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ESTRATÉGIA E ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÔMICO-FINA NCEIROS 

COMO FERRAMENTA DE GESTÃO. 

Garantir a sobrevivência e continuidade da empresa requer uma atenção 

especial a sua solvência, é preciso conhecer as condições futuras organizando 

estratégias para obter maior rentabilidade em qualquer que seja sua área de 

atuação. Diante da constante busca por informações de qualidade e que possibilite 

um processo decisório cada vez mais assertivo e eficaz, no momento em que as 

condições do mercado passam por uma forte instabilidade econômico-financeira e o 

número das pequenas e médias empresas vem crescendo significativamente, as 

informações contábeis tem um papel fundamental de gerar as informações 

necessárias que possibilite tais empresas adotarem uma estratégia financeira 

adequada, contribuindo para a competitividade organizacional. A proposta da 

presente pesquisa é demonstrar e analisar alguns indicadores, avaliando o seu 

desempenho e alguns pontos a serem monitorados e se possível reestruturados.   

Palavras-chave: Planejamento. Indicadores. Análises. Solvência. 

INTRODUÇÃO. 

O empreendedorismo vem gerando um aumento expressivo na comercialização 

de produtos e na concorrência. Diariamente produtos com excelentes qualidades, 

são lançados no mercado com o objetivo de trazer bons resultados e ótimos 

rendimentos, garantindo a solvência da empresa, porém nem sempre essas 

empresas conseguem se manter no mercado, na maioria das vezes acabam 

fechando as portas em menos de dois anos. 

Para a formação e obtenção do sucesso é necessário encontrar as respostas 

certas para aplicar no desenvolvimento de cada atividade que irá operacionalizar. É 

necessário traçar um público alvo e buscar todas as informações financeiras que a 

empresa estará envolvida e, além disso, o desenvolvimento de um planejamento 

estratégico para a empresa. 

Alguns conceitos e princípios estratégicos básicos devem ser compreendidos 

para a elaboração e implementação do seguinte estudo, existem diversos fatores 

que influenciam positiva ou negativamente no processo de tomada de decisões. As 

informações devem ser precisas e coerentes aos resultados apresentados, ela é 



uma das variáveis mais importantes para um processo decisório coerente e eficaz. 

1. JUSTIFICATIVA E METODOLOGIA. 

A justificativa pela elaboração do presente trabalho está ligada diretamente 

com a gestão e administração financeira das pequenas e médias empresas. Com o 

intuito de colaborar com o desenvolvimento empresarial nas sociedades onde à falta 

de conhecimento é bem restrita, e os gestores não conseguem fazer os estudos das 

informações para executar as operações de forma mais assertiva e controlar melhor 

seus gastos, visando o aumento e a administração das suas receitas. 

Para atingir os objetivos propostos, a metodologia adotada para tais 

pesquisas vem das informações obtidas em revistas eletrônicas, sites de pesquisas, 

referências teóricas de livros e artigos disponibilizados eletronicamente, e de um 

estudo de caso referente ao planejamento orçamentário de uma empresa do ramo 

alimentício, desenvolvidos com base em um orçamento, onde foram levantadas as 

informações desde a compra de matéria prima até o produto acabado chegar ao 

estabelecimento do cliente. Abaixo segue a apresentação dos resultados finais, 

ponto de partida para o levantamento dos indicadores a serem aplicados. 

Figura 01 – Balanço Patrimonial – Primeiro Semestre  de 2016. 

  



Figura 02 – Demonstrações Resultado do Exercício – 1º sem. de 2016. 

 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 

O ato de planejar nada mais é do que a manifestação, previsão antecipada 

de determinadas ações visando alcançar um objetivo futuro. Sabemos que não 

podemos afirmar o que vai acontecer, mas podemos antecipar algumas situações. 

 Planejar é definir o que será feito, como, quando e com quais recursos. 

Com um planejamento bem elaborado é possível distinguir o melhor caminho a ser 

seguido, identificar e explorar os acontecimentos nos ambientes da empresa. 

Para Padoveze, (2010, P.24) Planejamento estratégico é um processo que 

prepara a empresa para o que está por vir, é um processo continuo, tem 

que planejar e saber controlar, buscar conhecer o máximo possível do 

futuro, tomar cuidado com os riscos, organizar as atividades e tomar as 

decisões corretamente. 

Faz-se necessário analisar a sua concorrência, como serão vistos os seus 

produtos, quem são e como serão seus clientes, qual será a relação direta com seus 

fornecedores e suas parcerias, como estará a legislação, os avanços tecnológicos, a 

lucratividade da empresa, o retorno do capital investido e as vantagens oferecidas 

aos sócios. Visando alcançar resultados positivos que possibilite novos 

investimentos, gerando novas oportunidades e agregando valor à organização. 

Abaixo temos uma imagem, que demonstra um planejamento estratégico. 

