Analise Avançada de Demonstrativos Financeiros
Questões norteadoras
Aula 3
Resumo da Unidade
Nesta unidade foram abordados, os indicadores de Liquidez corrente; liquidez geral;
liquidez seca e liquidez imediata, conduzindo o aprendizado a identificar o grau de
disponibilidade financeira. Em seguida, vimos a rotação dos Estoques, das Contas a
Receber e das Contas a Pagar, justificando o entendimento e o reconhecimento no
prazo de recursos não comprometidos decorrente da gestão eficiente do tempo de
estocagem e prazos de recebimento das vendas e pagamento aos fornecedores.
Justificamos com esses procedimentos nossos estudos do Capital de Giro, apontando
o recurso financeiro não comprometido.

Respostas às questões norteadoras
Questão norteadora 1 – Qual a eficácia nos dias atuais da aplicação dos
índices de liquidez, para que os resultados possam dar confiabilidade na
concessão de créditos pelas instituições financeiras ou aos múltiplos usuários
dessa informação?

Resposta: Num mundo globalizado, onde as mudanças se processam em ritmo
acelerado, não é possível admitir que as empresas sejam ineficazes na gestão de
seus recursos. Um controle na concessão de créditos, por meio da aplicação de
índices contábeis, sobretudo de liquidez, conduz a empresa a ser mais competitiva,
prevenindo a inadimplência e auxilia aos agentes financeiros a direcionar seus créditos
para bons pagadores.
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Questão norteadora 2 – Determinada empresa teve um aumento no volume
de compras. Todavia, o saldo de fornecedores permaneceu constante. Diante
deste fato, contextualize sua observação, atentando para algumas sugestões
como aumento, redução e/ou alteração dos prazos de pagamento, recebimento
e estocagem, qual a sua afirmação textual possível nesta questão?
Resposta: A rotatividade está relacionada ao tempo que a empresa leva para
completar o efeito de uma ação, ter o retorno. Justifica-se, por exemplo, a
compra de mercadorias, vai vendendo e que comprou e, em determinado
tempo, tem a venda de todo o estoque completando o giro. No caso
apresentado, houve uma redução no prazo médio de pagamento.

Questão norteadora 3 – Quais seriam as ponderações sobre um bom
diagnostico qualitativo e quantitativo do capital de giro numa empresa, para que
os resultados possam dar confiabilidade na gestão organizacional pelos
múltiplos usuários dessa informação?
Resposta: A empresa necessita de uma combinação eficiente entre o montante de
recursos necessários para operacionalidade e a composição entre a captação própria
e de terceiros. Desta forma, se faz necessário uma política de vendas e recebimentos
que promova uma sobra de capital de giro. Esta folga ou a ausência desta vai se
refletir no endividamento da empresa e na capacidade de pagamento, a liquidez que
poderá impactar na captação de novos recursos pela organização, seja por agentes
bancários ou por investidores que não encontrarão uma solidez e garantia de retorno
satisfatório do capital que deseja injetar na empresa.

Faça o seu melhor academicamente, o mercado de trabalho
profissional é exigente, mas compensa àqueles que fazem a diferença!
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