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VOLUME DE VENDAS COMO FATOR DETERMINANTE DO 
DESEMPENHO FINANCEIRO: UMA ANÁLISE NAS 100 
MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS  
 

RESUMO 

O presente estudo tem o objetivo de analisar a relação do tamanho de uma empresa, 

utilizando como critério o seu volume de vendas como fator que influencia seu 

desempenho econômico-financeiro, medido pelos indicadores de liquidez, rentabilidade e 

endividamento, considerados os pilares da análise econômica e financeira das entidades. 

Parte-se da hipótese de que quanto maior a entidade, melhores serão seus índices de 

liquidez, rentabilidade e endividamento. Para tanto, foram analisados os dados das 100 

maiores empresas Brasileiras no ano de 2013, segundo base de dados “Melhores e 

Maiores” extraído da revista Exame, publicada em 2014. Para tratamento dos dados, 

foram utilizados métodos qualitativos e quantitativos, estatística descritiva, análise de 

correlação e regressão linear simples. De maneira geral, os resultados preliminares 

apontam para a não existência de relação entre o tamanho das entidades com a garantia 

de terem bons indicadores de desempenho, o que leva a inferir que o volume de vendas 

não assegura eficácia e eficiência econômico-financeira 

 
PALAVRAS-CHAVE: Liquidez, Rentabilidade, Endividamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Autor: Paulo Henrique Vieira Gomes  / E-mail:paulo.gomes@uece.br 
Mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará 
 
Autor: Kelberson Borges Borgneth  / E-mail:Kelberson.borges@aluno.uece.br 
Graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Ceará 
 
Autor: Paulo Eduardo da Silva Marques  / E-mail:eduardo.smarques@outlook.com 
Graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Ceará 

Recebido em: 24/06/2015                        Aprovado em: 22/07/2015 
Avaliado pelo sistema double blind review 
Editor Científico: Prof. M.e Raimundo Roberto Nobre Pinho 



Paulo Henrique Vieira Gomes, Kelberson Borges Borgneth, Paulo Eduardo da Silva Marques 

Pág. 2 – FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 15 – Jun. 2015 ISSN 1679-723X 

INTRODUÇÃO  
 

No mundo dos negócios muitas decisões que são tomadas podem 

determinar o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Para que tais decisões sejam 

tomadas de forma mais prudente é imprescindível que os tomadores de decisão tenham à 

disposição as informações necessárias, dando mais racionalidade ao processo. 

Em todas as áreas de atuação o mercado está cada vez mais competitivo e 

as empresas em busca de diferenciais para manterem-se atuantes no cenário empresarial 

e obter sucesso em suas operações, para tanto, devem ficar atentas trabalhando cada 

vez mais com a otimização de recursos e implementando novas estratégias gerenciais 

antes de tomar qualquer decisão. Com base nisso, torna-se necessário conhecer os 

processos de uma organização para levantar se os mesmos estão adequados com os 

fundamentos teóricos e, posteriormente, terem condições de sugerir melhorias, processos 

diferenciados e novas estratégias. 

 As demonstrações contábeis se referem aos relatórios que são 

produzidos pelos dados que se adquirem da contabilidade. Os inúmeros processos 

contábeis que ocorrem em todos os períodos são organizados e submetidos a evidências, 

por exemplo, a situação patrimonial da empresa em um determinado momento, ou 

evidenciar quais foram as alterações ocorridas em seu patrimônio líquido transcorridos 

alguns anos. 

Logo, os dados têm de ser recolhidos, compilados, ordenados, analisados, 

interpretados e disseminados. Se uma destas atividades de processamento de dados não 

for realizada com êxito, o processo de avaliação ficará incompleto (NEELY, 1998). 

Segundo Matarazzo (2010, p. 4), a análise de balanços "começa onde 

termina o trabalho do contador", pois ela vai além dos relatórios, traduzindo os dados 

obtidos em informações acessíveis aos administradores, auxiliando na tomada de 

decisões, bem como aos demais usuários da contabilidade.  

