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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA FINANCEIRA POR MEIO DE ÍNDICES E 

DEMOSNTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

1. RESUMO 

  

O presente trabalho discorre sobre as diversas análises que podem ser 

realizadas nos demonstrativos contábeis das organizações. Tem como objetivo 

demonstrar a importância destas análises de modo a apurar a situação financeira e 

econômica das organizações. A gestão financeira eficiente auxilia na tomada de 

decisão e sua importância está relacionada a decisões de liberação e investimento 

de recursos, não apenas para as organizações citadas neste estudo, mas 

proporciona a qualquer tipo de empresa, independente do porte ou ramo, em como 

analisar seus dados contábeis e avaliar se estes estão sendo satisfatórios uma vez 

que a mesma serve de análise comparativa entre as entidades de mesmo 

seguimento, ou seja, informações úteis para a organização e stakeholders. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

O diferencial competitivo é o objetivo de muitas organizações no cenário do 

mercado atual e, para alcança-lo, muitas tem se dedicado a otimização de recursos, 

reduzir seus custos e consequentemente eficiência financeira. 

Portanto, uma gestão financeira eficiente é estratégica para qualquer tipo de 

tomada de decisão, segundo Gitman (2004), principalmente nas decisões 

relacionadas à liberação de recursos. 

As organizações de capital aberto, por exemplo, devem demonstrar uma 

gestão econômico-financeira eficiente diante de seus acionistas, para que consigam 

manter seus investimentos e/ou aumenta-los. 

O estudo justifica-se pela relevância em analisar a eficiência das organizações 

supracitadas, a fim de apresentarem suas características financeiras e proporcionam 

para qualquer tipo de empresa uma visão sistêmica de como tem sido realizado 

seus processos financeiros e qual o retorno dos mesmos, facilitando assim a tomada 

de decisão e o direcionamento de investimentos futuros. 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise nos demonstrativos 

contábeis de modo identificar a situação financeira e econômica de duas empresas 

de capital aberto do seguimento frigorífico, confrontando seus resultados através de 

índices. 

Para complementar, os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Realizar análise vertical e horizontal nos demonstrativos contábeis;  

b) Apurar os índices de liquidez, índices de estrutura de capital, gerar 

informações através dos índices de rotação, prazo médio e levantar quais os valores 

referentes aos índices rentabilidade das organizações;  

c) Analisar a situação econômica e financeira nos períodos em análise, 

buscando evidenciar características, tendências de investimento e a eficiência 

econômico-financeira de cada uma das organizações. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada foi inicialmente através de pesquisas bibliográficas, 

baseado em várias obras de estudiosos e pesquisadores em relação à gestão 

financeira e orçamentária e contabilidade gerencial. 

Ademais, foi realizada uma pesquisa documental ao analisar os Balanços 

Patrimoniais e as Demonstrações de Resultados das empresas Minerva S.A. e JBS 

S.A. 

Os nomes e os dados das respectivas empresas estão sendo divulgados por 

se tratarem de empresas de capital aberto, na qual, devem divulgar seus dados 

contábeis, conforme a Lei 6.404/76 – Lei da Sociedade por Ações. 

Os dados analisados estão disponíveis em domínio publico via internet. A 

empresa Minerva S.A., dispôs os dados analisados no presente estudo no 

documento Informações Trimestrais (ITR) individuais (controladora) e consolidadas 

referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2014, publicado em 31 de julho de 

2014. 

A empresa JBS S.A., dispôs os dados analisados no presente estudo no 

documento ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2014 - JBS SA, publicado em 18 

de agosto de 2014. 
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5. DESENVOLVIMENTO  

 

“O Fornecimento de informações sobre a posição patrimonial e financeira, o 

desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam úteis a 

um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão 

econômica”, é o verdadeiro objetivo das demonstrações contábeis, segundo o 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2008).  

A partir dessas informações úteis fornecidas pelas demonstrações contábeis, é 

possível fazer diversos tipos de análises, na qual seguem a seguir. 

a) Análise Vertical: Avalia no Balanço Patrimonial a estrutura do Ativo e 

do Passivo, analisando se o perfil do gestor é agressivo ou conservador em seus 

investimentos e na captação de recursos e a participação de cada elemento na DRE 

na formação do lucro ou prejuízo. 

b) Análise Horizontal: Análise de tendências ou análise de evolução, 

comparando os valores de cada item das demonstrações contábeis através dos 

períodos. Além disso, ela avalia se os investimentos realizados trazem para 

organização possibilidades de crescimento ou riscos de prejuízo. 

c) Índice de Liquidez: Verifica a capacidade que a empresa possui de 

honrar seus compromissos, principalmente os de curto prazo. Os índices de liquidez 

são: liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. 

d) Estrutura de capital: Os índices de estrutura de capital mostram o 

relacionamento entre a posição do patrimônio líquido em relação ao capital de 

terceiro, indicando qual o grau de dependência da organização em relação ao capital 

de terceiros. Fazem parte da estrutura de capital: Participação de capitais de 

terceiros sobre os recursos totais, composição do endividamento, imobilização do 

capital próprio, Imobilização dos recursos não correntes. 

