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RESUMO 
 
 

A proposta deste trabalho é fazer uma análise da gestão financeira da empresa MV 
MOLDURAS, buscando avaliar a situação que a ela se encontra. Esta empresa está localizada 
em Catuípe, RS. Foi feito uma pesquisa exploratória e documental, e assim foram utilizados 
materiais disponíveis da empresa, como balanço patrimônio, demonstrativo de resultados e 
planilhas gerenciais da empresa. Utilizando esses documentos, foram calculados índices de 
liquidez, para  saber a capacidade de pagamento que a empresa possui; índices de  estrutura e 
capital, pois mostram quanto é a dependência da empresa com relação ao capital de terceiros; 
e os índices de  rentabilidade,  que mostram a rentabilidade que os valores investidos deram 
de retorno para a empresa, ou seja, medem o quanto ela esta sendo lucrativa ou não; e ainda a 
análise vertical, que facilita a avaliação da estrutura do Ativo e do Passivo, bem como a 
participação de cada item da Demonstração de Resultado na formação do lucro ou prejuízo; e 
análise horizontal, que mostra a evolução, o crescimento ou não, assim afirmando se a 
variação foi positiva ou negativa, tendo como base a análise anterior. Por fim foram 
apresentadas as conclusões sobre os índices, e por conseqüência a situação financeira da 
empresa. 
 
 
Palavras-chave: Gestão financeira, Indicadores, Resultados, Situação. 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The proposal of this work is to do an analysis of the financial management of the 
company MV FRAMES, seeking to assess the situation that she finds herself. This company 
is located in Catuípe, RS. Exploratory research was done and documentary, and thus were 
used materials available to the enterprise, as balance sheet equity, profit and company 
management worksheets. Using these documents, have been calculated indices of liquidity, to 
learn the ability to payment the company owns; capital structure and indexes, because they 
show how much is the dependence of company with respect to the third capital; and indexes 
of profitability, that show the profitability figures invested have given back into the company, 
i.e. measure how much it being profitable or not; and yet the vertical scan, which facilitates 
the evaluation of the structure of assets and liabilities, as well as the participation of each item 
in the demonstration resulted in the formation of the profit or loss; and horizontal analysis, 
which shows the evolution, growth or not, thus affirming that the variation was positive or 
negative, on the basis of the above analysis. Finally were presented the findings on the 
indexes, and consequently the financial situation of the company.    
 
 
Keywords: financial management, indicators, Results, situation. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

As indústrias no Brasil, segundo Souza (2011), começaram a ganhar base e a se 

fortalecer na era Vargas entre 1930 e 1945, com incentivos e com a criação de indústrias 

nacionais, como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Faz-se uma análise 

das empresas nacionais da época, com as de hoje, percebe-se uma concorrência menos atuante 

e inexpressiva. Hoje, porém a concorrência mudou, e tornou-se feroz, devido à economia 

globalizada na qual as empresas estão inseridas, buscando o lucro constante. Assim, nota-se 

que é essencial a gestão da empresa, para a maximização de seus lucros, possuir ou ser um 

bom gestor. 

As empresas necessitam de gestores eficientes e capazes de lidar com inúmeras 

situações, e uma delas é saber planejar. O atual cenário em que as empresas estão inseridas 

sofre mudanças com muita rapidez, por isso a necessidade do planejamento, principalmente 

planejamento financeiro, pois ele é vital para a sobrevivência das empresas. O planejamento 

financeiro é considerado um aspecto importante das operações das empresas, assim como 

Gitman (2001) afirma, pois ele mapeia os caminhos para guiar, coordenar e controlar as ações 

da empresa para atingir seus objetivos.  

 As empresas em geral carecem de uma gestão mais personalizada, ou seja, uma gestão 

voltada a controles internos, que segundo FRANCO E MARRA são: (2001, p.267)  

 
(...) todos os instrumentos da organização destinados à vigilância, fiscalização e 
verificação administrativa, que permitem prever, observar, dirigir ou governar os 
acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzem reflexos em seu 
patrimônio.  

 

Os controles internos são extremamente uteis, pois como Franco e Marra (2001) 

afirmam, eles refletem no patrimônio da empresa, tanto de forma positiva ou negativa. Eles 

auxiliam a empresa na gestão mais eficiente e transparente dos negócios. 

O presente trabalho busca analisar a situação financeira da fábrica de Porta Retratos 

MV MOLDURAS, empresa do grupo MV, localizada no município de Catuípe no estado do 

Rio Grande do Sul, que é formado pelas empresas: MV FOTOS E FILMAGENS, MV 
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CELULARES E MV MOLDURAS. Esta última iniciou suas atividades em maio de 2009, 

produzindo porta retratos em vidro e madeira para consumo da MV FOTOS E FILMAGENS.  

Com o passar do tempo empresas iniciaram a demandar os produtos fabricados pela 

MV MOLDURAS, o que levou a empresa a expandir os negócios para melhor atender seus 

clientes. Hoje, o empreendimento atende a mais de 180 cidades gaúchas, com mais de 300 

clientes ativos cadastrados.  

Todavia, a empresa vem passando por algumas dificuldades e seus sócios não sabem 

onde estão errando. Dessa forma, pretende-se descobrir como é a gestão financeira da 

empresa? Se os procedimentos utilizados e a gestão aplicada estão corretos.  

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar a situação financeira da 

empresa. Assim, será possível determinar se a empresa passa por dificuldades financeiras, e 

assim seus sócios podem avaliar o seu interesse pela continuidade e uma possível expansão do 

negócio em questão.  

Para se atingir ao objetivo principal, definem-se os seguintes objetivos específicos:  

• Estudar os princípios da administração financeira, vinculados à análise da 

situação econômico-financeira da empresa. 

• Verificar as informações da empresa, seu planejamento, formas de controle e 

dados para cálculo de seus indicadores financeiros.  

•  Analisar a situação econômico-financeira da empresa através da análise de 

seus indicadores. 

Dessa maneira será possível analisar os dados da empresa, informando à situação a 

qual a empresa se encontra, dando assim uma resposta a seus sócios, sobre a rentabilidade de 

seu negócio, auxiliando a empresa a decidir sobre a sua ampliação ou não, trazendo novos 

investimentos, novos empregos para a sociedade, assim fortalecendo a economia do país. Este 

trabalho irá aprofundar os conhecimentos deste autor, na área financeira, e administrativa de 

empresas, e irá aprofundar os conhecimentos da área discutida para a universidade.   

O trabalho, além da introdução e considerações finais, será apresentado em três 

capítulos. O primeiro capítulo contempla a revisão da literatura, onde serão abordados os 

conceitos da administração financeira. No segundo capítulo constam os procedimentos 

metodológicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. No terceiro e último capítulo 

consta a análise dos resultados obtidos com os estudos e pesquisas referentes à análise 

econômico-financeira do empreendimento. 

 

 



 

 

 

 

1 GESTÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL  
 

 

Este capítulo apresentará uma breve análise dos conceitos utilizados no estudo da 

análise econômico financeira. Serão vistos as demonstrações financeiras, custos, risco e 

retorno, índices de liquidez, estrutura e capital, rentabilidade, e análise vertical e horizontal. 

Assim como serão vistos também os ciclos financeiros e operacionais. 

A seguir veremos a respeito das demonstrações financeiras, balanço patrimonial, 

demonstrativo de resultados e fluxo de caixa.  

 

1.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 

 

As demonstrações financeiras são um processo pelo qual as empresas podem fazer 

uma análise ou avaliação da situação econômica, financeira, operacional e de rentabilidade. 

Seu objetivo é obter elementos para o processo de avaliação da continuidade financeira e 

operacional da entidade analisada. (PADOVEZE, 2011). 

As demonstrações contábeis são uteis, pois auxiliam, empresários, gerentes, e 

administradores, a melhor gerir seus negócios. São dados que devem ser bem analisados, pois 

demonstram a realidade financeira da empresa, devem ser base para uma análise mais 

profunda da empresa.  

Segundo Matarazzo (2003, p.41), as principais demonstrações contábeis são:  

 
Balanço Patrimonial (BP); Demonstração de Resultados do Exercício (DRE); 
Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados (DLPA) ou Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos (DOAR).  

 

As demonstrações contábeis apresentadas são importantes para o desenvolvimento e 

para posterior análise. Matarazzo mostrar quais as principais demonstrações contábeis 

utilizadas, a seguir será visto a respeito do balanço patrimonial e suas características.  
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1.1.1 Balanço Patrimonial 
 

 

Sobre o balanço patrimonial Padoveze (2011, p.27), considera: 

 
A função básica é evidenciar o conjunto patrimonial de uma entidade, classificando-
o em bens e direitos, evidenciados no ativo, e em obrigações e valor patrimonial dos 
donos e acionistas, evidenciados no passivo.  

 

Com base no que Padoveze descreve, pode-se dizer que o balanço patrimonial é a 

posição da empresa em um determinado momento do tempo, no qual ele mostrar o que a 

empresa possui, e o que ela tem a pagar. 

Segundo o CRC-RS (2010, p.39), o Balanço Patrimonial da empresa é a relação de 

seus ativos, passivos e patrimônio líquido em uma data específica. 

 
Ativos, consiste nos recursos administrados pela empresa, como resultado de 
eventos passados. Também se pode considerar os investimentos financeiros que a 
empresa fez, e títulos públicos ou privados que a empresa tem por receber. Passivos, 
são as obrigações atuais da empresa, que ocorreram em situações passadas. 
Patrimônio líquido é a diferença do valor dos ativos após as deduções de todos os 
passivos. O valor restante é o valor disponível em caixa, que pode ser direcionado 
para novos investimentos na empresa ou para reserva financeira. 
  

O CRC-RS (2010), explica a relação entre os ativos, passivos e o patrimônio líquido 

da empresa, assim como expõe onde cada um é importante e o que representa no balanço 

patrimonial. 

 Os ativos circulantes são aqueles em que a entidade espera realizar o ativo, ou 

pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal, ou quando o ativo for 

mantido apenas para negociação, ou ainda quando espera realizar o ativo no período de até 

doze meses após as demonstrações contábeis, ou o ativo que for caixa ou equivalente a caixa. 

Os demais ativos devem ser classificados como não circulante. 

O passivo é considerado circulante quando: espera liquidar o passivo no ciclo 

operacional normal da entidade; for mantido para negociação; for exigível no período de até 

doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não ter o direito 

incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de 

divulgação. Os demais passivos são classificados como não circulantes.  