Para Silva (2013, p. 6) “a análise financeira de uma empresa consiste num 

exame minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre a empresa, bem como das 

condições endógenas e exógenas que afetam financeiramente a empresa”. Como ciência 

é o conhecimento certo das causas, e como não há possibilidade de se determinarem as 

causas das variações patrimoniais sem analisar a origem e as mutações dos elementos 

que compõem o patrimônio, a análise de balanços constitui uma das formas de se 

identificarem aspectos científicos na contabilidade, pela relação de causa e efeitos. 

 



VOLUME DE VENDAS COMO FATOR DETERMINANTE DO DESEMPE NHO FINANCEIRO:  
UMA ANÁLISE NAS 100 MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS  

Segundo Matarazzo (2010), o índice é a relação entre contas ou grupos de 

contas das demonstrações financeiras, com o intuito de fornecer visão ampla da situação 

econômico-financeira da empresa. 

Não obstante, a análise através de índices, assim como as demais análises, 

deve servir ao fim a que se destina; portanto, antes de se proceder a ela, é necessário 

responder o que se pretende com os cálculos e índices que serão encontrados. 

O objetivo da evidenciação está ligado à utilidade da informação para cada 

usuário, por esse motivo, seria conveniente a apresentação de relatórios diferentes ou 

produzir uma série de relatórios com finalidades específicas, pois seus relatórios devem 

ser analisados de maneira diferente por cada uma das partes relacionadas à empresa. 

Desta forma, o presente trabalho busca responder à seguinte questão que 

expressa o problema de pesquisa do estudo: Qual a relação do tamanho da empresa e 

seus respectivos indicadores econômico-financeiros? 

O objetivo do trabalho é analisar as 100 maiores empresas do Brasil, 

verificando a relação do tamanho da empresa com os indicadores de desempenho que 

compõem o tripé da análise das demonstrações contábeis: liquidez, rentabilidade e 

endividamento. 

O artigo parte da hipótese de que quanto maior for a empresa melhores 

serão seus indicadores de desempenho, medidos através da liquidez, rentabilidade e 

endividamento. 

Para tanto, o trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória, 

o qual investigou empiricamente, a relação entre os indicadores econômico-financeiros 

das 100 maiores empresas brasileiras. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Segundo Iudícibus (2013) um relatório contábil representa a exposição 

resumida e ordenada dos principais fatos registrados pela contabilidade, em determinado 

período. Entre os relatórios contábeis, os mais importantes são as Demonstrações 

Contábeis, que fornecem uma grande quantidade de dados relativos à empresa e através 

da Análise de Balanços é possível transformar estes dados em informações úteis aos 

usuários. 

Na Análise das Demonstrações Contábeis, segundo Marion (2012), é 

possível conhecer a situação econômico-financeira de uma empresa por meio de três 

pontos fundamentais de análise: Liquidez (Situação Financeira), Rentabilidade (Situação 
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Econômica) e Endividamento (Estrutura de Capital). Estes três grupos de indicadores de 

desempenho compõem o tripé da análise das demonstrações contábeis. Este tripé 

representa o equilíbrio ideal, uma vez que seus índices são suficientes para se ter uma 

visão considerável da empresa a ser analisada. 

Ainda segundo Marion (2012) a análise dos dados coletados das 

demonstrações contábeis é fundamental para que os mesmos tornem-se informações 

relevantes, passando a influenciar de forma direta ou indireta no processo de decisão de 

uma organização. A análise das Demonstrações Contábeis pode ser dividida em duas 

formas: a Análise Financeira, possibilitando a interpretação financeira da organização, 

analisando o grau de liquidez e capacidade de solvência; e a Análise Econômica, 

possibilitando a interpretação das variações do patrimônio e da riqueza gerada pelas 

atividades da organização. Ambas são elaboradas e avaliadas sob várias perspectivas, 

sendo influenciadas pelo momento em que a organização encontra-se e qual a finalidade 

da análise. 

Para Matarazzo (2010, p. 24) “a Análise de Balanços visa extrair 

informações para a tomada de decisão”. Portanto, a Análise das Demonstrações 

Contábeis tem como escopo verificar a evolução ou involução das situações financeira e 

econômica da entidade.  

