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• Indicadores de desempenho;
• Análises de balanço;
• Vertical; 
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• Exemplos;
• Análise de Indicadores Financeiros;
• Índices de Liquidez;
• Índices de Eficiência ou Atividade;
• Índices de Endividamento;
• Índices de Lucratividade;
• Índices de Mercado;
• Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio;
• Indicadores por segmentos.
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Navegando com Segurança

A Contabilidade, por dispor de 
dados completos e de ferramentas 
úteis, é a bússola que o Gestor possui 
para navegar em caminhos difíceis.

Convidamos os Senhores a reforçarem o conhecimento do 
uso de algumas dessas ferramentas que a Contabilidade 
oferece e ajuda a responder muitas questões a auxiliar 

nas melhores decisões.

     1. Contabilidade Gerencial
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Contabilidade Gerencial

ATIKINSON, Antony. (p. 36, 2000) menciona:

“Contabilidade Gerencial corresponde ao processo de 
produzir informação operacional e financeira para funcionário 

e administradores.” 

“O processo deve ser direcionado pelas necessidades 
informacionais dos indivíduos internos da empresa e 

deve orientar suas decisões operacionais e de 
investimentos.”

“Corresponde ao processo de identificar, mensurar, reportar 
e analisar informações sobre os eventos econômicos das 

empresas.”

     1. Contabilidade Gerencial
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Elementos das Demonstrações Contábeis

Posição Patrimonial e Financeira

(a)Ativo é um recurso controlado pela 
entidade como resultado de eventos 
passados.
(a)Passivo é uma obrigação presente 
da entidade. 
(a)Patrimônio Líquido é o valor residual
dos ativos da entidade depois de deduzidos 
todos os seus passivos. 

     1. Contabilidade Gerencial
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Performance

O resultado é frequentemente utilizado como medida de 
performance ou como base para outras medidas, tais como o 
retorno do investimento ou o resultado por ação.

Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do 
resultado são as receitas e as despesas.

O reconhecimento e a mensuração das receitas e despesas e, 
consequentemente, do resultado, dependem em parte dos 
conceitos de capital e de manutenção de capital adotados pela 
entidade na elaboração de suas demonstrações contábeis.

     1. Contabilidade Gerencial
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Performance

(a)Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o 
período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do 
aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em 
aumentos do patrimônio líquido.

(a)Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o 
período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução 
de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo 
do patrimônio líquido.

     1. Contabilidade Gerencial
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Contabilidade Societária/Fiscal

Obrigatória

Foco voltado para os usuários externos (Bacen, CVM, Governo, 
etc...)

Condicionada à disposições legais

Orientada por regras contábeis pré-estabelecidas

Utilizada para geração das demonstrações contábeis padrão e 
informações fiscais

     1. Contabilidade Gerencial
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Contabilidade Gerencial

Facultativa

Foco voltado para os usuários internos

Não está condicionada à disposições legais

Não precisa atender regras contábeis ou fiscais rígidas

Utilizada para geração de relatórios para planejamento, controle 
e acompanhamento orçamentário

     1. Contabilidade Gerencial
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SZUSTER (2011), cita:

“... Segundo o grande investidor norte-americano 
Warren Buffet (O TAO de Warren Buffet, de Mary Buffet 
& David Clark. Rio de Janeiro: Sextante, 2007), existem 
muitas maneiras de descrever  que está acontecendo com uma 
empresa, mas seja lá o que se diga, sempre se retorna à língua 
da Contabilidade.
A Contabilidade é a língua dos negócios.”

     1. Contabilidade Gerencial



2. Demonstrações Contábeis
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Demonstrações Contábeis:

 Balanço Patrimonial (BP)
 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

(DMPL)
 Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 

(DLPA)
 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
 Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
 Demonstração do Resultado Abrangente (DRA)
 Notas Explicativas (NEs)
 Relatório da Administração (RA)
 Parecer dos Auditores Independentes (PAI)
 Balanço Social (BS)

Demonstrações Contábeis



Demonstrações Contábeis
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     Demonstrações Contábeis

16

Balanço Patrimonial (BP)

É a demonstração contábil destinada a evidenciar, 
qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a 
posição patrimonial e financeira da Entidade.

