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Este estudo aborda a importância da utilização da Análise de Balanço Patrimonial
e as Demonstrações Contábeis como uma ferramenta que irá ajudar o empresário
na administração, pois um dos problemas enfrentados é que muitos deles não
sabem interpretar as informações contidas no balanço e nas suas devidas
demonstrações. O objetivo desta pesquisa é facilitar a visualização da realidade
da empresa e, com isso, gerar informações úteis ao embasamento de suas
decisões. Para que se tenha uma empresa evoluída, é de suma importância saber
analisar todo o resultado apresentado por ela. O trabalho foi desenvolvido por
meio de uma pesquisa bibliográfica, baseada em artigos da internet, livros e
notícias. A Contabilidade é uma ferramenta valiosa para auxiliar o empresário na
administração do seu negócio e para suas devidas tomadas de decisões. A
Análise de Balanço é utilizada para conhecer, analisar e comparar a situação das
empresas, permitindo que se extraia dos demonstrativos contábeis dados
determinantes sobre sua atuação financeira, patrimonial e econômica,
convertendo essas informações em indicadores gerenciais consideráveis,
possibilitando uma projeção para o futuro. Para fazer a Análise das
Demonstrações são utilizados relatos gerados pela Contabilidade e outras
informações que são consideradas necessárias para essa verificação. O resultado
apresentado é um relatório que reúne a análise da estrutura, composição do
patrimônio, um conjunto de índices e indicadores financeiros e a conclusão do
analista. A etapa seguinte é a Análise em si. Nessa fase, os dados são
processados e realizados os cálculos dos indicadores e, a partir disso, será
possível extrair os índices das demonstrações contábeis ajustadas. Foi possível
analisar que, quanto mais numerosas as informações filtradas das demonstrações,
maior a possibilidade de se elaborar um planejamento financeiro, propondo à
empresa uma maior competitividade em relação aos seus concorrentes,
colaborando para um melhor desenvolvimento e crescimento econômico em
relação à empresa, seja ela de pequeno ou grande porte. É possível afirmar que o
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mercado está cada vez mais competitivo e exige respostas rápidas e eficazes e a
análise das demonstrações e balanço é um dos mais importantes instrumentos na
gestão das empresas, pois a mesma consegue evidenciar a atual situação da
empresa, o que auxilia no planejamento e na tomada de decisões.
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