
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: INDICADORES DE RENTABILIDADETÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: MATEMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIROINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): SANDRA  MENDES, BRUNA MENEZES LIMA, CIBELE DORIA PEREIRA, GRACIELLE
CARVALHO DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, VERONICA SILVA DO
NASCIMENTO

AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIA HIDALGO SANCHEZORIENTADOR(ES): 



   CENTRO UNIVERSITÁRIO ITALO BRASILEIRO  
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

  

  

  

BRUNA MENEZES LIMA  
CIBELE DÓRIA PEREIRA  

GRACIELLE CARVALHO DOS SANTOS  
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS  

SANDRA MENDES  
VERONICA SILVA DO NASCIMENTO  

  

  

  

  

  

  

INDICADORES DE RENTABILIDADE: ANÁLISE DE  

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE UMA ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL DE SAÚDE (OSS)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

São Paulo  



2017  

  

INDICADORES DE RENTABILIDADE: ANÁLISE DE  

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE UMA ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL DE SAÚDE (OSS)  

  

  

Lima, B.M. Brasileira, Cursando o 7º Ciências Contábeis, pelo Centro 
Universitário Ítalo Brasileiro. Com experiência nas áreas administrativas 
bancaria   

Pereira, C.D. Brasileira, Cursando o 7º Ciências Contábeis pela Centro 
Universitário Ítalo Brasileiro. Com experiência nas áreas administrativas 
voltada a área da saúde.   

Santos, G.C. Brasileira, Cursando o 7° semestre de Ciências Contábeis 
no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, com experiências em áreas 
administrativas e escrita fiscal.  

Santos, M. M.O. Brasileira, Cursando o 7º Ciências Contábeis pelo Centro 
Universitário Ítalo Brasileiro. Com experiência nas áreas administrativas e 
financeira.  

Mendes, S. Possui graduação em Administração pelo Centro Universitário 
Ítalo Brasileira (2011). Cursando o 7º Ciências Contábeis pelo Centro 
Universitário Ítalo Brasileiro. Trabalha na área financeira. Tem experiência 
na área contábil, atuando principalmente nos seguintes temas: analises 
contábil, provisões de folha de pagamento, fechamento mensal, 
lançamentos, faturamento e contas a pagar.  

Nascimento, V. S. Brasileira, Cursando o 7º Ciências Contábeis pelo 
Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Com experiência nas áreas 
administrativas odontológica.  

  

  

  

  

  



RESUMO  

  

A presente pesquisa trata do tema “A Análise de Demonstrações 

Financeiras de uma organização social de saúde”. O índice de 

rentabilidade tem como maior importância analisar a lucratividade e a 

eficácia das operações. A metodologia utilizada foi a bibliografia 

exploratória visando demonstrar através de cálculos os índices com base 

nos exercícios de 2014 e 2015, apresentada de forma quantitativa e 

descritiva. Após as análises comparativas dos demonstrativos financeiros 

obteve-se resultados satisfatórios em relação aos ativos da organização, 

com percentual de 10% em 2014 e de 30% em 2015, podendo-se afirma 

que houve um aumento de 20% de lucratividade nos períodos avaliados.  

  

  

Palavras-chave: Indicadores de Rentabilidade. Índices Financeiros.  

Organização Social de Saúde.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

ABSTRACT  

  

The present research deals with the theme "The Analysis of Financial 
Statements of a social health organization". The profitability index is 
more important to analyze the profitability and effectiveness of 
operations. The methodology used was the exploratory bibliography 
aiming to demonstrate through calculations the indices based on the 
2014 and 2015 exercises, presented in quantitative and descriptive form. 
After the comparative analysis of the financial statements, the results 
obtained were satisfactory in relation to the assets of the organization, 
with a percentage of 10% in 2014 and 30% in 2015, and it can be said 
that there was a 20% increase in profitability in the periods evaluated.  

  
  

  

Keywords: Profitability Indicators. Financial indexes. Social Health 

Organization.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 INTRODUÇÃO  

  



As organizações têm como objetivo principal saber se estão obtendo 

retorno do valor investido e o grau de lucratividade.  

Com a dificuldade de medir e analisar de demonstrações 

financeiras, os índices vieram com propósito de passar resultados mais 

verdadeiros para gestão das empresas.  

Conceitualmente a análise das Demonstrações Contábeis por 

índices, consiste na confrontação entre os diversos grupos ou 

contas patrimoniais e de resultado de forma que se estabeleça 

uma relação lógica que possibilite a mensuração da situação 

econômica e/ou financeira da empresa (SANTOS, 2015).  

  

Nos indicadores de rentabilidade a serem apresentados avalia-se de 

uma forma quantitativa o ativo das organizações, resultando-se nas 

tomadas de decisão perante as demonstrações financeiras.  

