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ANALISE DA EMPRESA 

 

EMPRESA MODELO LTDA. 
Mês: 06/2016 

 

 
 

RESULTADOS 
 

A empresa recebeu 41.250 e pagou 33.850, 
o que trouxe um lucro de 7.400 (18%). 
Houve uma queda no lucro, devido a uma 
queda na receita.  

 

 

 

DESPESAS 
 

O maior gasto se concentra na conta de 
compras (48%), seguido de salários (27%) e 
manutenção (13%). Houve um aumento da 
despesa com manutenção que precisa ser 
verificado.  

     

 

CONTAS A PAGAR E RECEBER 
 

O saldo de contas a pagar é maior que o 
saldo de contas a receber. A empresa tem 
20.600 a maior. Tentar maiores prazos de 
pagamento, daria mas folego a empresa. 

 

 

 

EMPRESTIMOS 
 

Há uma dívida no banco de 70.000 que pode 
comprometer a empresa. É necessário uma 
negociação. Os sócios possuem uma dívida 
para com a empresa no valor de 21.000. 

 

     

 

LIQUIDEZ FINANCEIRA 
 

A empresa possui uma capacidade de 
pagamento de suas contas de 0,3. Esse valor 
deve ser maior que 1,00. Portanto a 
empresa se encontra endividada. 

 

 
 

 

RETORNO DO INVESTIMENTO 
 

Os lucros não remuneram suficientemente 
os bens aplicados na empresa. O Retorno do 
Investimento foi de 0,8%. Deveria ser maior 
que 2%. A empresa não se apresenta viável. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

VENDAS 
 

A empresa precisa impulsionar suas vendas através de um plano de marketing, ou uma 

consultoria nessa área, para que possa atingir o retorno necessário para se tornar viável. 

DESPESAS 
 

É necessário aplicar uma política de redução de despesas, que não prejudique a qualidade 

de seus produtos, e acompanhar mensalmente a evolução dessas contas para evitar os 

excessos. 

FORNECEDORES 
A conta de Fornecedores está crescendo. É preciso negociar maiores prazos com os 

fornecedores para que o fluxo de caixa não seja tão prejudicado. 

BANCOS 
A empresa possui alta despesa financeira devido as dividas bancarias. Deve-se tentar uma 

negociação dessa dívida com intuito de reduzir essa despesa. 

 

Pedreira, 28 de junho de 2016. 