Além do balanço patrimonial, as demonstrações financeiras são compostas também 

pelas demonstrações de resultado do exercício, que será estudada a seguir. 
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1.1.2 Demonstrações de Resultado do Exercício 
 
 

As demonstrações de resultado são as variações entre os saldos finais e inicias do 

balanço patrimonial, ou seja, o fluxo de receitas e despesas, que resulta em aumento ou 

redução do patrimônio líquido entre duas datas. 

Segundo Gitman (2001, p.102): 

 
A demonstração do resultado do exercício fornece um resumo financeiro dos 
resultados operacionais da empresa durante um período específico. O mais comum é 
a demonstração do resultado do exercício cobrindo um período de um ano que 
termina em uma data específica, normalmente 31 de dezembro do ano calendário. 

 

A citação de Gitman (2001), quer dizer o que representa a demonstração de resultados, 

além de especificar o período de um ano, ao qual ela é mais utilizada, principalmente pelas 

empresas. Matarazzo (2003) afirma que a demonstração de resultados do exercício é um 

demonstrativo dos aumentos e reduções causados no Patrimônio Líquido pelas operações da 

empresa. 

A demonstração de resultado do exercício é uma ferramenta contábil obrigatória, e 

precisa ser apresentada anualmente. Ao contrario do fluxo de caixa, que não é obrigatório, 

mas de muita importância para os empresários, que desejam saber o quanto entrou e saiu de 

seu caixa, em determinado período. Assim veremos a respeito do fluxo de caixa a seguir. 

 

 

1.1.3 Fluxo de Caixa 
 

 

Fluxo de Caixa, segundo Ross (2000, p. 63) é a diferença entre a quantidade de 

dinheiro que entrou no caixa e a quantidade de dinheiro que saiu. Esse processo é simples, já 

que ele não é de difícil entendimento, pois ele faz uma representação de entradas e saídas e 

apresenta o saldo atual do período.  

Já Gitman (2001, p.105) afirma que “as demonstrações de fluxo de caixa fornecem um 

resumo dos fluxos de caixa operacionais, de investimento e financiamento da empresa durante 

o período em questão.” Percebe-se que Gitman faz uma análise mais profunda, deixando claro 

a inclusão de quais itens constam no fluxo de caixa.  
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Conforme Gitman (2001, p.111), para se ajustar a demonstração de resultado do 

exercício com o fluxo de caixa: 

 

Todos os encargos não financeiros dever adicionados de volta ao lucro após o 
imposto de renda da empresa. Encargo não desembolsava são despesas deduzidas na 
demonstração de resultados, mas que não envolvem saídas reais de caixa durante o 
período. Como exemplo tem-se a depreciação, a amortização e a exaustão. 
 

Conforme a passagem acima, no fluxo de caixa, não são considerados as depreciações, 

amortizações e a exaustão, pois não é retirado valor monetário real.  

 
Os fluxos de caixa da empresa foram divididos em fluxo operacionais, fluxos de 
investimento e fluxos de financiamento. Os fluxos operacionais são os fluxos de 
entrada e saída de caixa e estão diretamente relacionados à produção e a venda dos 
produtos e serviços da empresa. Os fluxos de investimentos estão relacionados à 
compra e a venda tanto de ativos permanentes quanto de participações societárias. 
Os fluxos de financiamento resultam de transações de financiamento por dividida e 
capital próprio. GITMAN (2001, p.114). 
 

Os fluxos citados acima são para mais fácil análises, pois se dividem de maneira a 

controlar e fazer um equilíbrio financeiro, podendo fazer um acompanhamento de onde foram 

alocados recursos do caixa, para compra de matéria prima, ou investimentos, ou ainda para 

pagamento/recebimento de financiamentos. 

No fluxo de caixa, aparecem as despesas com funcionários, água e luz, impostos e 

também matéria prima, entre outros. Essas despesas são relacionadas a custos, que podem ser 

fixos ou variáveis, e os quais podem ser diretos e indiretos. 

 

 

1.2 CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS, DIRETOS E INDIRETOS. 
 

 

 Existem diferentes tipos de custos, mas os principais são os custos fixos e os custos 

variáveis, eles são definidos apartir da finalidade em que são utilizados. Eles são muito 

importantes perante o empreendimento ou o negócio que esta sendo estudado, pois os custos 

fazem parte do resultado financeiro das empresas, é ele também que determina a margem de 

lucro que será alcançada. 

Os custos fixos, segundo Martins (2006, p. 50) são aqueles em que o valor é fixo, 

independentemente de aumentos ou diminuições naquele mês do volume de produção.  



   18 
 

 
 

 Com base no que Martins (2006, p. 50), “os custos fixos são formados e representados 

por: aluguéis, conta de telefone, mão de obra indireta. São custos que não variam com a 

produção alta ou baixa”. 

Os custos variáveis, conforme Martins (2006, p. 49), “estão ligados ao consumo dos 

materiais diretos que serão usados na produção. Dentro, portanto, de uma unidade de tempo, o 

valor do custo com tais materiais varia de acordo com o volume de produção.” 

Estes valores são adquiridos segundo Martins (2006, p. 50) “com a compra de matéria 

prima, com a comissão das vendas, aumento da utilização de água e luz.” 

 Os custos diretos, segundo Martins (2006, p. 48) “são identificados e diretamente 

apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo” (quilogramas de 

materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão de obra utilizada e até quantidade 

força consumida). 

 Levam-se em consideração alguns exemplos de custos diretos como a matéria prima e 

a embalagem utilizada; mão de obra; a energia consumida. MARTINS (2006, p. 48). 

Já os custos indiretos, com base no que Martins (2006, p.49) escreve, “são os custos 

que não oferecem condição de uma medida objetiva, e qualquer tentativa de alocação tem de 

ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária” (como aluguel, a supervisão, chefias, 

etc.). 

Pode-se levar em consideração como exemplos de custos indiretos, o material de 

consumo, como óleos e graxas; o aluguel do prédio; os salários da supervisão e das chefias. 

Para as empresas os custos são imprescindíveis, apartir deles que as empresas 

calculam os preços de vendas de suas mercadorias.  Os custos são utilizados para se saber a 

margem de contribuição, próximo assunto trabalhado. 

 

 

1.3 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 

 As empresas no geral são formadas de gastos fixos e variáveis, independente do tipo 

de produção, sejam elas comerciais industriais ou do setor de serviços. Utilizando de maneira 

correta os dados contábeis, identificando e separando cada informação, pode haver a análise 

dos dados, ou seja, a análise da margem de contribuição, que segundo Martins (2006, p. 185) 

margem de contribuição: 
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É a diferença entre a Receita e a soma de Custos e Despesas Variáveis, tem a 
faculdade de tornar bem mais facilmente visível a potencialidade de cada produto, 
mostrando como cada um contribui para, primeiramente, amortizar os gastos fixos, 
e, depois, formar o Lucro propriamente dito. 

 

Margem de contribuição segundo Martins (2006), é como cada produto ajuda a 

empresa a formar o lucro, assim, mostrando a rentabilidade da empresa. A margem de 

contribuição (MC) pode ser encontrada apartir da margem de contribuição unitária (MCU), 

que pode ser encontrada pela fórmula abaixo:  

 

MCU = VENDAS – CUSTOS UNITÁRIOS VARIÁVEIS – DESPESAS 

UNITÁRIAS VARIÁVEIS 

 

A margem de contribuição unitária é encontrada apartir do preço unitário de vendas, 

menos os custos variáveis unitários e menos as despesas variáveis unitárias, o resultado 

encontrado é margem de contribuição unitária, que é base para ser encontrada a margem de 

contribuição total.  

Com o resultado encontrado temos MCU (margem de contribuição unitária), assim 

pode-se calcular o MC (margem de contribuição), que pode ser calculado da seguinte forma: 

 

MC= MCU x quantidade de vendas 

 

Assim, com o resultado tem-se a Margem de contribuição que é o valor gerado das 

vendas, já com o valor dos impostos deduzidos, menos custos e despesas variáveis. A seguir 

veremos sobre o ponto de equilíbrio, que são a quantidade de produtos a serem vendidos para 

cobrir as despesas. 

 

 

1.4 PONTO DE EQUILÍBRIO 
  

 

O ponto de equilíbrio nasce da conjugação dos custos e despesas totais com as receitas 

totais. A empresa obterá seu ponto de equilíbrio quando as suas Receitas Totais equalizarem 

seus custos e Despesas Totais. MARTINS (2006). 
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Segundo Perez Jr. (1999) a expressão ponto de equilíbrio, tradução do termo em 

inglês, break-even-point, refere-se ao nível de vendas em que não há lucro nem prejuízo, isto 

é, no qual os gastos totais (custos totais + despesas totais) são iguais às receitas totais. 

Martins e Perez Jr deixam claro que o ponto de equilíbrio nada mais é o valor 

necessário que as empresas precisam faturar para cobrir os custos fixos e variáveis. Assim não 

tendo prejuízos, mas também não tendo lucros.  

O ponto de equilíbrio é essencial para as empresas e todas deveriam calcular o seu, no 

entanto as empresas necessitam em seu inicio, e às vezes por bons tempos de capital de giro, 

já que investem seus recursos iniciais em investimentos de imobilizado e compra de matéria 

prima. 

 

 

1.5 ANÁLISE DE CAPITAL DE GIRO 
 

 

Recursos próprios e recursos de terceiros não mais é que a necessidade de capital de 

giro que uma empresa necessita para fazer investimentos, pagamentos, promover o seu 

crescimento e aumentar a sua lucratividade. 

Segundo Matarazzo (2003), a necessidade de capital de giro é a diferença entre os 

investimentos, ACO (Ativo Circulante Operacional) e financiamento, PCO (Passivo 

Circulante Operacional), que a empresa necessita de capital para financiar o giro, ou seja, a 

NCG. Assim: 

 

NCG = ACO - PCO 
 

NCG – Necessidade de Capital de Giro  

ACO – Ativo Circulante Operacional 

PCO – Passivo Circulante Operacional 

 

O ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional são encontrados no 

balanço patrimonial. Estes são utilizados como vimos acima para se localizar a necessidade de 

capital de giro. 
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O ACO e o PCO à medida que vão sendo realizados são substituídos por outros ativos 

passivos da mesma natureza, para manter o nível das operações. Assim ACO e PCO são 

chamados de contas cíclicas. (HOJI, 2011, p. 303). 

