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RESUMO 

GASQUES, Edna de Araujo. Analise economico-financeira aplicada a 

uma empresa do ramo metalurgico e siderurgico. 

Esta monografia tern par objetivo demonstrar a analise financeira de 
balan<;os tradicional versus a dinamica financeira do Modelo Fleuriet. A 
empresa escolhida para o desenvolvimento das analises e a SCHULZ S.A., 
empresa esta do ramo metalurgico e siderurgico, a qual e estudada pelo 
perfodo de cinco anos, compreendido de 2000 a 2004. Foi elaborada a revisao 
da literatura, que compreende as principais demonstra<;oes financeiras, a 
analise de balan<;os, da estrutura de capital, da ciclometria e a analise 
dinamica. Todas as analises apresentadas na revisao da literatura sao 
aplicadas a empresa, conforme suas demonstra<;oes financeiras anuais. A 
empresa SCHULZ S.A. apresentou situa<;ao financeira satisfat6ria, na analise 
financeira de balan<;os tradicional, porem, com rela<;ao a dinamica financeira 
demonstrou situa<;ao insatisfat6ria em todos os perfodos analisados. 

Palavras-chave: analise economico-financeira; gestao financeira; analise 

dinamica; Modelo Fleuriet; demonstra<;oes financeiras; 
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1. INTRODUCAO 

0 avanc;o tecnol6gico do mercado e, bern como, do ambiente negocial 

tern provocado a necessidade de metodos de analises financeiras cada vez 

rna is eficientes e eficazes. Quando foi implantado no Brasil o "Plano Real", o 

Governo tinha como objetivo estabilizar a economia e reduzir a inflac;ao, diante 

disto forc;ou a competitividade entre as empresas, contribuiu para a reduc;ao dos 

prec;os e provocou o aumento das taxas de juros. Surgiu urn novo contexte 

economico atraves da instabilidade das taxas de juros e cambio, 

competitividade, desemprego, aumento dos tributes, entre outros. E necessaria 

tambem destacar as grandes mudanc;as dos ultimos tempos como e o caso da 

globalizac;ao. Oeste modo, a preocupac;ao com a saude financeira das 

empresas tem-se tornado crescente e contribuido para a formulac;ao de 

modelos de analise economico-financeira cada vez mais aprimorados. 

A gestao financeira tern por objetivo acompanhar a situac;ao economico

financeira das empresas com a finalidade de alcanc;ar os melhores resultados. 

Para verificar a situac;ao das empresas e necessaria atraves das 

demonstrac;oes financeiras realizar analises e comparac;oes, no entanto para 

isso, e preciso ter urn born conhecimento para utilizar de forma eficaz os indices 

extraidos das demonstrac;oes. 

A situac;ao economico-financeira e visualizada atraves da analise das 

demonstrac;oes financeiras, trata-se de uma ferramenta muito importante e 

muito utilizada na tomada de decisoes. A analise de balanc;os demonstra a 

situac;ao da empresa em urn determinado periodo e atraves de comparac;oes e 

possivel visualizar uma tendencia da empresa e dessa forma, tern se a 

possibilidade de definir o que sera melhor para a empresa para entao, obter 
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melhores resultados. Vale ressaltar que para a obtenc;ao de Indices reais e 

necessaria e importante considerar a inflac;ao, mesmo que nos ultimos anos 

parec;a nao ser relevante, a inflac;ao provoca interfer€mcia nos dados e a 

estruturac;ao dos balanc;os patrimoniais e das demonstrac;oes de resultados em 

moeda constante contribui para a obtenc;ao de Indices verdadeiros. 

Diante da evoluc;ao, desenvolvimento e crescimento do mercado, 

tecnicas tradicionais de analise de demonstrac;oes financeiras vao tornando-se 

insuficientes para avaliar adequadamente a situac;ao das empresas e, a partir 

disso, e notavel a necessidade de novos modelos que permitam uma avaliac;ao 

mais adequada. 

Este trabalho apresentara a analise financeira de balanc;os tradicional 

versus a dinamica financeira do Modelo Fleuriet. E importante mencionar que, 

as duas analises sao igualmente importantes e relevantes, mas podem 

apresentar tendencias e situac;oes diferentes. 0 Modelo Fleuriet, desenvolvido 

pelo frances Michel Fleuriet, trata-se de urn modelo gerencial financeiro voltado 

para a realidade brasileira. 

Este trabalho tern por objetivo analisar as demonstrac;oes financeiras da 

empresa SCHULZ S.A., extraldas do site da CVM1
. Os balanc;os foram 

convertidos em moeda constante, atualizados atraves do IGPM. Para o 

desenvolvimento da analise economico-financeira da empresa foram realizadas 

as analises horizontal e vertical, extraldos os Indices da empresa, montada a 

estrutura de capital, o ciclo de produc;ao e dinamica financeira. Ap6s a obtenc;ao 

www.cvm.gov.br 
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dos dados foi elaborada a analise anaHtica, descrevendo sobre a situac;ao da 

empresa durante os periodos de 2000 a 2004. 
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METODOLOGIA 

Como instrumento para abordagem neste trabalho foi utilizado as 

demonstrac;oes financeiras da empresa SCHULZ S.A., extraldas do site da 

CVM. Os balanc;os foram convertidos em moeda constante e atualizados 

atraves do lndice do IGPM. 

JUSTIFICATIVA 

A analise de balanc;os tern por objetivo apresentar a situac;ao da 

empresa, vale ressaltar que e muito importante que o analista tenha um born 

conhecimento para a adequada interpretac;ao dos dados. A vantagem, 

atualmente, e a variedade de ferramentas para a orientac;ao quanto a tomada 

de decisoes. Alem da analise de balanc;os tradicional, o analista pode usufruir 

dos beneflcios da analise da dinamica financeira, que em outras palavras, tende 

a visualizar os dados dos balanc;os de uma forma diferente, de modo que, pode 

apresentar uma outra situac;ao da empresa, nao visualizada na primeira analise, 

uma vez que na primeira analise e apresentada a situac;ao da empresa em 

determinado perlodo baseado na apurac;ao de Indices a partir das 

demonstrac;oes financeiras e a dinamica financeira apresenta a situac;ao 

economico-financeira da empresa em funcionamento. 

A analise tradicional permite demonstrar de varias maneiras saude das 

empresas com uso da analise vertical, horizontal, quoeficientes e indicadores. 

Com esses recursos e posslvel transformar os dados financeiros em 

informac;oes, porem essas informac;oes tern suas limitac;oes. Neste ponto vale 

considerar, que a analise dinamica completa essa avaliac;ao mostrando nao 
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somente indicadores comparativos, mas tambem como a empresa obteve 

recursos, como administrou seu giro e como os recursos foram aplicados. 

Essas tecnicas bern aplicadas consistem em uma ferramenta poderosa para 

todos os interessados, entre eles, investidores, financeiras, fornecedores, etc. 

OBJETIVO GERAL 

Demonstrar a Analise Financeira de Balanc;os "tradicional" versus a 

Dinamica Financeira do Modelo Fleuriet. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Apresentar o conceito das principais demonstrac;oes financeiras; 

• Conceituar analise vertical e horizontal, analise atraves de Indices, 

estrutura de capital, ciclo de produc;ao e analise dinamica; 

• Elaborar as analises horizontal e vertical, extrair os Indices, 

montar a estrutura de capital da empresa, efetuar os calculos do 

ciclo de produc;ao e da dinamica financeira; 

• Analisar os balanc;os patrimoniais e as demonstrac;oes financeiras 

da empresa SCHULZ S.A. 

• Apresentar as conclusoes obtidas a partir dos focos de analises: 

analise financeira de balanc;os tradicional e a Dinamica Financeira 

do Modelo Fleuriet. 
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2. IDENTIFICACAO DA EMPRESA 

Razao Social: SCHULZ S.A. CNPJ: 84.693.183/0001-68 

Companhia de Capital Aberto C6digo CVM n°. 1466-4 

Enderec;o da Empresa: Rua Dona Francisca, 6901, Joinville, SC 

Setor Economico: Metalurgia e Siderurgia - Industria Metal Mecanica 

A sociedade tern por objeto a industria, o comercio, a importac;ao e a 

exportac;ao de produtos metalurgicos, de compressores de ar, de ferramentas 

manuais de fixac;ao, aperto e corte, de maquinas, ferramentas, utensilios e 

acess6rios para trabalhar metais, de materiais de escavac;ao e penetrac;ao do 

solo, bern como a comercializac;ao de oleos lubrificantes utilizados nos produtos 

de sua industria e do seu comercio; A prestac;ao de servic;os de prospecc;ao, 

instalac;ao, manutenc;ao e assistencia tecnica relacionadas com os produtos da 

Sociedade. 

2.1 Hist6rico da Empresa 

A SCHULZ S.A. foi fundada em 12/06/1963, na cidade de Joinville, no 

Estado de Santa Catarina, a Rua Paraiba, 225, no bairro Anita Garibaldi. E uma 

sociedade por ac;oes de capital aberto e tern como fundadores Heinz Schulz, 

Herbert Theilacker, Ronald Braatz, Ovandi Rosenstock, Dorival Lother, Norberto 

Ritzmann e Gert Heinz Schulz. 
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Ao Iongo dos anos, a SCHULZ S.A. aperfei<;oou-se nos processos de 

fabrica<;ao, modernizando e ampliando, ate entao, as pequenas instala<;oes, ate 

tornar-se urn grande complexo industrial metal-mecanico. 

lniciou sua produ<;ao com uma linha basicamente agricola e de uso 

domestico como moinho de quirera, debulhadores de milho, chapas para fogao, 

paneloes de ferro, panelas de ferro e cepas para escovao de assoalho. 

