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PADRÃO DE RESPOSTA
1.

Importância dos Indicadores na Análise Econômico-Financeira

A análise econômica e a financeira são realizadas a partir da apuração de índices e indicadores extraídos
dos relatórios contábil-financeiros das entidades. Os índices e indicadores constituem o principal instrumento
utilizado para a análise de uma empresa. Eles resultam da comparação entre grandezas e estabelecem a relação
entre contas ou grupos de contas dos demonstrativos contábil-financeiros, com vistas a evidenciar algum aspecto
em particular. Ressalte-se, contudo, que esse instrumento não deve ser considerado isoladamente, mas, sim, no
contexto mais amplo de outros indicadores, variáveis e índices padrão não apenas da empresa, mas também do
segmento econômico em que ela está inserida.
2.

Papel dos Indicadores de Estrutura e Significado do Indicador de Relação Entre as Fontes de Recursos

Os índices de estrutura patrimonial avaliam a segurança que a empresa oferece aos capitais de terceiros e
evidenciam sua política de obtenção e alocação de recursos nos investimentos. Os investimentos de uma
empresa podem ser financiados por capitais próprios ou de terceiros. Maior presença de capitais de terceiros
sinaliza maior risco para os investidores. A relação entre capitais próprios e capitais de terceiros é evidenciada
pela relação entre as fontes de recursos, resultado da divisão dos passivos exigíveis pelo patrimônio líquido
empresarial.
3.

Papel dos Indicadores de Rentabilidade e o Significado do Grau de Alavancagem Financeira

Os índices de rentabilidade têm por objetivo avaliar o desempenho final da empresa. A rentabilidade
espelha as políticas e as decisões adotadas pelos administradores da empresa, expressando de forma objetiva a
eficiência e o grau de sucesso econômico-financeiro atingido. O grau de alavancagem financeira demonstra em
que grau os recursos de terceiros captados pela empresa estão gerando um retorno que compensa seu custo.
Grau de alavancagem financeira maior do que 1 indica que os recursos de terceiros proporcionaram ganhos
maiores do que o seu custo.
4.

Papel dos Indicadores Financeiros e o Significado dos Índices de Liquidez

Os indicadores financeiros referem-se à disponibilidade da empresa para saldar suas dívidas, tratando,
portanto, da capacidade de pagamento no curto e no longo prazos e avaliando a necessidade de capital de giro, a
existência de capital de giro líquido, o saldo em tesouraria, o ciclo financeiro e a rentabilidade. Os índices de
liquidez são medidas de avaliação da capacidade financeira da empresa em satisfazer os compromissos para com
terceiros, evidenciando o quanto a empresa dispõe de bens e direitos em relação a suas obrigações para com
terceiros. Os mais usuais são os índices de liquidez corrente, seca e geral.

