Composição do Endividamento
Definição – Este índice, também denominado de perfil da dívida, mostra a relação entre o
passivo de curto prazo da empresa e o passivo total. Ou seja, qual o percentual de passivo de
curto prazo é usado no financiamento de terceiros.
Fórmula – Composição do endividamento
(Passivo Circulante / Passivo) x 100

Sendo: Passivo Circulante – refere-se ao passivo de curto prazo usado pela empresa, ajustado
pelas duplicatas e cheques descontados. Passivo Total – corresponde ao capital de terceiros
da empresa, ajustado pelas duplicatas e cheques descontados.1
Como calcular – Este índice é obtido com os valores do balanço patrimonial da empresa.
A figura a seguir é o balanço da empresa ADM, referente ao exercício encerrado em Xo e X1.

1

Unidade de Medida – O índice está expresso em percentagem, mostrando quantos por cento
a empresa financia com recursos de curto prazo. Intervalo da medida – Este índice irá variar
entre zero e cem. Quanto mais próximo de cem, maior o uso de recursos de curto prazo.
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Para obter o índice basta usar as informações da figura:
Composição do Endividamento = [181.475,00 / (181.475,00 + 15.000,00)] x 100
Composição do Endividamento = 92,3%
Isto significa que 92% da dívida com terceiros é de curto prazo. No ano anterior este índice
era de 92,8%.
Grau de utilidade – Elevado. É um índice importante para saber o grau de compromisso de
curto prazo da empresa. Ele deve ser usado em conjunto com outros índices para ter uma
ideia precisa dos financiamentos da empresa.
Controvérsia de Medida – Alguma, referente a reclassificação
Observações Adicionais
a) Como todo índice, é importante que esta medida seja complementada com outras. Assim,
uma análise com somente o endividamento oneroso pode revelar o grau de dificuldade da
empresa com seus financiadores.

b) Valores elevados indicam um perfil da dívida mais arriscado. Isto pode representar, na
teoria, um custo menor, mas o risco é maior.
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