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Introdução: O EBITDA, sigla de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization” é um indicador financeiro utilizado por empresas na análise do
desempenho de seus negócios. O seu objeto de análise fundamenta-se na geração de
caixa da empresa, no exercício das atribuições de suas atividades operacionais,
significando na íntegra, o Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e
Amortização. Como o seu uso se difundiu bastante entre empresas e analistas do
mercado de capitais e por se tratar de um índice de relevante grau de importância por
estes, sua análise deve ser realizada de forma criteriosa e combinada com outros
índices.  Objetivo: Nesse contexto, essa pesquisa teve como objetivo a verificação das
aplicações e possíveis limitações da utilização do EBITDA como indicador de análise
de desempenho.  Metodologia: Para atingir esse objetivo, utilizou-se como
metodologia uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, de caráter
exploratório empregando como procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica,
documental e o estudo de caso.  Resultados: O estudo de caso foi aplicado na Aperam
Inox América do Sul S/A, empresa do segmento siderúrgico, que utiliza o EBITDA
para a condução da gestão financeira do seu negócio, sendo a base das premissas para
a elaboração do direcionamento da empresa para o alcance dos objetivos e resultados a
serem atingidos. Constatou-se no estudo, que o uso do EBITDA na Aperam é limitado
pela não utilização das contas patrimoniais.Isso restringe às avaliações das condições e
prazos dos recursos e obrigações pertinentes a liquidez e a qualquer análise que
envolva itens financeiros e não operacionais, tornando restritas as informações obtidas
do indicador. Conclusão: Na Aperam Inox América do Sul S/A, a principal limitação
do EBITDA é a não utilização das contas do Balanço Patrimonial, o que permitiria a
realização de uma análise mais completa e precisa da situação da empresa, com a
utilização de indicadores de liquidez.
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