Compreende também a gestão da estrutura de capital da 
empresa:

 Capital de Terceiros = Dívidas de Curto e Longo 
Prazo

 Capital Próprio = Patrimônio Líquido (Capital 
investido pelos sócios)



     Demonstrações Contábeis
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Estrutura do Balanço Patrimonial 
ATIVO ANO 2 ANO 1 PASSIVO ANO 2 ANO 1

CIRCULANTE CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

DIREITOS REALIZÁVEIS NÃO CIRCULANTE

DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NÃO-CIRCULANTE CAPITAL SOCIAL

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO RESERVAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS AJUSTES - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

IMOBILIZADO RESERVAS DE LUCROS

INTANGÍVEL AÇÕES EM TESOURARIA

PREJUÍZOS ACUMULADOS

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

Balanço Patrimonial (BP) – Modelo Simplificado



     Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial (BP)

Ativo Circulante

O ativo circulante abrange valores realizáveis no exercício social 
subsequente.

 



     Demonstrações Contábeis
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Balanço Patrimonial (BP)

Ativo não circulante

São incluídos neste grupo todos os bens com característica de 
permanência, destinados ao funcionamento normal da entidade, 
assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

Realizável a Longo Prazo: correspondem a contas da mesma 
natureza das do Ativo Circulante, cuja realização ocorrerá após o 
término do exercício seguinte - realização num prazo superior a 
um ano.



     Demonstrações Contábeis
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Balanço Patrimonial (BP)

Ativo não circulante

Investimentos: corresponde as participações societárias 
permanentes, correspondentes a ações e outros títulos de 
participação societária, com a intenção de mantê-las em caráter 
permanente.

Imobilizado: é formado pelo conjunto de bens e direitos 
necessários à manutenção das atividades da empresa, 
caracterizados por apresentar-se na forma tangível (móveis, 
veículos, edifícios, máquinas, etc.).



     Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial (BP)

Ativo não circulante

Intangível: Os ativos intangíveis compreendem a bens 
incorpóreos destinados à manutenção das operações da 
companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo 
de comércio adquirido.



     Demonstrações Contábeis
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Balanço Patrimonial (BP) – Modelo Simplificado



     Demonstrações Contábeis
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Balanço Patrimonial (BP)

Passivo Circulante

Neste grupo são registadas as obrigações que vencerão no 
exercício social seguinte ao balanço.

Passivo não Circulante

Neste grupo são registradas as obrigações da entidade, que 
possuem vencimento após o exercício seguinte.



     Demonstrações Contábeis
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Balanço Patrimonial (BP) – Modelo Simplificado



     Demonstrações Contábeis
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Balanço Patrimonial (BP)

Patrimônio Líquido

É a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos. 

É constituído por Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de 
Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em Tesouraria 
e Prejuízos Acumulados.



     Demonstrações Contábeis
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Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Visa fornecer, de maneira esquematizada, os resultados 
(lucro ou prejuízo) auferidos pela empresa em 
determinado exercício social, os quais são transferidos 
para conta de Patrimônio Líquido.



     Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
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     Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
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Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
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Demonstração do Resultado do Exercício Gerencial

Receita bruta (RB)Receita bruta (RB)

(=) Margem de Contribuição (MC)(=) Margem de Contribuição (MC)

(-) Gastos Fixos (GFs)(-) Gastos Fixos (GFs)

(=) Resultado (RES)(=) Resultado (RES)

Observações:

Gastos Variáveis: variam em função do volume
de produção/vendas (matéria prima, embalagens,
comissões sobre vendas, fretes, etc...)

Gastos fixos: não variam em função do volume
de produção/vendas (depreciação, aluguel, salários e 
encargos, etc...)

