
1 

 

             

COMO A UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS PODEM TRANSMITIR 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA UMA EMPRESA 

 

 

Andreia da Silva de Souza
 

 

 

RESUMO 

 

Este presente trabalho tem como principal intuito identificar como a utilização dos índices 

financeiros podem transmitir informações importantes para uma empresa, limitada em um 

breve resumo das fontes teóricas, que serve de base nos índices financeiros. O objetivo deste 

estudo é apresentar a utilização dos índices financeiros no controle da gestão administrativa 

empresarial. No entanto, os indicadores são parâmetros que medem e avaliam o desempenho 

do controle da gestão administrativa de uma empresa. Sem essas ferramentas, mensurar a 

evolução financeira das empresas é quase impossível e traz impactos nas futuras tomadas de 

decisões. A metodologia utilizada é de caráter bibliográfico, levando em conta a sua 

importância. Assim, a sua análise deve ser feita com muita cautela para não cair em erro de 

interpretação e comprometer ainda mais a continuidade da gestão. Seus índices representam 

um raio x da empresa no momento da sua apuração. A intepretação dos índices financeiros 

transmiti informações de referências pode ser melindrosa quando, isoladamente, se analisa um 

único índice. Conclui-se assim, que essa conduta pode fornecer dados de uma situação 

financeira confortável ou não. Contudo, para analisar não basta simplesmente aplicar uma 

fórmula, e sim a interpretação do valor obtido. 
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ABSTRACT 

 

This present work aims to identify how the use of financial indices can convey important 

information to a company, limited to a brief summary of theoretical sources, which serves as a 

basis for financial indices. The aim of this study is to present the use of financial ratios in the 

control of business administrative management. However, indicators are parameters that 

measure and evaluate the performance of a company's administrative management control. 

Without these tools, measuring the financial evolution of companies is almost impossible and 

impacts future decision-making. The methodology used is bibliographical, taking into account 

its importance. Thus, its analysis must be carried out with great care so as not to fall into a 

misinterpretation and further compromise the continuity of management. Its indices represent 

an x-ray of the company at the time of its calculation. The interpretation of financial indexes 

conveying reference information can be tricky when, in isolation, a single index is analyzed. It 

is thus concluded that this conduct can provide data on a comfortable financial situation or 

not. However, to analyze it is not enough to simply apply a formula, but the interpretation of 

the obtained value. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças num mundo globalizado, com transformações políticas, sociais e 

econômicas cada vez mais rápidas, que atingem um número maior de empresas. Essas 

mudanças afetam diretamente a vida dos seus clientes potenciais. Assim, acompanhar as 

necessidades das empresas e os procedimentos fundamentais para identificar novas 

oportunidades. 

O estudo tem como objetivo analisar a importância da utilização dos índices 

financeiros, isto é, transmitir informações importantes para uma empresa. Considerando que 

muitas empresas não dedicam a devida atenção ao fluxo de caixa como fator decisivo para a 

continuidade financeira da empresa, esse estudo se faz pertinente a fim de demonstrar os 

fatores que levam o fluxo de caixa a ser determinante nas finanças das corporações. 

Acredita-se que este estudo justifica-se porque proporciona o índice das 

informações financeiras, das quais assumi um processo de extrema importância para as 

empresas.  Mediante as definições, especialmente no serviço de gestão indispensável a 

satisfação, apresentando o embasamento deste trabalho, fazendo com que despertasse o 

interesse da solução no enfoque do índice financeiro.  

Neste contexto a pretensão de proporcionar aos alunos e a comunidade em geral a 

importância do estudo. Assim, compreendendo a importância dos indicadores financeiros, 

você conhecerá melhor os seus negócios, suas fraquezas e seus pontos fortes. Dessa maneira, 

será possível colocar em ação um planejamento financeiro estratégico, e caso seja necessário, 

fazer alterações para a busca de resultados cada vez melhores para a sua gestão. Esperamos 

com este artigo contribuir para a divulgação das técnicas contábeis utilizadas na contabilidade 

pública municipal no âmbito dos estudantes e de outras pessoas interessadas. 

 

2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis tornam-se parte integrante das informações que as 

empresas divulgam. Portanto, as demonstrações contábeis têm como objetivo fornecer 

informações acerca da posição patrimonial e financeira, seu desempenho e também os fluxos 

de caixa da entidade para que seja útil aos usuários na hora da avaliação, bem como na 

tomada de decisões econômicas. (SILVA, 2012). 
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Coronado (2014, 77) afirma que a estrutura dos relatórios contábeis pode ser 

considerada através do sistema contábil, que cabe ao gestor realizar estudo sobre a sua 

natureza dos fatos ocorridos, culminando com o planejamento dos relatórios e formulários 

necessários para os registros das transações. 

De acordo com o Decreto da Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007, alterada pela 

Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e da Lei n. 6.385 de 7 de dezembro de 1976 e estende 

às sociedades empresárias de grande porte disposições sobre a elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis e financeiras. Conforme o Decreto da Lei n. 11.638/07, artigo 176 as 

demonstrações contábeis são proposta pelo balanço patrimonial, demonstrações de resultado 

do exercício, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de lucros e prejuízos 

acumulados, demonstração de mutações do patrimônio líquido e da demonstração do valor 

adicionado. 