Posteriormente, os produtos que eram fabricados foram gradativamente 

substitufdos por uma linha de ferramentas manuais de fixa<;ao, aperto e corte. 

Da mesma forma, desenvolvia-se na epoca a capacita<;ao da fundi<;ao para 

atender as exigentes montadoras de vefculos de transporte pesado e maquinas 

agrfcolas, com pe<;as fundidas em ferro nodular e cinzento. Assim, a Divisao de 

Fundi<;ao passou a destinar parte de sua produ<;ao a terceiros. Para aquela 

epoca, esta diversifica<;ao foi significativa para o solido crescimento da 

companhia. 

2.2 Caracterfsticas do Setor de Atua<;ao 

As caracterfsticas do setor de atua<;ao no mercado e de livre 

concorrencia, podendo cada concorrente praticar pre<;os conforme as 

necessidades, se o mercado assim o permitir. Para toda a linha nao ha 

beneffcios fiscais, subsfdios, nem restri<;oes as exporta<;oes ou importa<;oes. 

A FINEP e BNDES tern apoiado a SCHULZ S.A. com linhas de credito de 

Iongo prazo, financiando novos projetos, seja na area de desenvolvimento de 

novos produtos, moderniza<;ao e expansao. Os produtos da Divisao 
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Compressores, especificamente os compressores de grande porte, estao 

enquadrados no programa de apoio e desenvolvimento do BNDES, financiado

os aos nossos clientes com prazos de ate 5 anos. A empresa nao tern qualquer 

produto sendo comercializado na condic;ao de monop61io ou oligop61io e nao 

existe em toda a linha comercializada, qualquer interferencia ou dependencia 

do Governo. Quando muito, efetua-se vendas a 6rgaos publicos atraves de 

revendedores (clientes). 

A composic;ao de custos (materias-primas e outras despesas) e no 

minimo confortavel, tendo em vista as diversas opc;oes de fornecedores 

nacionais e internacionais, possibilitando obter os melhores prec;os e prazos. A 

tecnologia e mao-de-obra especializada, na sua grande maioria sao 

exclusivamente pr6prias. 

A SCHULZ S.A. tradicionalmente investe valores expressivos no 

desenvolvimento da mao-de-obra qualificada, bern como, na modernizac;ao das 

maquinas que propiciam bons niveis de automac;ao. Nao ha barreiras 

alfandegarias para importac;ao de produtos que concorrem diretamente com os 

produtos fabricados pela SCHULZ S.A., seja da Divisao Automotiva e da 

Divisao de Compressores. 

Aplicabilidade dos produtos 

Fundidos I Usinados: 0 Setor de atuac;ao e basicamente o de transportes 

pesados. Os clientes sao montadores e sao abastecidos diretamente em sua 

linha de produc;ao. 

Compressores - Maquinas e equipamentos: Praticamente nao ha setor 

ou atividade industrial e servigos, em que os produtos da SCHULZ S.A. nao se 
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fazem presentes, direta ou indiretamente, principalmente em areas cuja 

automac;ao sao expressivas. 
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3. REVISAO DA LITERATURA 

3.1 Demonstragoes Financeiras 

0 analista de cn3dito utiliza-se de varias ferramentas para a tomada de 

decisao e as demonstragoes financeiras estao entre elas. Abaixo serao 

apresentadas as principais demonstragoes financeiras que sao divulgadas 

pelas empresas de capital aberto. 

As demonstragoes financeiras basicas englobam: 

• Balango Patrimonial; 

• Demonstragao do Resultado de Exercicio - ORE; 

• Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Uquido- DMPL; 

• Demonstragao dos Lueras e Prejuizos Acumulados- DLPA; 

• Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos - DOAR; 

• Notas Explicativas; 

• Relat6rio da Administragao; 

• Parecer de Auditoria. 

0 objetivo das demonstragoes contabeis e demonstrar de forma 

ordenada e padronizada, o resultado das operagoes da empresa durante o 

periodo, e a situagao economico-financeira e patrimonial ao termino do periodo. 

3.1.1 Balango Patrimonial 

Conforme descreve SILVA (2003, p.185): 

"0 balango retrata a posigao patrimonial da empresa em determinado 

momenta, composta por bens, direitos e obrigagoes. 0 ativo mostra onde a 
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empresa aplicou os recursos, ou seja, os bens e direitos que possui. 0 passivo 

mostra de onde vieram os recursos, isto e, os recursos provenientes de 

terceiros e os pr6prios. Os recursos pr6prios podem ser originarios de capital 

colocado na empresa pelos s6cios ou de Iuera gerado pela empresa." 

0 balanc;o patrimonial e composto pelo ativo (aplicac;ao) e passivo 

(origem), trata-se de um retrato da situac;ao patrimonial da empresa em um 

determinado momenta. 

De acordo com a Lei 6.404/76 art. 178: 

"No balanc;o, as contas serao classificadas segundo os elementos do 

patrimonio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a 

analise da situac;ao financeira da companhia. 

§ 1.0 No ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente de grau 

de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

a) ativo circulante; 

b) ativo realizavel a Iongo prazo; 

c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo 

diferido. 

§ 2. 0 No passivo, as contas serao classificadas nos seguintes grupos: 

a) passivo circulante; 

b) passivo exigfvel a Iongo prazo; 
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c) resultados de exercicios futuros; 

d) patrimonio liquido, dividido em capital social, reservas de capital, 

reservas de reavalia<;;ao, reservas de Iueras e Iueras ou prejuizos 

acumulados. 

§ 3. 0 Os saldos devedores e credores que a companhia nao tiver direito 

de compensar serao classificados separadamente." 

3.1.2 Demonstra<;;ao do Resultado do Exercicio - DRE 

A Demonstra<;;ao do Resultado do Exercicio demonstra o lucro ou 

prejuizo obtido pela empresa durante urn periodo. Segundo Santos (2003, p. 

88) "Trata-se de demonstra<;;ao financeira que mostra a situa<;;ao dinamica 

acumulativa das receitas, custos e despesas realizadas por uma empresa, ao 

Iongo de urn periodo ... ". 

Como descrito na Lei das Sociedades Anonimas: 

"Art. 187. A demonstra<;;ao do resultado do exercicio do exercicio 

discriminant 

I - a receita bruta das vendas e servi<;;os, as dedu<;;6es das vendas, os 

abatimentos e os impastos; 

II - a receita liquida das vendas e servi<;;os, o custo das mercadorias e 

servi<;;os vendidos e o lucro bruto; 
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Ill -as despesas com vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 

receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

IV - o Iuera ou prejuizo operacional, as receitas e despesas nao 

operacionais e o saldo da conta de correc;ao monetaria (art. 185, § 3. 0
); 

V - o resultado do exercicio antes do impasto de renda e a provisao para 

o impasto; 

VI - as participac;oes de debentures, empregados, administradores e 

partes beneficiarias, e as contribuic;oes para instituic;oes ou fundos de 

assistencia ou previdencia de empregados; 

VII - o Iuera ou prejuizo liquido do exercicio e o seu montante por ac;ao 

do capital social. 

§ 1.0 Na determinac;ao do resultado do exercicio serao computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no periodo, 

independentemente da sua realizac;ao em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, 

correspondentes a essas receitas e rendimentos. 

§ 2.0 0 aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas 

avaliac;oes registrado como reserva de reavaliac;ao (art. 182, § 3. 0
), 

somente depois de realizado podera ser computado como Iuera para 

efeito de distribuic;ao de dividendos ou participac;oes." 
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3.1.3 Demonstra<;ao das Muta<;oes do Patrimonio Uquido 

Conforme Silva (2003, p. 187) descreve "a demonstra<;ao das muta<;6es 

do patrimonio lfquido indica as ocorrencias que modificaram o patrimonio 

lfquido, bern como as movimenta<;6es entre as pr6prias contas do patrimonio 

lfquido." 

Nesta demonstra<;ao sao apresentadas as altera<;6es ocorridas 

especificamente no patrimonio lfquido, altera<;oes essas provocadas entre as 

pr6prias contas que integram o patrimonio lfquido e por fatores externos. 

3.1.4 Demonstra<;ao de Lucros ou Prejuizos Acumulados 

Conforme menciona o artigo 186 da Lei n°. 6.404/76. 

"Art. 186. A demonstra<;ao de lucros ou prejuizos acumulados 

discriminant 

I - o saldo do inicio do periodo, os ajustes de exercicios anteriores e a 

corre<;ao monetaria do saldo inicial; 

II- as reversoes de reservas eo lucro lfquido do exercicio; 

Ill- as transferencias para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros 

incorporada ao capital e o saldo ao fim do periodo. 

§ 1.° Como ajustes de exercicios anteriores serao considerados apenas 

os decorrentes de efeitos da mudan<;a de criteria contabil, ou da retifica<;ao de 
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erro imputavel a determinado exercfcio anterior, e que nao possam ser 

atribufdos a fatos subseqOentes. 

§ 2. 0 A demonstra<;ao de lucros ou prejufzos acumulados devera indicar 

o montante do dividendo por a<;ao do capital social e podera ser inclufda na 

demonstra<;ao das muta<;6es do patrimonio lfquido, se elaborada e publicada 

pela companhia." 

Essa demonstra<;ao apresenta a posi<;ao inicial dos lucros ou prejufzos 

acumulados, as altera<;6es ocorridas durante urn perfodo como lucro ou 

prejufzo obtido, reservas realizadas, ajustes, dividendos, lucro que tenha sido 

incorporado ao capital e o saldo final do perfodo. 

3.1.5 Demonstra<;ao das Origens e Aplica<;6es de Recursos - DOAR 

Conforme SILVA (1988 p. 50) a Demonstra<;ao de Origens e Aplica<;oes 

de Recursos " ... mostra a movimenta<;ao dos recursos a nfvel de varia<;ao do 

capital circulante lfquido e das diversas outras fontes e aplica<;6es de recursos." 