Ponto de equilíbrio operacional em  unidades 
(PEO)

PEO = GFs / MC Unit
MC Unit. = Preço líquido – GVs Unit

Ponto de equilíbrio operacional em valores
(PEOV)

PEOV = GFs / [ 1 – (GVs / RB) ]

(-) Gastos Variáveis (GVs)(-) Gastos Variáveis (GVs)



     Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado do Exercício Gerencial 
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DRE – Custeio por Absorção

 Critério aceito pela legislação fiscal e societária

 Os custos diretos e indiretos (variáveis e fixos) são 
alocados a produção do período e posteriormente 
registrados no DRE proporcionalmente ao volume 
comercializado

 Método considerado não gerencial, pois “mistura” 
custos variáveis e fixos impossibilitando a análise do 
volume de custos fixos e apuração da margem de 
contribuição

     Demonstrações Contábeis
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Custos, Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio

 Custos - Alocação: Custos Diretos (CDs) e Custos 
Indiretos (CIs)

 Custos - Variabilidade: Custos Fixos (CFs) e Custos 
Variáveis (CVs)

 Margem de Contribuição (MC): Receita menos Gastos 
Variáveis

 Ponto de Equilíbrio Operacional (PEO): Receitas = Gastos

     Demonstrações Contábeis
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DRE – Custo Direto ou Variável

 Critério não aceito pela legislação fiscal e societária

 Somente os custos diretos (variáveis) são alocados a 
produção do período e posteriormente registrados no 
DRE proporcionalmente ao volume comercializado

 Os custos fixos são registrados como despesa no DRE

 Método muito utilizado gerencialmente, pois 
possibilita a análise do volume de custos fixos e 
apuração da margem de contribuição

     Demonstrações Contábeis
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A entidade deve apresentar a demonstração dos fluxos de 
caixa, observando a seguinte classificação:

 Atividades operacionais: correspondem as principais 
atividades geradoras de receita da entidade, normalmente 
evidenciadas na DRE. 
Exemplos: 
Recebimentos relativos a vendas de produtos e serviços, 
pagamentos a fornecedores, pagamentos a empregados, 
pagamento de impostos, etc...

     Demonstrações Contábeis
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A entidade deve apresentar a demonstração dos fluxos de 
caixa, observando a seguinte classificação:

 Atividades de investimento: correspondem a aquisição ou 
alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos 
não incluídos em equivalentes de caixa. 
Exemplos: 
Aquisição e venda de ativo imobilizado, aquisição e venda 
de participações societárias

     Demonstrações Contábeis
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A entidade deve apresentar a demonstração dos fluxos de 
caixa, observando a seguinte classificação:

 Atividades de financiamento: correspondem a atividades que 
resultam das alterações no tamanho e na composição do 
patrimônio líquido e dos empréstimos da entidade. 
Exemplos: 

Emissão de novas ações ou quotas, pagamento de 
empréstimos, pagamento à investidores ou acionistas 
para aquisição de ações ou quotas

     Demonstrações Contábeis
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades 
operacionais usando:

(a) o método indireto, segundo o qual o resultado é ajustado 
pelos efeitos das transações que não envolvem caixa, 
quaisquer diferimentos ou outros ajustes por competência 
sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados 
ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com 
fluxos de caixa das atividades de investimento ou de 
financiamento; ou

(b) o método direto, segundo o qual as principais classes de 
recebimentos brutos de caixa e pagamentos brutos de caixa 
são divulgadas.

      Demonstrações Contábeis



39

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Direto (DFCD)

Explicita as entradas e saídas brutas de dinheiro dos principais 
componentes  das atividades operacionais, como os recebimentos 
pelas vendas de produtos e serviços e os pagamentos a 
fornecedores, empregados e governo. 

Para sua utilização as empresas devem detalhar no mínimo as 
seguintes classes de informações: 

(i) recebimento de clientes 
(ii) recebimento de juros e dividendos 
(iii) outros recebimentos, se houverem
(iv) pagamento a empregados e fornecedores 
(v) juros e impostos 
(vi) outros pagamentos.

      Demonstrações Contábeis
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Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto (DFCI)

Neste método é efetuada a conciliação entre o lucro líquido e o 
caixa gerado pelas operações, por isso é também chamado de 
“método da reconciliação”. 

Para sua elaboração é necessário:
(i) Remover do lucro líquido os diferimentos de transações que 
foram caixa no passado ou afetarão o caixa no futuro

(ii) Remover do lucro líquido alocações ao período de consumo 
dos ativos de longo prazo e itens que sejam classificados como 
atividade de investimentos (ex.: depreciações, amortizações, 
atualizações monetárias, etc...).