Abordaram-se no aporte teórico conceitos sobre finanças, 

demonstrações financeiras, aprofundando-se especificamente no 

índice de rentabilidade. Logo, a pesquisa foi teórica por ter havido 

um estudo das teorias e empírica, por codificado o lado 

mensurável a realidade (PRESTES, 2008, p. 25).  

  

A pesquisa abordará os seguintes indicadores de rentabilidade: 

Retorno sobre Ativo, Retorno sobre Investimentos e Retorno sobre 

Patrimônio.  

  

  

  

  



2 METODOLOGIA   

O presente trabalho será realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica exploratória, onde explica demonstrar os cálculos dos 

indicadores de rentabilidade, com base nos exercícios de 2014 e 2015 da 

OSS. Segundo Severino (2007, p.123):  

A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações 

sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto. 

Na verdade, ela é uma preparação para a pesquisa explicativa. 

A pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar 

os fenômenos estudados, busca identificar suas causas[...].  

  

O índice de rentabilidade analisa a lucratividade da empresa, visando 

examinar a eficácia das operações, é um dos indicadores mais importantes 

para os acionistas, pois permite mostrar o retorno dos investimentos e 

comparar com empresas do mesmo seguimento. Segundo Marion (2009 

p.129):  

A rentabilidade é medida em função do investimento. As fontes 

de financiamento do ativo são o capital próprio e capital de 

terceiros. A administração adequada do ativo proporciona maior 

retorno para a empresa.  

  

A pesquisa será quantitativa que considera tudo que é quantificável, 

com isso consegue-se traduzir os números em opiniões. Com essa 

ferramenta tem-se informações uniformes que facilitam um entendimento 

mais padronizado.  

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da 

pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as 

amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como 



se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 

pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. 

Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode 

ser compreendida com base na análise de dados brutos, 

recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 

neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática 

para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 

quantitativa permite recolher mais informações do que se 

poderia conseguir isoladamente (FONSECA, 2002, p. 20).  

  

  

2.1 Estudo de caso: caracterização da empresa   

A Organização Social de Saúde (OSS) é uma empresa de grande 

porte, de direto privado, com mais de 7 mil funcionários.   

É uma entidade sem fins lucrativos com duração de prazo 

indeterminado e regida por estatuto próprio, legislação pertinente e sem 

qualquer vinculação política e religiosa.  

Foi criada em 20 de maio de 1991 por um grupo de médicos, 

advogados e profissionais de saúde. A denominação deu-se em 

homenagem ao Dr. João Amorim, médico Obstetra e um dos fundadores 

com vasta experiência em administração de saúde.   

Na 1º década a organização teve como foco a atenção integral à 

saúde da mulher, devido ao desligamento da maioria da equipe a empresa 

passou a se dedicar a três áreas sendo: Saúde, Educação e 

Responsabilidade Social.   

A OSS atua em São Paulo, Mogi das Cruzes, Arujá, Poá, Rio de 

janeiro e Embu das Artes com gestão de contratos e convênios  

(Assistência Médica Ambulatorial, Rede Hora Certa, Assistência Medica 

Ambulatorial de Especialidades, Pronto Atendimento, Unidade Básica de 



Saúde e parcerias com Hospitais) visando a saúde da família e 

respeitando o sistema único de saúde (SUS) buscando seu 

aprimoramento na qualidade de atendimento à população carente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

3.1 Organização Social de Saúde - OSS   

Em 1998 foi sancionada pelo Governo do Estado de São Paulo uma 

Lei Federal nº. 9.637, específica para qualificar as organizações sociais, 

que teriam atividades dirigidas à saúde e a cultura.  

A prefeitura de São Paulo criou em 2014 as OSS com parceria no 

Estado a fim de auxiliar o sistema único de saúde, elas são instituições 

sem fins lucrativos, do setor privado.  

As Organizações Sociais de Saúde (OSS) são instituições do setor 

privado, sem fins lucrativos, que atuam em parceria formal com o 

Estado e colaboram de forma complementar, para a consolidação 

do Sistema Único de Saúde, conforme previsto em sua  lei 

 orgânica  -  Lei  nº  8080/90  
(PORTALDATRANSPARENCIA, 2017).  

  

Através de recursos orçamentários do Estado a OSS está sendo 

vista como uma saúde alternativa para obtenção de maior qualidade e 

transparência.  

Os serviços de saúde gerenciados por OSS em São Paulo, através 

de contrato de gestão firmado entre Secretarias e Instituições qualificadas 

como OSS, incluem Hospitais, Ambulatório Médicos de Especialidade 

(AME), Centro de referência do Idoso (CRI) entre outros. Conforme os 

modelos de gerenciamento por OSS é trazer maior eficiência ao serviço 

público de Saúde, melhorando mais rápido a vida das pessoas (BRASIL 

ESCOLA, 2017).  