 



Figura 03 – Planejamento Estratégico. 

 

3. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS.  

O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Fluxo 

de Caixa, quando bem analisados fornecem dados importantíssimos que levam a 

realização dos objetivos empresariais, ao mesmo tempo em que aumenta os lucros 

da organização, exige planejamento financeiro seguro e eficaz, ou seja, é necessário 

que se saiba como e quando captar recursos. 

Silva, (2004, p. 26) considera que resumidamente, pode-se dizer que a 

análise financeira de uma empresa consiste num exame minucioso dos 

dados financeiros disponíveis, bem como das condições endógenas e 

exógenas que afetam financeiramente a empresa.  

3.1 ANÁLISE FINANCEIRA POR INDICADORES. 

As finanças de uma empresa podem afetar a estrutura da organização. 

Neste sentido a administração financeira deve ajudar a planejar e a encontrar uma 

direção para o futuro da empresa. E para acompanhar as evoluções e identificar 

possíveis erros na gestão dos negócios, é muito importante a análise de seus 

indicadores. 

Para Padoveze (2004 p.131), o conjunto de indicadores econômico-

financeiros é o instrumental que classicamente representa o conceito de 

analise de balanço. Basicamente, consiste em números e percentuais 

resultantes das diversas inter-relações possíveis entre os elementos 

patrimoniais constantes do balanço e da demostração de resultados.  



Na sequencia são apresentadas as fórmulas dos indicadores mais utilizados 

para a geração de informações, no entanto esses indicadores podem ser 

desenvolvidos mediante a necessidade de informação que o analista venha precisar. 

3.2 ÍNDICES DE LIQUIDEZ. 

O Índice de liquidez demonstra a capacidade da empresa em honrar seus 

compromissos com terceiros. Quanto maior o índice encontrado melhor será a 

situação da empresa, podendo ser analisado da seguinte maneira, para cada um 

real da sua divida o quanto a empresa possui para efetuar a liquidação da sua 

divida. 

3.2.1 LIQUIDEZ CORRENTE. 

A Liquidez corrente tem como papel principal analisar o caixa da empresa 

verificando se o cumprimento de suas obrigações financeiras em curto prazo estão 

sendo realizados no tempo de seus vencimentos, o posicionamento perante essa 

análise é de quanto a empresa disponibiliza do seu ativo circulante para honrar com 

seu compromisso em relação ao seu passivo circulante, entende-se que para cada 

um real de suas obrigações a curto prazo, quanto ela possui para liquida-las, onde 

quanto maior for o resultado dessa porcentagem, melhor será o índice de avaliação. 

3.2.2 LIQUIDEZ SECA. 

A Liquidez seca é similar a liquidez corrente, porém será trabalhada sem as 

contas de estoques, existem alguns ramos de atividades em que o estoque não é 

vendido com facilidade, por se tratar de um produto de maior valor aquisitivo, devido 

a isso seu giro de estoque é mais lento e a conversão em caixa se torna demorada. 

3.2.3 LIQUIDEZ GERAL. 

Levando em consideração a situação em longo prazo da empresa, esse 

índice inclui no cálculo os direitos e obrigações em longo prazo, se tornando mais 

abrangente por considerar ativos e passivos a longo prazo. 

Levando em consideração a situação em longo prazo da empresa, esse 

índice inclui no cálculo os direitos e obrigações em longo prazo, se tornando mais 

abrangente por considerar ativos e passivos a longo prazo. 



3.2.4 LIQUIDEZ IMEDIATA. 

Índice conservador considera apenas o caixa, saldos bancários e aplicações 

financeiras de liquidez imediata para quitar suas obrigações. Excluindo-se além dos 

estoques as contas de valores a receber. Um índice de grande importância para 

análise da situação a curto-prazo da empresa. 

3.2.5 APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ. 

Figura 4 - Apresentação das fórmulas e cálculos dos  índices de liquidez. 

 

Figura 5 – Tabela e Gráfico de Apresentação dos Res ultados. 

 

 



Ao analisarmos os indicadores apresentados, pode-se dizer que a liquidez 

imediata apresenta um índice muito bom, o mesmo acontece com os índices de 

liquidez corrente e liquidez seca, todos ficaram a cima de 1,00, ou seja, a longo 

prazo a empresa conseguiria honrar com seus compromissos. 

O único índice que ficou abaixo de 1,00, foi o índice de liquidez geral, uma 

vez que essa empresa foi constituída com cálculos baseados em empréstimo a 

longo prazo para aquisição do seu imobilizado, sendo assim, entra no cálculo a 

conta de Financiamentos Bancários a longo prazo que faz parte do Passivo Exigível 

a Longo Prazo. Vale apena ressaltar que esses índices são indicativos e mesmo que 

apresentem índices abaixo de 1,00 não significa que a empresa está insolvente, 

cabe aos gestores uma análise mais profunda para averiguar os pontos a serem 

melhorados. 