     Demonstrações Contábeis
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 Objetivo da análise das demonstrações financeiras 
consiste em estudar o desempenho econômico-
financeiro passado para prever tendências futuras.

 A análise de índices é a técnica mais comumente 
empregada neste estudo envolve métodos de cálculo e 
interpretação de índices financeiros, visando analisar e 
acompanhar o desempenho de uma empresa.



Indicadores Financeiros
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 As demonstrações financeiras (DFs) comparadas devem 
se referir à mesma data ou ao mesmo período.

 Devem ser utilizadas demonstrações financeiras 
auditadas sempre que possível – normalmente 
Sociedades Limitadas não possuem auditoria externa.

 Os dados financeiros comparados devem conter a 
mesma estrutura.

 No caso de utilização de outras empresas para 
comparativo, as mesmas devem ser atuantes do mesmo 
segmento comercial.



Indicadores Financeiros
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Análise Vertical (AV) e Horizontal (AH)

Através da análise vertical e horizontal podemos analisar a composição 
das principais contas de um balanço patrimonial de determinada 
companhia, bem como podemos identificar as principais variações 
apresentadas em determinado período.

Análise Horizontal (AH)
A finalidade principal da AH é apontar o crescimento/redução de itens 
dos balanços e demonstrações de resultado através dos períodos, a fim 
de caracterizar tendências.

Fórmula:
Análise Horizontal (AH): {(Saldo atual / Saldo anterior) –1} x 100



Indicadores Financeiros
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Análise Horizontal (AH) – DRE



45

Análise Vertical (AV)

Este tipo de análise é importante para avaliar a estrutura de composição 
dos itens do balanço e demonstração do resultado e, sua evolução no 
tempo.

a) No balanço patrimonial a “base 100” corresponde ao total do Ativo ou o 
total do Passivo;

b) Na demonstração do resultado do exercício, “a base 100” normalmente 
corresponde a receita líquida.

Fórmulas:

a)Análise Vertical no Balanço Patrimonial (AV): (Conta/Ativo ou Passivo 
Total) x 100

b) Análise Vertical na Demonstração do Resultado do Exercício (AV): 
(Conta / Receita Operacional Líquida) x 100

Indicadores Financeiros
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Análise Vertical (AV) DRE

Indicadores Financeiros
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Análise
Vertical 
Balanço 
Patrimonial

Indicadores Financeiros
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Indicadores Financeiros
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Indicadores Financeiros
ANÁLISE VERTICAL COMPARATIVA COM O MERCADO

Lucro Líquido, no qual fica demonstrado que a Empresa é quem apresenta maior percentual em 

relação à receita, ficando em 15%, seguido pela Renner, com 9,04% e a Marisa, com 1,53%;

Estoque da Renner, representa 17% do Ativo Circulante, da Marisa 19% e o da Empresa é superior 

aos demais, com 29%. 

Custo das Mercadorias Vendidas da Empresa, assim como da Renner, está na ordem de 42% da 

Receita, já a Marisa apresenta 53%.

O Grupo “Despesas com Pessoal” da Empresa mostrou-se a mais eficiente, com 10,14% das 

Receitas, seguida da Renner, com 22,46% e da Marisa com 30,16%.

As Despesas Financeiras da Empresa foi a menor entre as comparadas, como 1,5%, seguida pela 

Renner com 3,5% e da Marisa com 6% em comparação às Receitas.

O Resultado Líquido, guardadas as proporções, apresenta mais uma vez a Empresa como mais 

eficiente, com um Lucro de R$ 5.475.468, ou seja, 15% da Receita Líquida, seguida da Renner, com 

9% e Marisa com 1,53%.



Indicadores Financeiros
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Índices de Liquidez

Medem a capacidade de solvência da empresa
Evidenciam a situação financeira de curto prazo
Principais indicadores:
•Capital circulante líquido (CCL): apresente a diferença entre 
ativos e passivos de curto prazo.
•Liquidez corrente (LC): mede a capacidade de uma empresa de 
saldar suas obrigações de curto prazo (relação ativos e dívidas de 
curto prazo).
•Liquidez seca (LS): relaciona os ativos circulantes de maior 
liquidez (excluindo estoques) com o total do passivo circulante.
•Liquidez imediata (LI): apresenta uma relação de dívidas de curto 
prazo que pode ser saldada imediatamente pela empresa com 
recursos alocados nas suas disponibilidades.