3.1.6 Notas Explicativas 

"As demonstra<;6es financeiras sao complementadas por notas 

explicativas e outros quadros analfticos ou demonstra<;6es contabeis 

necessaries para esclarecimento da situa<;ao patrimonial e dos resultados do 

exercfcio." (SILVA, 2003, p. 187). 
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As notas explicativas sao informag6es que complementam as 

demonstrag6es financeiras. Elas tern por objetivo esclarecer com detalhes os 

criterios contabeis utilizados pela empresa, como por exemplo, a composigao 

dos saldos de determinadas contas, os metodos de depreciagao, os principais 

criterios de avaliagao dos elementos patrimoniais, entre outros. 

3.1. 7 Relat6rio da Administragao 

0 Relat6rio da Administragao e conhecido tambem por Mensagem aos 

Acionistas, conforme descreve SILVA (2003, p.178) "Em linhas gerais, o 

relat6rio da administragao deve funcionar como uma prestagao de contas dos 

administradores aos acionistas, ao mesmo tempo em que tambem fornega uma 

analise prospectiva." 

0 Relat6rio da Administragao trata-se de urn relat6rio direcionado para 

os acionistas da empresa, demonstra os resultados obtidos e as perspectivas 

futuras. 

3.1.8 Parecer dos Auditores 

Os auditores emitem uma opiniao sabre a veracidade das 

demonstragoes. De acordo com o § 3.0 do art. 177 da Lei n°. 6.404/76, as 

companhias abertas sao obrigadas a serem auditadas por auditores 

independentes, devidamente registrados na CVM. "Dal, o Parecer dos 
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Auditores integrar as demonstrac;oes publicadas, constituindo-se num 

importante instrumento para o analista." (SILVA, 2004, p. 109). 

Auditores independentes (contadores que nao tern vinculo empregaticio 

com a empresa) sao contratados para emitir sua opiniao sabre a correc;ao e 

veracidade das demonstrac;oes financeiras, verificar os controles internos da 

empresa, conferir os lanc;amentos e as conciliac;oes contabeis e fazer pesquisa 

de amostragem dos saldos com os bancos, clientes e fornecedores. 

3.2 Reclassificac;ao das Demonstrac;oes Financeiras 

SILVA (1988, p. 51) 

"A reclassificac;ao visa atender aos prop6sitos de analise, tendo como 

objetivo corrigir as eventuais distorc;oes, tanto do ponto de vista te6rico quanta 

em relac;ao as diferenc;as de criterios que possam existir nos procedimentos 

adotados pelas diversas empresas, de modo que tal reclassificac;ao propicie ao 

analista consistencia nos criterios, permitindo-lhe, portanto, melhor 

comparabilidade entre as diversas empresas de urn mesmo ramo de atividade e 

de uma mesma regiao geografica." 

"Em face da sua responsabilidade profissional, cuja atribuic;ao consiste 

em interpretar e dar o seu parecer sabre determinada empresa, cabe ao 

analista assumir uma posic;ao conservadora e, diante de situac;oes duvidosas, 

proceder a reclassificac;ao dentro desse principia (conservadorismo)." 

E evidente que o analista precisa dominar a arte de interpretar os dados 

das demonstrac;oes financeiras, para tanto e essencial ter o conhecimento das 
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tecnicas contabeis e ao Iongo do tempo, atraves do conhecimento somado a 

experiencia, pass a a ter o feeling. 

Conforme SILVA descreve (2004, p. 192): 

"Aiguem pode achar dificil entender o motivo da padronizac;;ao das 

demonstrac;;oes contabeis para fins de analise, uma vez que existem tantas 

normas e tantas organizac;;oes que definiram criterios, que dificilmente restaria 

algo a acrescentar, isto e, as demonstrac;;oes contabeis ja estariam perfeitas. E 

evidente que esta suposic;;ao esta errada. Gada analise e desenvolvida com um 

prop6sito especifico, devendo o processo de padronizac;;ao orientar a analise 

para atender as politicas internas de analise, as quais decorrem de diversos 

fatores como: 

a) 0 objetivo da analise: credito, investimento, fusoes, incorporac;;oes e 

analise de concorrencia, entre outros usos. 

b) No caso de analise para credito: analise para pequenos, medias ou 

grandes neg6cios, para curto, medio ou Iongo prazo. 

c) No caso de analise de investimentos: analise para grandes ou 

pequenos investimentos. Para investimentos especulativos ou para aplicac;;oes 

permanentes efetivamente." 

3.3 Analise de Balanc;;os Patrimoniais 

"A analise consiste no exame isolado das contas, na comparac;;ao de 

grupos de constas entre si ou em relac;;ao ao todo. Essas comparac;;oes podem 



27 

ser feitas par numeros absolutes, numeros-indices, percentagens, e quocientes. 

Os mais usados, porque permitem melhor interpretac;ao, sao as percentagens e 

os quocientes. Existe urn grande numero de formulas para apurac;ao desses 

indices." (SAVYTZKY, 1985, p. 61) 

A analise deve ser realizada baseada em indices realmente necessaries 

a finalidade desejada. Vale ressaltar, que para que as informac;oes contabeis 

possam ser utilizadas de forma adequada e levem os analistas a decisoes 

corretas, e importante que haja seguranc;a quanta a veracidade das operac;oes 

e adequac;ao dos registros contabeis, desta forma as demonstrac;oes auditadas 

destacam-se neste quesito. 

3.3.1 Objetivos da Analise de Balanc;os 

Conforme MATARAZZO (1998, p. 17) 

"A Analise de Balanc;os objetiva extrair informac;oes das Demonstrac;oes 

Financeiras para a tomada de decisoes." 

A analise de demonstrac;oes contabeis e uma forma de transformar 

dados em informac;oes uteis a tomada de decisao. 0 analista de balanc;os a 

partir destas informac;oes extraidas tern condic;oes de concluir se a empresa 

merece ou nao o credito, se tern capacidade de quitar suas dividas, se e 

eficiente, se e bern administrada, entre outras conclusoes. 

3.3.2 Analise Vertical e Horizontal 

Conforme SILVA (2004, p. 225): 
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"Os metodos de analise vertical e horizontal prestam valiosa contribuigao 

na interpretagao da estrutura e da tendemcia dos numeros de uma empresa. 

Podem ainda auxiliar na analise dos Indices financeiros e em outros metodos 

de analise." 

A analise vertical indica a estrutura da empresa em urn determinado 

perfodo e a analise horizontal aponta a evolugao da empresa ao Iongo de varios 

perfodos. 

3.3.3 Analise Vertical no Balango Patrimonial 

"0 primeiro prop6sito da analise vertical (AV) e mostrar a participagao 

relativa de cada item de uma demonstragao contabil em relagao a determinado 

referencial. No balango, por exemplo, e comum determinarmos quanta por 

cento representa cada rubrica (e grupo de rubricas) em relagao ao ativo total." 

(SILVA, 2004, p. 226) 

"A analise vertical permite, inicialmente, que o analista avalie a estrutura 

do balango (Balango Patrimonial e Demonstragao de Resultados), o que 

chamamos de 16gica de balanqo, isto e, se a proporcionalidade dos diferentes 

componentes patrimoniais e de resultados se mantem ao Iongo dos anos, ou se 

existem desequilfbrios importantes, que devem merecer uma avaliagao mais 

minuciosa." (SCHRICKEL, 1999, p. 132) 

A analise vertical e importante para avaliar a estrutura de composigao de 

itens e sua evolugao no tempo, ela mostra a sua composigao percentual e a 

participagao de cada conta em relagao a urn valor adotado como base. A base 
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a ser adotada como referemcia para medir a participagao percentual dos demais 

valores depende da demonstragao analisada. Por exemplo, no balan<;o 

patrimonial, a base e o total do ativo e do passivo enquanto que na 

demonstragao do resultado, a base pode ser a receita bruta ou liquida. Neste 

trabalho a receita liquida foi utilizada como base na demonstragao de resultado. 

Essa analise em perfodos sucessivos pode fornecer uma base para a projegao 

de uma demonstragao de resultados. 

3.3.4 Analise Horizontal no Balan<;o Patrimonial 

"0 prop6sito da analise horizontal (AH) e permitir o exame da evolugao 

hist6rica de cada uma das contas que compoem as demonstra<;oes contabeis." 

(SILVA, 2004, p. 232) 

Conforme IUDfCIBUS (1998, p. 90): 

"A finalidade principal da analise horizontal e apontar o crescimento de 

itens dos Balangos e das Demonstragoes de Resultados (bern como de outros 

demonstrativos) atraves dos perfodos, a fim de caracterizar tendemcias." 

A analise horizontal mostra as variagoes que ocorreram nos valores 

monetarios ou em valores relativos (% ou Indices) num determinado periodo de 

tempo. Ela enfatiza as modificagoes ou evolugoes em cada conta das 

demonstragoes financeiras em relagao a uma demonstragao basica, geralmente 

a mais antiga da serie, a fim de caracterizar tendencias. 
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3.3.5 Analise atraves de Indices 

"A analise de empresas par meio dos Indices financeiros e certamente 

a mais conhecida, chegando mesmo a ser confundida com a chamada 

"analise de balango."" (SILVA, 2004, p. 247) 

"Os Indices financeiros sao relagoes entre contas ou grupos de contas 

das demonstragoes contabeis, que tern par objetivo fornecer-nos 

informagoes que nao sao faceis de serem visualizadas de forma direta nas 

demonstragoes contabeis." (SILVA, 2004, p. 248) 

A analise de Indices economico-financeiros e urn dos principais 

instrumentos para avaliagao de certos aspectos do desempenho da 

empresa, esses Indices sao calculados basicamente a partir das contas das 

demonstragoes contabeis. indice e a relagao entre contas ou grupos de 

contas das demonstrag6es financeiras, que tern par objetivo evidenciar 

determinado aspecto da situagao economica ou financeira de uma empresa. 

