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Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) também pode ser

chamado de Lucro Antes do Pagamento de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização do
Diferido (LAJIDA).
Elemento de avaliação que mede a geração de caixa nas operações da empresa, antes que seja
afetada pelos encargos financeiros e débitos contábeis. É um instrumento de análise de
desempenho de empresas e setores empresariais, que avalia o lucro operacional antes do
lançamento de despesas que não impactam o caixa das empresas (depreciações e amortizações).
Busca determinar o fluxo de caixa operacional baseado nos dados contábeis da empresa. Os
valores encontrados são mais significantes em empresas submetidas a depreciações consideráveis,
como a indústria de bens de capital, de capital intensivo, ou em casos em que a empresa possui
um montante significativo de ativos intangíveis (marcas, patentes). É indicador representativo em
empresas de grande porte, e relativamente ineficaz em empresas pequenas, com passivo pequeno
ou irrelevante.
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Objetivo
É um indicador que tem o objetivo de avaliar o valor econômico agregado na empresa e ativos à
longo prazo, sendo um dos índices mais usados na administração financeira (muito utilizado no
mercado de ações) sendo um importante mecanismo para, não apenas, analisar o resultado final,
mas sim, mas sim o processo todo da empresa, pois ele não apura em sua contabilização a
amortização de pagamentos de empréstimos ou dívidas, juros, depreciação de máquinas,
equipamentos e instalações e imposto de renda fazendo com que seja possível com mais eficácia
medir a produtividade e eficiência da empresa.
Empresas em situação de insolvência ou empresas formadas por ativos de longa vida útil o uso do
EBITDA é recomendável, pois é um indicador útil em casos específicos (como quando não se
dispõe do fluxo de caixa para uma ampla análise desses componentes). No entanto, não se
recomenda o uso desse indicador para empresa de curto prazo, que costumam passar por
constantes modificações e alterações, fazendo com que seus ativos se tornem antigos e
inconclusivos no momento de uma nova analise.
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Cálculo
Primeiramente é necessário calcular o lucro operacional, que a partir
da receita líquida, do custo dos produtos vendidos (CPV), das
despesas operacionais e das despesas financeiras líquidas, se realiza
a subtração desses itens (despesas menos receitas com juros e
outros itens financeiros). Após este processo, é feita a soma da
depreciação, amortização e juros, ao lucro operacional que estão
incluídas no CPV e nas despesas operacionais.
Além de ter obrigações fiscais, as empresas devem divulgar o DRE
(Demonstração do Resultado do Exercício), sendo possível que o
EBITDA seja calculado através dele, fazendo o cálculo do lucro antes
do imposto de renda e da contribuição social (despesas financeiras +
depreciações
+
Amortizações
=
EBITDA).
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