Indicadores Financeiros
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Índices de Eficiência ou Atividade

Objetivam a mensuração da duração do ciclo operacional 
Proporcionam uma análise mais dinâmica do desempenho

Principais indicadores:

•Giro de estoques (GES): indica a eficiência com a que a empresa 
gere os seus estoques.
•Prazo médio de pagamento (PMP): revela o tempo médio que a 
empresa leva para pagar suas obrigações (fornecedores).
•Prazo médio de recebimento (PMR): revela o tempo médio que a 
empresa demora para receber suas vendas realizadas a prazo.
•Ciclo de conversão de caixa (CCC): indicador de eficiência da 
gestão do capital de giro (no. de dias).
•Giro do ativo total (GAT): indica a eficiência com que a empresa 
usa seus ativos para gerar vendas.



Indicadores Financeiros
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Índices de Eficiência ou Atividade



Indicadores Financeiros
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Índices de Endividamento

Visam mensurar a composição das fontes de recursos
Mostram a proporção de recursos de terceiros (dívidas) em 
relação ao capital próprio (patrimônio líquido)

Principais indicadores:

•Índice de Participação do Capital de Terceiros (IPT): mede a 
proporção dos ativos totais financiada pelos credores da 
empresa (PC + PNC). O Endividamento Geral mede a proporção 
dos ativos realizáveis de curto e longo prazo financiada pelos 
credores da empresa (PC + PNC).
•Índice de Cobertura de Juros (ICJ): apresenta a relação entre o 
lucro operacional (LAJIR/EBITDA) e o montante dos juros que 
estão impactando o resultado.



Indicadores Financeiros
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Índices de Lucratividade

Visam avaliar se a empresa aplica de forma adequada os 
recursos financeiros que lhe foram confiados pelos credores e 
acionistas.

Principais indicadores:

•Retorno do ativo (ROA): Revela o retorno produzido pelo total 
das aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos.
•Retorno do investimento (ROI): mostra o retorno dos recursos 
captados pela empresa e aplicados no negócio (PNC + PL).
•Retorno do capital próprio (ROE): mensura o retorno dos 
recursos aplicados na empresa por seus sócios/acionistas.
•Margens de lucro (MB, MO e ML): medem a eficiência de uma 
empresa em produzir lucro por meio de suas vendas.



Indicadores Financeiros
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Índices de Mercado

Visam analisar o desempenho das ações no mercado

São normalmente utilizados para avaliação do desempenho de 
sociedades anônimas de capital aberto

Servem para os investidores compararem os indicadores das 
diferentes empresas em que podem investir

Principais indicadores:

•Lucro por ação (LPA): ilustra o resultado auferido por ação 
emitida pela empresa. A distribuição desse lucro dependerá da 
política de dividendos adotada pela empresa.



Indicadores Financeiros
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Índices de Mercado

Principais indicadores - Continuação:

•Índice Preço/Lucro (P/L): mostra a confiança dos 
investidores da empresa, indicando o número de anos que um 
investidor demoraria em recuperar o capital investido.

•Índice Preço/Valor Patrimonial (P/V): relaciona o valor da 
ação com o seu valor patrimonial.



Indicadores Financeiros
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Índices de Mercado - Ebitda

Ebitda = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

Lajida = Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e 
Amortização

 Corresponde ao potencial de caixa gerado pelos ativos 
genuinamente operacionais

 Mostra o potencial de geração de caixa de um negócio, 
antes inclusive de considerar o custo de qualquer capital 
tomado (empréstimos e financiamentos)



Indicadores Financeiros
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Índices de Mercado - Ebitda

 Não corresponde ao efetivo fluxo de caixa de um período 
porque parte das vendas pode não ser recebida e parte das 
despesas pode não ser totalmente paga (regime de 
competência)

 Corresponde também a indicador utilizado por 
especialistas do mercado financeiro para avaliação de 
empresas em processos de negociação (fusão, aquisição, 
etc...). Normalmente são utilizados multiplicadores de 
acordo com o ramo de atividade de cada companhia



