

território brasileiro, sua produção são peças intimas feminina e moda praia infantil e 

adulto. As peças são fabricadas por 79 funcionários diretos e 6 empresas 

terceirizadas. É uma empresa de sociedade LTDA, enquadra-se no momento atual, 

na tributação do lucro real. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para compreender a análise das demonstrações contábeis, é necessário 

voltarmos aos primórdios e avaliar a sua evolução no decorrer dos séculos. 

Segundo Marion (2007) deve-se reportar para o início provável da 

contabilidade, que ocorreu em média na época 4000 a.C, os criadores de rebanhos 

já possuíam controles de inventários, sendo contabilizada a quantidade correta de 

cada criador. A análise ocorria no momento da comparação de um inventário com 

outro, que por sua vez media a riqueza do criador com o aumento ou diminuição do 

rebanho, a cada dia, mês ou ano. Nas demonstrações contábeis podemos definir 

que esta atividade primitiva era o indício de uma análise horizontal, ferramenta que 

avalia a variação de período a período, de um item qualquer do balanço patrimonial 

de uma empresa. 

No final do século XIX os banqueiros americanos solicitavam as 

demonstrações às empresas que desejavam obter empréstimos. Desta forma 



conseguiam a real situação financeira da empresa contratante, desenvolvendo-se a 

análise de balanços. 

No momento atual devido à globalização, saber a real situação financeira de 

uma empresa é ferramenta decisiva para sobrevivência no mercado. A concorrência 

e problemas internos são principais motivos de fechamentos de empresas, tornando 

a contabilidade uma ferramenta gerencial importante para tomada de decisões.  

A demonstração financeira extrai os relatórios contábeis, decompondo os 

dados e gerando informações úteis para tomada de decisões gerenciais. Como 

planejamento operacional, desenvolvimento estratégico, avaliação e comunicação 

com o investidor.  

Pela análise das demonstrações é possível avaliar as atividades econômicas, 

que diz respeito à aplicação dos rendimentos do capital, a financeira que avalia a 

liquidez da empresa e sua solvência. 

  As técnicas mais comuns e utilizadas para análise patrimonial financeira da 

empresa é o conhecimento de sua liquidez, estrutura e rentabilidade. 

           O grupo dos índices denominado liquidez, avalia a capacidade de pagamento 

da empresa perante suas obrigações com terceiros. A capacidade em saldar pode 

ser avaliada, longo prazo, curto prazo ou prazo imediato. 

 

Quadro 1 – Breve descrição dos principais Índices de Liquidez 
Índice de 
Liquidez 
Corrente 

LC 

Mostra a capacidade financeira da empresa em 
cumprir suas obrigações curto prazo. Quociente 
igual a 1, significa solvência, se superior a 1, 
mostra folga para liquidação das obrigações. 

LC = Ativo 
Circulante / Passivo 

Circulante 

Índice de 
Liquidez Seca 

LS 

Avalia a capacidade líquida em cumprir as 
obrigações curto prazo, eliminando os estoques do 
Ativo Circulante. Retirando o estoque, elimina a 
incerteza. 

LS = Ativo 
Circulante – 

Estoque / Passivo 
Circulante 

Liquidez Geral 
LG 

 

Indica a capacidade financeira da empresa em 
solver seus compromissos de curto e longo prazo a 
terceiros. Quando analisados períodos longos, o 
recebimento do ativo pode diferenciar do 
pagamento do passivo, empobrecendo o indicador. 
Porém, deve-se analisar em vários anos. 

LG = (Ativo 
Circulante + 

Realizável a Longo 
Prazo ) / ( Passivo 

Circulante + 
Exigível a Longo 

Prazo ) 

Liquidez 
Imediata 

LI 
 

Mede a proporção de numerário a ser mantida pela 
empresa no seu disponível, para atender seus 
compromissos imediatos. Se maior que 1, deve-se  
direcionar os excedentes para investimentos ou 
renovação dos ativos.  

LI = 
Disponibilidades / 
Passivo Circulante 

Fonte: Adaptado de Marion (2007). 
 



Indicadores de endividamento informam se a empresa se utiliza mais de 

recursos próprios ou de terceiros. Hoje há um crescimento de endividamento das 

empresas, que proporcionam desestabilidade financeira e econômica. 

  Marion (2007) considera detectar as características dos seguintes 

indicadores: 

• As empresas que recorrem a obrigações como complemento de seus capitais 

próprios para investir em seu ativo, é considerado um endividamento positivo, 

pois as aplicações produtivas gerarão recursos para saldar os compromissos. 

• Empresas que contraem outra dívida para pagar obrigações que estão 

vencendo, não geram recursos para saldar os compromissos, e sempre 

estarão se comprometendo com mais dívidas para saldar anteriores, 

consequentemente irá à falência. 