 

2.1 Indicadores de liquidez 

Conforme Silva (2013. p. 284), “os índices de liquidez visam fornecer um 

indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas, a partir da comparação entre 

os direitos realizáveis e as exigibilidades”. 

As informações para o cálculo destes índices são retiradas exclusivamente 

do balanço patrimonial, demonstração contábil que evidência a posição financeira e 

patrimonial da entidade, devendo estes serem atualizados constantemente para uma 

análise mais precisa.  

Os índices de liquidez demonstram a situação financeira da empresa frente 

a seus diversos compromissos financeiros. 

Para Braga (2012, p. 154) “a análise interna de liquidez constitui-se nos dos 

mais valiosos instrumentos financeiros, especialmente quando realizada em períodos 

curtos (semanais, quinzenais e mensais)”. 
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2.1.1 Liquidez geral 

É um indicador que evidencia se determinada empresa teria ou não 

condições de honrar seus compromissos, sem precisar utilizar o seu Ativo Permanente, 

caso fosse encerrar suas atividades naquele momento. 

Segundo Assaf Neto (2012, p. 181), “esse indicador revela a liquidez, tanto a 

curto como a longo prazo. De cada R$ 1,00 (um real) que a empresa tem de dívida, o 

quanto existe de bens e direitos no circulante e no realizável a longo prazo”. 

A liquidez Geral é obtida pela fórmula:  

LG =  
(AC ARLP)
(PC PNC)

+
+

  (I) 

 

Em que: 

LG = Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo não Circulante 

 

A liquidez geral demonstra a capacidade de honrar os compromissos 

financeiros da empresa em relação às atividades de curto e longo prazo. 

 

2.1.2 Liquidez corrente 

Este índice reflete a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo, 

a partir da comparação de quanto a empresa possui no ativo circulante com as dívidas 

que constam no passivo circulante, ou seja, se a empresa possui recursos satisfatórios no 

curto prazo para cobrir suas dívidas de curto prazo.  

Para Assaf Neto (2012, p.179), a liquidez corrente indica o quanto existe de 

ativo circulante para cada R$ 1,00 (um real) de dívida em curto prazo. Para se afirmar que 

um índice de liquidez corrente é bom ou ruim, não basta somente que o mesmo seja 

superior a 1, é necessário também analisar o tipo de atividade da mesma e principalmente 

deve-se considerar o seu ciclo financeiro, ou seja, o prazo de rotação dos seus estoques, 

o recebimento de suas vendas e o pagamento de suas compras. 
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A fórmula da liquidez corrente é:  

LC = 
AC
PC

 (II) 

Em que: 

LC = Liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

 
Observa-se, portanto, que quanto maior for esse índice, melhor será a 

situação da empresa. 

 

2.2 Indicadores de rentabilidade 

Segundo Matarazzo (2010, p. 110) “os índices de rentabilidade mostram 

qual a rentabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto renderam os investimentos e, 

portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa”. 

Tais índices indicam, em termos percentuais, o retorno sobre o capital 

investido na empresa, ou seja, a habilidade de uma empresa em gerar resultados. 

 

2.2.1 Rentabilidade de venda (margem líquida) 

Segundo Matarazzo (2010) a rentabilidade das vendas ou margem líquida 

mede a capacidade de realizar sobras líquidas em relação ao volume da atividade 

econômica. 

Enquanto para Silva (2013, p. 238) “o índice de retorno sobre as vendas 

compara o lucro líquido em relação às vendas líquidas do período, fornecendo o 

percentual de lucro que a empresa está obtendo em relação a seu faturamento”. 

Com relação à análise da rentabilidade, quanto maior, melhor, já que isso 

significa uma maior eficiência operacional da empresa. 

A margem líquida é obtida pela fórmula:  

ML = 
LL

100
VL

×  (III) 

Em que: 

ML = Margem Líquida 

LL = Lucro Líquido 

VL = Vendas Líquidas 

 
O objetivo deste indicador é mostrar o quanto a empresa é capaz de gerar 

riqueza com recursos consumidos. 
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2.2.2 Rentabilidade do patrimônio líquido 

Para Matarazzo (2010) mede a capacidade de a empresa remunerar o seu 

patrimônio (capital dos proprietários). Este indicador é importante para medir o 

custo/oportunidade da capitalização. 

