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Resumo: A pesquisa tem como objetivo geral comparar os índices econômico-
financeiros no período corrente ao crescimento do volume de vendas globais em duas 
empresas do varejo de 2017 a 2019, que objetivam responder o problema de 
pesquisa: como reagiu a liquidez, o endividamento e a rentabilidade no período de 
respectivo crescimento no volume de vendas. Metodologicamente, a natureza da 
pesquisa é aplicada, descritiva de abordagem quanti-qualitativa, enquanto a técnica é 
documental. O estudo é realizado com duas empresas denominadas em: empresas Y 
e Z, ambas atuam no varejo e buscam expansão com finalidade de incorporar outras 
atividades. Para a coleta de dados, empregam-se demonstrativos consolidados 
publicados: balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e notas explicativas. 
Os efeitos do estudo apontam que ambas as empresas adotam modelos distintos de 
gestão e utilização de recursos. Houve variação positiva em relação a liquidez da 
empresa Y, negativa na utilização de recursos de terceiros e rentabilidade, exceto a 
margem líquida, ou lucratividade com crescimento de 3,83% para 4,64%. Na empresa 
Z, observou-se retração na liquidez geral, constância na utilização de recursos de 
terceiros e crescimento no retorno dos investimentos, igualmente sua margem líquida 
expandindo de 2,15% para 3,71% em 2019.  
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Economic and Financial Analysis of the indicators: a comparative study 
between two retail companies 

 
Abstract: The research has the general objective to compare the economic and 
financial indexes in the current period to the growth of the global sales volume in two 
retail companies from 2017 to 2019, which aim to answer the research problem: how 
liquidity reacted, the indebtedness and profitability in the period of respective growth 
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in sales volume. Methodologically, the nature of the research is applied, descriptive of 
a quanti-qualitative approach, while the technique is documentary. The study is carried 
out with two companies named in: companies Y and Z, both operating in retail and 
seeking expansion in order to incorporate other activities. For data collection, 
published consolidated statements are used: balance sheets, income statements and 
explanatory notes. The effects of the study indicate that both companies adopt different 
models of management and use of resources. There was a positive variation in relation 
to the liquidity of company Y, negative in the use of third-party resources and 
profitability, except for the net margin, or profitability, with growth from 3.83% to 4.64%. 
In company Z, there was a retraction in general liquidity, constant use of third-party 
resources and growth in return on investments, as well as its net margin expanding 
from 2.15% to 3.71% in 2019. 

Keywords: Analysis. Demonstrations. Economic-Financial. Retail. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Dados obtidos nos estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), indicam que a taxa global do volume de vendas para o varejo 

cresceu 2,1% em 2017, enquanto 2018 corresponde a 2,3%, concluindo o ano de 

2019 com uma evolução de 1,8%, o que demonstra um estímulo das vendas seguido 

a uma desaceleração no percentual (IBGE, 2020). Relacionando-se com o contexto, 

percebe-se a relevância de realizar estudo comparativo dos indicadores econômicos 

e financeiros, pelo fato de observar a desenvoltura, uma vez que, quando os índices 

setoriais globais apresentam variações de vendas, essas positivas ou negativas, 

igualmente cogita o reflexo no desempenho das companhias, o que pode ser notado 

ao analisar os índices, os quais estabelecem relações ordenadas entre contas do 

balanço, como recursos disponíveis em bens e direitos do ativo, obrigações com 

terceiros, correspondentes aos passivos, e do resultado que podem ser receitas, 

custos e despesas.  

Para alcance, define-se o objetivo geral da pesquisa, comparar os índices 

econômico-financeiros no período corrente ao crescimento do volume de vendas 

globais em duas empresas do varejo de 2017 a 2019. Dessa forma, indica-se o 

problema pesquisa: como comportaram-se a liquidez, o endividamento e a 

rentabilidade no período do respectivo crescimento no volume de vendas do setor. 
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Para tanto, destacam-se os objetivos específicos: elaborar os cálculos, comparar os 

indicadores e apresentar qual empresa atingiu melhor desempenho. 

A justificativa para o desenvolvimento do trabalho é apresentar os indicadores 

financeiros-econômicos, a aplicabilidade por meio da elaboração e comparação dos 

resultados entre duas empresas. A complexa composição de termos usuais nas 

demonstrações dificulta para um usuário não contador com pouco ou sem 

conhecimento em contabilidade alcançar uma interpretação coerente aos dados 

apresentados, o que acarreta em não entendimento ou parcialidade acerca dos 

elementos, por isso mostra-se a importância na aplicação da análise no setor e 

pressupõe o bom emprego para visualização, do mesmo modo em resultados de 

outros segmentos de estudos.  

A organização da pesquisa divide-se em seções: na introdução apresentam-

se os objetivos gerais e específicos, em seguida, a fundamentação teórica com 

embasamento de autores no contexto da análise e indicadores, acompanhados pela 

metodologia compreendendo o desenvolvimento. A quarta seção, volta-se para a 

análise e discussão dos resultados alcançados mostrando por meio de tabelas e 

gráficos, concluindo com as considerações e referencial.  