Para fazer parte do sistema é preciso ter mais de 5 anos de serviço 

próprio, seguir modelo, serviços a ser expectado e planejado pelo 



governo, cobrando resultados, sendo supervisionados, além do contrato, 

anualmente prestar contas no diário oficial.  

3.2 Gestão das Organizações   

A gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma 

instituição, uma organização a ser gerida ou administrada. Com objetivo 

de crescimento estabelecido através de esforço humano organizado, por 

um grupo com objetivo especifico.  

A globalização e o avanço da tecnologia, comunicação tornaram o 

ambiente de negócio mais complexo no início dos anos 90.  

Métodos tradicionais de gestão ficaram para trás devido aos novos 

avanços e novos modelos de gestão que surgiram com tempo atuais. Foi 

exigido das organizações a evolução com as novas tecnologias 

apresentadas. As transformações induziam as organizações que se 

readequassem com seus novos modelos de gestão inovadoras.  

  

Nesse ambiente, a diferença entre sucesso e fracasso, entre lucro 

e falência, entre o bom e o mau desempenho está no melhor uso 

dos recursos disponíveis para atingir os objetivos focados 

(VICENTE, 2002 p. 2).  

  

É necessária a adequação de uma gestão que englobe as 

atualidades, as tecnologias e um gestor engajado e empreendedor, 

principalmente quando refere-se de tomada de decisão.  

  

No ambiente de negócios atual, alguns fatores são fundamentais: 

inovação, qualidade, agilidade e atenção ao cliente, estão com 

certeza entre os principais. Na Administração estamos na era da 

ênfase no talento dos indivíduos e na sinergia do trabalho em 

equipe. É preciso dar elementos às pessoas em posição de 



responsabilidade pela gestão, para que elas possam atingir seus 

objetivos organizacionais (VICENTE, 2002 p. 6)  

  

3.3 Analise de Rentabilidade  

Em torno de 1919, Alexandre Wall, considerado o pai da análise de 

balanços, mostrou a necessidade de outras relações além do ativo e 

passivo, utilizando índices. Em 1925 Stephen Gilman, após algumas 

críticas a análise de coeficientes, dando início a análise horizontal. Até 

que na década de trinta, a empresa Du Pont de Nemours, apresentou um 

novo modelo de análise de rentabilidade, no qual o indicava o quanto 

rendeu o investimento dos sócios na empresa, chamado de Retorno sobre 

o Investimento (ROI) (MOREIRA, 2003).  

Serão abordados os índices utilizados nesta pesquisa ROA que 

significa “Taxa de retorno gerado pelas aplicações realizadas por uma 

empresa em seus ativos. Indica o retorno gerado por cada R$ 1,00 

investido pela empresa” ( ASSAF NETO, 2008, p. 229 ).  

“O ROA, muitas vezes chamado de retorno sobre investimento 

(ROI), mede a eficácia geral da administração na geração de lucros a 

partir dos ativos disponíveis” (GITMAN, 2010, p. 60).  

O ROE que segundo Wernke ( 2008, p. 267 ), “Evidencia o retorno 

do capital próprio ( PL ) aplicado na empresa”, ou seja, são os acionistas 

que mais tem interesse em acompanhar o desempenho desse indicador.   

 “A rentabilidade é a resultante das operações da empresa em um 

determinado período e, portanto, envolve todos os elementos 

operacionais, econômicos e financeiros de empreendimentos” 

(PADOVEZE, 2010, p. 160).  



O ativo representa todos os investimentos e o Passivo os 

financiamentos, capital de terceiros e capital próprio, com eles são 

conduzidos as principais abordagens para uma análise de rentabilidade.  

Os indicadores de rentabilidade exercem grandes influências sobre 

as decisões que envolvem as análises da empresa.  

A rentabilidade é medida em função dos investimentos. As fontes 

de financiamentos do ativo são capital próprio e capital de 

terceiros. A administração adequada do ativo proporciona maior 

retorno para a empresa (MARION, 2007, p. 141).  

  

Para a empresa ter uma análise mais concreta sobre o lucro, são 

usadas formulas especificas, baseadas somente em ativo e passivo, 

obtendo assim valor mais estimado da rentabilidade (TABELA 1).  

Tabela 1: Fórmulas dos Indicadores  

  
ROA  

  
     Lucro Líquido (após o IR)  
           Total dos Ativos  

  

  
ROE  

  
      Lucro Líquido (após o IR)  
             Patrimônio Líquido  

  

  
ROI  

  
    Lucro Operacional (antes do IR)  
                    Investimentos  

  
Fonte: AUTORAS DESTE TRABALHO.  

Esses índices de rentabilidade servem para medir a capacidade 

econômica da empresa, que no conceito analítico quanto maior melhor.  