Podem-se ter as seguintes situações de capital de giro numa empresa, segundo 

MATARAZZO (2003, p. 339): 

ACO = PCO (neste caso a NCG é igual a zero e, portanto a empresa não necessita de 
financiamento para o giro.) 
ACO>PCO (é a situação normal na maioria das empresas. Há uma NCG para a qual 
a empresa deve encontrar fontes adequadas de financiamento.) 
ACO<PCO (a empresa tem mais financiamento operacionais do que investimentos 
operacionais). Sobram recursos das atividades operacionais, os quais poderão ser 
usados para aplicação no mercado financeiro ou para expansão da planta fixa. 

 

Essas são as situações que podem acontecer apartir da análise dos cálculos do capital 

de giro. Quando o ativo é igual ao passivo, não há necessidade de financiamento. Quando o 

ativo é maior que o passivo, então é necessário encontrar fontes de financiamento. Quando o 

ativo é menor que o passivo, há recursos para aplicação, não sendo necessário financiamento. 

Com base no que Matarazzo (2003, p.338) escreve, são três os tipos de financiamentos 

que as empresas podem contar: Capital próprio; empréstimos e financiamentos a longo prazo; 

e empréstimos bancários de curto prazo e duplicatas descontadas. 

Com base no que Gitman (2001, p.85) escreve capital de terceiros representa todos os 

empréstimos a longo prazo, incluindo títulos contraídos pela empresa. Capital próprio são os 

recursos disponibilizados pelos proprietários da empresa, que se diferencia por não ter prazo 

de pagamento. 

A necessidade de capital de giro pode ser considerada normal para quase todas as 

empresas, principalmente as novas. Já que a maior parte dos recursos é colocada a fim de 

compra de matéria prima e investimentos iniciais.  A necessidade de capital de giro, leva em 

consideração, principalmente quando de interesse de terceiros, o risco e o retorno dos 

investimentos. 

 

 

1.6 RISCO E RETORNO 
  

 

Segundo Ross (2000, p. 259), praticamente todas as decisões financeiras são tomadas 

em condição de incerteza, o que significa que envolvem decisões tomadas hoje a respeito de 
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eventos que ocorreram no futuro. Conseqüentemente, uma noção de risco é essencial na 

tomada de decisões financeiras.  

As decisões tomadas em todas as empresas são sempre ligadas à incerteza, assim como 

Ross (2000) citou acima, pois o mercado em que elas estão inseridas muda com extrema 

rapidez, devido principalmente a globalização.  

 

 

1.6.1 Risco 
 

 

 As empresas estão sujeitas a risco, seja ele pequeno ou grande. O que diferencia o 

risco é o tipo de mercado ele esta inserido. Segundo Gitman (2001, p.205) risco é a chance de 

perda financeira ou, mais formalmente, a variabilidade de retorno associado a um dado ativo.  

 O risco está relacionado diretamente ao retorno, ou seja, o tamanho do risco que se 

está inserido é o tamanho do retorno provável que será revertido. Segundo Gitman (2001, p. 

205) quanto mais certo for o retorno de um ativo, menor será a variabilidade do mesmo e, por 

conseguinte, menor será o risco. 

 

 

1.6.2 Retorno 
 

 

O lado bom do risco é o retorno provável que ele trará a empresa ou pessoa 

relacionada. Segundo GITMAN (2001, p.205), 

 

Retorno é o total de ganhos ou perdas ocorrido através de um dado período de 
tempo. Ele é comumente mensurado como a variação no valor mais quaisquer 
distribuições de caixa durante o período, expresso como uma percentagem do valor 
de investimento de início de período. 

  
O retorno sobre os investimentos deverá ser maior que o custo do capital alocado no 

projeto. Para que este seja viável economicamente para a empresa.  

O risco e o retorno estão ligados diretamente com a liquidez das empresas, pois esses 

índices medem capacidade de pagamento da mesma, ou seja, o risco que a empresa tem de 

receber o que devem a ela, e o risco de não conseguir pagar o que ela deve. Assim serão 

estudados os índices de liquidez, para medir se o que a empresa possui é suficientes para a 

liquidação de suas dívidas.  
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1.7 ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

 

Os índices de liquidez medem a situação da empresa com relação à capacidade de 

pagamento.  Assim esse índice mostra a situação financeira da empresa. Quanto aos índices 

de liquidez, Padoveze (2011, p.135) afirma que “os índices de liquidez querem medir se os 

bens e direitos da empresa (ativos) são suficientes para a liquidação das dívidas.” 

Segundo Padoveze (2011, p.136), os indicadores de liquidez: 

 
Procuram evidenciar a condição da empresa de saldar suas dívidas. São indicadores 
extraídos apenas do balanço patrimonial, razão por que são considerados indicadores 
estáticos. Quer dizer que, no momento seguinte, poderão ser alterados por evento 
que modifique os elementos patrimoniais são utilizados para medir a liquidez. 
 

Deve-se levar em consideração o que Padoveze descreve, pois os indicadores 

financeiros são analisados perante uma data padrão, a do balanço patrimonial. Isto deve ser 

levado em consideração, pois não quer dizer uma situação definitiva de pagamento. Já que 

naquele momento a empresa pode estar em boa situação, mas meses antes poderia estar com 

problemas. 

Os principais índices de liquidez são: Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez 

imediata e liquidez geral. 

 

 

1.7.1 Liquidez Corrente 
 

 

A liquidez corrente trabalha com valores de curto prazo, ou seja, os realizáveis dentro 

do próximo ano. Padoveze (2011, p.136). Ainda segundo Padoveze (2011, p.137) a liquidez 

corrente indica a quantidade de recursos que a empresa tem nos ativos circulante para 

utilização no pagamento dos passivos circulantes. 

A liquidez corrente pode ser assim apurada: 

 
LC =     Ativo Circulante 
 Passivo Circulante 
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A fórmula acima descrita pode ser entendida da seguinte forma: os índices resultantes 

acima de 1,00 são considerados bons, já os resultados abaixo de 1,00 significam que a 

empresa não teria condições de saldar as suas dívidas. (PADOVEZE, 2011). 

Assim como Padoveze cita a condição de a empresa estar em boa ou ruim situação 

naquele momento, tem-se que considerar que pode ser o inverso com o passar dos tempos. Já 

que os dados são de determinado período. 

 

1.7.2 Liquidez Seca 
 

 

O índice de liquidez seca mostra a capacidade da empresa de pagar as dívidas a curto 

prazo, tendo como base os ativos circulantes, menos os estoques e despesas do exercício 

seguinte. PADOVEZE (2011, p. 139) 

Assim a fórmula desse indicador é: 

 
LS = Ativo circulante – Estoques – Despesas do exercício seguinte 

     Passivo Circulante 
 

 A liquidez seca é calculada apartir do ativo circulante menos os estoques, pois para 

verificar se a empresa tem ou não dependência das vendas para liquidar seus compromissos. E 

menos as despesas do exercício seguinte, pois quase sempre não são valores realizáveis em 

numerário. (Padoveze, 2011). O resultado deve-se levar na linha de quanto maior melhor. 

Ainda deve-se salientar que o calculo de índice leva em consideração o tipo de 

empresa, ou comercial ou industrial, já que as empresas comerciais conseguem liquidar os 

seus estoques mais rapidamente.  (PADOVEZE, 2011). 

 

 

1.7.3 Liquidez Imediata 
 

 

O índice liquidez imediata, “indica quanto à empresa possui de recursos 

imediatamente disponíveis para liquidar compromissos de curto prazo”. HOJI (2010, p.288) 

Assim pode-se considerar que esse índice trabalha com dinheiro, ou que pode ser 

dinheiro em pouco tempo, no balanço patrimonial é encontrado como disponibilidades. 

A fórmula da liquidez imediata é a seguinte: 
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LI =   Disponibilidade 

  Passivo Circulante 
 

Esta formula confronta as disponibilidades com todo o passivo de curto prazo, 

obtendo-se assim o índice de liquidez imediata. O resultado deve levar na linha de quanto 

maior melhor. (PADOVEZE, 2011). 

Alem dos índices de liquidez, que medem a capacidade de pagamento da empresa, 

serão também estudados os índices de estrutura e capital ao qual medem o montante de 

dívidas da empresa, com relação ao capital próprio. 

 

 

1.8 ÍNDICES DE ESTRUTURA E CAPITAL 

 

 

Segundo Padoveze (2011, p.142)  

 
a finalidade básica desses indicadores é transformar em percentuais a participação 
dos valores dos principais grupos representativos do balanço patrimonial, bem como 
mensurar percentualmente sua relação com o capital próprio, representado pelo 
patrimônio líquido. 
 

Portanto esses indicadores mostram quanto é a dependência da empresa com relação 

ao capital de terceiros, e ao nível de imobilização do capital. Assim pode-se dizer que quanto 

menor o índice, melhor. 

 

 

1.8.1 Imobilização do Capital Próprio 
 

 

Segundo Hoji, (2010, p. 286), este índice indica a parcela dos recursos próprios 

investidos no Ativo Permanente. O índice pode ser representado da seguinte maneira: 

 

ICP =  Ativo permanente 
 Patrimônio líquido 
 

O índice explica que quanto maior for à aplicação de recursos no ativo permanente, 

maiores serão os custos fixos da empresa, contribuindo para elevar o ponto crítico ou o 



   26 
 

 
 

desequilíbrio da condição financeira da empresa. Assim, quanto mais se investir no ativo 

permanente, menos recursos próprios sobrarão para o ativo circulante e, em conseqüência, 

maior será a dependência de capitais de terceiros para o financiamento do ativo circulante. 

(PADOVEZE, 2011). 

Com esse índice percebe-se que os investimentos feitos em ativo permanente, não 

serão bons para o desenvolvimento financeiro da empresa, já que retira recursos disponíveis, 

para fazer investimentos, tornando necessário o financiamento por parte de terceiros. 

 

 

1.8.2 Endividamento Geral 
 

 

O índice de endividamento geral, segundo Padoveze (2011, p.144) indica a capacidade 

de a empresa garantir os capitais de terceiros.  

A fórmula que calcula esse índice é: 

 

EG =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
  Patrimônio líquido 
 

O endividamento geral consiste em avaliar a empresa, de modo que possa dizer se com 

recursos próprios ela consegue pagar todas as suas dívidas. Assim o cálculo para ser feito é 

somar todas as suas dívidas, ou passivo circulante mais o exigível a longo prazo, e dividir 

pelo patrimônio líquido, com isso teremos um resultado para comparações. 