3.3.5.1 indices de Liquidez 

Conforme descreve SILVA (2004, p. 308): 

"Os Indices de liquidez visam fornecer urn indicador da capacidade da 

empresa de pagar suas dlvidas, a partir da comparagao entre os direitos 

realizaveis e as exigibilidades. No geral, a liquidez decorre da capacidade de 

a empresa ser lucrativa, da administragao de seu ciclo financeiro e de suas 

decisoes estrategicas de investimento e financiamento." 
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3.3.5.1.1 Liquidez lmediata 

Quociente de Liquidez lmediata = Disponibilidades 

Passivo Circulante 

"Este quociente representa o valor de quanto dispomos 

imediatamente para saldar nossas dividas de curto prazo." (IUDiCIBUS, 

1998, p. 99) 

Este indice indica a capacidade de pagamento de dividas no curto 

prazo, considerando a hip6tese de que todo o Passivo Circulante da 

empresa venga no primeiro dia util seguinte a data de encerramento do 

balango. Quanto maior, melhor. 

3.3.5.1.2 Liquidez Seca 

Quociente de Liquidez Seco = Ativo Circulante- Estoques 

Passivo Circulante 

"Esta e uma variante muito adequada para se avaliar 

conservadoramente a situagao de liquidez da empresa. Eliminando-se os 

estoques do numerador, estamos eliminando uma fonte de incerteza." 

Este indice mostra a capacidade de pagamento de dividas no curto 

prazo, considerando a hip6tese da empresa nao conseguir vender seus 

estoques. Quanto .maior, melhor. 

2 Formula extrafda do Livro Analise de Balangos do Autor IUDiCIBUS (1998, p. 99). 
3 Formula extrafda do Livro Analise de Balangos do Autor IUDiCIBUS (1998, p. 102). 
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3.3.5.1.3 Liquidez Corrente 

Quociente de Liquidez Corrente= Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

"Este quociente relaciona quantos reais dispomos, imediatamente 

disponfveis e conversfveis em curta prazo em dinheiro, com rela<;ao as 

dfvidas de curta prazo." (IUDfCIBUS, 1998, p. 100) 

Este fndice indica a capacidade de pagamento de dividas da empresa 

no curta prazo. Indica quanta a empresa possui de ativos realizaveis no 

curta prazo para cad a R$ 1 ,00 de divida com terceiros tambem no curta 

prazo. Quanta maior, melhor. 

3.3.5.1.4 Liquidez Geral 

Quociente de Liquidez Geral: 

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigfvel a Longo Prazo 

"Este quociente serve para detectar a saude financeira (no que se 

refere a liquidez) de Iongo prazo do empreendimento." (IUDiCIBUS, 1998, p. 

102) 

4 Formula extrafda do Livro Analise de Balan9os do Autor IUDiCIBUS (1998, p. 100). 
5 Formula extrafda do Livro Analise de Balan9os do Autor IUDiCIBUS (1998, p. 102). 
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"0 indices de Liquidez Geral (Current and long term assets to 

liabilities) indica quanta a empresa possui em dinheiro, bens e direitos 

realizaveis a curto e Iongo prazo, para fazer face as suas dividas totais." 

(SILVA, 2004, p. 308) 

Este indice indica a capacidade de pagamento de dividas da empresa 

a curta e Iongo prazo. Indica quanto a empresa possui de ativos realizaveis 

no curta e Iongo prazos para cada R$ 1,00 de divida com terceiros. E 

importante conhecer os prazos de vencimento dos direitos e obrigac;oes de 

Iongo prazo, pais mesmo apresentando indice favoravel, as dividas podem 

veneer em prazo mais curta que os direitos. Quanta maior, melhor. 

3.3.5.2 Participac;ao do Capital de Terceiros 

"0 indice de participac;ao de capitais de terceiros (debt to equity ratio) 

indica o percentual de capital de terceiros em relac;ao ao patrimonio Hquido, 

retratando a dependemcia da empresa em relac;ao aos recursos externos." 

(SILVA, 2004, p. 293) 

F6rmula6
: 

PCT = PC + ELP x 100 

PL 

Este indice indica a proporc;ao entre os recursos de terceiros e os 

recursos pr6prios. Tambem e conhecido como nivel de "Aiavancagem" . 

. 
6 Formula extrafda do Livro Analise Financeira das Empresas do Autor SILVA (2004, p. 293). 
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3.3.5.3 Composic;ao das Exigibilidades 

"Indica quanta da divida total da empresa devera ser pago a curta 

prazo, isto e, as obrigac;oes a curta prazo comparadas com as obrigac;oes 

totais." (SILVA, 2004, p. 296) 

CE= PC ----''--=-- X 100 

PC+ ELP 

Este indice indica a concentrac;ao do endividamento a curta prazo. 

Quanta maior, pior. 

3.3.5.4 lmobilizac;ao do Patrimonio Uquido 

"0 indice de imobilizac;ao do patrimonio liquido (fixed asset, 

investment and intangible to net worth) indica quanta do patrimonio liquido 

da empresa esta aplicado no ativo permanente." (SILVA, 2004, p. 290). 

IPL = _ _;_A..::..P __ X 100 

PL 

7 Formula extraida do Livro Analise Financeira das Empresas do Autor SILVA (2004, p. 296). 
8 Formula extraida do Livro Analise Financeira das Empresas do Autor SILVA (2004, p. 290). 



3.3.5.5 Capitaliza9ao 

Formula: 

Capitais Pr6prios Medio 

Ativo Medio 

35 

X 100 

Este fndice indica o volume de recursos gerados e que permanecem 

na empresa. Quanto maior, melhor. 

3.3.5.9 RETORNO SOBRE AS VENDAS 

"0 fndice de retorno sobre as vendas (profit margino n sales) compara 

o lucro Hquido em rela9ao as vendas Hquidas do perfodo, fornecendo o 

percentual de lucro que a empresa esta obtendo em rela9ao a seu 

faturamento." (SILVA, 2004, p. 261) 

RSV = LL _ __.=.:::::;.___ X 100 

VL 

Este fndice indica a capacidade da empresa em gerar lucro 

comparativamente a Receita Uquida de Vendas. 

9 Formula extrafda do Livro Analise Financeira das Empresas do Autor SILVA (2004, p. 261). 
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3.3.5.1 0 Retorno sabre o Ativo 

"0 indice de retorno sabre o ativo (Returno nAsset- ROA) indica a 

lucratividade que a empresa propicia em relac;ao aos investimentos totais 

representados pelo ativo total media." (SILVA, 2004, p. 263) 

F6rmula10
: 

RSA = LL x 100 --===---

ATm 

Este indice indica o retorno sabre Ativo Total, mostra a rentabilidade 

do total de recursos administrados pela empresa. Quanta maior, melhor. 

3.3.5.11 Rentabilidade do Patrimonio Uquido 

"0 indice de retorno sabre o patrimonio liquido (Return on Equity -

ROE) indica quanta de premia os acionistas ou proprietaries da empresa 

estao obtendo em relac;ao a seus investimentos no empreendimento. 0 

Iuera, portanto, eo premia do investidor pelo risco de seu neg6cio." (SILVA, 

2004, p. 268) 

RSPL = LL x 100 --===---

PLm 

Este indice indica o retorno do capital investido pelos s6cios. 

1° Formula extraida do Livro Analise Financeira das Empresas do Autor SILVA (2004, p. 263). 
11 Formula extraida do Livro Analise Financeira das Empresas do Autor SILVA (2004, p. 269). 
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3.3.5.12 Giro do Ativo 

"0 giro do ativo (turnover asset) e urn dos principais indicadores da 

atividade da empresa. Estabelece relac;:ao entre as vendas do periodo e os 

investimentos totais efetuados na empresa, que estao representados pelo 

ativo total medio." (SILVA, 2004, p. 258). 

F6rmula12
: 

GA = VL 

ATm 

Este indice indica quanto cada R$ 1,00 de ativos produziu de receita, 

indica tambem quantas vezes o ativo se renovou ao Iongo do ano. 

3.3.6 Analise da Estrutura de Capitais 

"Os indices desse grupo mostram as grandes linhas de decisoes 

financeiras, em termos de obtenc;:ao e aplicac;:ao de recursos." 

(MATARAZZO, 1998, p. 157). 

Conforme SILVA (2005, p. 287): 

"A estrutura de capitais de uma empresa envolve a composic;:ao de 

suas fontes de financiamento. Os fundos aplicados em ativos (circulantes e 

nao circulantes) sao provenientes dos proprietaries da empresa ou de 

terceiros." 

0 objetivo e demonstrar, de que forma, estao distribuidos as origens e 

os recursos da empresa em urn determinado periodo. 

12 Formula extraida do Livro Analise Financeira das Empresas do Autor SILVA (2004, p. 258). 



38 

3.3.7 Analise do Cicio de Produgao 

Esse grupo de indicadores permite analisar aspectos do capital de 

giro da empresa. Tern enorme importancia na liquidez, no endividamento e 

no retorno da empresa. Os indices de prazos medios sao fundamentais para 

a determinagao de estrategias empresariais, tanto financeiras quanto 

comerciais, podendo ser fundamental para o sucesso ou fracasso de uma 

empresa. 

3.3.7.1 Formulas basicas para mensuragao dos recursos exigidos 

pelos ciclos 

3.3. 7 .1.1 Gusto do Produto Vendido 

"0 calculo dos custos dos produtos vendidos envolve tecnicas e 

conceitos de contabilidade de custos mais abrangentes. Conceitualmente, o 

custo de fabricagao de urn produto compreende todos os gastos necessarios 

a obtengao desse produto." (SILVA, 2005, p. 152) 

0 custo do produto vendido trata-se da soma dos valores de materia

prima, mao-de-obra direta e custos indiretos de fabricagao. 