  

  

  



  

  

  

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

  

Na presente pesquisa foram apresentados os indicadores 

financeiros de rentabilidade de uma organização social de saúde, em 

comparativo foram analisadas as demonstrações financeiras com base 

nos anos de 2014 e 2015.   

Onde foi avaliado de forma quantitativa o índice de retorno sobre o 

ativo, para poder-se quantificar os valores apontados, identificando e 

ressaltando através da análise o retorno financeiro obtido, tendo como 

objeto principal o total do ativo e o lucro líquido do período.  

Após análise dos índices o valor encontrado de 30% indica que a 

organização está obtendo lucratividade, ou seja, para cada R$ 1,00 de 

valor investido o lucro é de 20%.  

Os resultados apontados no ano de 2015 foram superiores ao de 

2014, conforme tabela 2.  

 Tabela 2: Analise dos índices de rentabilidade        

INDICES  2015  2014  

Retorno Sobre o Ativo – ROA  30%  

  
-  

  
661%  

10%  

  
-  

  
-87%  

  
Retorno Sobre o Investimento – ROI  

  
Retorno Sobre o PL – ROE  

FONTE: AUTORAS DESTE TRABALHO  

  



Ressaltando que o índice do ROI não foi apresentado resultado, pois 

nos balanços analisados, a empresa não demonstrou investimentos, 

porém esse indicador é semelhante ao ROA no qual busca o resultado de 

seu lucro ou prejuízo com base nos ativos.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

Conforme proposto na pesquisa, foram feitas análises nos balanços 

da OSS dos anos de 2014 e 2015, buscando avaliar os investimentos e 

lucratividade da organização, que mostraram manter sua rentabilidade.  

Avaliou-se a evolução da situação econômica financeira da 

Organização Social de Saúde (OSS), os indicadores utilizados para essa 

avaliação foram os índices de rentabilidade.  

Em relação aos resultados dos indicadores, para a empresa ter uma 

análise mais concreta sobre o lucro, foram usadas fórmulas específicas, 

na qual não são baseados somente em ativo e passivo, obtendo assim 

valor estimado rentável, observando que ele vem se mantendo estável, 

garantindo um retorno satisfatório e ajudando os gestores acompanhar a 

evolução do grau de comprometimento com o capital de terceiros.  

Nesse tema entendeu-se que os indicadores desde a década de 

trinta vem sendo utilizados para melhor entender os investimentos das 

empresas, e como metodologia a pesquisa utilizada foi de forma 

quantitativa que considera tudo que é quantificável.  

  

  

  



  

  

  

REFERÊNCIAS   

  

ASSAF NETO, A. Curso de Administração Financeira. São Paulo: Atlas 

S.A., 2008.  

BRASIL ESCOLA. Disponível em:  

<https://www.google.com.br/amp/m.brasilescola.uol.com.br/amp/sociolog 

ia/o-que-organizacao-social.htm> Acesso em: 09 mar. 2017.  

CEJAM. Disponível em:  

<http://www.cejam.org.br/index.php?pg=isnt_sobre&fnc=visual> Acesso 

em 20 abr. 2017.  

  

FONSECA, J. J. S. Metodologia da Pesquisa Científica. Ceará: João 

José Saraiva da Fonseca, 2002.  

  

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 12.ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2ª Reimpressão 2011.  

  

MOREIRA, A. T. 2003. Análise Financeira de Demonstrativos 

Contábeis como Instrumento Gerencial. Disponível em:  

<http://www.peritocontador.com.br/artigos/colaboradores/An_lise_Financ 

eira_como_Instrumento_Gerencial.pdf> Acesso em: 27 abr. 2017.  

  

MARION, J. C. Analise das Demonstrações Contábeis. 6. ed. São 

Paulo: Atlas S.A., 2010.  

  

______. Contabilidade Básica. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2009.  

  



  

  

PADOVEZE, C. L. Analise das Demonstrações Financeiras. 3. ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2010.  

  

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Disponível em:   

<http://www.portaldatransparencia.saude.sp.gov.br> Acesso em: 09  mar. 

2017  

  

PRESTES, M. L. de M. A Pesquisa e a Construção do Conhecimento 

Científico. 3.ed. São Paulo: Rêspel, 2008.  

  

SANTOS, N. F. 2015. Indicadores Financeiros: Seus Conceitos e  

 Fundamentos.  Disponível  em  

https://www.linkedin.com/pulse/indicadores-financeiros-seus-conceitose-

finalidade-neuton. Acesso em 16 abr 2017.  

  

SEVERINO, J. A. Metodologia do Trabalho Cientifico. ed 23. São 
Paulo: Cortez, 2007.  

  

WERNKE, R. Gestão Financeira. Rio de Janeiro: Saraiva, 2008  

  

  

  

  

  

  

  

  


