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Utilizando uma abordagem simples e direta, 

Demonstrativos financeiros: análise para gestores 

de empresas apresenta os fundamentos da análise 

financeira de balanços e descreve seus principais 

tipos: vertical, horizontal e de índices. Por meio da 

discussão de um caso adaptado de uma empresa 

real, são exemplificadas as avaliações quantitativas 

bem como as possíveis explicações qualitativas 

para o desempenho da empresa. O livro é 

indicado para estudantes de graduação em 

Administração de Empresas, Contabilidade e 

Economia, além de pós-graduação lato sensu, 

que necessitam de uma visão abrangente e 

técnica dos estudos de demonstrativos financeiros 

comumente efetuados por analistas financeiros, 

de mercado de capitais e investidores em geral. 
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APrEsENTAÇÃo

Esta obra tem por objetivo apresentar os principais elementos da 

análise de demonstrativos financeiros, notadamente o balanço patri-

monial e o demonstrativo de resultados, com foco em análises ver-

tical e horizontal e em análise de índices. 

Destinado a alunos de graduação em Administração de Empre-

sas, Economia e Contabilidade, o livro traz estudos de caso que 

exemplificam métricas de liquidez, endividamento, rentabilidade  

e atividade.

Espera -se que o leitor já tenha cursado disciplinas voltadas à in-

trodução à contabilidade, estando, portanto, familiarizado com as 

principais contas dos demonstrativos financeiros. 

Em uma linguagem simples, o livro busca fundamentar conceitos 

e instigar no leitor o interesse por compreender a dinâmica de uma 

empresa a partir de demonstrativos financeiros. 

O autor

em dezembro de 2012
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