A importância do indicador de retorno sobre o patrimônio líquido reside em 

expressar os resultados globais auferidos pela gerência na gestão de recursos próprios e 

de terceiros, em benefício dos acionistas, ou seja, mede o retorno do investimento do 

acionista em porcentagem. 

Na sua forma em percentual é obtida pela fórmula:  

RPL= 
LL

100
PL

×   (IV) 

 
Em que: 

RPL = Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

LL = Lucro Líquido 

PL = Patrimônio Líquido  

 
Segundo Perez Junior e Begalli (2009) representam o nível de remuneração 

do capital investido pelos sócios acionistas, quotistas e proprietários. 

Quanto maior for o índice, melhor, pois indica quanto a empresa obteve de 

lucro para cada R$ 1,00 (um real) de capital próprio investido. 

 
2.3 Indicadores de endividamento 

De acordo com Marion (2012) o Ativo (aplicação de recursos) é financiado 

por capitais de terceiros (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) e por capitais 

próprios (Patrimônio Líquido). Portanto, capitais de terceiros e capitais próprios são fontes 

(origens) de recursos. 

Para Moreira (2008, p.18), os indicadores de endividamento têm como 

características fundamentais fornecer visão ampla da situação econômica e financeira da 

empresa, além de servirem de medida para a construção de um quadro para avaliação da 

mesma. 

Quanto maior o capital de terceiros mais a empresa estará endividada 

(quantidade da dívida). Entretanto, ao analisar o capital de terceiros, é importante analisar 

também a qualidade da dívida, onde detecta-se o prazo, o custo da dívida, para quem se 

deve etc. 
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2.3.1 Endividamento a longo prazo 

Esse índice indica qual o percentual de obrigações ao longo prazo em 

relação às obrigações totais. Evidencia se as dívidas são na maioria de curto prazo ou de 

longo prazo, quanto maior for esse índice, melhor será para a empresa, pois segundo 

Perez Junior e Begalli (2009), a finalidade deste índice é conhecer a composição das 

dívidas de acordo com o grau de participação de terceiros. 

 

Sua fórmula é a seguinte: 

ELP = 
PNC

100
(PC PNC)

×
+

  (V) 

 

Em que: 

ELP = Endividamento de Longo Prazo  

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo não Circulante 

 

Segundo Iudícibus (2013) as empresas em franca expansão devem procurar 

financiá-las com endividamento de longo prazo, de forma que, à medida em que elas 

ganhem capacidade operacional com a entrada de novos equipamentos e outros recursos 

de produção, tenham condições de começar a amortizar suas dívidas. Contudo, no longo 

prazo, a porcentagem de capital de terceiros sobre os fundos totais não poderia ser muito 

grande, pois isso iria progressivamente aumentar as despesas financeiras, deteriorando a 

posição de rentabilidade da empresa. 

 

2.3.2 Endividamento Geral 

É a soma do passivo circulante, incluindo-se as duplicatas descontadas, com 

o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. O resultado é apresentado em 

porcentagem e representa quanto a empresa tomou de capitais de terceiros tendo como 

base seu capital próprio investido. É considerado um indicador de análise do risco da 

empresa ou de dependência a terceiros.  

De acordo com Iudícibus (2013, p. 98) “este quociente é um dos mais 

utilizados para retratar o posicionamento das empresas com relação aos capitais de 

terceiros. Observa-se, portanto, que quanto menor for esse índice, melhor será a situação 

financeira da empresa. O índice de endividamento geral, segundo Matarazzo (2010, p. 
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88), “relaciona as duas grandes fontes de recursos da empresa, ou seja, Capitais Próprios 

e Capitais de Terceiros”. 

