ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

1. Estrutura
Indicador

Formula

PL / ET
Garantia de Capitais de
Terceiros
Capital de Terceiros no
Investimento Total

ET / AT

Imobilização
Próprio

ANC / PL

do

Capital

Imobilização do Ativo
ANC / AT

O que revela
Margem
de
garantia
suplementar; para cada unidade
monetária de divida, existe
unidades de capital próprio
Proporção de recursos de
terceiros; por complemento,
proporção de recursos próprios
Proporção do capital próprio
aplicado
no
Ativo
Não
Circulante; por complemento de
capital de giro próprio.
Proporção de recursos aplicados
no Ativo não Circulante; por
complemento,
proporção
aplicada no giro dos negócios.

2. Rotatividade
Indicador

Formula

O que revela
Produtividade
dos
capitais
investidos; quantas vezes girou
o investimento total

Rotação
do
Ativo
ROB / AO
Operacional
Rotatividade dos estoques;
Prazo
médio
de
Permanência dos Estoques 360 x Estoque Médio / numero de dias que decorrem
em media entre a compra e a
CMV
venda; numero de dias em que
Prazos Médios de Compras

Rotação do
Circulante
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Ativo

360
x
Fornecedores
(médio) / Compras

não ROB / AnC
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os estoques ficam parados.
Prazo médio concedido pelos
fornecedores; numero de dias
que decorrem em media entre a
compra e pagamento.
Produtividade aplicações de
natureza fixa
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3. Rentabilidade
Indicador

Formula

Margem de Lucro

Rentabilidade
Investimento PGE

LOL x 100 / ROB

do

LOL x 100 / AO
Ou
Margem x Rotação

Rentabilidade do Capital LAIR x 100 / PL (médio)
Próprio
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O que revela

Traduz-se
numa
porcentagem adicionada
aos custos totais, de um
produto
ou
serviço,
formando o preço final da
comercialização
e
definindo a porcentagem
de lucro que a empresa
terá em cima daquela
venda.
Retorno do investimento
total; capacidade de produzir
lucro; unidades monetárias
de lucro para cada unidade
monetária investido no Ativo
Operacional.
Remuneração do capital
aplicado pelos acionistas /
proprietários; retorno do
capital aplicado pelos donos
do
negocio;
unidades
monetárias
para
cada
unidade monetária investida
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4. Lucratividade
Indicador

Formula

Lucro Bruto / Receita
Liquida

Margem Bruta

Margem Operacional

Lucro Liquido / Receita
Liquida

Margem Liquida

Lucro Liquido / Receita
Liquida

Margem Ebitda

Ebitda / Receita Liquida
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O que revela
Mede a rentabilidade das vendas,
logo após as deduções de vendas
(impostos sobre vendas, devoluções,
abatimentos
e
descontos
incondicionais) e do custo dos
produtos vendidos. Este indicador
fornece assim a indicação mais
direta de quanto a empresa está a
ganhar como resultado imediato da
sua atividade.
Este índice mostra qual o lucro
operacional obtido por uma empresa
para cada unidade de venda
realizada.
Mede a fração de cada real de
vendas que resultou em lucro líquido.
Corresponde ao Lucro Líquido ("LL")
dividido pelas vendas líquidas. As
vendas líquidas correspondem àquilo
que a empresa auferiu com vendas
decrescido dos custos dessas
vendas. No caso de Bancos, as
vendas líquidas correspondem ao
Resultado Bruto da Intermediação
Financeira.
Trata-se da divisão do EBITDA
(Earnings before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization) pela
Receita Líquida. O tradução do
termo para português é LAJIDA. A
Margem EBITDA é um bom indicador
da margem operacional de uma
empresa, e é amplamente utilizado
em análises financeiras e análise por
múltiplo.
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5. Liquidez

Indicador

Formula

Liquidez Corrente

AC / PC

Liquidez Seca

AC – Estoques / PC

Liquidez Geral

AC + RLP / PC + ELP

Disponível / PC

Liquidez Imediata

O que revela
Capacidade de pagamento a
curto
prazo;
unidades
monetárias de recursos no Ativo
Circulante para cobrir cada
unidade monetária vencida no
exercício seguinte
Índice inferior a unidade indica o
grau de dependência de venda
dos
estoques.
Unidades
monetárias
de
recursos,
excluídos os estoques para
pagar cada unidade monetária
no próximo exercício de um ano.
Capacidade de pagamento geral;
existência de capital de giro
próprio, se superior a unidade.
Unidades
monetárias
disponíveis
para
pagar
compromissos em qualquer
prazo.

Trata-se de um índice
conservador,
considera
apenas
caixa,
saldos
bancários
e
aplicações
financeiras
de
liquidez
imediata para quitar as
obrigações.
Excluindo-se
além dos estoques as contas
e valores a receber. Um
índice de grande importância
para análise da situação a
curto-prazo da empresa.

Veja também o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=1P1GxdGqTY8
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