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O desenvolvimento de um planejamento e controle financeiro torna-se essencial para a 

eficácia da tomada de decisão, uma vez que o planejamento dá a empresa roteiros para 

dirigir suas ações na conquista dos seus objetivos. Os indicadores financeiros são 

utilizados para analisar a situação em que se encontram as empresas em determinado 

período utilizando-se das demonstrações contábeis, pois com essa ferramenta diminui-

se os riscos relacionados à tomada de decisão. Dessa forma, a análise das 

demonstrações pode ser umas das melhores ferramentas para a gestão, pois, apresenta a 

evolução da empresa ao longo dos anos, além da possibilidade de comparação com 

outras organizações do mesmo ramo ou setor. O presente estudo tem como objetivo 

analisar os indicadores econômico-financeiros a fim de diagnosticar a situação 

financeira das empresas de capital aberto do segmento de telecomunicações no período 

de 2014 a 2018 listadas na B³. O estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva, 

com abordagem qualitativa e quanto aos procedimentos, caracteriza-se como uma 

análise documental, pois será realizado um levantamento e análise das demonstrações 

contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) das 

empresas do ramo de telecomunicações. Esses documentos serão extraídos do site das 

empresas inscritas na B³ no período de 2014 a 2018.Em relação à abordagem da 

pesquisa, caracteriza-se como qualitativa, pois no decorrer do estudo, ocorrerão 

interpretações acerca dos índices econômico-financeiros, atribuindo relevância e 

significado a estes. Espera-se obter como resultado das análises dos índices, a situação 

econômico-financeira das empresas de capital aberto listadas na B³, nos anos de 2014 a 

2018.   

 

Palavras-chave: Indicadores Econômico-Financeiros. Demonstrações Contábeis. 

Telecomunicações.   