EG = 
(PC PNC)

100
PL
+ ×   (VI) 

 
Em que: 

EG = Endividamento Geral  

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo não Circulante 

PL = Patrimônio Líquido 

 

Para Silva (2013) o uso de capitais de terceiros será conveniente quando o 

lucro gerado pelos ativos for superior ao custo da dívida. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

De acordo com Marconi e Lakatos (2009), Martins e Theófilo (2007), Beuren 

(2003) e Richardson (2003), a presente pesquisa pode ser classificada, quanto à 

natureza, como quantitativa e qualitativa, por se utilizar da ferramenta de análise da 

estatística descritiva, da observação, descrição, compreensão e significados dos eventos 

no intuito de atingir o objetivo do estudo que analisa a relação do tamanho da empresa 

com seus indicadores de desempenho. 

O universo pesquisado foram as 100 maiores empresas do Brasil, em seus 

diversos setores, dentre os quais os principais são: Energia, Autoindústria, Bens de 

Consumo e Varejo. As informações contábeis destas empresas foram extraídas da base 

de dados “Melhores e Maiores” da revista Exame, divulgadas em 2014, tendo como ano 

base de análise o exercício social de 2013. 

Obteve-se uma amostra composta por 100 empresas brasileiras, que 

empregavam em 2013, entre 23 até 127.056 mil funcionários, e cujo faturamento medido 

pela receita líquida apresentaram valores entre R$ 4.834.347.424 (quatro bilhões, 

oitocentos e trinta e quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte 

e quatro reais) chegando a R$ 237.013.678.715 (duzentos e trinta e sete bilhões e treze 

milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais). 

A hipótese geral desta pesquisa levou em consideração os indicadores 

econômico-financeiros apresentados no referencial teórico, considerando a hipótese de 

que quanto maior for a empresa, melhores serão os seus indicadores de desempenho, 

sendo as hipóteses secundárias as seguintes: 

Hipótese 1 : Quanto maior for a empresa, melhores serão seus indicadores 

de Liquidez. 
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Hipótese 2 : Quanto maior for a empresa, melhores serão seus indicadores 

de Rentabilidade. 

Hipótese 3 : Quanto maior for a empresa, melhores serão seus indicadores 

de Endividamento. 

A partir dessas hipóteses operacionais, este estudo propõe-se em testar a 

existência de evidências estatísticas que comprovem a relação entre o tamanho das 

empresas e os respectivos indicadores de desempenho. 

Para tanto, utilizou-se além da análise qualitativa dos dados, as técnicas 

estatísticas de Análise de Correlação para demonstrar a relação entre o tamanho da 

empresa e seus indicadores de desempenho, e técnica de Regressão Linear Simples no 

intuito de verificar o grau de associação entre duas variáveis, sendo uma variável 

dependente (tamanho da empresa) e uma independente (indicador de desempenho). Por 

meio da técnica de regressão se chegou numa equação matemática que permite fazer 

projeções para instantes futuros. O tratamento dos dados foi realizado com o auxílio do 

software Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS), versão 20. Os resultados de 

tais análises são apresentados na próxima seção deste trabalho. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta seção apresenta os dados e a análise dos resultados alcançados pelo 

estudo, comparando-os com o referencial teórico exposto anteriormente. 

 

4.1. Estatística Descritiva 

A partir do conjunto de dados coletados, de acordo com os procedimentos 

indicados na metodologia, seguem abaixo a estatística descritiva das variáveis utilizadas 

neste estudo. 

 
Tabela 1 – Estatística Descritiva das Variáveis do Estudo 

Estatística 
Descritiva  

Tamanho Rentabilidade Liquidez Endividamento 

Vendas Líquidas Vendas PL Geral Corrente Geral Longo Prazo 

 Média  R$ 14.216.497.034 6,5% 14,8% 0,8% 1,3% 56,2% 34,3% 

 Moda  – – – 0,7% 1,2% 60,2% 28,3% 

 Mediana  R$ 8.533.675.388 4,9% 10,8% 0,8% 1,3% 55,6% 30,8% 

 Menor  R$ 4.834.347.424 –109,9% –136,1% 0,0% –12,4% 18,3% 0,4% 

 Maior  R$ 237.013.678.715 49,8% 104,7% 1,8% 3,7% 119,4% 87,3% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva, envolvendo a variável tamanho 

e os seis indicadores de desempenho, levando em conta todas as empresas da amostra. 
A variável vendas líquidas apresenta uma dispersão de seus valores, uma 