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O objetivo dos indicadores financeiros é analisar a estrutura do balanço, nota-

se os indicadores de liquidez para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, 

no curto e a longo prazo, e estrutura de capital para aferir a composição, participação 

ou consumo de recursos de terceiros e grau de imobilização (SOUZA, 2016, p. 1186). 

Nesse sentido entende-se que os indicadores, embora estejam avulsos em grupos de 

financeiros e econômicos, devem ser, após observados individualmente, avaliados 

pelo conjunto.  

Segundo Marion (2006, p. 83), os índices de liquidez “são utilizados na 

avaliação da capacidade de pagamento da empresa, isto é, constituem uma 

apreciação sobre a capacidade da empresa para saldar seus compromissos”. Neves 

e Viceconti (2002, p. 453) definem o objetivo, sendo este “avaliar a capacidade 

financeira da empresa, para satisfazer compromissos de pagamentos com terceiros”. 

O índice de liquidez corrente analisa a capacidade de pagamento da empresa a curto 
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prazo, ou seja, a quantidade de ativo circulante frente ao passivo. Para Neves e 

Viceconti (2002, p. 446), a finalidade “indica que, para cada real de dívidas de curto 

prazo a empresa dispõe de bens e direitos de curto prazo para pagar”.  

O índice de liquidez seca compreende a capacidade de pagamento utilizando 

as contas disponíveis com maior liquidez, exclui estoques e despesas antecipadas. 

Segundo Ferreira (2010, p. 06), “é utilizado na avaliação da capacidade de pagamento 

das obrigações de curto prazo, sem considerar os estoques”. Conforme visto é tratado 

como, na hipótese de perca dos estoques, a companhia dispõe ainda de direitos para 

saldar, quando acima da margem neutra (1) mostra que detém capacidade e dispõe 

uma margem, quando abaixo ainda necessita vender os estoques com um prazo 

reduzido. Para Souza (2016, p. 1188), “a liquidez seca ou teste ácido avalia a 

capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo com as disponibilidades”. 

A liquidez imediata é utilizada para comprovar a disponibilidade de recursos 

do ativo circulante (AC) para pagar as dívidas de curto prazo, considera-se caixa, 

bancos e aplicações, ou seja, o equivalente. Esse índice demonstra somente o que já 

é liquido, ou seja, já passou pelo processo de venda tornando-se disponível em caixa 

e equivalentes para pagar suas obrigações, caracterizando a necessidade imediata. 

O índice de liquidez geral analisa a capacidade de pagamento da companhia 

a longo prazo. Conforme explica Martins, Miranda e Diniz (2018, p. 108), “o índice da 

liquidez geral mostra a capacidade de pagamento atual da empresa com relação às 

dívidas a longo prazo; considera tudo o que converterá em dinheiro no curto e longo 

prazo”. A finalidade é demonstrar a totalidade resultante da operação da empresa no 

período em que será convertido os bens e direitos em disponibilidade para quitação 

das obrigações, engloba o curto e longo prazo.  

O capital circulante, conforme Diniz (2015, p. 119), “é calculado através da 

diferença entre ativo circulante e passivo circulante”. Nesse modo, completa 

Matarazzo (2010, p. 194), definindo que “o capital circulante é a folga financeira da 

empresa”. Esses índices são comumente utilizados para medir o quanto de recursos 

em bens e direitos a empresa tem disponível para pagar suas operações, ou seja, a 

liquidez geral e corrente retrata o longo prazo e o período corrente, o volume 

necessário para cobrir suas dívidas, e em alguns casos, o analista utiliza-se da 

liquidez seca e imediata, com essas observa-se os recursos já convertidos em 
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dinheiro serão suficientes para cobrir uma necessidade no curto e curtíssimo prazo, 

não considerando a venda dos estoques. 

  Os índices estruturais medem a vinculação da entidade em relação as fontes 

de recursos de terceiros, o que, para Matarazzo (2010, p. 87), significa que “os índices 

desse grupo mostram as grandes linhas de decisões financeiras, em termos de 

obtenção e aplicação de recursos”. De acordo com Souza (2016, p. 1194), “[...] estão 

relacionados com à composição dos capitais de terceiros e capitais próprios, que se 

encontram aplicados no ativo”. Esses demonstram a maneira com que a companhia 

se capitaliza, além dos recursos próprios, as atividades do negócio podem fazer 

necessidade, e o empresário ou administrador opta por captar recursos financeiros de 

terceiros, por isso para cada negócio adota-se critérios na estruturação do capital.  

O índice de endividamento demonstra a dependência de capitais não próprios 

para financiar suas operações a curto ou longo prazo. Assim relaciona-se o quanto de 

recursos próprios a entidade possui em relação à vinculação dos recursos de 

terceiros, o que, para Martins, Miranda e Diniz (2018, p. 119), “mostra o quanto a 

empresa tem de dívidas com terceiros para cada real de recursos próprios”. Em totais, 

mostra a somatória de obrigações contraídas com terceiros que serão consumidas no 

emprego da realização objetivo/finalidade do negócio, ou assim, para cada real de 

capital próprio a empresa assume/utiliza X valor em obrigação com terceiros.  

