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Introdução: Acompanhar progressivamente a evolução da empresa através dos
indicadores econômico-financeiros é fundamental para analisar se haverá aprovação
das estratégias adotadas ou desaprovação e aplicação de melhorias para atingir a meta
estabelecida. A forma como a gestão organizacional manipula os dados gerados a
partir dos indicadores orienta os profissionais da área e oferece suporte à decisão.
Portanto, busca-se conhecer melhor a composição das entradas no sistema de
informações contábeis, especificamente relacionados aos indicadores de desempenho
econômico-financeiros mais utilizados, bem como, a importância de cada um, e
entender como são geradas as informações que compõem os indicadores
econômico-financeiros e como são interpretadas Objetivo: Analisar os indicadores
econômico-financeiros do Centro de Imagem Diagnósticos S.A. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa exploratória, do tipo estudo de caso do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. Quanto à abordagem, o trabalho busca criar uma base de
conhecimento e interpretação da pesquisa, para isso utilizou-se do método quantitativo,
explorando dados e posicionamentos quanto ao objeto de estudo, com o intuito de
demonstrar os resultados por meio de dados estatísticos descritivos sobre os
indicadores de desempenho econômico-financeiros. A coleta de dados foi realizada em
informações, relatórios e demonstrações contábeis disponibilizados no site da empresa
ou na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Resultados: O retorno sobre o ativo e
rentabilidade, em 2016, foi de R$ 0,03, indicando que a taxa de retorno baixa. A
rentabilidade líquida sobre o capital próprio crescente, apesar do patrimônio líquido ter
uma queda de 1,38% de 2014 para 2015, em 2016 os capitais próprios tiveram um
aumento de 65,34% em relação a 2015. Nos anos de 2014 e 2015 a empresa
apresentou índices negativos de retorno sobre investimento. Verificou-se que a
Imobilização do Patrimônio Líquido aumentou 11% de 2014 para 2015 e sofreu uma
variação total de 21% de 2014 para 2016, diminuindo o percentual dos recursos
próprios aplicados no ativo imobilizado. A participação de capital de terceiros não é
satisfatória, apresentando alta dependência de terceiros para financiar o giro da
empresa, em média dos três anos, aproximadamente 95%, o que poder explicado pelo
grande aumento nas contas de empréstimos e financiamentos. O quociente de liquidez
corrente revela bons e crescentes resultados, demonstra supostas decisões tomadas por
gestores da empresa, que em tempos de economia instável no país, fizeram os
resultados manterem em uma evolução favorável, proporcionando a empresa passar de
R$ 1,08 de ativo circulante em 2014, para R$ 1,22 em 2016 sobre seu passivo
circulante. Conclusão: A análise da situação econômico-financeira da empresa mostrou
que seus resultados são incipientes, mesmo com baixos índices de liquidez e
rentabilidade e graus de endividamento pouco satisfatórios (2014 e 2015), a empresa
tem evoluído no contexto do segmento de saúde suplementar (2016), demonstrando
projeções de crescimento para o futuro.
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