Indicadores Financeiros
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Ebitda



Indicadores Financeiros
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Índices de Mercado

Dívida Líquida / Ebitda

A Dívida Líquida (DL), corresponde a diferença entre as 
dívidas da empresa e os recursos disponíveis (caixa, 
bancos e aplicações financeiras)

A relação Dívida Líquida / Ebtida corresponde a 
importante indicador de endividamento x geração 
operacional de caixa

Uma análise inicial sugere que a relação DL / Ebitda 
superior a 3,0 indica que a empresa possui elevado nível 
de endividamento em relação a sua capacidade de geração 
de caixa



Indicadores Financeiros
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Índices de Mercado

Capital de Giro

 A administração do capital giro, está relacionada com a 
gestão de ativos e dívidas de curto prazo.

 É conhecido também como o capital circulante e 
corresponde aos recursos aplicados em ativos e passivos 
circulantes, que se transformam constantemente dentro do 
ciclo operacional.
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Índices de Mercado

Capital Circulante Líquido (CCL)

 Corresponde a diferença entre os ativos e passivos 
circulantes, ou seja:

CCL = AC – PC

Onde:

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
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Ativo Circulante

Ativo

Não Circulante

Dívidas de 
Curto Prazo

Dívidas de 
Longo 
Prazo

Patrimônio 
dos 

Acionistas
Valor total dos ativos Valor total da empresa

para os investidores

Capital de Giro 
Líquido

Capital Circulante 
Líquido
(CCL) Capital de Terceiros

Capital Próprio

Adaptado de Ross, 2002 p. 24 – Modelo Balanço Patrimonial da Empresa

Índices de Mercado

Balanço Patrimonial (BP) – CCL

Indicadores Financeiros
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Índices de Mercado

Ciclo de Conversão de Caixa (CCC)

Ciclo Operacional (CO): corresponde ao prazo desde o 
início do processo de produção ao recebimento de caixa 
resultante da venda do produto acabado. 

É medido em termos do tempo transcorrido, somando a 
idade média do estoque (IME) com o prazo médio de 
recebimento (PMR).

CO = IME + PMR
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Índices de Mercado

Ciclo de Conversão de Caixa (CCC)

O Ciclo Operacional menos o prazo médio de 
pagamento (PMP) é conhecido como ciclo de 
conversão de caixa.

CCC = IME + PMR – PMP 
ou 

CCC = CO – PMP
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Ciclo de Conversão de Caixa (CCC)

Exemplo:
- Idade Média dos Estoques (IME) = 15 dias
- Prazo Médio de Recebimento (PMR) = 30 dias
- Prazo Médio de Pagamentos (PMP) = 60 dias
- CCC = (15 + 30) – 60 = -15

Um CCC negativo, indica que a empresa compra 
produtos, vende e recebe, antes de pagar os seus 
fornecedores = quanto “mais negativo” melhor.
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Ciclo de Conversão de Caixa (CCC)
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Índices de Mercado - Estrutura de Capital
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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

É a diferença entre o preço de venda e a soma das despesas 
e os custos variáveis de um produto ou serviço.

Em outras palavras a MC é a Sobra Financeira de cada 
serviço para a Amortização das despesas e dos custos fixos.
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Exemplo de Margem de Contribuição Global
Demonstração da Margem de Contribuição e do Resultado do Período
Receita total (preço de venda, líquido de impostos,  multiplicado pela quantidade vendida)
( - ) Total das despesas variáveis de cada produto,  multiplicado pela quantidade vendida
( - ) Total dos custos variáveis de cada produto,  multiplicado pela quantidade vendida
(=) Margem de Contribuição
( - ) Despesas fixas
( - ) Custos Fixos

Obs.:  Podemos notar que não é possível realizar o cálculo da MC  sem a 
correta separação de custos e despesas (diretos e indiretos).
                                                                                    WENDY 2015
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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Produto não dá Lucro. 
Produto dá margem de Contribuição.

A empresa como um todo
é que deve dar Lucro.
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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

A  MC  pode ser apurada por produto,  desta forma pode-se conhecer:

- Os produtos mais lucrativos;
- Qual o produto ou serviço produzido, que contribui mais para a 
recuperação das despesas e custos fixos;
- Quais os produtos deficitários. 