A composição do endividamento faz análise a exigibilidade dos prazos de 

vencimento das obrigações a curto prazo ou passivo circulante (PC) em relação ao 

total capital de terceiros (CT), que compreende a passivo circulante e não circulante. 

De acordo com Matarazzo (2010, p. 90), “indica qual percentual de obrigações de 

curto prazo em relação às obrigações totais”. 

O índice de imobilização do patrimônio líquido expõe a parcela de capital 

próprio, ou seja, o patrimônio líquido a que está investido nos ativos de baixa 

conversibilidade em dinheiro. Martins, Miranda e Diniz (2018, p. 120) explicam que “o 

índice de imobilização patrimônio líquido exibe a parcela de capital próprio investida 

em ativos de baixa liquidez (ativo imobilizado, investimentos ou ativos intangíveis)”. A 

imobilização de recursos não correntes mede a parcela percentual de recursos 

contraídos no longo prazo aplicados em ativos não circulantes (ANC). Segundo 

Martins, Miranda e Diniz (2018, p. 121), “este índice demonstra o percentual de 
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recursos de longo prazo aplicados nos ativos de menor liquidez (imobilizado, 

investimentos e intangível)”. 

Em relação aos indicadores de rentabilidade, Matarazzo (2010, p. 110) aponta 

que “os índices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, isto 

é, quanto renderam os investimentos, e o grau de êxito da empresa”. Marion (2006, 

p. 164) define investimentos como “toda aplicação realizada pela empresa com 

objetivo de obter lucro”. Em termos gerais é o rendimento da aplicação. Quanto ao 

giro do ativo, este estabelece a relação entre o volume de vendas e o ativo da 

empresa, assim relaciona-se o valor das receitas liquidas que se realizaram no 

período com os investimentos dispendidos. Enquanto a margem líquida para 

Matarazzo (2010, p. 112), “indica o quanto a empresa obtém de lucro para cada real 

vendido”. Conforme explica Marion (2006, p. 166), “indicadores de lucro sobre vendas 

são conhecidos como lucratividade, ou seja, apuram quantos centavos se ganha por 

real vendido”. Neves e Viceconti (2002, p. 454) descrevem a finalidade do indicador 

assim “indicam a relação entre o rendimento obtido e o volume de vendas”. 

A rentabilidade do ativo relaciona a conta de lucro líquido com o ativo, de 

acordo com Matarazzo (2010, p. 114), “é uma medida do potencial de geração de 

lucro por parte da empresa”. Para Diniz (2015, p. 127), “demonstra uma proporção 

entre lucro obtido por determinada empresa e os investimentos que nela foram feitos, 

representados pelo valor do seu ativo total”. Desse modo o índice mostra o quanto 

está retornando de lucro com os ativos em operação pela companhia. 

A rentabilidade do patrimônio líquido (PL) dispõe a condição de o quanto a 

empresa obteve de lucro para cada real de capital próprio aplicando recursos. Em 

relação à colocação do índice, Matarazzo (2010, p. 116) afirma que “é mostrar qual a 

taxa de rendimento do capital próprio”. Nesse sentido, com os índices de 

rentabilidade, é proporcionado aos usuários avaliar o quanto os capitais investidos 

nas atividades estão retornando para os sócios, empresas, investidores ou 

interessados. A seguir, por meio do Quadro 1, apresenta-se o resumo dos indicadores 

de liquidez, endividamento e rentabilidade. 

 

QUADRO 1 – MODELO RESUMO E INTERPRETAÇÃO DOS INDICADORES 

  Liquidez  

Liquidez Corrente Ativo Circulante  Quanto maior, melhor 
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Passivo Circulante 

Liquidez Seca 
Ativos de Rápida Conversibilidade 

Quanto maior, melhor 
Passivo Circulante 

Liquidez Imediata 
Caixa e equivalentes 

Quanto maior, melhor 
Passivo Circulante 

Liquidez Geral 
Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 

Quanto maior, melhor 
Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 

Estruturais Patrimoniais 

Participação Capital 
Terceiros  

Capitais de Terceiros x 100 
Quanto menor, melhor 

Patrimônio Líquido 

Composição 
Endividamento 

Passivo Circulante x 100 
Quanto menor, melhor 

Capitais de Terceiros 

Imobilização do Patrimônio 
Líquido 

Ativo não circulante x 100 
Quanto menor, melhor 

Patrimônio Líquido 

Imobilização Recursos não 
Correntes 

Ativo não circulante x 100 
Quanto menor, melhor 

Patrimônio Líquido + Exigível Longo Prazo 

Rentabilidade 

Giro do Ativo 
Vendas Líquidas 

Quanto maior, melhor 
Ativo 

Margem Líquida 
Lucro Líquido x100 

Quanto maior, melhor 
Vendas Líquidas 

Rentabilidade do Ativo 
Lucro Líquido x 100 

Quanto maior, melhor 
Ativo 

Rentabilidade do 
Patrimônio Líquido 

Lucro Líquido x100 
Quanto maior, melhor 

Patrimônio Líquido  

FONTE: Adaptado de MATARAZZO (2010, p. 86). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Na metodologia encontra-se a base dos processos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho, para Gil (2002, p. 162), “na metodologia descreve-se os 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa”. Mediante aos objetivos 

nota-se a pesquisa exploratória que por meio das diversas técnicas, utiliza-se do 

levantamento nos demonstrativos contábeis para fins de aquisição de dados do 

mesmo modo amparando na estruturação dos indicadores e, descritiva para a análise. 