vez que o resultado para a média (R$ 14.216.497.034) e mediana (R$ 8.533.675.388) 

apontam valores diferentes, tal fato revela que, individualmente, há distinção acentuada 
nos valores de algumas empresas. Não foi possível apresentar o valor da moda, haja 

vista que nenhum valor se repete. Com base nos valores máximo e mínimo é possível 

perceber a disparidade existente entre a Petrobrás, empresa mais bem colocada, cujas 
vendas totalizaram R$ 237.013.678.715 (duzentos e trinta e sete bilhões e treze milhões, 

seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais) e a B2W, última colada, que 

apresentou um total de vendas de R$ 4.834.347.424 (quatro bilhões, oitocentos e trinta e 
quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) para 

o ano de 2013. Quando comparado o valor da mediana com o menor valor do conjunto de 

dados analisados, é possível inferir que embora grande parte das empresas tenham um 

resultado de vendas mediano, as empresas com resultados elevados tendem a direcionar 
a média geral para um melhor resultado. 

Os indicadores de rentabilidade não apresentam distribuição simétrica, tendo 

em vista que os valores referentes à média (vendas 6,5% e PL 14,8%) e à mediana 
(vendas 4,9% e PL 10,8%) não são iguais. Também não foi possível apresentar resultado 

para moda, pois nenhum dos valores se repete. 

Os indicadores de liquidez foram os únicos a apresentar valores iguais tanto 
para média (geral 0,8% e corrente 1,3%) quanto para mediana (geral 0,8% e corrente 

1,3%). Os valores que equivalem à moda (geral 0,7% e corrente 1,2%) são distintos da 

média e mediana tanto para o grupo de liquidez geral, quanto para o de liquidez corrente, 

ainda embora estejam bastante próximos. Os valores máximos e mínimos de cada grupo 
encontram-se em um intervalo relativamente pequeno, o que implica dizer que seus 

valores encontram-se não muito dispersos entre si. 

A variável endividamento, que compreende o endividamento geral e de 
longo prazo, também não apresenta simetria em sua distribuição, afirmação essa que se 

fundamenta na não igualdade entre valores de média (geral 56,2% e longo prazo 34,3%), 

mediana (geral 60,2% e longo prazo 28,3%) e moda (geral 55,6% e longo prazo 30,8%). 
Os valores deste grupo estão espaçados em um intervalo mediano, levando em 

consideração os valores máximos e mínimos. 

 
4.2. Correlação 

Correlação, também chamada de coeficiente de correlação, indica a força e 

a direção do relacionamento linear entre duas variáveis aleatórias. No uso estatístico, 

refere-se à medida da relação entre duas variáveis, embora correlação não implique 

causalidade. Existem vários coeficientes medindo o grau de correlação, adaptados à 

natureza dos dados. 
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Vários coeficientes são utilizados para situações diferentes, o mais 

conhecido é o coeficiente de correlação de Pearson, o qual é obtido dividindo a 

covariância de duas variáveis pelo produto de seus desvios padrão.  

Em geral é possível mostrar que há pares de variáveis aleatórias com forte 

dependência estatística e que se o nível de Significância for inferior a 5% apresentará 

correlação nula. 

Com base neste pressuposto, segue a tabela abaixo: 
 

Tabela 2 – Teste de Correlação 

 
Rentabilidade  Liquidez  Endividamento  

Vendas  PL Geral  Corrente  Geral  Longo Prazo  

 Tamanho –, 045* –,027* ,064* –,014* ,070* –,212* 

    , 659**     ,791** ,528**    ,892**  ,491**    ,034** 

*Coeficiente de Correlação de Pearson   

**Significância ao nível de 5%  

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Na Tabela 2, foi verificado que não houve correlação entre o Tamanho da 

empresa com os indicadores de desempenho Rentabilidade das Vendas e do Patrimônio 

Líquido, Liquidez Geral e Corrente e Endividamento Geral. Logo, não há uma medida de 

relacionamento linear entre as variáveis, impossibilitando qualquer inferência estatística. 

Foi apresentada correlação entre a variável Tamanho e Endividamento ao 

Longo Prazo, de acordo com Coeficiente de Correlação de Pearson. 