e) Índice de Rotação: Os índices de rotação (giros) fazem uma inter-

relação entre as contas do Balanço Patrimonial e as contas do Demonstrativo do 

Resultado, a fim de avaliar os aspectos financeiros das atividades operacionais da 

empresa. Os índices de rotação são: giro dos estoques, giro das contas a receber e 

giro do ativo operacional circulante. 

f) Prazo Médio: Indica quanto tempo em média foi renovado os recursos, 

proporcionando ao gestor informações relacionadas aos prazos de compra, 

estocagem dos produtos e os prazos de venda. Fazem parte do prazo médio: prazo 
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médio de estocagem, prazo médio de recebimento de vendas e prazo médio de 

pagamento de fornecedores. 

g) Rentabilidade: Indicam o rendimento dos capitais investidos 

posicionando aos acionistas a situação de sucesso ou não empresarial, segundo 

Hoji (2014). Os índices de rentabilidade são: Margem bruta, Margem líquida, 

rentabilidade do capital próprio, retorno sobre o investimento (ROI) e retorno sobre o 

ativo (ROA). 

 

6. RESULTADOS  

 

Através das informações extraídas das demonstrações contábeis das 

organizações estudadas, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (DRE) 

correspondente ao ultimo trimestre de 2013 e 2º trimestre de 2014, foi possível 

realizar análise vertical e horizontal e o cálculo de seus indicadores.  

Obteve-se então os índices financeiros, possibilitando a formação de um 

diagnóstico das organizações estudadas. 

 

Tabela 1: Análise Vertical e Horizontal 

 

Fonte: dados da pesquisa, autora. 

Minerva JBS

Descrição Resultado Resultado

Perfil do gestor - Investimento Agressivo 2013/2014 Conservador 2013/2014

Perfil do gestor - Captação de 

Recursos Agressivo 2013/2014

Agressivo (perto 

conservador) 2013 / 2014

Aumento 20% A.C Aumento de 4,3% A.C

Aumento 22% P.C Aumento de 12,9% P.C

Aumento 25% P.L Aumento de 0,4 P.L.

Lucro Bruto 20,20% 24,80%

Custo 79,80% 75,20%

Resultado operacional 9,10% 5,20%

Despesa financeira 24,40% 11,80%

Resultado do exercício Prejuízo Lucro de 7,1%

Lucro Bruto 20% 22,10%

Custo 80% 77,90%

Resultado operacional 10% 5,19%

Despesa financeira 8,90% 12,90%

Resultado do exercício Lucro de 1,1% Lucro de 4%

Venda Aumento de 25,2% Aumento de 34,2%

Custo Aumento de 25,5% Aumento de 39%

Lucro Bruto Aumento de 24% Aumento de 19,7%

Resultado do exercício Prejuízo para Lucro Queda do lucro de 24,9%

DRE - 

Análise 

Vertical 

2014

DRE - 

Análise 

Horizontal

Análise Horizontal 2013/2014

Balanço 

Patrimonial

DRE - 

Análise 

Vertical 

2013
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Ao realizar uma análise comparativa entre as empresas em relação às análises 

verticais e horizontais, percebem-se tais resultados: 

Com base na análise vertical do Balanço Patrimonial (B.P), o perfil do gestor da 

organização Minerva – S.A., quanto ao investimento e quanto à captação de 

recursos, é agressivo, diferentemente do gestor da organização JBS – S.A., que 

possui um perfil conservador quanto ao investimento e um perfil agressivo próximo 

ao conservador quanto à captação de recursos. 

Com base na análise horizontal do B.P., o ativo, passivo e patrimônio líquido de 

ambas as empresas obtiveram um aumento, em percentuais diferentes entre elas. 

Com base na análise vertical da DRE no exercício do ultimo trimestre de 2013, 

a organização Minerva em relação à JBS apresentou um custo dos produtos e/ou 

serviços vendidos 4,6% maior, um lucro bruto 4,6% menor, resultado operacional 

3,9% maior e uma despesa financeira também maior em 12,6%. Em relação ao 

resultado do exercício a organização Minerva obteve prejuízo enquanto o JBS 

obteve um lucro de 7,1% com base em sua receita de venda.  

No exercício referente ao ano de 2014, ainda com base na análise vertical da 

DRE, a organização Minerva em relação ao JBS apresentou um custo dos produtos 

e/ou serviços vendidos 2,1% maior, um lucro bruto 2,1% menor, resultado 

operacional 4,81% maior e uma despesa financeira menor em 4%. Em relação ao 

resultado do exercício as duas empresas obtiveram lucro, sendo que a organização 

Minerva obteve um lucro 2,9% menor em comparação ao JBS. 

Com base na análise horizontal da DRE, percebe-se que ambas as empresas 

obtiveram um aumento em suas vendas, no lucro bruto e também em seus custos. 

Em relação ao resultado do exercício, a organização JBS obteve uma queda 24,9% 

de seu lucro líquido, enquanto a organização Minerva deixa de ter prejuízo e passa a 

obter lucro líquido no exercício referente ao ano de 2014. 