A propósito da abordagem do problema, os critérios apontam para uma pesquisa 

quanti-qualitativa, desse método propõe-se a quantificar em números, as informações 

extraídas por meio dos indicadores, além de qualitativa, a interpretação dos elementos 

indica descritivamente o que determinado valor possibilita sustentar. 
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Nesse caso propõe-se a comparação dos indicadores, subjetivo à população 

e amostra, observam-se duas organizações do varejo, cujas terminologias utilizadas 

para o trabalho definem-se em: empresas Y e Z, ambas semelhantes nas atividades, 

o varejo e incorporação de outras atividades. Quanto à coleta e a análise de dados, 

ocorre por meio da pesquisa exploratória documental, tendo como base, os 

demonstrativos contábeis consolidados publicados ao final dos exercícios e 

disponíveis para acesso na área de relatórios para investidores nos sites das 

companhias, bem como na bolsa de valores e bibliográfica, utilização da literatura já 

produzida, a qual fornece um modelo adotado como parâmetro comparativo. 

Quanto ao método utilizado para análise é extraído e adaptado da bibliografia 

de Matarazzo (2010, p. 86) e mostra que a condição do índice possa apresentar-se, 

quanto maior, melhor e/ou quanto menor, melhor. Assim a proposta é a exposição, 

por meio de tabelas e gráficos, do desempenho comparativamente, e o destaque da 

companhia que apresentou melhor resultado de modo geral. Nessa condição, a 

hipótese é que os resultados demonstrem similaridades em decorrência da mesma 

atividade desenvolvida. 

O tratamento desses dados ocorre com planilhas eletrônicas, a elaboração 

dos indicadores para efeitos comparativos do desempenho por meio da exposição de 

tabelas e gráficos sobre a liquidez o endividamento e rentabilidade/lucratividade.  E 

os dados aproveitados, são aqueles fundamentais para estruturação dos indicadores 

que, após sua formulação, deverão conter propriedades de influência na decisão do 

usuário, exposto que a finalidade do trabalho é apresentar comparativamente qual das 

empresas obtiveram melhores resultados nos indicadores. Essa amostra limita-se 

para os anos de 2017 a 2019, dados anteriores e posteriores não são considerados. 

Aos demonstrativos: balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e notas 

explicativas sustentam a base documental para extração de dados, além de relatórios 

da administração. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nessa análise, observam-se duas companhias que negociam ações no 

mercado de capitais e atuam no varejo, assim por meio da Tabela 1, demonstram-se 

os resultados de liquidez para as empresas denominadas em Y e Z, esses índices 
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podem apresentar uma condição de quanto maior, melhor e/ou quanto menor, melhor 

(QUADRO 1). 

  

TABELA 1 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DE LIQUIDEZ DAS EMPRESAS Y E Z  

  Empresa Y Empresa Z 

Índices de Liquidez 
Ano 

% Média  
Ano 

% Média  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Imediata 0,40 0,19 0,59 0,39 1,04 1,20 1,00 1,08 

Seca 0,80 0,67 1,13 0,87 1,44 1,66 1,45 1,52 

Corrente 1,27 1,19 1,60 1,35 1,82 2,09 1,79 1,90 

Geral 1,12 1,10 1,19 1,14 0,96 0,95 0,89 0,93 

Capital Circulante Liquido 0,21 0,16 0,38 0,25 0,45 0,52 0,44 0,47 

FONTE: Elaborado pelo autor (2020). 

  

Ao observar a Tabela 1, nota-se que a liquidez geral na empresa Y, em 2017 

dispõe uma condição positiva nos três períodos, mantendo-se acima de 1,00. O 

resultado médio entre 2017 e 2019 correspondente a 1,14, o que mostra a capacidade 

de seus bens e direitos a frente da liquidação no curto e a longo prazo, já que nessa 

condição suas operações resultam na obtenção de R$ 1,14 para cada R$ 1,00 de 

obrigação a curto e longo prazo.  

Por outro lado, o índice de liquidez geral manteve-se abaixo e/ou próximo de 

1,00 na empresa Z. A média no período é de 0,93, mostrando que ao utilizar-se de 

sua totalidade de ativo circulante e realizável longo prazo, não dispõe de capacidade 

para liquidar o passivo circulante e não circulante, o que está associado aos 

empréstimos/financiamentos, que serão mostrados pelos índices de endividamentos,  

produzindo períodos abaixo e próximos a 1,00, assim para cada R$ 1,00 de passivo, 

a empresa dispõe de R$ 0,93 de ativo para fazer frente às obrigações (TABELA 1).  