4. INDICES DE ENDIVIDAMENTO.  

Como o próprio nome já diz, esses índices revelam o grau de endividamento da 

empresa. Esse indicador tem como objetivo demonstrar se a empresa vem 

financiando o seu ativo com recursos próprios ou de terceiros e a sua proporção. 

Uma empresa pode utilizar-se de alguns recursos financiáveis como um auxílio do 

seu capital próprio, dessa forma ela pode estar ampliando o seu ativo e isso se torna 

uma operação positiva.  

Segundo Marion (2010, p. 92 e 93) é por meio desses indicadores que 

apreciaremos o nível de endividamento da empresa. Também são os 

indicadores de endividamento que nos informam se a empresa se utiliza 

mais de recursos de terceiros ou de recursos dos proprietários.  

Os indicadores do grau de endividamentos, ao contrario do índice de 

liquidez, apresentam situações diferentes na sua analise, a seguir será apresentado 

um indicador e a sua interpretação.  

4.1 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE). 

O Grau de Endividamento tem por finalidade mensurar a estrutura do 

financiamento da empresa. É um índice que expressa o reflexo das políticas de 

alavancagem financeira da empresa e financiamento do capital de giro a cada final 



de período. Assim indicando a porcentagem do ativo total financiada com capitais de 

terceiros a curto e longo prazo. 

  

Podemos observar que a empresa necessita de 79,61% do seu ativo para 

honrar suas dívidas com terceiros. 

4.2 ENDIVIDAMENTO GERAL (EG). 

Este índice verifica se a empresa tenha condições de garantir suas dívidas 

com os próprios recursos. Como as dívidas estão demonstradas no passivo 

circulante e exigível a longo prazo, soma-se o total com o valor do patrimônio líquido 

que representa os recursos próprios da empresa, sendo um quociente que mostra a 

capacidade de a empresa garantir os capitais de terceiros. 

  

Nesse indicador, podemos verificar que para cada R$ 3,90 de capital de 

terceiros, a empresa apresenta R$ 1,00 de recursos próprios para fazer jus a seus 

investimentos do ativo.  

4.3 IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO. 

O índice de Imobilização do Capital Próprio indica quanto do Patrimônio 

Líquido da empresa está aplicado no Ativo Permanente, ou seja, o quanto do Ativo 

Permanente da empresa é financiado pelo seu Patrimônio Líquido, evidenciando, 

dessa forma, a maior ou menor dependência de recursos de terceiros para 

manutenção dos negócios. 



  

Este índice tem como análise de linha quanto menor, melhor. Portanto 

conforme apresentado na tabela acima, para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido 

há 185,43 aplicados no ativo permanente. 

5. ÍNDICES DE RENTABILIDADE. 

O Índice de Rentabilidade tem por finalidade mesurar o capital investido e 

identificar os fatores da rentabilidade obtida pelo investimento. Está ligada 

diretamente ao processo operacional, econômico e financeiro da empresa. 

Padoveze (2004, p.101), Destaca a Rentabilidade como a parte mais 

importante da análise financeira. Objetiva mensurar o retorno do capital 

investido e identificar os fatores que conduziram a essa rentabilidade. 

Define ainda que a análise da rentabilidade é o critério natural de 

avaliação do retorno do investimento. 

Os indicadores abaixo são alguns exemplos da análise de rentabilidade de 

uma empresa. 

5.1 MARGEM OPERACIONAL LÍQUIDA. 

A margem operacional líquida apresenta quanto à empresa tem de lucro 

após a dedução dos custos e das despesas operacionais da empresa. 

  

No primeiro semestre de 2016 a empresa contou com uma rentabilidade de 

13,13%, uma boa porcentagem. Em um cenário onde as empresas buscam 

aumentar, ou no mínimo manter esse índice, esse resultado foi muito favorável, e 

além de controlar, trouxe uma excelente rentabilidade para a empresa. 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Ao decorrer do presente trabalho, procuramos, mesmo que breve, 

apresentar algumas técnicas de investigação sobre as informações contábeis.  

Destacando alguns elementos simples mais que afetam diretamente os resultados 

das pequenas e médias empresas. Na execução dos seus processos operacionais e 

as suas dificuldades em gerar informações sobre seu negócio. 

Ressaltando sempre que essas informações precisam ser concretas e de 

confiança. Este estudo possibilitará que as diretrizes traçadas para o início, ou 

acompanhamento efetivo das atividades, sejam satisfatórias. Somente o nascimento 

de uma ideia não é o suficiente, devemos amadurecê-la e traçar os caminhos. Todas 

as ações devem ser pensadas, e quando colocadas em prática deverem seguir o 

caminho de acordo com o que a empresa deseja atingir.  

E por fim pode-se concluir que a elaboração de um planejamento estratégico 

e análise econômico-financeira são fundamentais para uma empresa bem 

organizada e administrada.  
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