 

 

1.8.3 Endividamento Financeiro 
 

 

O endividamento financeiro diferentemente do geral, ele utiliza como passivo exigível 

apenas os valores obtidos de empréstimos e financiamentos, assim ele faz relação entre capital 

de terceiros e capital próprio. (PADOVEZE, 2011). 

O endividamento financeiro é expresso pela seguinte fórmula: 

 

EF = Empréstimos e Financiamentos 
 Patrimônio Líquido 
 



   27 
 

 
 

 

Segundo Padoveze (2011, p. 145) “o endividamento financeiro não considera os 

passivos relacionados com o giro, que compõem a maior parte do passivo circulante.” 

 Esse índice então é obtido apartir dos empréstimos e financiamentos divididos pelo 

patrimônio líquido, resultando em um valor que deve ser analisado na linha de quanto menor, 

melhor. 

 

 

1.9 ÍNDICES DE RENTABILIDADE 
 

 

Os índices de rentabilidade buscam mostrar qual foi à rentabilidade que os valores 

investidos deram de retorno para a empresa, ou seja, mede o quanto ela esta sendo lucrativa 

ou não. 

Como se trabalha com índices de rentabilidade, é necessário que se utilize valores que 

a empresa possa trabalhar, ou seja, que melhor exemplifiquem a sua situação, assim como 

Iudícibus (1995, p.90) observa, que o melhor conceito de "dimensão" poderá ser ora volume 

de vendas, ora valor do ativo total, ora valor do ativo operacional, ora valor do patrimônio 

líquido, ora valor do capital social etc. Todos têm suas vantagens e desvantagens. 

Com as demonstrações contábeis, há inúmeras maneiras de a empresa fazer índices, 

tudo depende de onde ela quer chegar, ou a finalidade da utilização dos números necessários. 

Podem-se destacar quatro tipos: Margem Líquida, Giro do Ativo, Rentabilidade do 

Ativo, Rentabilidade do Patrimônio Líquido. 

 

 

1.9.1 Giro do Ativo 
  

 

Esse índice mede o volume de vendas da empresa em relação ao capital total investido. 

Indica quanto à empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. MATARAZZO 

(2007, p. 176). 

O giro do ativo é representado da seguinte maneira: 
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GA= Vendas Líquidas 

 Ativo 

 

Esta fórmula é utilizada apartir da dedução das vendas menos os impostos, dividido 

pelo ativo da empresa. O volume das vendas está diretamente ligado ao seu investimento. Por 

esse índice não dá para dizer que a empresa está vendendo pouco ou muito, se olhar apenas 

para o valor das vendas. 

 

 

1.9.2 Margem Líquida 
 

 

Esse índice segundo Matarazzo (2007, p. 177) mede quanto à empresa obtém de lucro 

para cada R$100,00 vendidos. 

 A margem líquida é representada por: 

 

ML =  Lucro Líquido x100   
 Vendas Líquidas 
 
 

A fórmula da margem líquida é obtida apartir das vendas menos os impostos, menos 

os custos, assim temos o lucro líquido, dividindo pelas vendas líquidas. A margem líquida 

representa a eficiência de despesas em relação às vendas, pois quanto menores as despesas 

maior será à margem de lucro. 

  

 

1.9.3 Rentabilidade do Ativo 
 

 

Conforme Matarazzo (2007, p. 179), “este índice mostra quanto à empresa obteve de 

Lucro Líquido em relação ao Ativo. É uma medida do potencial de geração de lucro da parte 

da empresa.” É uma medida da capacidade da empresa em gerar lucro líquido e assim poder 

capitalizar-se. É ainda uma medida do desempenho comparativo da empresa ano a ano. 
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A rentabilidade do ativo é representada por: 

 

RA = Lucro Líquido x100  
          Ativo 
 

O índice rentabilidade do ativo, calculado pelo lucro líquido dividido pelo ativo, indica 

quanto à empresa obtém de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 

 
 
1.9.4 Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

 

 

Segundo Matarazzo (2007, p.180) a rentabilidade do patrimônio líquido mede quanto 

a emprese obteve de lucro para cada R$100,00 de Capital Próprio investido. 

Conforme Matarazzo (2007, p.181), 

 
O papel do índice de rentabilidade do patrimônio líquido é mostrar qual a taxa de 
rendimento do Capital Próprio. Essa taxa pode ser comparada com a de outros 
rendimentos alternativos no mercado, como Caderneta de Poupança, CDBs, Ações, 
etc. com isso se pode avaliar se a empresa oferece rentabilidade superior ou inferior 
a essas opções. 
 

A rentabilidade do patrimônio líquido é representada por: 

 
RPL = Lucro Líquido          x100 
     Patrimônio Líquido Médio 
 

A rentabilidade do patrimônio líquido é obtida dividindo o Lucro Líquido pelo 

Patrimônio Líquido Médio, que é encontrado através da soma do Patrimônio Líquido inicial 

mais o final dividindo-o por dois. 

 

 

1.10 CICLOS OPERACIONAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO 
 

 

Segundo Padoveze (2011, p.155) “o ciclo operacional corresponde a todas as ações 

necessárias e exercidas para o desempenho de cada atividade.” Pode-se analisar com o que 

Padoveze cita que o ciclo operacional inicia na compra de matéria-prima e termina com o 

recebimento da venda. 
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O ciclo econômico, segundo Padoveze (2011, p.155) “evidencia os eventos 

econômicos no momento em que acontecem, bem como a sua mensuração econômica.” É no 

ciclo econômico que se apura o resultado do desempenho das atividades. Assim, pode-se dizer 

que o ciclo inicia na compra da matéria-prima, ou caso aja gastos antes da matéria prima, e 

termina com a venda do produto fabricado. 

Padoveze (2011, p.155) afirma que “o ciclo financeiro corresponde ao processo de 

efetivação financeira de cada evento econômico em termos de fluxo de caixa.” Com a 

afirmação de Padoveze pode-se dizer que o ciclo financeiro inicia com os primeiros 

pagamentos e termina normalmente com o recebimento da venda. 

Os ciclos operacionais, econômicos e financeiros são processos que já acontecem 

dentro das empresas, no entanto não são na maioria das vezes analisados, nem citados. 

 

 

1.11 ALAVANCAGEM FINANCEIRA 
 

 

Segundo Matarazzo (2003, p.398) “alavancagem financeira significa o que a empresa 

consegue alavancar, ou seja, aumentar o lucro líquido através da estrutura de financiamento.” 

Ou seja, utilizando recurso de terceiros, quanto à empresa consegue aumentar sua margem de 

lucro. 

O grau de alavancagem financeira, segundo Matarazzo (2003, p.398) pode ser 

representado da seguinte maneira: 

 

GAF =  RsPL 
    RsA 

 

Assim,  

RsPL – Retorno sobre Patrimônio Líquido 

RsA – Retorno sobre o Ativo 

 

O retorno sobre o patrimônio líquido (RsPL) é encontrado da seguinte maneira: 

 
RsPL =    Lucro Líquido % 
 Patrimônio Líquido 
 
O RsPL significa quanto os acionistas ganham para cada R$100 investidos. 
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Já o retorno sobre o ativo (RsA) é encontrado da seguinte maneira: 

 
 RsA= Lucro antes das despesas financeiras % 
  Ativo Operacional  
 

O RsA significa quanto à empresa gera de lucro para cada R$100 investidos. 

Portanto, o grau de alavancagem financeira é utilizado para saber a real situação de 

empresas que utilizam financiamento de terceiros para aumentar seus lucros, se a utilização 

desses está sendo viável ou não.   

 

 

1.12 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 
 

 

A análise vertical, segundo Padoveze (2011, p.183) “caracteriza-se como uma análise 

de estrutura ou participação, e a análise horizontal consiste em uma mensuração da variação 

de crescimento ou decréscimo do valor dos elementos constantes das demonstrações 

financeiras.”  

 

 

1.12.1 Análise Vertical 
 

 

Segundo Hoji (2010, p. 280) a “análise vertical facilita a avaliação da estrutura do 

Ativo e do Passivo, bem como a participação de cada item da Demonstração de Resultado na 

formação do lucro ou prejuízo”. 

A análise vertical da demonstração de resultados é mais significativa do que a do 

balanço patrimonial, já que atribui 100% a receita operacional, assim permitindo uma visão da 

estrutura de custos e despesas da empresa, considerando a média sobre as vendas. 

Sobre a análise vertical, Padoveze (2011, p. 184) considera: 

 
A análise vertical do balanço patrimonial é feita assumindo como 100% o total geral 
do ativo e do passivo, calculando-se quanto representa cada elemento patrimonial 
em relação ao total, obtendo-se, assim, a estrutura de participação dos elementos no 
ativo total. 
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A análise vertical do balanço patrimonial, ao qual Padoveze afirma, significa 

primeiramente que serão utilizados os valores totais de ativos e passivos, e serão calculados 

todos os elementos do balanço, como estoque, fornecedores, imobilizado, capital social, entre 

outros. 

Tendo como explicação a citação descrita acima, a fórmula de cálculo da análise 

vertical do balanço patrimonial (AVBP) pode ser descrita da seguinte forma: 

 
AVBP = Elemento patrimonial do Ativo ou Passivo x 100 
  Ativo (Passivo) Total 
 

Pode-se levar como interpretação da fórmula acima que o valor resultante da divisão 

entre o elemento patrimonial do ativo ou passivo e o ativo ou passivo total é a porcentagem do 

total do ativo da empresa. 

A análise vertical da demonstração de resultados (AVDR), segundo Padoveze (2011, 

p. 184): 

 
Toma como referência a receita de vendas líquidas dos impostos, que passa a 
representar 100%. A partir daí, calcula-se a relação percentual de todos os demais 
elementos dessa demonstração para verificar sua representatividade em relação às 
vendas líquidas. As relações obtidas traduzem-se na verificação da estrutura de 
custos e despesas da empresa e da mensuração das margens ou lucratividade das 
vendas. 

 

A explicação de Padoveze descrita à cima, sobre a análise vertical da demonstração de 

resultados (AVDR), deixa a seguinte fórmula de cálculo: 

 

AVDR = Elemento de Despesa, Receita ou Resultado da Demonstração de Resultado    x 100 

Receita Operacional Líquida 

 

A interpretação da fórmula acima representa que o resultado é o custo médio de venda, 

para cada R$1,00 de valor vendido. 