Calculo do Gusto do Produto Vendido 

CPV = Elpa + CPA- Efpa 

CPV =Gusto do Produto Vendido 

Elpa = Estoque inicial de produtos acabados 

CPA= Gusto de produtos acabados 



Efpa = Estoque final de produtos acabados 

Calculo do Custo da Produgao Acabada 

CPA = Elpe + CPP - Efpe 

CPA= Custo de produtos acabados 

Elpe = Estoque inicial de produtos em elaboragao 

CPP = Custo da produgao do perfodo 

Efpe = Estoque final de produtos em elaboragao 

Materiais Aplicados na Produgao 

MAP= Elmp +COMPRAS LiQUIDAS- Efmp 

ou 

MAP= 40%* x CPP (por estimativa porcentagem arbitrada) 

MAP = Materiais aplicados na produgao 

Elmp = Estoque inicial de materia-prima 

Efmp = Estoque final de materia-prima 

CPP = Custo da produgao do perfodo 

39 
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3.3.7.1.2 Prazo Media de Rota<;ao dos Estoques (PMRE) 

"0 prazo media de rota<;ao dos estoques (Inventory Turnover) indica 

quantos dias, em media, os produtos ficam armazenados na empresa antes 

de serem vendidos. 0 volume de estoques mantido por uma empresa 

decorre fundamentalmente do seu volume de vendas e de sua politica de 

estocagem." (SILVA, 2005, p, 277) 

Este indicador demonstra 0 prazo media que OS produtos ficam 

parados no estoque ao Iongo do ano, considerando o periodo desde a 

entrada da materia-prima ate a saida do produto acabado. De modo geral, 

quanta menor, melhor, vista que estocar nao e considerado uma atividade 

que agrega valor. 

Calculo do Prazo Media Estoque de Materia-Prima 

PMEmp= MAP 

2 RB- DevA 

MAP 

PMEmp = Prazo media estoque de materia-prima 

Elmp = Estoque inicial de materia-prima 

EFmp = Estoque final de materia-prima 

T = periodo (360 dias) 

MAP = Materiais aplicados na produ<;ao 

RB = Receita Bruta 
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Dev e A = Devolu96es e Abatimentos 

Calculo do Prazo Media Estoque de Produtos em Elabora9ao 

PMEpe = Elpe+EFpe x T x CPA 
------

2 RB- DevA 

CPA 

PMEpe = Prazo media estoque de produtos em elabora9ao 

Elpe = Estoque inicial de produtos em elabora9ao 

EFpe = Estoque final de produtos em elabora9ao 

T = periodo (360 dias) 

CPA = Gusto dos produtos acabados 

RB = Receita bruta 

Dev e A = Devolu96es e Abatimentos 

Calculo do Prazo Media Estoque de Produtos Acabados 

PMEpa = Elpa+EFpa x T x CPV 
------

2 RB- DevA 

CPV 
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PMEpa = Prazo media estoque de produtos acabados 

Elpa = Estoque inicial de produtos acabados 

EFpa = Estoque final de produtos acabados 

T = periodo (360 dias) 

CPV = Custo dos Produtos Vendidos 

RB = Receita Bruta 

Dev e A= Devolugoes e Abatimentos 

3.3.7.1.3 Prazo Media de Recebimentos das Vendas (PMRV) 

"0 prazo media de recebimento das vendas (Days Sales Outstanding 

- DSO) indica quantos dias, em media, a empresa leva para receber suas 

vendas. 0 volume de duplicatas a receber e decorremcia de dais fatores 

basicos: (a) montante de vendas a prazo; (b) prazo concedido aos clientes 

para pagamento." (SILVA, 2005, p. 279) 

Este indicador mostra o prazo media das vendas realizado com os 

clientes ao Iongo do ana e indica quantos dias, em media, a empresa 

concede de prazo para seus clientes. Quanta menor, melhor, pais indica a 

quantidade de dias que a empresa necessita de capital de giro. 
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Calculo do Prazo Medio de Recebimento de Duplicatas (Ciientes) 

PMEdr = Sldr+SFdr x T x VP 

2 RB- DevA 

VP 

ou 

(Sidr+SFdr /2) x T I (RB - DevA) 

PMEdr = Prazo Medio de recebimento de duplicatas 

Sldr = Saldo inicial de duplicatas a receber 

SFdr =Saldo final de duplicatas a receber 

T = periodo (360 dias) 

VP = Vendas a Prazo 

RB = Receita Bruta 

Dev e A = Devolugoes e Abatimentos 

3.3.7.1.4 Prazo Medio de Pagamento das Compras (PMPC) 

"0 prazo medio de pagamento das compras (Days' Purchases in 

Accounts Payable) indica quantos dias, em media, a empresa demora para 

pagar seus fornecedores." (SILVA, 2005, p. 281) 
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Este indicar mostra o prazo medio para pagamento das compras 

obtido com os fornecedores ao Iongo do ano. De modo geral, quanto maior, 

melhor, pois, a necessidade de capital de giro sera menor. 

Calculo do Prazo Medio de Pagamento a Fornecedores 

PMEdpg= Sldpg+SFdpg x T x Compras Brutas 

2 RB- DevA 

Compras Brutas 

PMEdpg = Prazo Medio de duplicatas a pagar 

Sldpg = Saldo inicial de duplicatas a pagar 

SFdpg = Saldo final de duplicatas a pagar 

T = periodo (360 dias) 

RB = Receita Bruta 

Dev e A = Devoluc;oes e Abatimentos 

Calculo das Compras Brutas 

CL = MAP - Elmp + EFmp 

CB = CL x (1 + 0,02) I (1-0,17) 

CL = Compras liquidas 

CB = Compras brutas 
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Obs.: Utilizado os percentuais de 17% ICMS e 2% IPI para o calculo 

das compras brutas. 

3.3.7.1.5 Cicio de Produ9ao 

0 ciclo de produ9ao corresponde entre o estoque de materia-prima 

ate a produ9ao final. E a soma do prazo media de estoque da materia-prima, 

do prazo media de estoque de produtos em elaborayaO e do prazo media de 

estoque de produtos acabados. Quanta menor, melhor. 

3.3.7.1.6 Cicio Operacional 

0 ciclo operacional corresponde desde a compra da materia-prima ate 

o recebimento das vendas. 0 ciclo operacional ideal depende do ramo de 

atividade da empresa. Geralmente, quanta menor, melhor. 

3.3.7.1.7 Cicio Financeiro 

0 ciclo financeiro e a diferen9a entre o ciclo operacional e o prazo 

media de pagamentos aos fornecedores, indica a fonte de financiamento das 

atividades. De modo geral, quanta menor, melhor, pois indica quantos dias, 

em media, a empresa financia as atividades com recursos pr6prios ou de 

terceiros. 

Conforme SILVA (2005, p. 421): 

"0 ciclo financeiro e o periodo que a empresa leva para que o dinheiro 

volte ao caixa, isto e, compreende o prazo media de rota9ao do estoque, 

mais o prazo media de recebimento das vendas, menos o prazo media de 

pagamentos das compras." 
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3.3.8.1 0 Modelo Fleuriet 
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Na decada de 70, o frances Michel Fleuriet juntamente com 

profissionais brasileiros, tinham como objetivo desenvolver tecnicas de 

gerenciamento financeiro condizentes com a realidade do Brasil 

(crescimento rapido e altas taxas de inflac;ao). 0 Modelo Fleuriet foi o 

resultado deste trabalho desenvolvido e contribuiu com uma mudanc;a de 

enfoque da analise financeira tradicional. 

0 Modelo Fleuriet tern como caracteristica principal a reestruturac;ao 

dos demonstratives financeiros, trata-se da reclassificac;ao das rubricas 

contabeis do balanc;o patrimonial pelo criteria do tempo e levando em conta 

sua relac;ao com as operac;oes da empresa. A formula basica deste modelo 

e: 

Capital de giro (CCL) - Necessidade de capital de giro (lOG) = Saldo 

de tesouraria (ST) 

A partir desta nova estrutura e possivel interpretar a situac;ao 

economico-financeira da empresa considerando-a em funcionamento e nao 

em uma situac;ao estatica, de encerramento de atividades, como e 

apresentado na analise financeira tradicional. 

3.3.8.2 Capital de Giro (CCL) 

"Sumariamente, e o montante ou conjunto de recursos que nao esta 

imobilizado. Estes recursos estao em constante movimentac;ao no dia-a-dia 

da empresa." (SCHRICKEL, 2000, p.215) 
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"A expressao capital de giro, pode ter varios significados e, mesmo 

sendo utilizada por profissionais atuantes na area financeira, podera, em 

cada momento, assumir urn significado diferente." (SILVA, 2005, p. 400) 

A expressao capital de giro pode ter varias interpreta96es, depende 

dos criterios estabelecidos em determinada circunstancia, mas da mesma 

forma, corresponde a uma parcela de capital que a empresa direciona para 

seu ciclo operacional. Na dinamica financeira, o capital de giro e o resultado 

da diferen9a entre o passivo nao circulante (PNC) e o ativo nao circulante 

(ANC), apresentando, dessa forma, a seguinte equa9ao: CCL = PNC - ANC. 

Na abordagem tradicional, a diferen9a entre ativo e passivo circulante 

e chamada de capital circulante liquido (CCL) e conforme descreve SILVA 

(2005, p.402): 

"Este conceito se baseia na diferen9a entre os ativos e passivos 

circulantes. Muitas pessoas afirmam que quanto maior for o CCL melhor 

sera a condi9ao de liquidez da empresa. No que possa pesar urn cunho de 

verdade nessa afirmativa, e preciso destacar que a qualidade da liquidez, 

tomando por base o CCL, dependera do segmento em que a empresa atua." 

