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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINACEIRAS COMO SUPORTE AO
PROCESSO DECISÓRIO: UM ESTUDO DE CASO EM EMPRESA

METALÚRGICA 

Este  trabalho  apresenta  a  análise  das  demonstrações  contábeis  de  uma
empresa metalúrgica, nas quais permite compreender a situação Patrimonial
da empresa, no que tange a aspectos financeiros, econômicos e operacionais.
O principal objetivo foi obter um melhor conhecimento sobre os resultados da
organização, realizando uma análise dos indicadores financeiros referentes aos
anos de 2011 e 2012. Com os objetivos específicos de verificar as aplicações
de recursos através da apuração da análise vertical  e  horizontal,  apurar  os
indicadores de liquidez,  rentabilidade e endividamento,  e  ainda identificar  o
ciclo  operacional  da  empresa, realizou-se  uma  pesquisa  descritiva  com
abordagem  quantitativa  e  qualitativa  por  meio  de um  estudo  de  caso.  Os
resultados apontam que, a empresa vem crescendo consideravelmente a cada
ano,  com  investimentos,  ampliações  e  novas  fabricas.  Com  esses  novos
projetos foram necessários mais empréstimos e financiamentos, diminuindo a
sua  receita  liquida.  A  organização  consegue  honrar  com  todos  os  seus
compromissos financeiros, apesar de contar em grande parte com recursos de
terceiros,  na  qual  também  tem  interferência  pelo  crescimento  do  ativo
permanente. Com relação ao ciclo operacional o resultado é desfavorável, pois
a organização está pagando seus fornecedores com um prazo menor do que o
recebimento de seus clientes, esse resultado devido à grande parte de seus
pagamentos serem decorrentes das importações no qual  são feitos à vista.
Portanto, a análise mostrou de forma objetiva quais os pontos que precisam ser
melhorados,  contribuindo  para  a  direção  nas  suas  tomadas  de  decisões,
quanto  a aplicações de seus recursos,  novos  investimentos,  ampliações da
fabrica.