A análise vertical possui fatores que a enviesam, principalmente quando há uma 

alteração de grande relevância no valor de um ou mais elementos patrimoniais. Segundo 

Padoveze (2011, p.186), esse tipo de acontecimento é mais comum no balanço patrimonial do 

que na demonstração de resultados, em que alterações de grande monta são mais difíceis de 

ocorrerem em períodos de curtos prazos. 
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1.12.2 Análise Horizontal 
 

 

A análise horizontal, segundo Hoji (2010, 281) “tem a finalidade de evidenciar a 

evolução dos itens das demonstrações contábeis, por períodos”. A análise horizontal identifica 

a evolução, o crescimento ou não, assim afirmando se a variação foi positiva ou negativa, 

tendo como base a análise anterior. 

Segundo Padoveze, (2011, p. 188), “a fórmula mais utilizada é apresentar a variação 

de um ano em relação ao anterior, em termos percentuais, de aumento ou diminuição.” A 

fórmula fica assim: 

 
AH = ((Valor do Período Atual ) – 1 ) x 100 

  Valor do Período Anterior 
 

Pode-se ter como interpretação da fórmula acima, que o valor do período atual e 

anterior é referente ao passivo circulante, relacionado aos fornecedores. E o seu resultado vai 

indicar que a conta dos fornecedores cresce ou diminui, em relação ao período anterior, se os 

estoques aumentarem ou diminuírem, nessa ordem. 

As técnicas utilizadas em análise horizontal, segundo Hoji(2010, p.282) apresentam 

algumas limitações: 

a. Quando o valor do item correspondente no exercício-base é nulo, o número-
índice não pode ser calculado pela forma proposta, pois os números não são 
divisíveis por zero. Nesses casos, podem ser analisadas variações em valores 
absolutos; 

b. Quando o exercício-base apresenta um número negativo e no exercício seguinte 
o número fica positivo (e vice-versa), matematicamente, é calculável, mas o 
resultado deve ser tratado com bastante cuidado, para não ocorrerem 
interpretações equivocadas da evolução. 
 

O que Hoji afirma acima, com relação a algumas limitações da análise horizontal, são 

passiveis de cuidados. Pois caso o valor dos itens seja nulo, ou zero, ele não pode ser 

calculado da maneira proposta, é necessário ser analisados em valores absolutos. Já quando 

esse valor for negativo, pode ser utilizado à maneira proposta, mas deve ser bem analisados 

para não haver entendimento equivocado da situação. 

Este capítulo apresentou a literatura utilizada para serem feitas as análises necessárias, 

e os índices a serem calculados para verificar a situação financeira da empresa.  

Assim a liquidez mede a capacidade de pagamento, a estrutura e capital, medem a 

dependência da empresa perante o capital de terceiros, a rentabilidade mede a sua 

lucratividade, a análise vertical, facilita a avaliação da estrutura do Ativo e do Passivo, bem 
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como a participação de cada item da Demonstração de Resultado na formação do lucro ou 

prejuízo; e análise horizontal, mostra a evolução, o crescimento ou não, assim afirmando se a 

variação foi positiva ou negativa, tendo como base a análise anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso, com abordagem quantitativa, análise 

exploratória e documental. 

O presente estudo tem como base a empresa MV MOLDURAS, localizada na região 

noroeste do estado do Rio Grande do Sul, atuante no segmento da fabricação e 

comercialização de porta retratos de madeira. Utilizaram-se como base de dados para as 

análises os semestres 2/2009; 1/2010; 2/2010, em virtude de a empresa iniciar suas atividades 

em abril de 2009. A pesquisa exploratória e documental foi realizada, junto aos materiais 

disponíveis e acessíveis da empresa. Utilizou-se o balanço patrimonial, e o demonstrativo de 

resultados, assim como planilhas gerenciais da empresa. 

Os dados obtidos da empresa, como balanço patrimonial e o demonstrativo de 

resultados, serão anexados no trabalho. Os dados serão analisados através das observações 

empíricas, e serão compilados em planilhas eletrônicas para serem calculados os índices de 

Liquidez, buscando mostrar a capacidade de pagamento. Serão calculados também a estrutura 

e capital, mostrando a dependência da empresa, perante o capital de terceiros. 

Foram calculados também os índices de rentabilidade, para esclarecer a rentabilidade 

da empresa, com relação ao retorno dos investimentos feitos. Assim como a Análise Vertical 

e Horizontal, já que mostram a estrutura ou a proporção ao qual a empresa está formada, e por 

compararem um período anterior com o outro. 

Os dados depois de calculados foram analisados período por período, podendo assim 

estruturar os resultados obtidos.  

Os parâmetros para cada índice de análise serão considerados aceitáveis da seguinte 

maneira, segundo a análise feita em Padoveze (2011).  Para os índices de liquidez serão 

considerados na linha de quanto maior, melhor, ou para liquidez corrente acima de R$1,00, 

para liquidez seca acima de 0,70, pois é uma indústria, e liquidez imediata, acima de R$1,00. 

Os índices de estrutura e capital serão considerados na linha do quanto menor, melhor.  Os 

índices de rentabilidade serão considerados na linha do quanto maior, melhor.  

Já para análise vertical, não há um parâmetro considerado ótimo, assim é necessário a 

avaliação com a empresa, pois cada uma adota um posicionamento com relação ao risco, ou 

com relação a dados passados. Assim será adotado o posicionamento de análise sobre a 

evolução geral da empresa, para o balanço patrimonial e para o demonstrativo de resultados.  
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Com relação à análise horizontal indica quanto um período foi maior ou menor que o 

anterior. Com os dados dos indicadores financeiros pode-se então dizer qual é a real situação 

econômico-financeira da empresa estudada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

3 SITUAÇÃO FINANCEIRA DA MV MOLDURAS 
 

 

Neste capitulo, serão informados os resultados das análises dos índices de: de liquidez, 

de endividamento, rentabilidade, análise vertical e horizontal. Os cálculos foram obtidos 

apartir de três períodos pré-determinados, 2º semestre de 2009, 1º semestre de 2010 e o 2º 

semestre de 2010. Com o resultado desses índices poderá se afirmar a situação financeira da 

empresa MV MOLDURAS. 

 

 

3.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

 

Os indicadores de liquidez, calculados pela liquidez corrente, seca e imediata, medem 

a capacidade de pagamento da empresa. Abaixo veremos uma tabela com os resultados 

obtidos, em cada um dos três índices de liquidez, nos três períodos citados:  

 

 
Tabela 1 – Cálculo Índices de Liquidez, 1º, 2º e 3º Períodos. 

Índices de 
Liquidez 

Fórmula 2/2009 1/2010 2/2010 

Corrente 
Ativo circulante 

Passivo Circulante 
 

6,74 
 

1,16 
 

2,29 

Seca 
Ativo circ. – Estoques – Despesas prox. exerc. 

Passivo Circulante 
2,36 1,16 0,99 

Imediata 
Disponibilidades 
Passivo circulante 

2,36 1,16 0, 95 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Na liquidez corrente temos um índice que é considerado segundo Hoji (2010) o 

melhor indicador da capacidade de pagamento da empresa. E segundo Padoveze (2011, p. 

137) para a liquidez corrente são bons os índices acima de R$1,00. Segundo a afirmação do 

autor, pode-se considerar que a empresa, no primeiro período tem R$6,74 de ativos que 

podem ser conversíveis em dinheiro no curto prazo. No segundo momento ela possui R$ 1,16 

e no terceiro período ela possui R$2,29 de ativos conversíveis.  
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A empresa teve um valor bem alto no primeiro período, isso significa que a empresa 

tem condições de saldar suas dívidas no curto prazo, mas esse valor vem da empresa estar 

iniciando suas atividades e ter comprado mercadorias à vista, possuindo um estoque alto, 

assim com valor grande para o ativo circulante.  

Com esses resultados pode-se dizer que a empresa possui resultados considerados 

bons, uma vez que são superiores a R$1,00, no entanto são indicadores estáticos, os quais 

representam uma determinada data de tempo, no entanto são bons índices, que representa a 

empresa em boa situação, segundo o índice de liquidez corrente, além de estarem na linha de 

quanto maior, melhor. 

Na liquidez seca, são considerados os estoques e as despesas do próximo exercício e o 

passivo circulante. O resultado dos três períodos foi: 2,36; 1,16; e 0,99. O que significa que 

num primeiro momento a empresa consegue obter recursos para liquidar 236% das dívidas de 

curto prazo, no segundo momento ela consegue 116% e no terceiro momento ela consegue 

99% para liquidar suas dívidas de curto prazo, assim pode-se verificar que a empresa teve 

uma curva decrescente, no entanto elas estão dentro dos padrões aceitáveis de 0,70 para 

indústrias. 

No entanto deve se levar em consideração que é mais difícil realizar os estoques, já 

que é necessário primeiramente vende-los. Mas pode-se considerar que a empresa não teve 

um momento mais delicado, considerando o que Padoveze (2011, p.140) entende que acima 

de 0,50 é aceitável para o comercio e acima de 0,70 é aceitável para indústria.  

A variação da liquidez seca ocorreu, pois a empresa iniciou comprando mercadorias a 

vista, assim o seu passivo circulante inicial foi baixo, logo após no segundo período, os 

estoques foram zerados, devido às mercadorias terem sido vendidas e substituídas por matéria 

prima nova, e o seu passivo circulante ter valor alto, pois os estoques ainda estavam sendo 

pagos, no terceiro período a variação é menor, assim a empresa passa a ter uma estabilidade 

maior. 

Na liquidez imediata, são considerados as disponibilidades e o passivo circulante da 

empresa. Os resultados obtidos foram: 2,36; 1,16 e 0,95. Os resultados obtidos indicam que 

para cada R$1,00 de divida a curto prazo a empresa possuía em caixa, bancos e aplicações 

financeira, R$2,36 no primeiro período; R$1,16 no segundo período, e R$0,95 no terceiro 

período.  

Com os resultados encontrados verificou-se que o a liquidez imediata foi diminuindo, 

de um período ao outro, o que pode indicar um ajuste melhor da rentabilidade, já que manter 
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altos índices de liquidez imediata pode afetar a rentabilidade, o que significa que a empresa 

pega empréstimos para manter em disponíveis.  

Constatou-se que a empresa não tem muito capital de terceiros, o que se pode observar 

nos próximos indicadores. Assim a análise de liquidez imediata deixa claro que a empresa 

possui índices muito bons, o que a deixa no momento em situação confortável, de maneira 

que as suas disponibilidades pagam as suas contas de curto prazo. 