Observa-se a liquidez corrente posiciona-se acima do estimado em nulo 1,00, 

o que a proporciona saldar suas obrigações com base em seus bens e direitos de 

curto prazo do ativo circulante (EMPRESA Y). No último período a evolução foi 

considerável, alcançando 1,60 (TABELA 1). Isso indica a disponibilidade de conversão 

assim, para cada R$ 1,00 de obrigação ela consegue obter em suas operações 

R$ 1,60 para gerenciar esses prazos e pagamentos. 

Na empresa Z a liquidez corrente corresponde a 1,90 de média no período, 

mostrando o seu melhor desempenho nessa capacidade de pagamento em 2018, com 

2,09, uma situação de pagamento considerável, assim estimada em quanto maior, 
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melhor Quadro 1, limitando-se a desvalorização de recursos líquidos ociosos, nota-

se, para cada real R$ 1,00 de obrigação, dispõe de R$ 2,09 em bens e direitos 

conversíveis para administrar suas dívidas com terceiros durante 2018 (TABELA 1). 

Observa-se um índice de liquidez seca em ampliação na empresa Y, e que a 

média realizada nos três períodos é de 0,87. Nessa ocasião a empresa não possui 

ativo líquido para saldar o total de obrigações. Em 2019 há uma melhora nas 

disponibilidades, e propicia a pagar suas obrigações no curto prazo sem estoques, 

dado valor em aplicações financeiras, conforme notas explicativas está associado a 

títulos e valores mobiliários, determinando uma elevação para 1,13 (TABELA 1). 

Constata-se por meio do indicador de liquidez seca da empresa Z capacidade 

para saldar seus passivos circulantes, com média entre os períodos de 1,52, ou seja 

R$ 1,52 para cada real R$ 1,00 de obrigação (TABELA 1). As obrigações expressivas 

são com fornecedores, devido as atividades envolvidas, empréstimos/financiamentos, 

e que se inclui prazos negociáveis e, além de que, em 2019 constituiu imobilizados. 

A partir da liquidez imediata da empresa Y, vê-se resultados abaixo de 50% 

na frente das obrigações circulantes durante os exercícios de 2017 e 2018, uma 

situação crítica em 2018, quando resultados correspondem à apenas 0,19 ou 19% de 

disponível frente aos passivos, despontando uma falta de capacidade de pagamento, 

melhorando expressivamente em 2019, quando alcançou 0,59 (TABELA 1). 

Nos resultados de liquidez imediata da empresa Z, constata-se capacidade de 

saldar os passivos exigíveis em poucos dias, o resultado médio é de 1,08. Nessa 

ocasião, o indicador no curtíssimo prazo aprova competência para com seu passivo 

circulante, utilizando-se de suas disponibilidades, caixa e equivalentes/aplicações, 

embora ocorra uma queda entre 2018 e 2019 para capacidade de 1,00 (TABELA 1). 

Observa-se, por meio do capital circulante líquido, a capacidade de as 

diversas composições de aplicações encontradas no ativo circulante das companhias 

fazerem frente ao seu passivo circulante, nessa situação considera-se, quanto maior, 

melhor, o resultado apresentado é em percentual, ou seja a sobra e/ou falta da 

subtração do modelo utilizado AC (-) PC em relação ao total de ativo, em ambos os 

casos apresentaram-se positivos. 

Conforme Tabela 1, em 2017 a empresa Y dispõe de uma margem circulante 

de 21%, o que diz que, proporcionalmente para cada R$ 1,00 de obrigação a curto 
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prazo (passivo circulante), ela dispõe de R$1,21 de ativo circulante (AC), seguido a 

uma redução em 2018 para 16%, melhorando em 2019 com 38%, pode ser definido 

que, as obrigações no curto prazo consomem em média, por período, 75% dos 

recursos do ativo circulante, é uma condição positiva, o que a posiciona com 

capacidade para gerenciar operações de curto e longo prazo. 

A proporção de capital circulante resultante no modelo de AC (-) PC, em 2017 

na empresa Z corresponde a 45%, eleva-se em 2018 para 52%, seguido por uma 

retração para 44% em 2019 (TABELA 1). Corresponde a uma margem média de 47% 

nos períodos, isso demonstra que o passivo circulante da companhia fez consumo 

médio por exercício de 53% dos recursos do ativo circulante. Na sequência por meio 

do Gráfico 1, os resultados comparados. 