 

Quadro 2 - Breve descrição dos principais índices de estrutura de capital 

Participação de 
Capitais de Terceiros 
sobre recursos Totais 

Verifica-se a proporção do ativo 
total financiado pelos recursos de 
terceiros. Quanto menor o índice 
melhor a situação da empresa. 

(Passivo circulante+Exigível a 
Longo Prazo) / (Passivo 

Circulante+ Exigível a Longo 
Prazo + Patrimônio Líquido) 

Garantia do Capital 
Próprio ao Capital de 

Terceiros 

Evidencia a garantia de capitais 
da empresa em relação a 
participação de capitais de 
terceiros. Quanto maior o capital, 
maior segurança para os 
credores que emprestam capital a 
empresa. 

(Patrimônio Líquido) / 
(Passivo Circulante + Exigível 

a Longo Prazo) 

Composição de 
Endividamento 

Analisa-se a proporção de 
endividamento a curto prazo e 
longo prazo da empresa. Se a 
composição apresentar maior 
concentração no passivo 
circulante, e empresa poderá ter 
dificuldades em um momento de 
mudanças econômicas de 
mercado. 

(Passivo Circulante) /(Passivo 
circulante + Exigível a Longo 

Prazo) 

Fonte: Adaptado de Marion (2007). 
 

Os indicadores de rentabilidade mostram a realidade econômica da empresa, 

encontra-se, portanto a geração dos resultados na DRE (Demonstração do 

Resultado do Exercício). Traduzindo seu potencial de vendas, habilidade de gerar 

resultados para a evolução das despesas e outros. 

 

 



Quadro 3 - Breve descrição dos principais índices de rentabilidade 

Giro do Ativo (GA) 

Este índice mede o volume de 
vendas em relação ao capital 
investido. Quanto maior o 
resultado, melhor terá sido o 
desempenho da empresa. 

(Vendas Líquidas) / (Ativo 
Total Médio) 

Margem Líquida (ML) 

Este índice revela a margem de 
lucratividade obtida pela venda, 
o quanto a empresa obteve de 
lucro líquido para cada real 
vendido. 

(Lucro Líquido) / (Vendas 
Líquidas) x 100 

Rentabilidade do Ativo 

Evidencia o quanto a empresa 
obteve de lucro líquido em 
relação ao Ativo, a cada real 
investido. 

(Lucro Líquido) / (Ativo Total) 
x100 

Payback: (100) / 
(Rentabilidade do Ativo) 

Rentabilidade do 
Patrimônio Líquido 

Identifica a taxa de 
rentabilidade obtida pelo 
investimento de capital próprio 
da empresa, o quanto ganhou 
de lucro para cada real 
investido. 

(Lucro Líquido) / (Patrimônio 
Líquido) x 100 

Payback: (100) / 
(Rentabilidade Patrimônio 

Líquido) 

Fonte: Adaptado de Marion (2007). 
 

6. RESULTADOS 

 

Após análises das informações extraídas das demonstrações contábeis da 

empresa estudada, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) dos anos 2012 e 2013, e o cálculo de seus indicadores, obteve-se os índices 

financeiros. 

Com os índices obtidos, é possível formar um diagnóstico da empresa 

estudada. 

 
Tabela 1 - Índices de Liquidez 

Indicador 2012 2013 
Liquidez Corrente – LC 1,39 1,30 
Liquidez Seca – LS 0,99 0,86 
Liquidez Geral – LG 1,30 1,25 
Liquidez Imediata – LI 0,03 0,11 

     Fonte: Dados da Pesquisa Ferreira, 2014. 
 

Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa de 

pagamentos de seus compromissos em curto prazo, longo prazo ou imediato. 

Observando o índice de liquidez corrente, verifica-se que a empresa demonstra uma 

boa capacidade de pagamento em curto prazo, devido este índice estar superior a 1.  



 A liquidez seca, o qual é retirado o estoque da sua capacidade de pagamento 

demonstrou queda ente os anos de 2012 a 2013, ficando ambos inferior a 1, no 

momento se a empresa tivesse que paralisar suas vendas, para saldar 100% de 

suas obrigações curto prazo ela precisaria da venda parcial de seu estoque. 

 O índice de liquidez geral assim como o corrente, teve bom desempenho 

mostrando que para cada R$ 1,00 de dívida a empresa salda e sobra R$ 0,39 

centavos em 2012 e R$ 0,30 centavos de bens e direitos a receber a curto e longo 

prazo em 2013. 