Pode-se ainda considerar que houve uma flutuação muito grande nos períodos 

estudados. Esta flutuação se deve principalmente pela empresa estar iniciando os seus 

negócios, e com o passar do tempo ela se estabilizou. Assim pode-se dizer que a empresa 

possui condições de trabalhar sem se preocupar no momento com a capacidade de pagamento. 

O próximo índice irá falar sobre o seu endividamento, sua estrutura e seu capital, 

também serão vistos posteriormente os índices de rentabilidade, que mede o quanto a empresa 

é rentável, e a análise vertical e horizontal, que fazem uma análise de estrutura e evolução dos 

dados contábeis. 

 

 

3.2 INDICADORES DE ESTRUTURA E CAPITAL 
 

 

Os indicadores de estrutura e endividamento foram calculados apartir dos índices de 

imobilização do capital próprio, endividamento financeiro e endividamento geral. Abaixo 

consta uma tabela com os resultados obtidos apartir dos índices citados acima: 

 

Tabela 2 - Resultado dos Índices de Estrutura e Endividamento 
Índices de 

Estrutura e 

Endividamento 

Fórmula 2/2009 1/2010 2/2010 

Imobilização do 

Capital Próprio 
Ativo Permanente 

Patrimônio Líquido 
0 0 0,57 

Endividamento 

Geral 
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo    

Patrimônio Líquido 
0,17 2,23 0,48 

Endividamento 

Financeiro 
Empréstimos e financiamentos 

 Patrimônio Líquido 0 0,70 0,15 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

No índice de imobilização do capital próprio, os dois primeiros períodos indicam que 

nada foi investido em ativo permanente. O ativo permanente aparece zerado, pois a empresa 
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não investiu nos dois períodos em ativo permanente, já que os equipamentos e as máquinas ao 

qual ela trabalhava foram cedidos/doados por uma empresa que acabou sendo extinta, apenas 

no terceiro período foi investido na compra de um terreno. Devido a isso não será analisado a 

imobilização do capital próprio, pois não se tem índices para parâmetros. 

O índice de Endividamento Geral considera o passivo circulante, o exigível a longo 

prazo e o patrimônio líquido da empresa. Com os cálculos obtiveram-se os seguintes 

resultados, 0,17; 2,23 e 0,48. O que significa que a empresa possui para cada R$1,00 de 

capital próprio, R$0,17 de capital de terceiros no primeiro período, R$2,23 no segundo 

período e R$0,48 no terceiro período. Essa oscilação no segundo período é devido ao 

patrimônio líquido ter ficado no mesmo valor do período anterior, e da empresa ter tomado 

um empréstimo. Com os resultados obtidos, verificou-se que com esse empréstimo a empresa 

teve um aumento significativo tanto de lucro como de patrimônio líquido, sem falar nos 

estoques que tiveram um aumento considerável.  

Com esses resultados obtidos verificou-se que no primeiro e no terceiro período a 

empresa tinha pouco capital de terceiros tomados, com índices abaixo de 1, esse indicador de 

padrão pode ser considerado quanto menor melhor, pois quanto menor o capital de terceiros 

menores os juros pagos, como conseqüência terá o aumento da rentabilidade. 

No entanto no segundo período houve um índice muito desigual, acarretado pela 

tomada de um empréstimo. Este capital foi utilizado para aumentar a lucratividade da mesma, 

considerando viável a tomada do mesmo.  

O endividamento financeiro é considerado levando-se em conta os empréstimos e 

financiamentos a curto e longo prazo e o patrimônio líquido. Os resultados obtidos nos três 

períodos foram os seguintes, zero no primeiro, 0,70 no segundo e 0,15 no terceiro. Esses 

resultados indicam que no primeiro momento a empresa não possuía capital de terceiros, no 

segundo indica que possuía, para cada R$1,00 de capital próprio, R$0,70 de capital de 

terceiros e no terceiro R$0,15. O índice de endividamento financeiro, calculados pelos índices 

acima é considerado bom, e até muito bom, já que tem resultados abaixo de 1,00.  

Os índices de estrutura e endividamento mostram a situação da empresa estudada 

perante as suas dívidas. Constatou-se que a empresa possui pouco capital de terceiros 

tomados, ou seja, poucos empréstimos e financiamentos. Assim pode dizer que a empresa não 

possui problemas financeiros que possam causar nesse momento da análise prejuízos, e que o 

seu endividamento está sob controle. 

No próximo item será visto a análise dos indicadores de rentabilidade, que irão medir 

se a empresa está sendo lucrativa ou não. 
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3.3 INDICADORES DE RENTABILIDADE 
 

 

Os indicadores de rentabilidade foram obtidos a partir dos cálculos do giro do ativo, 

margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Abaixo consta 

uma tabela com resultados apartir das análises dos índices citados acima: 

 

Tabela 3 – Resultado dos índices de Rentabilidade 
Índices de 

Rentabilidade 
Fórmula 2/2009 1/2010 2/2010 

Giro do Ativo Vendas Líquidas 
Ativo 

2,57 2,57 2,23 

Margem Líquida Lucro Líquido                x100 
Vendas Líquidas 

24,51 (-16,31) 31,22 

Rentabilidade do 

Ativo 
Lucro Líquido               x 100 

Ativo  
63,06 (-42,07) 69,77 

Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido 
Lucro Líquido               x 100 

Patrimônio Líquido Médio 
106,35 (-74,87) 143,16 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

No índice de rentabilidade giro do ativo, os dois primeiros períodos, tem o resultado 

praticamente igual, e o terceiro período tem uma leve diminuição. Os resultados obtidos em 

cada período foram de 2,57; 2,57 e 2,23. Esses dados representam que para cada R$1,00 de 

investimentos a empresas vendeu R$2,57 no primeiro período, R$2,57 no segundo período e 

R$2,23 no terceiro período. A análise que pode ser feita é que a empresa manteve um 

desempenho comercial bom, ou muito bom, utilizando como base os seus indicadores.  

Na margem líquida, os resultados obtidos com os cálculos indicaram que no primeiro e 

no ultimo período houve um resultado muito positivo, no entanto no segundo período o 

resultado não foi bom, apresentando prejuízos. A margem líquida teve como resultados para o 

primeiro período, 24,51%, no segundo -16,31% e no terceiro 31,22%. 

Os resultados obtidos significam a margem de lucro que a empresa teve nos períodos 

estudados. Os resultados do índice de margem líquida apresentada acima indicam que a 

empresa teve dois períodos de lucros considerados bons, pois mostra quanta a empresa obteve 

de lucro para cada R$100,00 vendidos. 
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No entanto em um dos períodos apresentou-se um resultado negativo, comparando os 

outros períodos com o segundo, o que levou a um resultado negativo, foi um aumento nos 

custos das mercadorias, com relação às vendas efetuadas, que foram relativamente baixas, se 

comparadas com o terceiro período. 

O índice rentabilidade do ativo considera o lucro líquido e o ativo. Os resultados 

obtidos indicam quanto à empresa obtém de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 

Os resultados obtidos foram 63,06% no primeiro, -42,07% no segundo e 69,77% no terceiro 

período. 

Os resultados encontrados no primeiro e no terceiro período foram considerados muito 

bons, com margem alta de rentabilidade. No entanto no segundo período, o resultado foi 

negativo, por conseqüência do aumento dos custos, e baixa venda de mercadorias do período, 

já citado acima. Mas a recuperação já aconteceu no terceiro momento com 69,77%.  

No segundo período o resultado foi negativo, pois a empresa manteve as compras 

realizadas, no entanto as vendas não aconteceram no mesmo patamar. No entanto as vendas 

aconteceram, mas não estão nos demonstrativos contábeis, pois foram feitas sem a emissão de 

notas fiscais. 

A rentabilidade do Patrimônio Líquido é a rentabilidade do capital próprio investido, e 

considera o lucro líquido e o patrimônio líquido médio, indica quanto à empresa obtém de 

lucro para cada R$100,00 de investimento de capital próprio. Os índices encontrados foram, 

para o primeiro período 106,35%, para o segundo 0% e para o terceiro 143,16%.  

Os resultados encontrados no primeiro e no terceiro período indicam um ótimo 

investimento, pois é muito difícil um investimento dar essas margens de retorno em tão pouco 

tempo. No entanto no segundo período o resultado foi 0%, o que aconteceu no segundo 

período foi o patrimônio líquido não ter ocorrido variação, permaneceu inalterado.  

A análise de rentabilidade mostrou que a empresa estudada possui bons e ótimos 

índices de rentabilidade, apesar do segundo período ter o lucro líquido negativo, indicando 

prejuízo. Assim como na rentabilidade do patrimônio líquido do segundo período, o resultado 

indicar zero, onde o balanço patrimonial não mostra variação.  

Assim pode-se verificar que com os índices de rentabilidade a empresa é perfeitamente 

rentável e possui bons índices de lucratividade. Também pode ser visto que houve uma grande 

volatilidade nos períodos estudados, o que pode ser considerado que a empresa estava e está 

no início, e passa pelo processo de estabilização. Além de no segundo período a empresa ter 

vendido mercadorias sem a emissão de notas fiscais, o que acarretou em resultados negativos.  
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O próximo item a ser analisado será a análise horizontal e vertical, e irão trazer uma 

análise da estrutura e participação, assim como serão analisados um período anterior a outro. 