 

GRÁFICO 1 – LIQUIDEZ

 
FONTE: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Em observação ao Gráfico 1, uma empresa encontra-se em uma situação 

mais estruturada com relação a capacidade de pagamento, assim entende-se no 

momento que a companhia vier a ser requisitada, suas disponibilidades preencherão 

capacidade em sua totalidade para pagar as obrigações de curto prazo. Embora inicia-

se um padrão de retração no ano de 2019, conforme mostra-se a liquidez geral nos 

dois exercícios seguintes a 2017, o que pode estar associado a captação e utilização 

de recursos de terceiros, o que será demonstrado na Tabela 2 em quantidade e 

composição (EMPRESA Z).   
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Por outro lado, vem de uma renovação em sua gestão, e mostra um padrão 

crescente nos indicadores de liquidez, associa-se no entendimento que a empresa 

está otimizando suas operações e estruturando uma disponibilidade, obtendo 

evoluções em relação a liquidez imediata e seca, ainda que identifica-se certa 

limitação quando não considerado os estoques e outros saldos a receber para essa 

finalidade, o que possa vir a melhorar caso a empresa tome uma decisão para captar 

recursos de terceiros e fortalecer suas disponibilidades (EMPRESA Y). 

 Diante a essa comparação, no momento entende-se que a empresa Z possui 

melhores indicadores de liquidez conforme Tabela 1, o que mostra que a companhia 

possui mais disponibilidade em bens e direitos para saldar suas obrigações, exigidas 

a curto e longo prazo. A seguir a Tabela 2 exibe os indicadores de endividamento, 

compreende a esse grupo a utilização de fontes de recursos terceiros para 

financiamento das atividades. 

  

TABELA 2 – ENDIVIDAMENTO E COMPOSIÇÃO DE CAPITAL DAS EMPRESAS Y E Z 

  Empresa Y Empresa Z 

Índices de Endividamento 
Ano % 

média  

Ano % 
média  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Endividamento 257,74 281,99 161,62 233,78 350,95 349,38 350,81 350,38 

Composição 77,37 82,98 65,45 75,27 45,05 38,00 40,78 41,28 

Imobilização Patrimônio 
Liquido 

104,24 103,54 91,87 99,88 162,65 171,66 194,59 176,30 

Imobilização Recursos não 
Correntes 

65,84 69,96 58,96 64,92 55,54 54,22 63,23 57,66 

FONTE: Elaborado pelo autor (2020). 

  

Ao analisar acima, pode-se compreender que, o endividamento ou utilização 

de recursos de terceiros em 2017 pela empresa Y corresponde a 257,74%, o que 

representa aproximadamente 2,58 vezes seu valor de patrimônio líquido em recursos 

não próprios (TABELA 2). Essa condição está primeiramente associada as operações 

da empresa, com fornecedores, a curto prazo. Ainda que em 2018, destaque uma 

elevação para 281,99%, finaliza 2019 com uma retração para 161,62% o que é 

considerado bom, ainda que, quanto menor, melhor (QUADRO 1).  

Verifica-se uma condição constante de endividamento na empresa Z em 

350%, isso demonstra que obteve e fez a necessidade de 3,5 vez o valor de seu 

capital próprio em recursos de terceiros para financiar suas atividades (TABELA 2). 

Fator motivador, os investimentos realizados, o que em 2019 do total de 46,08% do 
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passivo não circulante, 45,31% é correspondente a empréstimos e financiamentos, 

ainda que tenha destinado parcela para fortalecer o capital circulante. 

A partir da composição de endividamento da empresa Y, constata-se que em 

2017 do total de capital de terceiros, 77,37% é circulante, ou seja, esse total será 

exigido nos próximos dias e/ou meses, relacionadas as operações da empresa, e 

apenas 22,63% estão no longo prazo, enquanto 2018 ocorre uma elevação na 

exigibilidade para 82,98% o que pode sobrecarregar o ativo circulante da empresa, 

melhorando em 2019, quando acontece uma redução para 65,45% (TABELA 2). 

Na composição do endividamento da empresa Z, do total em 2017, são 

exigíveis a curto prazo 45,05%, aprimorando em 2018, quando há uma redução para 

38%, mas obteve elevação em 2019 chegando a 40,78% (TABELA 2). Mostra-se uma 

condição satisfatória com relação as obrigações circulantes, pois menos de 50% das 

dívidas relativas as operações da empresa estão a curto e curtíssimo prazo.  

Observa-se que a empresa Y imobilizou em média 99,88% dos recursos no 

período de 2017 a 2019, isso indica que, destinou aos ativos não circulantes, a 

importância de 104,24% de seu capital próprio, comprovando uma possível 

necessidade de captar 4,24% em recursos com terceiros para complementar. Não é 

favorável, mostra necessidade de captar recursos, ainda que desenvolveu otimização 

para redução (TABELA 2). 

Constata-se que imobilizou em média 176,30% do seu capital próprio nos 

períodos a empresa Z, correspondente a 162,65% em 2017, é uma situação 

desfavorável, admitindo o grau de endividamento e necessidade para captar recursos 

com terceiros, e do mesmo modo utilizar-se em capital circulante, igualmente em 2018 

com crescimento para 171,06%, finalizando 2019 com 194,59%, seguindo a 

interpretação é, quanto menor, melhor (QUADRO 1).  

Identifica-se que a imobilização de recursos não correntes da empresa Y 

detém percentual médio de 64,92%, mostrando que a companhia destinou em seus 

exercícios pouco acima de 60% dos recursos próprios e captados com terceiros, 

exigidos a longo prazo para o ativo não circulante, reduzindo em 2019, quando 

destinou 58,96%, ainda que pondere a instituição de imobilizado (TABELA 2).  

