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Introdução/Objetivos

A atual conjuntura sócio-econômica, com mercados cada vez mais exigentes, fez com
que as empresas se preocupassem com a busca por melhores resultados, para se manterem
competitivas no mercado. Para isso, se faz necessário uma gestão financeira eficaz.

Nesse sentido, as informações geradas pela contabilidade são as principais
ferramentas utilizadas pelos profissionais de finanças, visto que estas demonstram a situação
econômico-financeira das empresas, contribuindo para a tomada de decisões.

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral verificar se as estratégias e
decisões inerentes à gestão financeira sofrem influência das informações geradas pelos
demonstrativos contábeis.

A relevância deste estudo está em reunir diversas informações consideradas
essenciais para uma gestão financeira eficaz. Entende-se ser este um assunto de grande
importância para os gestores, administradores, acionistas e demais interessados na situação
econômico-financeira das empresas, que percebem, pela diversidade dessas informações,
uma forma de aprimorar a administração de seus negócios.

Metodologia

O método utilizado para a realização desta pesquisa foi o dedutivo, que conforme
Lakatos (2007) parte de teorias e leis, predizendo a ocorrência de fenômenos particulares.
Quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva, pois busca descrever a teoria relativa à
administração financeira e os instrumentos que revelam a situação econômica e financeira das
empresas.

Quantos aos procedimentos é uma pesquisa documental, pois busca separar as
informações necessárias a interpretação da situação econômico-financeira da empresa.
Quanto à abordagem do problema trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois interpreta os
dados coletados para avaliar a situação das empresas.

Foram selecionadas para análise as empresas do Setor de Tecnologia e Informação,
segmento de Computadores e Equipamentos, com ações na Bovespa - Bematech S/a, Itautec
S/a e Positivo Informática S/a. Foram coletadas informações referentes às demonstrações
contábeis e os relatórios de administração do período de 2007 a 2009.

Resultados e Discussão

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E AS DECISÕES FINANCEIRAS

Com base no Balanço Patrimonial da Bematech verifica-se aumento significativo do
saldo do Ativo Permanente, decorrentes de acentuados investimentos, o que revela onde os
recursos estão sendo investidos.

Na empresa Positivo, os empréstimos e financiamentos estão totalmente classificados
no Passivo Circulante, o que indica que a obtenção de recursos foi realizada totalmente com
capital de terceiros de curto prazo. Assim, é importante verificar se a empresa não está
financiando bens que trarão benefícios em distantes períodos, com recursos de curto prazo.
Talvez, seria mais vantajoso obter prazos maiores, condizentes com o período de retorno do
investimento.

As informações aqui evidenciadas e muitas outras que podem ser extraídas das
Demonstrações Contábeis servem para demonstrar ao gestor como está a situação da
empresa e possibilitar a tomada de decisões baseadas na realidade econômico-financeira que
cada uma apresenta.
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Considerações Finais

Pelas informações contidas nas demonstrações contábeis e nos demais relatórios
financeiros, o gestor consegue visualizar a situação econômica e financeira da empresa,
utilizando-se destas informações como um suporte para a tomada de decisões.

Portanto, consegue-se evidenciar pelo conjunto das informações abordadas neste
estudo, que as demonstrações financeiras vêm a contribuir com a gestão mais eficaz nas
empresas, revelando informações essenciais para a tomada de decisões.
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