 

 

3.4 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 
 

 

Os indicadores da análise vertical e horizontal foram obtidos a partir dos cálculos dos 

índices da análise vertical do balanço patrimonial, e da demonstração de resultados e da 

análise horizontal do balanço patrimonial e da demonstração de resultados. Abaixo veremos 

uma tabela com os resultados da análise vertical e horizontal do balanço patrimonial: 

 

Tabela 4 - Resultados da Análise Vertical e Horizontal do Balanço Patrimonial 

Balanço patrimonial 2/2009 1/2010 2/2010 

 R$ AV - % AH R$ AV - % AH R$ AV - % AH 
Ativo R$ 11.969,34 100% 100 R$ 18.140,47 100,00% 51,56 R$ 46.057,17 100,00% 284,79 

Circulante R$ 11.969,34 100% 100 R$ 18.140,47 100,00% 51,56 R$ 26.057,17 56,57% 117,70 
Disponível R$ 4.200,73 35,10% 100 R$ 18.140,47 100,00% 331,84 R$ 10.833,67 23,53% 157,90 

- Caixa e bancos R$ 4.200,73 35,10% 100 R$ 18.140,47 100,00% 331,84 R$ 10.833,67 23,53% 157,90 

Créditos de func. 13º e férias R$            - 0,00% 0 R$            - 0,00% 0 R$       510,60 1,11% 0 

Estoques R$ 7.768,61 64,90% 100 R$            - 0,00% -100,00 R$ 14.712,90 31,94% 89,39 
Ativo Não circulante-

Imobilizado 
R$            - 0,00% 0 R$            - 0,00% 0 R$ 20.000,00 43,42% 100 

 Total Ativo = 100% 100 Total do ativo 100,00%  Total do ativo=100%  
Passivo          
Passivo R$ 11.969,34 - 100 R$ 25.773,89 100,00% 115,33 R$ 46.057,17 100,00% 284,79 

Circulante R$ 1.773,90 14,82% 100 R$ 15.578,45 60,44% 778,20 R$ 11.358,94 24,66% 540,34 
Obrigações diversas R$ 1.773,90 14,82% 100 R$ 15.578,45 60,44% 778,20 R$ 11.358,94 24,66% 540,34 

Empréstimos e Financiamentos R$            - - 100 R$ 7.210,00 27,97% 100,00 R$ 5.465,17 11,87% -24,20 

Fornecedores R$ 1.339,64 11,20% 100 R$ 7.872,87 30,54% 487,69 R$ 4.337,58 9,42% 223,79 
Obrigações fiscais R$     159,24 1,33% 100 R$     269,78 1,04% 69,42 R$ 706,22 1,53% 343,49 
Obrigações sociais R$     275,02 2,30% 100 R$     225,80 0,88% -17,90 R$ 849,97 1,85% 209,06 

Patrimônio Líquido R$ 10.195,44 85,17% 100 R$ 10.195,44 39,55% 0,00 R$ 34.698,23 75,34% 240,33 
Capital Social R$ 4.000,00 33,41% 100 R$ 4.000,00 15,51% 0,00 R$ 4.000,00 8,68% 0,00 

Lucro ou Prejuízos Acumulados R$ 6.195,44 51,76% 100 R$ 6.195,44 24,03% 0,00 R$ 30.698,23 66,65% 395,50 
       Total do passivo 100,00%  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A análise vertical é realizada assumindo 100% do total geral do ativo e do passivo. A 

análise horizontal é realizada assumindo 100% todas as contas de um determinado período e 

faz-se uma relação percentual em cima dos dados desse período, fazendo uma comparação 

com o período anterior. A análise feita logo abaixo é referente ao balanço patrimonial da 

empresa. 

A interpretação dos dados acima é simples, ao quais os resultados indicam quanto 

representa cada elemento patrimonial em relação ao total, obtendo-se, assim, a estrutura de 

participação dos elementos do ativo total. PADOVEZE (2011, 184). 
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Utilizando o que Padoveze (2011) colocou acima, e a tabela com os resultados dos 

cálculos da empresa, pode-se fazer análises sobre a relação com a análise vertical, tendo como 

base o ativo da empresa. 

Os estoques, por exemplo, no final do primeiro período, 2/2009, representam 64,90% 

do total do ativo da empresa. No entanto constatou-se que os valores de estoque do próximo 

período estão zerados, como se na data dos dados, a empresa não tivesse estoques, o que pode 

ter acontecido. Já no terceiro período, constatou-se um estoque que representa 31,94% do 

ativo da empresa para o exercício 2/2010. 

Os estoques do segundo período podem estar zerados, pois a empresa fez grandes 

vendas no período sem nota fiscal, o que ocasionou esses resultados, e fez a renovação de 

seus estoques, por materiais mais novos, de melhor qualidade e com melhores preços. 

O disponível da empresa no primeiro período representa 35,10% do total do ativo da 

empresa. No segundo período, ele representa 100% e no terceiro período 23,53%. Com esses 

resultados pode-se dizer que a empresa passou com dificuldades no segundo período, e teve 

que recorrer a empréstimos, devido a isso, o índice de 100% no disponível da análise vertical. 

Isso será verificado no passivo, vendo que a empresa tomou R$7.210,00 de empréstimos. 

O ativo não circulante, ou imobilizado, consta nos dois primeiros períodos com 

valores zerados. Isso devido à empresa ter recebido de doação os seus equipamentos de 

trabalho, e máquinas de produção. No terceiro período o imobilizado representou 43,42% do 

ativo total da empresa, esse valor é referente à compra de um terreno para construção da sede 

da empresa. 

Com relação à análise horizontal, foi utilizada também a tabela 4, ao qual usou como 

referência o primeiro período, o utilizando como 100%, para a análise dos próximos períodos, 

assim analisou-se primeiro o ativo da empresa.  

O ativo total da empresa teve um crescimento de 51,56% no segundo período, com 

relação ao primeiro período, e 284,79% no terceiro período, o que demonstra o crescimento 

da empresa, no pouco período de análise da empresa. 

Outro item que pode ser analisado são as disponibilidades as quais cresceram 

significativamente, no segundo período 331,84% e no terceiro 157,90%. 

Com relação aos estoques, no segundo período o valor estava zerado, no entanto no 

terceiro período o valor apresentou um crescimento de 89,39% do primeiro período. Aos 

estoques podemos fazer outra análise, já utilizando os fornecedores, pois como os estoques 

aumentaram a conta com os fornecedores também aumentou, isso pode ser verificado, se for 
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utilizado à tabela, aos quais os fornecedores aumentaram 30,54%, no segundo, e no terceiro o 

aumento foi de 223,79%, o que justifica o aumento dos estoques. 

O ativo não circulante, ou imobilizado não se pode levar em consideração, pois a 

empresa não fez investimentos, apenas no terceiro período ocorreu à compra de um terreno, 

para posterior construção da empresa. Isso se deve, pois a empresa ganhou os equipamentos e 

máquinas para operar, de uma antiga empresa do mesmo ramo, que não atua mais no 

segmento. 

O passivo da empresa, representado no balanço patrimonial, representa os deveres da 

empresa, como empréstimos, fornecedores, obrigações fiscais e sociais, entre outros. Será 

analisada abaixo a análise vertical dos itens constantes no passivo.  

Constatou-se que a dívida com os fornecedores no final do primeiro período, 

representa 11,20%, no final do segundo 30,54% e no terceiro 9,42%. Assim pode-se dizer que 

no segundo período a empresa não conseguiu comprar muitas mercadorias avista, pois são 

números relativamente baixos, para fornecedores, no entanto a empresa está mantendo uma 

constante, com isso analisa-se que neste segundo período, a empresa passou a comprar mais a 

prazo. 

Considerando os lucros e prejuízos acumulados, verificou-se que a empresa, possui 

uma margem alta de lucros, com 51,76%, 24,03%, e 66,65%, o que significa bons lucros 

perante o passivo da empresa. 

O capital social da empresa se manteve inalterado, o que ocasionou índices 

decrescentes de um período para o outro. 

Os empréstimos e financiamentos foram adquiridos no segundo período, onde a 

empresa passou por uma pequena dificuldade, ao qual no segundo período ele representa 

27,97% do seu passivo e no terceiro representa 11,87%, o que se pode dizer que no ultimo 

período a situação foi normalizada. 

A análise horizontal da empresa, referente ao passivo, nos três períodos estudados, 

pode ser analisada da seguinte maneira. O passivo circulante teve uma grande variação, no 

segundo e terceiro períodos foram de respectivamente, 778,20% e 540,34%.  Devido ao 

aumento dos estoques da empresa, assim como a tomada de capital de terceiros. 

Os empréstimos tiveram uma variação negativa no terceiro período, de -24,20%, 

devido a ele estar sendo pago. No primeiro período, não havia empréstimos, então o índice 

iniciou no segundo período. 

Os fornecedores tiveram variação grande, assim como o passivo circulante. A variação 

foi de 487,69% e 223,79%, tendo como base o primeiro período. Isto representa um aumento 
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principalmente de vendas, assim como do passivo circulante da empresa, sem falar que apartir 

desse momento a empresa se torna mais conhecida no mercado e com maior credibilidade. 

A variação dos lucros e prejuízos correu apenas no terceiro período já que no segundo 

a empresa não teve lucros. No entanto no terceiro período a variação foi de 395,50%, o que 

mostra o crescimento da empresa, juntamente com os seus lucros. 

O patrimônio líquido da empresa teve aumento também no terceiro período, pois no 

segundo a empresa não teve lucros, assim o seu patrimônio permaneceu inalterado. No 

terceiro período a variação foi de 240,33%, o que demonstra que a empresa se recuperou e seu 

patrimônio aumentou significativamente. 

Com relação à análise vertical e horizontal da empresa, pode-se dizer que a mesma 

encontra-se em situação confortável no momento. Apesar de ter passado por dificuldades no 

segundo período, com a necessidade da tomada de capital de terceiros. No entanto a mesma se 

recuperou e aumento o seu patrimônio líquido, assim como os seus lucros. 

O próximo item analisado será a análise vertical e horizontal da demonstração de 

resultados. Abaixo segue uma tabela com a demonstração de resultados da empresa estudada 

com os valores da análise vertical e horizontal. 

 

Tabela 5 - Resultados da Análise Vertical e Horizontal da Demonstração de Resultados 

  
2/2009 1/2010 2/2010 

DRE R$ AV AH R$ AV - % AH R$ AV - % AH 

Receita operacional bruta  30.794,04 102,82% 100  R$ 46.777,40  102,82% 51,90  R$ 102.911,09  103,15% 234,19 

Impostos -846,84 -2,82% 100 -R$ 1.286,38  -2,82% 51,90 -R$     3.144,12  -3,15% 271,28 

Receita operacional líquida 29.947,20 100% 100  R$ 45.491,02  100% 51,90  R$ 99.766,97  100,00% 233,14 

Custos dos produtos -11.180,16 -37,33% 100 -R$ 39.523,83  86,88% 253,52 -R$ 36.087,53  -36,17% 222,78 

Lucro Bruto 18.767,04 62,66% 100  R$ 5.967,19  13,11% -68,20  R$ 63.679,44  63,83% 239,32 

Despesas Operacionais 11.218,32 37,46% 100  R$ 13.600,61  29,89% 21,24  R$ 31.543,23  31,62% 181,18 

Lucro Líquido 7.548,72 25,20% 100 -R$ 7.633,42  -16,78% -201,12  R$ 32.136,21  32,21% 325,72 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A análise vertical da demonstração de resultados toma como referência a receita de 

vendas líquidas dos impostos, que passa a representar 100%. Padoveze (2011, p.184). As 

relações obtidas são a verificação da estrutura de custos e despesas da empresa e da 

mensuração das margens ou lucratividade das vendas. 