Vê-se que a empresa Z imobilizou recursos não correntes em média de 

57,66% entre os exercícios, estável entre 2017 e 2018, mas volta a aumentar em 
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2019, período no qual houve a constituição de imobilizado (TABELA 2). Esse índice 

considera-se quanto menor, melhor, exibindo que há uma margem de sobra dos 

recursos não correntes, compensando a imobilização dos recursos próprios, o que 

pode estar associado a uma maneira de a empresa fortalecer suas disponibilidades e 

realizar seus investimentos fazendo opção prudente de se endividar. Em seguida 

exibe-se a condição comparativa por meio do Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 - ENDIVIDAMENTO 

 
FONTE: Elaborado pelo autor (2020). 

  

Em ambas as ocasiões são identificáveis certas similaridades na imobilização 

de recursos não correntes. O ponto principal é que a empresa Y mostra-se abatendo 

obrigações, enquanto a empresa Z permanece estável o emprego dessas. Desse 

modo, caso opte em observar conjuntamente aos índices de liquidez a empresa Z 

apresenta melhores resultados, pois está alavancada financeiramente, mas pelo fato 

da utilização da bibliografia com modelo de análise dos indicadores, definem que, o 

endividamento é considerado quando menor, melhor. Nesse sentido a empresa Y 

atesta melhores resultados, contraindo menor volume de obrigações financeiras de 

terceiros. A seguir inicia-se a apresentação da rentabilidade Tabela 3. 
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2017 2018 2019 
% 

Média  
2017 2018 2019 

% 
Média  

Giro do Ativo 1,62 1,77 1,00 1,46 0,59 0,63 0,57 0,60 

Margem Líquida 3,25 3,83 4,64 3,91 1,45 2,15 3,71 2,44 

Rentabilidade do Ativo 5,24 6,79 4,66 5,56 0,86 1,35 2,12 1,44 

Rentabilidade do Patrimônio 
Líquido 

18,76 25,94 12,19 18,96 3,89 6,05 9,54 6,49 

FONTE: Elaborado pelo autor (2020). 

  

Verifica-se que o giro do ativo da empresa Y é crescente entre 2017 e 2018, 

para parâmetro o Quadro 1, define que, quanto maior, melhor, assim o índice 

evidência o giro de 1,62 vez o valor do ativo em receita liquida gerada, mas em 2019 

apresentou queda, o que retribui a 1,00 ou aproximadamente 1/1, assim uma mesma 

proporção de ativo gerou proporcionalmente o valor de receita líquida (TABELA 3). 

Expõe-se uma condição de giro resultante abaixo de 1,00 na eficácia e 

velocidade de retorno de suas aplicações a empresa Z, apontando que possui 

potencial para otimizar o emprego de seus ativos, pois no melhor momento em 2018 

o resultado foi de 0,63, isso indica que, o faturamento líquido no melhor dos períodos 

ainda permanece com giro inferior ao valor dos investimentos, ou seja, do ativo total 

da empresa, embora sejam suficientes para pagar pela sua operação (TABELA 3). 

Por outro lado, a margem líquida da empresa Y, relacionada a lucratividade 

obtida com suas vendas foi de 3,25% em 2017, 3,83% em 2018 e finalizou 2019 com 

uma melhora, alcançando 4,64%, isso indica que a empresa está otimizando o 

faturamento, reduzindo custos a sua obtenção e consequentemente ocorre uma 

evolução no resultado percentual da lucratividade sobre essa receita, podendo-se 

elencar as ferramentas de vendas on-line: o e-commerce e marketplace (TABELA 3). 

Ainda que a receita líquida na empresa Z se apresente superior a outra 

empresa, não corresponde proporcionalmente a lucratividade realizada pela empresa 

Y, nesse caso a margem líquida em 2017 foi de 1,45%, enquanto em 2018 alcançou 

em 2,15% encerrando 2019 com elevação para 3,71%, mesmo que o giro de ativo 

encontrar-se abaixo de 1,00, especificamente em 2019 quando para cada R$ 1,00 

investido a empresa vendeu R$ 0,57 (TABELA 3).  

Verifica-se na rentabilidade do ativo, o retorno das aplicações realizadas com 

capital próprio e de terceiros, assim o ativo de a empresa Y obteve uma resposta 

média de 5,56% nos três exercícios. O melhor resultado acontece em 2018, quando 

resultaram 6,79%, enquanto em 2019 incide uma queda percentual nessa 
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rentabilidade para 4,66% (TABELA 3). Isso indica que para cada R$ 100,00 investidos 

em ativos utilizados nas operações e/outros resultaram em R$ 4,66 de lucro líquido.  