Segundo Ribeiro (2013, p. 56) nas demonstrações contábeis o balanço patrimonial 

demonstra a posição patrimonial e financeira, ou seja, a saúde financeira da empresa. 

Enquanto o desempenho fica a cargo da demonstração do resultado. E as mutações ocorridas 

no exercício da posição financeira são fornecidas pela demonstração dos fluxos de caixa. 

Desse modo, o exame da análise das demonstrações contábeis se torna a base do processo de 

avaliação das empresas. 

Portanto, a demonstração do resultado do exercício tem por finalidade demonstra 

o emprenho da entidade, comparação e geração de receitas com o esforço necessário para isto, 

visa demonstrar detalhes do resultado através do lucro e prejuízos obtidos por determinada 

empresa em certo período. 

Silva (2012, p. 20) afirma que a demonstração do resultado do exercício tem a 

finalidade de mostrar o desempenho da entidade, comparando a geração de receita com o 

esforço necessário para isto. Essa comparação é feita para um período de tempo, que pode ser 

um ano, um trimestre ou até mesmo um mês. 

A Demonstração começa expondo a receita que a empresa obteve durante o ano 

de anterior, assim pode verificar a comparação entre as receitas e as despesas. Como o valor 

das receitas é maior que o das despesas, a empresa teve um resultado positivo, ou seja, teve 

lucro. Caso a soma das despesas fosse maior que as receitas, o resultado seria negativo, ou 

prejuízo. (CORONADO, 2014). 

As suas demonstrações contábeis que são observadas de acordo com os princípios 

da contabilidade e seu reconhecimento das despesas, custos e receitas. Deve ser analisada a 
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relação de custo e beneficio para a empresa. Com isso entende-se que qualquer entidade, de 

microempresa e grandes corporações, têm condições de manter um sistema contábil de 

informação. É destinada a demonstração do resultado com a intenção de evidencia a 

composição formando em um determinado período do exercício. 

As demonstrações contábeis são elaboradas tomando como base os livros 

contábeis, nos quais os fatos foram registrados. Desses livros o principal é o livro razão, que 

são retirados todos os saldos das diversas contas da empresa que irão compor as peças 

contábeis a serem levantadas. Levantar informações significar conhecer as estruturas do 

sistema operacional da microempresa. (MULLER, 2013). 

 

3. ÍNDICES FINANCEIROS 

 

A análise das demonstrações contábeis por índices consiste na confrontação entre 

o diversos grupo ou contas patrimoniais e de resultado de forma que se estabeleça uma 

relação logica que possibilite a mensuração da situação econômica e financeira da empresa. 

Os indicadores financeiros são métricas de performance, oriundos dos demonstrativos 

financeiros que abarcam um empreendimento. (DORNELAS, 2014). 

No ramo dos investimentos, os indicadores financeiros são essenciais. Eles são 

úteis para a tomada de decisão sobre qual investimento é o melhor a se fazer. Com os dados 

em mãos, por exemplo, você pode investir em algo que te dê o maior lucro possível. Os 

índices são divididos em índices financeiros e econômicos. 

 

Índice Econômico: são aqueles que indicam margem de lucro 

(rentabilidade), de retorno de capital investido, velocidade das 

operações realizadas, entre outros.  

 

Os índices Financeiros: são aqueles que evidenciam a situação 

financeira da empresa o 

 

Índice de liquidez: têm como objetivo apurar a capacidade da 

empresa saldar suas obrigações com terceiros, ou seja, pagar seus 

passivos. O índice de liquidez estuda a capacidade do pagamento da 

empresa. 
 

 Índice de endividamento as obrigações a curto e ao longo prazo 

além de estudar a dependência de capital próprio e capital de terceiros 

destaca-se quatro tipos principal de liquidez. (MULLER, 2013) 
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Os índice são conhecidos como: 

 

Liquidez Corrente: Mede a capacidade de pagamento da dívida de 

curto prazo por meio da circulação do ativo circulante de acordo com 

CARTELO e SOUZA “leva em consideração apenas os ativos e 

passivos de curto prazo (circulante) e estabelece a capacidade de 

pagamento no período de um ano, sendo, portanto, mais preciso que o 

índice de liquidez geral. 

 

Liquidez Seca: Mede a capacidade das dívidas ao logo prazo através 

da realização do ativo circulante desconsiderando o estoque, esta é 

uma variante muito adequada para se avaliar conservadoramente a 

situação de liquidez da empresa. Confronta o ativo circulante com o 

passivo circulante, porem o ativo circulante não é considerado na sua 

totalidade. Os estoques são subtraídos. Esta subtração é uma forma de 

eliminar riscos de realização desse ativo. Podemos considera-lo como 

um índice mais rígido e até com excesso de conservadorismo, pois os 

estoques foram avaliados adequadamente. 