Apartir dos resultados obtidos verificou-se o seguinte com relação à análise vertical da 

empresa no primeiro período. Os custos dos produtos representam 37,33% da receita da 

liquida da empresa; O lucro bruto representa 62,66% da receita; As despesas operacionais 

representam 37,46%; E o lucro líquido representa 25,20%. Assim pode-se dizer que a 
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composição ao qual a análise vertical mostra é relativamente satisfatória, os índices são bons, 

principalmente com relação ao lucro líquido. 

No segundo período, foram obtidos índices diferentes do primeiro, assim os resultados 

foram: os custos dos produtos representam 86,88% da receita da liquida da empresa; O lucro 

bruto representa 13,11% da receita; As despesas operacionais representam 29,89%; E o lucro 

líquido representa -16,78%. Assim verificou-se que esses resultados mostram um custo maior 

com relação às vendas, e por conseqüência um prejuízo no período. Esse resultado se deve ao 

fato de a empresa ter vendido mercadorias, mas não ter emitido notas fiscais. 

Observou-se que a empresa passou por dificuldades no segundo período. Seus custos 

aumentaram, o lucro bruto diminuiu, as despesas diminuíram, e o seu lucro líquido foi 

negativo, ou seja, a empresa teve prejuízo no segundo período. Analisando a empresa, 

constatou-se que foi o segundo período onde a empresa trabalhou com a emissão de poucas 

notas fiscais, assim, ela vendeu mercadorias, mas elas saíram sem a emissão do cupom fiscal. 

Com isso as suas vendas se tornaram baixas, a compra de mercadorias se manteve, devido a 

isso o valor foi negativo. 

No terceiro período foram obtidos os seguintes dados referentes à análise vertical. Os 

custos dos produtos representam 36,17% da receita da liquida da empresa; O lucro bruto 

representa 63,83% da receita; As despesas operacionais representam 31,62%; E o lucro 

líquido representa 32,21%. 

O terceiro período mostrou diferenças apartir do segundo, no entanto continuou uma 

constante do primeiro período. Já que a empresa apresentou um custo de mercadorias 

praticamente igual ao primeiro, assim como o seu lucro, as despesas operacionais e teve um 

pequeno aumento no lucro líquido. Com isso pode-se dizer que a empresa possuiu bons 

índices de análise vertical, que a empresa possui lucros dentro da normalidade pra ela. E que o 

segundo período acabou por ter vendas sem comprovação da empresa. 

A análise horizontal da empresa utilizou o semestre 2/2009 como 100%, apartir dele 

fez-se as comparações necessárias. Com ele constatou-se que a empresa teve um aumento de 

51,90% e 234,19% no segundo e terceiro períodos analisados respectivamente. Assim notou-

se que a empresa obteve aumento de vendas. Apesar do aumento nas vendas não houve 

aumento no seu lucro na mesma proporção, pois os seus custos aumentaram bruscamente, 

principalmente no segundo período. A maior diferença de valores está mesmo no segundo 

período, com vendas abaixo da crescente que a empresa teve no terceiro período, por isso do 

resultado negativo do período. 
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Assim constatou-se que a empresa MV MOLDURAS, tem índices bons de 

rentabilidade e lucratividade, que a sua situação financeira é boa. Com as análises feitas por 

indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade e análise vertical e horizontal foram 

importantes para a empresa.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONSIDERACOES FINAIS 
 

 

O objetivo geral deste trabalho foi de apresentar uma análise sobre a situação 

financeira da empresa MV MOLDURAS, fabricante de porta retratos.  

O referencial teórico deste trabalho trouxe uma base muito grande para este autor. Ele 

mostrou os caminhos da análise econômicos financeira, e o método de pesquisa demonstrou 

como seria feito a análise do trabalho. 

Com base nos dados analisados, o estudo mostrou resultados diferentes dos que os 

sócios apresentavam, com reclamações a respeito de baixos retornos. 

A empresa estudada possui dois anos e pouco de existência, o que prejudicou as 

análises realizadas. Devido a isso o processo de análise teve que ser dividido em semestres, ao 

invés de anuais, o que seria o mais indicado. Com isso o segundo período relacionado à data 

de 01 de Janeiro de 2010 a 30 de Junho de 2010, teve uma pequena variação, deixada pelos 

resultados negativos da empresa, devido à mesma não ter emitido as notas fiscais necessárias, 

o que a deixou em situação de prejuízo.  

Em relação aos indicadores de liquidez a empresa apresentou índices baixos. O que 

indicam que a empresa possui capacidade de pagamento, e que suas despesas estão sob 

controle. Com relação aos indicadores de endividamento constatou-se que a empresa possui 

poucos empréstimos e financiamentos, utilizando principalmente capital próprio para 

investimentos. Com relação aos indicadores de rentabilidade a empresa está com bons índices, 

o que indica que a empresa é rentável e lucrativa.  

Por fim utilizou-se a análise vertical e horizontal. A análise vertical do balanço 

patrimonial com relação aos estoques mostrou que a empresa tinha mais em estoques do que 

em valores em caixa e disponíveis. Com relação aos fornecedores, a análise mostrou que são 

considerados baixo as contas com fornecedores ficando na casa dos 10% sobre o passivo total. 

Com relação ao demonstrativo de resultados foram realizadas análises referentes aos custos 

das vendas e as despesas operacionais, o que resultou em lucros no primeiro e no terceiro 

períodos analisados.  

A análise horizontal apresentou a empresa em boas condições, suas comparações 

foram boas relacionadas com um período ao outro. A análise mostrou que a empresa teve uma 

crescente nas suas vendas, menos no segundo período, mas já retomando no terceiro. Com 
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isso os seus custos também aumentaram. O único problema apresentado foi no segundo 

período, onde a empresa apresentou prejuízos. Mas logo recuperados no terceiro período.  

De maneira geral e com base nos indicadores analisados, pode-se dizer que a empresa 

MV MOLDURAS é rentável. O investimento mostra um potencial interessante de renda, e 

que o negócio é próspero, considerando os dados analisados. Assim pode-se dizer que se a 

empresa continuar com a gestão praticada no momento, no próximo período, o resultado será 

muito próximo do último analisado, já que sua gestão é claramente lucrativa.   

O presente trabalho apresentou limitações, principalmente quanto ao período estudado, 

já que a empresa possui pouco mais de dois anos de existência. Assim em trabalhos futuros, 

sugiro a análise de empresas com maior tempo de funcionamento, com isso a análise ficaria 

mais completa. 
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ANEXO A - BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESA MV MOLDURAS  
PERIODOS: 2/2009; 1/2010; 2/2010  

 
CONTAS 2/2009 1/2010  2/2010  

        

Ativo  R$                             11.969,34   R$          18.140,47   R$        46.057,17  

Ativo Circulante  R$                             11.969,34   R$          18.140,47   R$        26.057,17  

Disponível  R$                              4.200,73   R$          18.140,47   R$        10.833,67  

Caixa  R$                              3.095,76   R$          10.229,16   R$          7.939,08  

Depósitos Bancários  R$                              1.104,97   R$            7.911,31   R$          2.894,59  

        

Créditos de funcionários  R$                                        -     R$                      -     R$             510,60  

Antecipações de férias  R$                                        -     R$                      -     R$             510,60  

        

Estoques  R$                              7.768,61   R$                      -     R$        14.712,90  

Ativo Permanente  R$                                        -     R$                      -     R$        20.000,00  

        

        

        

Passivo  R$                             11.969,34   R$          25.773,89   R$        46.057,17  

Passivo Circulante  R$                              1.773,90   R$          15.578,45   R$        11.358,94  

Obrigações diversas  R$                              1.773,90   R$          15.578,45   R$        11.358,94  

Empréstimos e financ.  R$                                        -     R$            7.210,00   R$          5.465,17  

Fornecedores  R$                              1.339,64   R$            7.872,87   R$          4.337,58  

Obrigações fiscais  R$                                 159,24   R$               269,78   R$             706,22  

Obrigações Sociais  R$                                 275,02   R$               225,80   R$             849,97  

        

Patrimônio Líquido  R$                             10.195,44   R$          10.195,44   R$        34.698,23  

Capital Social  R$                              4.000,00   R$            4.000,00   R$          4.000,00  

        

Lucros ou Prejuízos Acum.  R$                              6.195,44   R$            6.195,44   R$        30.698,23  
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ANEXO B – DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCICIO  

EMPRESA MV MOLDURAS  
PERIODOS: 2/2009; 1/2010; 2/2010  

 
 

   2/2009  1/2010  2/2010  

Receita Operacional Bruta  R$          30.794,04   R$ 46.777,40   R$ 102.911,09  

(-) deduções da receita bruta (impostos) -R$              846,84  -R$ 1.286,38  -R$     3.144,12  

        

Receita operacional Líquida  R$          29.947,20   R$ 45.491,02   R$ 99.766,97  

        

Custos dos produtos/mercadorias/serviços -R$          11.180,16  -R$ 39.523,83  -R$ 36.087,53  

        

Lucro Bruto  R$          18.767,04   R$ 5.967,19   R$ 63.679,44  

        

Despesas Operacionais -R$          11.218,32  -R$ 13.600,61  -R$ 31.543,23  

Administrativas -R$            9.743,11  -R$ 10.395,29  -R$ 26.431,02  

Com pessoal -R$            9.194,92  -R$      185,40  -R$ 25.114,47  

Utilidades e serviços  R$                     -     R$             -    -R$        189,66  

Gerais -R$              545,80  -R$ 1.105,00  -R$     1.126,00  

Não dedutíveis -R$                  2,39   R$             -     R$           0,89  

        

Com veículos -R$              849,30   R$             -    -R$        457,81  

        

Despesas financeiras -R$              263,21  -R$ 1.389,25  -R$     3.291,44  

        

Despesas tributárias -R$              362,70  -R$      525,67  -R$     1.362,96  

        

Lucro Operacional Líquido  R$            7.548,72  -R$ 7.633,42   R$ 32.136,21  

        

Provisão para contribuição social  R$                     -     R$             -     R$              -    

        

Provisão para imposto de renda  R$                     -     R$             -     R$              -    

        

Lucro Líquido do exercício  R$            7.548,72  -R$ 7.633,42   R$ 32.136,21  

 