Identifica-se que a rentabilidade do ativo na empresa Z exibe uma condição 

crescente no retorno das aplicações realizadas, em 2017 a resposta foi de 0,86% 

enquanto 2018 com 1,35% e finaliza 2019 em 2,12%, de modo geral nos três 

exercícios a média preenchida corresponde a 1,44%, um resultado crescente na 

eficiência obtida de retorno dos investimentos realizados em bens e direitos na 

realização de vendas, ainda que, conforme Quadro 01, quanto maior, melhor. 

Manifesta-se uma condição decrescente de retorno dos investimentos 

realizados pelos acionistas, a rentabilidade do patrimônio líquido da empresa Y, assim 

finaliza 2017 com retorno de 18,76%, enquanto 2018 o ano em que a empresa obteve 

maior retorno sobre o capital próprio correspondendo a 25,94% e advindo em queda 

para 12,19% durante 2019, mostra-se um retorno crescente seguido a redução, o 

retorno médio do período foi de 18,96% (TABELA 3). 

Por outro lado, a empresa Z delineou no resultado uma condição crescente 

em relação ao retorno de seus investimentos de capital próprio realizados pelos 

acionistas, o que a garantiu um retorno em 2017 de 3,89%, 6,05% em 2018 e 9,54% 

em 2019, proporcionando um retorno médio de 6,49% nos três exercícios contábeis 

avaliados (GRÁFICO 3).  

GRÁFICO 3 - RENTABILIDADE 

 
FONTE: Elaborado pelo autor (2020). 
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outro lado houve um aumento na margem líquida, ou seja, na lucratividade das 

vendas, o que pode confirmar que a empresa passou a otimizar a operação na 

utilização dos recursos. 

Enquanto a empresa Z, exibe uma condição estável de giro de ativo abaixo 

de 1,00 e há pouca variação apesar de que melhorou a margem das vendas. O Gráfico 

3 projeta uma melhoria geral dos indicadores de rentabilidade, assim deduz-se que a 

companhia está melhorando a eficiência dos recursos disponíveis na obtenção da 

receita. Diante do exposto, embora apresente-se em queda os índices de 

rentabilidade da empresa Y, exceto a margem liquida que aumentou, fundamentam 

melhores resultados de retorno no período, enquanto a empresa Z está evoluindo na 

base de seus investimentos realizados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Para o desenvolvimento adotaram-se três temáticas para a comparação dos 

índices econômicos e financeiros das companhias no que se refere à liquidez, ao 

endividamento e à rentabilidade. Utilizou-se da pesquisa documental e descritiva a 

base das demonstrações e diferentes obras de autores da área acerca do tema tratado 

com suas respectivas interpretações. Mesmo que os índices sejam tratados com 

certas similaridades entre teorias, a possibilidade propõe que os usuários 

desenvolvam a análise a partir de consensos distintos e adversos. 

 O desenvolvimento abordou o objetivo geral de comparar qual das duas 

companhias apresentaram melhores índices econômico-financeiros nos três 

exercícios em que foi sinalizado o crescimento do volume de vendas. Em relação aos 

resultados, mesmo que existam similaridades nas atividades, por meio da 

comparação, pode-se observar que, as empresas possuem e seguem modelos 

diferentes na gestão e de utilização de recursos próprios e de terceiros o que motiva 

a retornos de investimentos diferentes. 

 Em ambas as empresas, os índices oscilaram para mais ou para menos, no 

que se refere a empresa Y a liquidez imediata e seca compactuaram uma não 

disposição de saldar o total de passivo circulante no curtíssimo prazo, utilizando as 

contas com maior liquidez, ainda que os indicadores despontem uma evolução 

considerável em 2019, e o giro de ativo/rentabilidade sobre o capital próprio 



104 

 

mostraram relação de queda, os demais resultados evoluíram. Assim a lucratividade 

da atividade passou de 3,83% para 4,66%, além disso o endividamento geral caiu de 

281,99% para 161,62%.  

Por outro lado, a empresa Z proporciona liquidez com disposição para saldar 

seus passivos a curto e médio prazo, mas os indicadores de endividamento geral 

apontam uma condição elevada e pertinente nos três períodos alcançando 350,38%, 

o que fez os resultados de liquidez geral iniciarem um recuo em 2019, ficando abaixo 

de 1,00 em decorrência aos empréstimos e financiamentos obtidos em sua maioria a 

longo prazo, ainda que uma parcela dessas obrigações encontram-se no curto prazo, 

ou seja, dentro de 12 meses. Evidenciou uma situação estável no período, 

melhorando a rentabilidade dos recursos aplicados, ao mesmo tempo a margem de 

lucro subiu de 2,15% para 3,71%. 

 Conclui-se que ambas as empresas são prósperas de acordo com as 

inovações tecnológicas adotadas nos modelos de negócios, mas em resposta, a 

empresa Y desempenhou melhores indicadores de endividamento, rentabilidade e 

lucratividade e mesmo uma melhora na liquidez, mas nesse ponto a empresa Z saiu-

se melhor, embora observa-se uma quantidade elevada de obrigações com terceiros, 

o que não se deve considerar literalmente como ruim, mas sim uma decisão da 

administração em trabalhar desse modo realizando a captação de recursos com taxas 

atrativas para determinados investimentos internos.  
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