"0 capital circulante liquido e a diferen9a entre o ativo circulante e o 

passivo circulante: CCL= AC- PC" (SILVA, 2005, p. 415) 

E importante destacar que, tanto na analise financeira tradicional 

quanto na dinamica financeira o CCL apresenta o mesmo valor, porem o 

enfoque e diferente. 

3.3.8.3 lnvestimento Operacional em Giro(NCG, lOG ou KT) 

"A Necessidade de Capital de Giro e a chave para a administra9ao 

financeira de uma empresa. 
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Necessidade de Capital de Giro, que designaremos NCG, e nao s6 

urn conceito fundamental para a analise da empresa do ponto de vista 

financeiro, ou seja, analise de caixa, mas tambem de estrategias de 

financiamento, crescimento e lucratividade". (MATARAZZO, 1998, p. 343) 

Neste trabalho e usada a terminologia lOG para designar necessidade 

de capital de giro. lOG e a abreviac;ao utilizada para investimento 

operacional em giro. 

"0 chamado "investimento operacional em giro", ou simplesmente 

lOG, e uma metodologia de analise de grande auxilio da determinac;ao da 

saude financeira de uma empresa, fornecendo uma visao sistemica do 

impacto das diversas areas de decisao na empresa e de suas interac;oes." 

(SILVA, 2005, p. 414) 

A analise da necessidade de capital de giro trata-se de uma 

importante metodologia de avaliac;ao da situac;ao financeira de uma 

empresa, tendo em vista que destaca as mudanc;as ocorridas no neg6cio. A 

administrac;ao de lOG pode trazer beneficios a empresa. 

" ... a maior contribuic;ao que o lOG fornece ao analista e quando este 

visualiza a empresa como urn todo em termos de suas operac;oes e de suas 

decisoes quanta a aquisic;oes de ativos imobilizados e quanta a forma como 

a empresa esta financiando tais aplicac;oes." (SILVA, 2005, p. 415) 

Conforme SILVA (2005, p. 416), a estrutura do quadro abaixo permite 

analisar a empresa usando tanto o lOG quanta outros conceitos a ele 

integrados. Oeste modo, percebe-se: 

"a) Que o ativo circulante foi desmembrado em duas partes, isto e, (I) 

uma parte ciclica que contem os itens relacionados de forma direta com o 

ciclo operacional da empresa, o ACC, e (II) outra que diz respeito a parte de 

cunho mais financeiro, isto e, a parte que chamamos de ativo circulante 
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financeiro, o ACF. Ao mesmo tempo, tambem desdobramos o passivo 

circulante em duas partes, (I) uma diretamente relacionada ao ciclo 

operacional da empresa (exceto no que se refere a emprestimos bancarios), 

o PCC, e (II) outra de natureza financeira que compreende os emprestimos 

bancarios, descontos de titulos e outras operac;oes que nao decorrem de 

forma direta do ciclo operacional da empresa, o PCF. 

b) Que as contas nao circulantes foram agrupadas, formando: (I) o 

ativo nao circulante (ANC), composto pelo realizavel a Iongo prazo e pelo 

ativo permanente, (II) o passivo nao circulante (PNC), composto pelo 

exigfvel a Iongo prazo eo resultado de exercfcios futuros e (Ill) o patrimonio 

lfquido. Na realidade, as fontes nao circulantes compreendem o PNC mais o 

patrimonio lfquido (PL)." 
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Estrutura do balanc;o patrimonial para fins de IOG13 

Ativo Passive + Patrimonio liquido 
Ativo Circulante Financeiro (ACF) Passive Circulante Financeiro (PCF) 
Caixa e Bancos lnstituic;oes de credito 
Aplicac;oes de liquidez imediata Duplicatas/titulos descontados 

0 Aplicacoes de liquidez nao imediata Dividendos a pagar 
~-

Ativo Circulante Ciclico (ACC) Impasto de renda a recolher s::: 
iii Contas a receber de clientes Passive Circulante Ciclico (PCC) :::1 -CD 

Estoques Fornecedores 

Adiantamentos a fornecedores Salarios e encargos sociais 
Outros valores a receber I mpostos e taxas 
Despesas do exercicio seguinte 

Exigivel a Longo Prazo (ELP) 
Realizavel a Longo Prazo (RLP) Financiamentos 
Direitos realizaveis ap6s o termino do exerclcio Debentures 
Valores a receber de coligadas/controladas Impastos parcelados 

z Ativo Permanente Resultados de Exercicios Futures (REF) 
11)1 
0 

I nvestimentos Passive nao Circulante (ELP + REF) n 
~- lmobilizado Patrim6nio Uquido s::: 
iii Diferido Capital Reservas :::1 -CD Lueras ou prejulzos acumulados 

ATIVOTOTAL PASSIVO TOTAL+ PL 

0 investimento operacional em giro ou a necessidade de capital de 

giro, desta forma, e composto por itens que tern relac;ao direta com as 

atividades operacionais da empresa, ou seja, ligadas as contas ciclicas do 

ativo e passivo. 

3.3.8.4 Saldo de Tesouraria (ST) 

"0 desdobramento conceitual do CCL nos dara dois outros conceitos: 

o lOG (investimento operacional em giro) e o T (saldo de tesouraria). 0 

investimento operacional em giro (lOG) e composto por itens de carater 

operacional que normalmente estao classificados dentro do ativo e do 

13 Quadro retirado do livro ANALISE FINANCEIRA DAS EMPRESAS do autor SILVA (2005, p. 
417). 

Q ... 
n 
s::: 
iii 
:::1 -CD 

z 
11)1 
0 
n 
~-
s::: 
iii 
:::1 -CD 
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passivo circulantes, relacionados ao ciclo operacional das empresas. 0 T e 

composto pelos itens de can~ter financeiro, como disponibilidades, 

aplica96es financeiras e emprestimos de curto prazo, por exemplo." (SILVA, 

2005, p. 415 e 416) 

0 saldo de tesouraria e obtido pela diferen9a entre o ativo circulante 

financeiro e o passivo circulante financeiro ou, ainda, pela diferen9a entre o 

CCL e o lOG. 0 saldo de tesouraria trata-se de uma medida de margem de 

seguran9a financeira associada a capacidade da empresa de ter 

crescimento em sua atividade operacional ou dispor de desembolsos 

imprevistos e necessarios. 

"0 saldo de tesouraria (T) pode ser maior ou menor que zero. Quando 

for menor, significa que a empresa tern debitos de curto prazo junto a 

institui96es financeiras ou mesmo outras dividas de curto prazo nao 

relacionadas a seu ciclo operacional, superior a seus recursos financeiros de 

curto prazo." (SILVA, 2005, p. 424) 

Se o saldo de tesouraria for positivo, indica sobra de recursos de 

curtissimo prazo; entretanto nao deve ser apreciado como uma situa9ao 

relativamente muito boa visto que a empresa pode estar perdendo 

oportunidades de investimentos. 

3.3.8.5 Efeito Tesoura 

E muito importante acompanhar a evolu9ao do CCL e do lOG, para a 

interpreta9ao do saldo de tesouraria, tendo em vista que, o crescimento do 

lOG superior ao crescimento do CCL sucessivamente, provoca saldo de 

tesouraria negativo crescente e ocorrendo, desta forma, o "efeito tesoura", o 

que indica que as necessidades de capital de giro da empresa podem estar 

sendo financiadas por recursos de curto prazo onerosos. 
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"A tendencia de crescimento do lOG em nfveis superiores ao 

crescimento do CPL 14 pode ser urn indicativa do efeito tesoura. E importante 

destacar que o efeito tesoura s6 e uma alerta de tendencia para insolvencia, 

quando ocorre em nfveis expressivos comparativamente as vendas da 

empresa."(SILVA, 2005, p. 446) 

"Desse modo, a medida que a abertura da tesoura cresce, a empresa 

tende a quebrar, situagao que pode ser antecipada com uma restrigao na 

obtengao de novas emprestimos bancarios, ou na renovagao de 

emprestimos existentes." (SILVA, 2005, p. 447) 

3.3.8.6 Tipos de Estrutura de Balango 

Tipo 1 

PCO 
ACF 

PCC 

ACC 

ANC 
PNC 

Restrigoes: ST > 0 lOG< 0 CCL> 0 

Condigao: ST > CCL > lOG 

• Situagao financeira de excelente liquidez; 

14 "0 CPL tem o mesmo valor do CCL, porem trabalha com as contas permanentes."(SILVA, 
2005, p. 424). 
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• Indica presen<;a de recursos permanentes aplicados no ativo 

circulante ciclico e disponibilidade para sanar compromissos de 

curta prazo. 

Tipo 2 

ACF PCO 

PCC 

ACC 

PNC 
ANC 

Restri<;6es: ST > 0 lOG> 0 CCL> 0 

Condi<;ao: ST < CCL > lOG 

• Situa<;ao financeira salida; 

• Saldo de tesouraria positive para sanar necessidades 

temporarias de capital de giro. 

Tipo 3 

ACF 
PCO 

ACC 
PCC 

ANC 
PNC 
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Restric;oes: ST < 0 lOG> 0 CCL> 0 

Condic;ao: ST < CCL < lOG 

• Situac;ao financeira insatisfat6ria; 

• Indica insuficiencia de recursos para a manutenc;ao das 

atividades e dependencia de fontes de recursos de curto prazo. 