Modelo do Produto a b c
Receita por unidade (preço de venda) 900,00 600 400
( - ) Total das despesas variáveis de cada produto (comissões,impostos,etc) (180,00) (90,00) (55,00)
( - ) Total dos custos variáveis de cada produto (Materiais, MP, Mão-de-Obra) (540,00) (310,00) (285,00)
(=) Margem de Contribuição por produto 180,00 200,00 60,00
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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Ou ainda por divisão de negócios

Divisão de Negócios $ %
Refrigerantes 5000,00 29,4

Cervejas 10000,00 58,80
Vinhos 2000,00 11,80

(=) Margem de Contribuição Total 17000,00 100,00



Indicadores Financeiros

74

PONTO DE EQUILÍBRIO

O PEQ Contábil,  define o nível de atividades necessárias para a 
Recuperação de todos os custos e despesas de uma empresa.

PEQ = Despesas Fixas + Custos Fixos / MC unitária

PEQ =  2.000.000   /    400  =    5.000  unidades.

Ponto Equilíbrio Contábil
$

Preço Unitário                1.000,00 
( - ) Total das despesas variáveis de cada produto                  (130,00)
( - ) Total dos custos variáveis de cada produto                  (470,00)
(=) Margem de Contribuição                   400,00 



Indicadores Financeiros

75

Demonstração da Margem de Contribuição com 5000 unds. Vendidas $
Receita total  5000 und X $ 1.000          5.000.000,00 
( - ) Total das despesas variáveis 5000 und X $ 130           (650.000,00)
( - ) Total dos custos variáveis de cada produto  5000 und  X  470         (2.350.000,00)
(=) Margem de Contribuição          2.000.000,00 
( - ) Despesas fixas           (300.000,00)
( - ) Custos Fixos         (1.700.000,00)
(=) Resultado                         -   

PONTO DE EQUILÍBRIO
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PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO

representa a quantidade de atividade necessária para cobrir os gastos 
desembolsáveis no período. Ou seja, todas as despesas a prazo, depreciação, 
etc.,  são diminuídos (excluídos) do montante de despesas e  custos variáveis.

PEQ = Despesas Fixas + Custos Fixos – Gastos não desembolsáveis / MC 
unitária
PEQ =  2.000.000  - 400.000 /    400  =    4.000  unidades.

$
Receita total 4000000,00 
( - ) Total das despesas variáveis (520000,00)
( - ) Total dos custos variáveis (1880000,00)
(=) Margem de Contribuição 1600000,00 
( - ) Despesas fixas (300000,00)
( - ) Custos Fixos (1700000,00)
( - ) Custos Fixos não desembolsáveis 400000,00 
( = )  Saldo de Caixa 0,00 
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Indicadores por segmentos específicos de negócios

 Dependendo do segmento de negócios, poderão ser 
estruturados e mensurados vários outros indicadores 
operacionais e financeiros, como por exemplo:

 Construção Civil: VGV dos lançamentos, VGV das entregas, ticket 
médio por unidade imobiliária, no. de unidades em obras, no. 
de unidades concluídas, velocidade de vendas (VSO), etc...

 Varejo: satisfação dos clientes, % vendas cartão, vendas nas 
mesmas lojas, área de vendas em m2, vendas por m2, vendas 
por no. de vendedores, ticket médio de vendas, receita por 
colaborador, etc...
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Contabilidade Gerencial – Outras Ferramentas
Gestão de Custos de Pessoal

Outras Ferramentas Gerencias
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Contabilidade Gerencial – Outras Ferramentas
Definição da Melhor Opção Tributária

Outras Ferramentas Gerencias
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Contabilidade Gerencial – Outras Ferramentas
Definição da Melhor Opção Tributária

Outras Ferramentas Gerencias
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Contabilidade Gerencial – Outras Ferramentas
Definição da Melhor Opção Tributária (novo simples)

Outras Ferramentas Gerencias
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Contabilidade Gerencial

“Se você pensa que pode ou se pensa que 
não pode, de qualquer forma você está certo.”

Henry Ford

MUITO OBRIGADO!
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