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RESUMO 

 

Introdução: A análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta de avaliação que 

utiliza os dados registrados de determinado período de tempo para determinar como está a 

situação econômica e financeira de uma empresa. As demonstrações contábeis são tidas como 

uma reunião de dados de forma sintética, as quais são utilizadas para conhecimento da 

situação econômica geral da organização. A análise das demonstrações contábeis começou a 

ser utilizada nos primórdios da contabilidade, em um período que ainda se faziam apenas 

inventários e cuja única preocupação era anotar as variações quantitativas e qualitativas dos 

bens incluídos no inventário. Objetivo: O objetivo foi abordar as demonstrações contábeis 

como fator fundamental para o sucesso dos investidores. Metodologia: Para o alcance do 

objetivo proposto, a metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica com abordagem 

qualitativa. Os materiais utilizados foram selecionados no repositório Google Acadêmico, 

utilizando-se o recorte temporal de 2015 a 2021. Considerações Finais: A análise das 

demonstrações contábeis é ferramenta fundamental para avaliar a situação financeira e 

econômica de uma organização. Nesse sentido, torna-se necessário que as empresas tenham 

uma melhor divulgação de suas demonstrações com o intuito de que suas contas possam ser 

avaliadas com mais transparência e qualidade. Portanto, a análise das DCs é importante 

devido ao fornecimento das informações e a possibilidade de oferecer aos investidores a 

verificação da viabilidade e a capacidade que os produtos financeiros comercializados têm de 

gerarem retornos satisfatórios aos investidores independentes, auxiliando na tomada de 

decisão. Além disso, as demonstrações contábeis auxiliam os investidores na gestão dos riscos 

existentes, pois a tomada de decisão permite a aplicação de recursos em produtos que têm 

maior capacidade de oferecer retorno, de acordo com o desempenho econômico e financeiro 

das entidades que o oferecem, identificados através da análise das demonstrações contábeis. 

Logo, considera-se que, para o investidor é indispensável a análise das demonstrações 
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contábeis pois, com base nas informações fornecidas, o investidor terá como prever se é 

viável e se será rentável o investimento. 
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