Tipo4 

ACF 
PCO 

ACC 

PCC 

ANC 
PNC 

Restric;oes: ST < 0 lOG> 0 CCL< 0 

Condic;ao: ST < CCL < lOG 

• Situac;ao financeira pessima; 

• Indica que a empresa depende de recursos de curto prazo para 

financiar ativos nao circulantes. 
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Tipo 5 

ACF 
PCO 

ACC 
PCC 

ANC 
PNC 

Restrigoes: ST < 0 lOG< 0 CCL< 0 

Condigao: ST > CCL < lOG 

• Situagao financeira muito ruim; 

• Indica dependencia de recursos de curto prazo para financiar a 

atividade operacional e parte do permanente da empresa. 

Tipo6 

ACF 
PCO 

ACC PCC 

ANC 
PNC 

Restrigoes: ST > 0 lOG< 0 CCL< 0 
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Condic;ao: ST > CCL > lOG 

• Situac;ao financeira de alto risco; 

• Indica que a empresa utiliza sobras de recursos para financiar 

ativos nao circulantes e apresenta saldo positivo em tesouraria. 

3.3.8.7 Autofinanciamento da Expansao do lOG (ou NCG ou KT) 

E. importante e necessaria manter o CCL positivo e maior que o lOG 

para que a empresa configure situac;ao financeira s61ida. Dessa forma, com 

o lOG positivo, o CCL seria capaz de financiar o lOGe gerar ST positivo. A 

expansao do CCL e possivel se os lucros retidos (lucros menos os 

dividendos) nao forem direcionados para financiar novos ativos nao 

circulantes. Para determinar o valor acrescido ao CCL, deve-se somar aos 

lucros retidos as despesas de depreciac;ao, amortizac;ao e exaustao. 0 

autofinanciamento do lOG e apresentado da seguinte forma: 

Lucro Uquido 

+ Depreciac;ao 
+ Exaustao 
- Dividendos do Exerc. 

I Aumento do CCL 

3.3.8.8 Overtrade eo Efeito Tesoura 

I Autofinanciamento lOG I 

"A palavra overtrade significa o ato de "fazer neg6cios superiores aos 

recursos financeiros". Do ponto de vista financeiro, overtrade indica que uma 

empresa vern efetuando grande volume de neg6cios, sem dispor de 

recursos adequados e suficientes para financiar suas necessidades de 

capital de giro" (SILVA, 2005, p. 447) 

Quando a empresa apresenta crescimento significative das operac;6es 

e vendas, sem apresentar o suporte de recursos para amparar esse 

aumento do capital de giro, tem-se a ocorrencia do overtrade. 
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Quando a empresa financia a maior parte do lOG com recursos de 

curta prazo onerosos, tem-se o efeito tesoura, onde o saldo de tesouraria e 

negativo e com taxa de crescimento superior a do lOG. 



58 

4. Analise e Desenvolvimento do Estudo 

4.1 Analise Vertical e Horizontal 

1°.Periodo (2000 e 2001) 

Com relac;ao ao total das aplicac;oes ocorreram pouquissimas 

alterac;oes, demonstrando uma leve queda do Ativo Circulante e do Ativo 

Realizavel a Longo Prazo em contrapartida uma pequeno aumento do Ativo 

Permanente. Em 2001, 37,80% do total do Ativo corresponde ao Ativo 

Circulante (39,64% em 2000). 0 Ativo Circulante e composto em sua maior 

parte por Clientes, dos 37,80% do Ativo Circulante, 18,90% correspondem a 

Clientes em 2001 (21,75% em 2000). Em 2001, 5,52% correspondem ao 

Ativo Realizavel a Longo Prazo contra 6,74% em 2000. Em 2001, 56,68% do 

total do Ativo correspondem ao Ativo Permanente (53,63% em 2000). 

Quanta as origens, apresentou urn leve crescimento dos capitais de 

terceiros de curta prazo de 22,42% em 2000 para 22,94% em 2001. A conta 

Fornecedores e a que apresenta maior composic;ao nestes periodos. 

Apresentou urn crescimento significativo dos capitais de terceiros de Iongo 

prazo, de 14,47% em 2000 para 26,09% em 2001, neste grupo a conta 

Emprestimos e Financiamentos tern a maior composic;ao com urn 

crescimento significativo de 4,52% em 2000 para 18,61% em 2001. Durante 

esse mesmo periodo a empresa apresentou queda nos capitais pr6prios, de 

63,11% em 2000 para 50,97% em 2000, provocada principal mente pel a 

descapitalizac;ao. 

A evoluc;ao da composic;ao patrimonial pode ser verificada com o 

crescimento de 8,04% do Ativo Circulante em 2001 com relac;ao a 2000 e a 

reduc;ao do Ativo Realizavel a Longo Prazo em 7,13% durante o mesmo 

periodo. Com relac;ao ao Ativo Permanente apresentou urn crescimento de 
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19,75% em 2001 com relac;ao ao a no de 2000. A empresa apresentou urn 

crescimento do Passivo Circulante de 15,91% em 2001 com relac;ao a 2000, 

e urn crescimento expressivo no Passivo Exigivel a Longo Prazo, de 

104,36% durante o mesmo periodo. No Patrimonio Uquido apresentou 

reduc;ao de 8,50% em 2001 com relac;ao a 2000. 

A Receita Uquida de 2001 (R$ 176.673 mil) foi 2,30% maior com 

relac;ao ao ano de 2000 (R$ 172.697 mil). Os custos cresceram em 2001, 

4,88% com relac;ao ao anode 2000. Os custos foram maiores em 2001 do 

que em 2000, em 2001 os custos correspondiam a 74,63% da Receita 

Uquida (72,80% em 2000). 0 Resultado Bruto teve decrescimo de 4,58% 

em 2001 com relac;ao a 2000. As despesas foram maiores em 2001, tendo a 

empresa apresentado Resultado Operacional de 2,21% em 2001 e 4,86% 

em 2000, vale ressaltar ainda, que o Resultado Operacional decresceu 

53,54% com relac;ao a 2000. Em 2000 o Resultado Nao Operacional 

comprometeu o resultado do exercicio consumindo 8,44% da Receita 

Uquida contribuindo significativamente para o resultado negativo de R$ 

5.056 mil (-2,93%). Em 2001 apesar dos custos e das despesas terem sido 

maiores que em 2000 com relac;ao a Receita Uquida de ambos os periodos, 

este periodo foi encerrado com lucro na ordem de R$ 1.912mil (1 ,08% da 

Receita Uquida). 

2° Periodo (2000 e 2002) 

Com relac;ao ao total das aplicac;oes ocorreram poucas alterac;oes, 

demonstrando crescimento do Ativo Circulante e queda do Ativo Realizavel a 

Longo Prazo e do Ativo Permanente. Em 2002, 43,61% do total do Ativo 

correspondem ao Ativo Circulante (39,64% em 2000). 0 Ativo Circulante e 
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composto em sua maior parte por Clientes, dos 43,61% do Ativo Circulante, 

18,19% corresponde a Clientes em 2002 (21,75% em 2000). Em 2002 

6,16% corresponde ao Ativo Realizavel a Longo Prazo contra 6,74% em 

2000. Em 2002, 50,23% do total do Ativo corresponde ao Ativo Permanente 

(53,63% em 2000). 

Quanto as origens, apresentou urn leve crescimento dos capitais de 

terceiros de curto prazo de 22,42% em 2000 para 22,46% em 2002. A conta 

Fornecedores e a que apresenta maior composi9ao de 2000 a 2002. 

Apresentou urn crescimento significativo dos capitais de terceiros de Iongo 

prazo, de 14,4 7% em 2000 para 32,11% em 2002, neste grupo a conta 

Emprestimos e Financiamentos tern a maior composi9ao com urn 

crescimento significativo de 4,52% em 2000 para 25,81% em 2002. Durante 

esse mesmo periodo a empresa apresentou queda nos capitais pr6prios, de 

63,11% em 2000 para 45,43% em 2002, provocada principalmente pel a 

descapitaliza9ao. 

A evolu9ao da composi9ao patrimonial pode ser verificada com o 

crescimento de 17,37% do Ativo Circulante em 2002 com rela9ao a 2000 e a 

redu9ao do Ativo Realizavel a Longo Prazo em 2,44% durante o mesmo 

periodo. Com rela9ao ao Ativo Permanente apresentou queda de 0,08% em 

2002 com rela9ao a 2000. A empresa apresentou urn crescimento do 

Passivo Circulante de 6,84% em 2002 com rela9ao a 2000, e urn 

crescimento expressivo no Passivo Exigivel a Longo Prazo, de 136,83% 

durante o mesmo periodo. No Patrimonio Uquido apresentou redu9ao de 

23,21% em 2002 com rela9ao a 2000. 

A Receita Uquida de 2002 (R$ 177.059 mil) foi 2,53% maior com 

rela9ao ao ano de 2000 (R$ 172.697 mil). Os custos cresceram em 2002, 

9,95% com rela9ao ao anode 2000. Os custos foram maiores em 2002 do 
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que em 2000, em 2001 os custos correspondiam a 78,07% da Receita 

Uquida (72,80% em 2000). 0 Resultado Bruto teve decrescimo de 17,33% 

em 2002 com relagao a 2000. As despesas foram maiores em 2002, levando 

a empresa a apresentar um Resultado Operacional negativo de R$ 6.781 

mil, resultado este provocado principalmente pelo crescimento das despesas 

financeiras que correspondem a 15,23% da Receita Uquida e cresceu 

288,27% com relagao as despesas financeiras de 2000. Em 2000, o 

Resultado Operacional foi de 4,86% positivo. Mas em 2002, o Lucro Uquido 

foi incrementado porum Resultado Nao Operacional de R$ 7.811 mil (4,41% 

da Receita Uquida), encerrando o exercicio com Lucro Uquido de R$ 1.774 

mil (1 ,00% da Receita Uquida). 