 

Índice de Liquidez Imediata: Mede a capacidade de pagamento das 

dívidas de curto prazo unicamente através da realização dos 

disponível, ou seja, este índice representa o valor de quanto se dispõe 

imediatamente para saldar as dívidas de curto prazo 

 

Índice de Liquidez Geral: Este índice mostra a saúde financeira ao 

longo prazo da empresa confronta o total de ativo circulante e 

realizável a longo prazo com o total dos passivos também circulante e 

de longo prazo. Pode considerar que esse índice representa quanto a 

empresa possui de ativo circulante mais realizável a longo prazo para 

cada unidade monetária de obrigação total. A principal restrição que 

se faz a esse índice é de que a inclusão dos ativos e dos passivos de 

longo prazo o torna menos preciso, uma vez que os prazos de 

realização dos ativos de longo prazo podem ser diferentes dos prazos 

dos vencimentos dos passivos de longo prazo. (RIBEIRO,2013) 

 

Prazos Médio: são índices que podem ser dados em número de vezes de 

renovação do item ou em dias. 

 

Prazo Médio de Renovações de estoques: Comprara o CMV ou 

CPV com o volume de estoques médio – (estoque inicial mais estoque 

final). Procura-se representar quantas vezes se renovou o estoque 

devido as vendas. Quantas vezes os estoques foram renovados e o 

número de dias de estocagem médio. 

 

Prazo Médio de Recebimento de Clientes: Este índice confronta as 

vendas a prazo com o saldo médio das contas a receber de clientes, 

indica o prazo médio de recebimento das duplicatas, quantas vezes o 
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volume de duplicatas a receber foi renovado e o número de dias, em 

média, para recebimento. 

 

Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores: Confronta as compras 

prazo com o saldo médio de duplicatas a pagar a fornecedores indica o 

prazo médio que as compras a prazo foram pagas, ou seja, quantas 

vezes o volume de duplicatas a pagar foi renovada e o número de dias, 

em média, para pagamento. A conjugação de prazo médio de 

estocagem mais prazo médio de recebimentos de clientes com prazo 

médio de pagamento a fornecedores. Por intermédio desse indicador, a 

empresa sabe se está financiando as operações de seus fornecedores. 

Entretanto quanto mais próximo do equilíbrio (=1), melhor, ou seja, se 

a empresa recebe o valor das vendas antes ou depois do pagamento 

das duplicadas aos fornecedores. (CORONADO, 2014) 

 

Para a obtenção se índices confiáveis, são necessárias algumas preocupações que 

levem em conta a qualidade e a padronização dos métodos utilizados para a elaboração das 

demonstrações contábeis que podem envolver até a necessidade de reclassificação de alguns 

itens. Ressalta-se que o índice obtido não é a analise em si. Esta se dará a partir da obtenção 

de um conjunto de índices suficientes para se fazer juízo da demonstração analisada. (SILVA, 

2012) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta desse trabalho foi apresentar como a utilização dos índices 

financeiros podem transmitir informações importantes para uma empresa. Portanto, para uma 

empresa seja montada e inicie suas atividades, é necessário um esforço financeiro por parte 

dos gestores.  

As estatísticas demonstram que um dos fatores que mais contribui para o sucesso 

de uma empresa. Assim, o índice financeiro é visto como indicador que mostra a 

movimentação financeira em um período específico, ou seja, o que entrou e saiu do caixa. 

Essa ferramenta permite analisar os resultados e ao mesmo tempo fazer estimativas futuras. 

Portanto, o estudo possibilitou o entendimento das ferramentas financeiras para 

identificação dos índices econômicos de uma organização. Assim, a área financeira tem a 

tendência de usar o fluxo de caixa realizado em um período determinado para fazer a 

construção do fluxo de caixa projetado, podendo ser de curto ou longo prazo.  

No caso de o fluxo de caixa projetado ser de curto prazo, são verificadas os 

excedentes e faltas da empresa com base em informações passadas. Quando o fluxo de caixa é 
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de longo prazo, é preciso ser feita uma avaliação das capacidades que a empresa tem de se 

auto-financiar, de controlar a movimentação do capital de giro necessário para determinado 

período e de demonstrar o quanto a empresa depende de capital de terceiros.  

As metas principais do fluxo de caixa projetado são a identificação da capacidade 

que a empresa tem de gerar recursos necessários para custear suas operações; a definição do 

capital em giro do período; a especificação do Índice de Eficiência Financeira da empresa e a 

determinação do grau de dependência de capitais de terceiros da empresa. Quando 

comparamos os dois fluxos de caixa (realizado e projetado), temos a possibilidade de 

identificar variações e analisar divergências. 

Entende-se que a gestão financeira auxiliar os gestores na tomada de decisões, isto 

é, auxiliam a identificação das informações financeiras. O fator que pode ser considerado 

mais importante para a empresa frente ao mercado é a transparência no tratamento dos 

recursos financeiros 

Este presente estudo tem por finalidade contribuir para a divulgação da gestão 

financeira e outras pessoas interessadas, descrita com ferramentas fundamentais que é rígida 

por leis, normas e princípios. 
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