
 
  

Ferramentas de Análise das 
Demonstrações  Financeiras  
Capítulo 4 do Curso de Finanças no Excel 2007
 
  Neste capítulo veremos como os vários índices financeiros 
podem ser usados para avaliar a saúde financeira de uma 
companhia, e daí então o desempenho dos gestores da 
empresa. Você também verá como o Excel pode tornar mais 
rápido e mais fácil o cálculo dos índices, do que fazê-lo 
manualmente. Observaremos cinco categorias de índices: 
Índices de liquidez medem a habilidade de uma empresa pagar 
seus títulos; índices de eficiência medem quão bem a empresa 
está fazendo uso dos seus ativos para gerar vendas; índices de 
alavancagem descrevem quanta dívida a empresa está usando 
para financiar seus ativos; índices de cobertura dizem quanto 
caixa a empresa tem disponível para pagar despesas 
específicas; e índices de lucratividade medem quão lucrativa foi a 
empresa durante um período de tempo.  Veremos também como 
o Excel pode ser programado para fazer uma análise rudimentar 
de índices automaticamente, usando somente umas poucas das 
funções lógicas embutidas. Finalmente, observaremos o conceito 
de lucro econômico e veremos como ele pode dar uma imagem 
muito mais clara da saúde financeira de uma empresa do que a 
medida tradicional de lucro líquido contábil.
 
Bertolo  
12/12/2008 
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