
PROGRAMA
Disciplina: ESTRUTURA E ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS COD: ENEC60057

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Etapa Carga Horária Vigência

4ª Semanal: 04 horas aula Semestral: 80 horas aula 2015/1

Ementa:
Síntese da função financeira. Demonstrações Financeiras Padronizadas. Análise horizontal e
vertical. Análise através de indicadores. Gestão do Capital de Giro. Análise através de índices
financeiros e econômicos: liquidez, endividamento e rentabilidade. Prazos médios.
Necessidades de capital de giro. Taxas de retorno sobre o investimento.

Objetivos:
Capacitar os alunos a analisar tecnicamente todas as demonstrações contábeis divulgadas
pelas empresas, visando extrair informações sobre desempenho e situação econômico-
financeira. Ao término deste curso, o aluno deve ser capaz de: interpretar os indicadores
econômico-financeiros de uma empresa e compará-los com os de outras empresas ou setor;
identificar problemas; avaliar medidas tomadas pela administração da empresa; dar parecer
sobre o desempenho global; orientar o processo decisório através de relatórios elaborados a
partir de técnicas de análise das demonstrações contábeis.

Metodologia:
- Aulas expositivas e dialogadas. - Interação professor versus aluno.
- Técnicas de dinâmicas de grupos.
- Discussão e apresentação de trabalhos individuais e em grupo, visando estimular a
compreensão crítica e atitude pluralista, domínio da linguagem, capacidade de iniciativa.
- Desenvolvimento de trabalhos em grupos, uma só tarefa com apresentação escrita de
conclusões, onde todos os grupos são submetidos ao mesmo tipo de estimulação, todos,
portanto, precisam alcançar os mesmos objetivos.
- Palestras. - Interação escola versus mercado de trabalho

Avaliação:
Os discentes serão avaliados pela participação nos diversos eventos acadêmicos e através de
prova individual, que constará de cada avaliação bimestral.

Conteúdo Programático
UNIDADE I – NOÇÕES PRELIMINARES
1.1. Níveis de aprofundamento do estudo da análise contábil.
1.2. Conceituação de análise das demonstrações contábeis.



1.3. Objetivos da técnica contábil de análise das demonstrações contábeis.
1.4. Finalidades da utilização da análise contábil.
1.5. Funções da análise: decomposição, comparação e interpretação.
1.6. Validade e limitações do resultado da análise.
1.7. Pressupostos básicos para a execução da análise.
1.8. Roteiros e formas de apresentação do trabalho de análise.

UNIDADE II – ESTRUTURA DA ANÁLISE CONTÁBIL
2.1. Tipos de análise: série temporal e comparativa.
2.2. Processos de análise: vertical, horizontal e por quocientes.
2.3. Métodos de análise: valores diretos, percentuais, quocientes e matricial.
2.4. Principais indicadores econômico-financeiros: estrutura de capitais, liquidez e
rentabilidade.
2.5. Índices padrões para comparação.
2.6. Papéis de trabalho utilizados na execução da análise.

UNIDADE III – PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DA ANÁLISE
3.1. Tipos de demonstrações contábeis e gerenciais analisáveis.
3.2. Aspectos analisáveis das demonstrações contábeis e gerenciais: estrutural, financeiro e
econômico.
3.3. Condições essenciais que as demonstrações devem apresentar.
3.4.Modelos de demonstrações contábeis ajustadas e padronizadas para efeito de análise
contábil.
3.5. Ajustes e padronizações das demonstrações contábeis.
3.6. Decomposição das demonstrações contábeis em índices econômico/financeiros:
quocientes, percentuais, coeficientes, números índices, etc.
3.7. Preenchimento de papéis de trabalho com indicadores e dados obtidos.
3.8. Comparação e interpretação dos dados obtidos com outros.
3.9. Conclusão do trabalho de análise dos aspectos patrimoniais e global.
3.10. Elaboração de diagnósticos e projeções da situação da empresa.

UNIDADE IV – ESTUDO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
4.1. Demonstrações contábeis obrigatórias para todas as empresas.
4.2. Demonstrações contábeis obrigatórias para determinadas empresas.
4.3. Demonstrações contábeis de natureza gerencial.

UNIDADE V – CASO PRÁTICO
5.1. Execução de trabalho de análise das demonstrações contábeis de uma empresa real,
envolvendo todo o conhecimento obtido nas unidades anteriores.
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