Apesar da queda no exercício referente ao ano de 2014, o JBS apresentou um 

lucro líquido maior em 2,9% em comparação ao Minerva. 
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Tabela 2: Análises por meio de Índices 

 

Fonte: dados da pesquisa, autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa entre as empresas por meio de índices 

financeiros e econômicos, percebem-se tais resultados: 

Ambas as empresas possuem capacidade de pagamento, exceto a empresa 

JBS em relação à liquidez imediata, ou seja, a empresa não consegue liquidar suas 

dívidas de imediato, com apenas com o que tem disponível no caixa. 

Quanto a estrutura de capital é notável que a empresa Minerva possui uma 

dependência maior do capital de terceiros se comparado ao JBS. Por outro lado, a 

empresa JBS realiza um investimento maior dos seus recursos a longo prazo em 

ativos permanentes se comparado a empresa Minerva. 

Em uma média geral entre os índices de rotação e prazo médio, a empresa 

Minerva tem um giro maior, mas um prazo médio de estocagem menor se 

comparado ao JBS e o tempo que a mesma tem dentro de 90 dias para receber é 

menor que o prazo que possui para pagar seus fornecedores, não ocorrendo de 

igual forma na empresa JBS. 

Minerva JBS

Descrição Resultado Resultado

Liquidez Geral 1,1 1,85

Liquidez Corrente 2,09 1,3

Liquidez Seca 1,89 1

Liquidez Imediata 1,16 0,29

Participação de capitais de terceiros sobre os recursos totais 90% 54%

Grau de Endividamento 9               1

Composição do endividamento 31% 41%

Imobilização do capital próprio 3,49 1

Imobilização dos recursos não correntes 46% 77%

Giro de estoques 4,35 1,94

Giro das contas a receber 7,53 1,6

Giro do ativo operacional circulante 3 0,25

Prazo médio de estocagem 20,65 46,26

Prazo médio de recebimento de vendas 11,94 56

Prazo médio de pagamento de fornecedores 36,98 33,07

Margem bruta 19,99% 22,10%

Margem líquida 1,12% 3,96%

Rentabilidade do capital próprio 3,71% 1,16%

Retorno sobre o investimento (ROI) 0,10% 13,10%

Retorno sobre o ativo (ROA 0,32% 0,53%

Rentabili

dade

Líquidez

Estrutura 

de Capital

Índices 

de 

rotação

Prazo 

Médio
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Quanto a rentabilidade, a empresa JBS apresenta índices maiores que a 

empresa Minerva, exceto em relação a rentabilidade de capital próprio. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No discorrer do trabalho pôde-se descrever e destacar diversas formas de se 

analisar as demonstrações contábeis e evidenciar sua importância para esclarecer a 

situação econômica e financeira das organizações, utilizando como base 

documentos contábeis publicados via internet pelas empresas Minerva S.A. e JBS 

S.A., empresas que possuem capital aberto. 

As análises descritas no presente trabalho podem ser realizadas em qualquer 

tipo de organização. Entretanto, os resultados de índices satisfatórios e se a 

empresa tem utilizado seus recursos de forma eficiente poderão ser alcançados 

apenas se comparados com exercícios anteriores e com organizações do mesmo 

ramo e do mesmo porte, como apresentado no estudo. 

Para os gestores, a análise das demonstrações contábeis agrega valor e torna 

possível o confronto de elementos patrimoniais, determinando assim a real situação 

da organização, o seu crescimento ou declínio e uma visão de tendências futuras. 

Através das análises, é possível verificar o perfil do gestor, se conservador ou 

agressivo, no tocante ao investimento, quanto à captação de recursos. As empresas 

que abrem o seu capital, torna essas análises importantes para proprietários, 

acionistas, credores, gestores, concorrentes, especuladores, fornecedores, para o 

município e estado na qual está inserida, entre outros. 

Portanto, a interpretação dos elementos obtidos no decorrer do estudo faz com 

que as demonstrações deixem de ser apenas dados, mas agreguem informações 

necessárias para que o usuário as utilize como suporte em decisões futuras. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 

Esclarecimentos sobre as demonstrações contábeis de 2008. Disponível em: 

<http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=29>. Acesso em: 14 ago. 2015. 

 



8 
 

GITMAN, L. Princípios de administração financeira. 10. ed. São Paulo: Addison 

Wesley, 2004. 

 

 HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática 

financeira aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresaria. 11. ed.- São 

Paulo: Atlas, 2014. 

 

VIEIRA, C. B. H. A. Índices De Rentabilidade: um estudo sobre os indicadores 

ROA, ROI e ROE de empresas do subsetor de tecidos, calçados e vestuários 

listadas na Bovespa. Disponível em: 

http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_3052.pdf. Acesso em: 10 ago. 

2015. 

 

WERNKE, Rodney. Gestão Financeira: Ênfase em Aplicações e Casos Nacionais/ 

Rodney Wernke. - Rio de Janeiro: Saraiva, 2008. 

 