No momento a liquidez imediata da empresa não é satisfatória, porém 

segundo Marion (2007, p.91), é um índice que relaciona dinheiro disponível com 

valores, que vencerão em períodos diferentes, apesar de ser em curto prazo. A 

empresa deverá manter um limite de segurança, não desejando obter índice muito 

alto, pois dinheiro em caixa perde poder aquisitivo com a inflação. 

 
Tabela 2 - Indicadores de Estrutura 

Indicador 2012 2013 
Participação Capital de Terceiros 71% 76% 
Garantia de Capital Próprio ao de 
Terceiros 

40% 32% 

Composição de Endividamento 93% 96% 
  Fonte: Dados da Pesquisa Ferreira, 2014. 

 

A análise dos indicadores de endividamento mostra o total de recursos de 

terceiros utilizados pela empresa. Com relação aos dados de 2012, 71% dos seus 

recursos originaram-se de terceiros, tendo crescimento em 2013 para 76%. Em 

relação a sua garantia de capital, para cada R$ 1,00 de capital de terceiros há R$ 

0,40 em 2012 de garantias de capital próprio tendo queda em 2013 para R$ 0,30.  

A qualidade do endividamento é preocupante, a empresa teve em 2012, 93% 

das obrigações com terceiros em curto prazo, subindo em 2013 para 96%. O 

endividamento em curto prazo normalmente é utilizado para financiar o Ativo 

Circulante, já o endividamento em longo prazo o Ativo Permanente. 

Nesta situação a empresa poderá ter dificuldades em um momento de crise 

econômica, ela terá poucas alternativas para reverter à situação. Exemplo: Venda de 

estoque rápido, assumir novas dívidas com juros maiores entre outras medidas 

forçadas. 

 
 



Tabela 3 - Indicadores de Rentabilidade 
Indicador 2012 2013 

Giro do Ativo – GA 1,23 1,16 
Margem Líquida – ML R$ 0,02 R$ 0,016 
Rentabilidade do Ativo – RA 2,84% 1,83% 
Rentabilidade do Patrimônio Líquido – R PL 12,46% 8,17% 

          Fonte: Dados da Pesquisa Ferreira, 2014. 
 

O giro do ativo representa a eficiência a qual a empresa utilizou seus ativos, 

para gerar reais de venda. Na empresa estudada em 2012 suas vendas foram 

correspondentes a 1,23 vezes de seu ativo, tendo queda em 2013 para 1,16 vezes.  

Sua margem líquida após dedução de todas as despesas em 2012 foi de R$ 

0,02, tendo queda em 2013 para R$ 0,016. Isso significa que para cada R$ 1,00 

vendido a empresa lucra líquido uma margem alarmante. 

A rentabilidade do ativo em 2012 teve 2,84% tendo queda em 2013 para R$ 

1,83%, a capacidade de gerar lucros da empresa esta baixa necessitando um 

aumento no fator. Analisando este percentual de 2012 e aplicando o Payback a 

empresa vai obter retorno total do seu investimento em 35,21 anos, aumentando em 

2013 para 54,64 anos. 

Em relação ao capital investido pelos sócios a rentabilidade de 2012 ficou 

em 12,46%, tendo uma elevada queda em 2013 para 8,17%.  

Pode-se analisar que a empresa não esta obtendo receita suficiente, para 

conseguir gerar ativos, para fortalecer a empresa. A rentabilidade perante os 

investimentos não é satisfatória. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Esta pesquisa objetivou identificar a contribuição das análises contábeis para 

tomada de decisões assertivas gerenciais. Com o estudo de caso aplicado à 

empresa estudada, concluiu-se pelos dados fornecidos a real importância dos 

índices.  

  Pela análise de liquidez verificou-se que a empresa esta tendo queda 

significativa no seu potencial de pagamento. A sua estrutura esta comprometida pelo 

alto índice de endividamento no curto prazo, indicando alto financiando de seu ativo 

circulante e tendo pouco tempo para pagar terceiros.  



  Já pela análise de rentabilidade verificou-se que a empresa esta com 

lucratividade baixa, sendo necessários ajustes e planos estratégicos de geração de 

receitas.  

  Conclui-se que pela análise das demonstrações pode-se diagnosticar fatores 

que sendo percebidos de forma rápida, podem gerar modificações na política 

gerencial da empresa.  

  No caso da empresa de confecção, a medida a ser adotada é o aumento de 

receitas e negociações referente aos pagamentos a terceiros, fazendo com que suas 

obrigações possam ser de longo prazo, dando tempo a empresa tornar os 

investimentos em lucros maiores.  

  Com o mercado atual globalizado e concorrência acirrada, a transformação 

das demonstrações contábeis pelo profissional contábil em informações tem 

contribuição significativa na tomada de decisões gerencias.  
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