Desta forma o único indicador de desempenho que é influenciado pelo 

tamanho da empresa, Endividamento de Longo Prazo, é analisado estatisticamente 

através da técnica de regressão linear simples.  

 
4.3 Regressão Linear Simples 

A regressão consiste na realização de uma análise estatística com o objetivo 

de verificar a existência de uma relação funcional entre uma variável dependente com 

uma ou mais variáveis independentes. Em outras palavras, consiste na obtenção de uma 

equação que tenta explicar a variação da variável dependente pela variação dos níveis da 

variável independente. 

Os resultados desta associação são evidenciados na Tabela 3: 
 

Tabela 3 – Regressão Linear Simples 

 Constante  Coeficiente Tamanho  

Composição do 
Endividamento 

1,262 -0,06 

Fonte: Elaborado pelos autores 



VOLUME DE VENDAS COMO FATOR DETERMINANTE DO DESEMPE NHO FINANCEIRO:  
UMA ANÁLISE NAS 100 MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS  

A Regressão linear simples procura prever uma variável de saída a partir de 

uma única variável previsora. Sendo assim, a regressão visa verificar o grau de 

associação entre duas variáveis, sendo uma dependente (tamanho da empresa) e uma 

independente (indicador de desempenho), obtendo a fórmula: 

CE = 1, 262 – 0,06. TAM (VII) 

Em que: 

CE = Composição do Endividamento 

TAM = Tamanho da Empresa 

 
Logo, conclui-se que as empresas pertencentes a esta amostra tem seu 

endividamento de longo prazo influenciado pelo seu respectivo tamanho, sendo possível 

encontrar o respectivo indicador aplicando-se a fórmula (VII). 

 
CONCLUSÃO 

 
O presente artigo teve como objetivo geral analisar a relação do tamanho da 

empresa com os indicadores de desempenho que compõem o tripé da análise das 

demonstrações contábeis: liquidez, rentabilidade e endividamento. 

Para tanto, buscou-se examinar a influência do tamanho da empresa nos 

seus respectivos resultados de desempenho, a partir de uma pesquisa exploratória, o qual 

investigou empiricamente, a relação entre os indicadores econômico-financeiros das 100 

maiores empresas brasileiras, partindo da hipótese geral de que quanto maior fosse a 

empresa melhores seriam seus indicadores de desempenho. 

Por meio da estatística descritiva foi possível fazer uma análise geral do 

comportamento das variáveis vendas líquidas, indicadores de liquidez, rentabilidade e 

endividamento, dessa forma, pôde-se verificar o quão distintas são as empresas que 

compõe a amostra deste estudo. 

Além da estatística descritiva, foram utilizadas as técnicas estatísticas de 

Análise de Correlação para demonstrar a relação entre o tamanho da empresa e seus 

indicadores de desempenho e técnica de Regressão Linear Simples no intuito de verificar 

o grau de associação entre as variáveis e confirmação/refutação das hipóteses do estudo. 

Não foi possível confirmar as três hipóteses operacionais deste estudo, pois 

conforme teste de correlação, não foi identificada relação entre a variável Liquidez 

(Corrente e Geral), Rentabilidade (das Vendas e do Patrimônio Líquido) e Endividamento 

(Geral). Somente sendo possível analisar a relação entre tamanho e o endividamento a 

Longo Prazo. 
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Em relação à hipótese 3, foi verificado que quanto maior a empresa, melhor 

será seu indicador de Endividamento a Longo Prazo, pois na Regressão Linear, foi 

encontrada uma dependência positiva no respectivo indicador de desempenho. 

O presente estudo teve natureza exploratória e suas conclusões se 

abreviam ao grupo de empresas e ao período examinado. Importa lembrar, que a análise 

realizada sinalizou pontos relevantes sobre análise do desempenho financeiro de 

empresas brasileiras através do tripé da análise das demonstrações contábeis: liquidez, 

rentabilidade e endividamento, evidenciando a influencia desta análise ao considerar o 

tamanho das empresas, de acordo com seu faturamento, buscando assim fortalecer a 

análise do desempenho empresarial como foco de pesquisas futuras. 
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