3° Periodo (2000 e 2003) 

Com relagao ao total das aplicagoes ocorreram poucas alteragoes, 

demonstrando crescimento do Ativo Circulante e queda do Ativo Realizavel a 

Longo Prazo e do Ativo Permanente. Em 2003, 42,92% do total do Ativo 

corresponde ao Ativo Circulante (39,64% em 2000). 0 Ativo Circulante e 

composto em sua maior parte por Clientes, dos 42,92% do Ativo Circulante, 

21,70% corresponde a Clientes em 2003 (21,75% em 2000). Em 2003 

6,50% corresponde ao Ativo Realizavel a Longo Prazo contra 6,74% em 

2000. Em 2003, 50,59% do total do Ativo corresponde ao Ativo Permanente 

(54% em 2000). 

Quanto as origens, apresentou um leve crescimento dos capitais de 

terceiros de curta prazo de 22,42% em 2000 para 23,41% em 2003. A partir 

deste periodo a conta Emprestimos e Financiamentos e a que apresenta 

maior composigao. Apresentou crescimento dos capitais de terceiros de 
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Iongo prazo, de 14,47% em 2000 para 30,14% em 2003, neste grupo a conta 

Emprestimos e Financiamentos tern a maior composic;ao com urn 

crescimento significative de 4,52% em 2000 para 22,74% em 2003. Durante 

esse mesmo periodo a empresa apresentou queda nos capitais pr6prios, de 

63,11% em 2000 para 46,45% em 2003. 

Quanto a composic;ao patrimonial, pode ser verificada urn pequeno 

crescimento de 4,80% do Ativo Circulante em 2003 com relac;ao a 2000 e 

uma pequena reduc;ao do Ativo Realizavel a Longo Prazo em 6,62% durante 

o mesmo periodo. Com relac;ao ao Ativo Permanente apresentou queda de 

8, 70% em 2003 com relac;ao a 2000. A empresa apresentou urn crescimento 

do Passivo Circulante de 1 ,06% em 2003 com relac;ao a 2000, e urn 

crescimento expressive no Passivo Exigi vel a Longo Prazo, de 101 ,66% 

durante o mesmo periodo. No Patrimonio Uquido apresentou reduc;ao de 

28,76% em 2003 com relac;ao a 2000. 

A Receita Uquida de 2003 (R$ 206.013 mil) foi 19,29% maior com 

relac;ao ao ano de 2000 (R$ 172.697 mil). Os custos cresceram em 2003, 

25,51% com relac;ao ao a no de 2000. Os custos foram maio res em 2003 do 

que em 2000, em 2003 os custos correspondiam a 76,60% da Receita 

Uquida (72,80% em 2000). Porem, o Resultado Bruto teve acrescimo de 

2,64% em 2003 com relac;ao a 2000 e o Resultado Operacional cresceu 

21,22%. As despesas foram menores em 2003 com relac;ao a 2000, as 

despesas financeiras decresceram 60,58%, tendo a empresa apresentado 

em 2003 o Resultado Operacional de 4,94% (4,86% em 2000) e ap6s as 

deduc;oes de impostos, apresentou Lucro Uquido de R$ 4.353 mil (2, 11% da 

Receita Uquida). 
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4° Perfodo (2000 e 2004) 

Com relagao ao total das aplicagoes ocorreram poucas alteragoes, 

demonstrando urn leve crescimento do Ativo Circulante em contrapartida 

uma pequena redugao do Ativo Permanente. Em 2004, 49,65% do total do 

Ativo corresponde ao Ativo Circulante (39,64% em 2000). 0 Ativo Circulante 

e composto em sua maior parte por Clientes, dos 49,65% do Ativo 

Circulante, 26,61% corresponde a Clientes em 2004 (21,75% em 2000). 0 

Ativo Realizavel a Longo Prazo apresentou queda, em 2004, 3,60% esta 

alocado no Ativo Realizavel a Longo Prazo e em 2000, 6,74%. Quanta ao 

Ativo Permanente em 2004, 46,75% do total do Ativo correspondem ao Ativo 

Permanente (53,63% em 2000). 

Quanta as origens o comportamento foi urn pouco diferente, 

apresentando urn crescimento significativo dos capitais de terceiros de curta 

prazo de 22,42% em 2000 para 37,70% em 2004. De 2002 a 2004 a conta 

Emprestimos e Financiamentos passou a ter a maior composigao neste 

grupo, em 2004 dos 37,70% do Passivo Circulante, 15,38% corresponde a 

Emprestimos e Financiamentos. Da mesma forma, apresentou urn 

crescimento significativo dos capitais de terceiros de Iongo prazo, de 14,47% 

em 2000 para 24,51% em 2004, neste grupo a conta Emprestimos e 

Financiamentos foi a responsavel pelo crescimento ao Iongo dos perfodos, 

sendo que dos 24,51% dos capitais de terceiros de Iongo prazo em 2004, 

18,61% correspond em a Emprestimos e Financiamentos. Apresentou 

elevada queda nos capitais pr6prios, de 63,11% em 2000 para 37,79% em 

2004. 

Com relagao a evolugao da composigao patrimonial, ocorreu 

crescimento de 44,95% do Ativo Circulante em 2004 com relagao a 2000 e 

redugao do Ativo Realizavel a Longo Prazo em 38,11% durante o mesmo 
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perfodo. Com relagao ao Ativo Permanente apresentou urn crescimento de 

apenas 0,87% em 2004 com relagao ao ano de 2000. Ocorreu urn 

crescimento expressive do Passivo Circulante, crescimento este de 94,57% 

em 2004 com relagao a 2000, da mesma forma no Passivo Exigfvel a Longo 

Prazo, crescimento de 96,07% tambem em 2004 com relagao a 2000. No 

Patrimonio Uquido apresentou redugao de 30,72% durante o mesmo 

perfodo. 

A Receita Uquida de 2004 (R$ 281,098 mil) foi 62,77% maior com 

relagao ao ano de 2000 (R$ 172.697 mil). Os custos cresceram em 2004, 

62,19% com relagao ao a no de 2000, porem foram menores em 2004 com 

relagao a 2000, comparados a Receita Uquida, em 2004 os custos 

correspondiam a 72,54% da Receita Uquida (72,80% em 2000). 0 

Resultado Bruto teve acrescimo de 64,33% em 2004 com relagao a 2000. As 

despesas cresceram 174,64% com relagao as despesas de 2000, mas foram 

menores em 2004 com relagao a Receita Uquida comparado com as 

despesas em 2000, contribuindo para o crescimento do Resultado 

Operacional, sendo este 134,23% maior em 2004 com relagao a 2000 e 

representando 7,00% da Receita Uquida. 0 Lucro Uquido em 2004 foi de 

R$ 10.319 mil (3,67% da Receita Uquida). 

4.2 Analise dos indices 

1° Perfodo (2000 e 2001) 

Com relagao a liquidez corrente, em 2001 para cada R$ 1,00 de 

dfvida a empresa tinha R$ 1,65 de recursos de curto prazo (R$ 1,77 em 

2000). A empresa denotou ainda nao depender da conversao dos estoques 

para saldar seus compromissos circulantes (liquidez seca de 1,04 em 2001 e 



65 

1,18 em 2000). A liquidez geral decresceu em 2001 para 0,88, apresentou 

em 2000 fndice de 1 ,26. 

A empresa demonstra crescimento do endividamento, utiliza mais 

capitais de terceiros do que capital proprio, o endividamento em 2000 foi de 

58,45% e em 2001 foi de 96,16%. A dfvida tern perfil crescente, com 

concentragao em 2000 no curto prazo, 60,79% e em 2001 com concentragao 

no Iongo prazo, 53,21%. 

A empresa depende de capitais de terceiros de Iongo prazo para 

financiar parte de seu lmobilizado, apesar dessa dependencia ser baixa 

tambem apresentou crescimento em 2001, em 2000 o ativo permanente 

representava 84,98% do capital proprio, teve crescimento em 2001 para 

111,21%. Com relagao a capitalizagao, a mesma foi de 56,66% em 2001, 

este foi o volume de recursos gerados que permaneceram na empresa neste 

perfodo. 

A empresa apresentou margem lfquida negativa de 2,93% em 2000, 

porem em 2001 este numero foi positivo, 1 ,08%. 0 que comprometeu a 

margem lfquida em 2000 foi urn Resultado Nao Operacional negativo de R$ 

14.567 mil que corroeu 8,44% da Receita Uquida sendo significativo para o 

encerramento do exercfcio com prejufzo de R$ 5.056 mil, denotando 

margem lfquida negativa de 2,93%. 0 lucro em 2001 foi de R$ 1.912 mil. 

Com relagao a rentabilidade do ativo, o lucro lfquido proporcionou urn 

crescimento nos ativos de 0,95% em 2001. 

Com relagao a rentabilidade sobre os capitais proprios, o lucro lfquido 

proporcionou urn incremento de 1,67% em 2001. 
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A produtividade foi de 0,87 em 2001, ou seja, para cada R$ 1,00 de 

investimento a empresa vendeu R$ 0,87 em 2001. 

2° Periodo (2000 e 2002) 

Sabre a liquidez corrente, em 2002 para cada R$ 1,00 de divida a 

empresa tinha R$ 1,94 de recursos de curta prazo (R$ 1,77 em 2000). A 

empresa denotou tambem nao depender da conversao dos estoques para 

saldar seus compromissos circulantes (liquidez seca de 1 ,39 em 2002 e 1,18 

em 2000). A liquidez geral decresceu em 2002 para 0,91, apresentou em 

2000 indice de 1 ,26. 

A empresa demonstra crescimento do endividamento, utiliza mais 

capitais de terceiros do que capital proprio, o endividamento em 2000 foi de 

58,45% e em 2002 foi de 120,12%. A dlvida tern perfil crescente, com 

concentra9ao em 2000 no curta prazo, 60,79% e em 2002 com concentra9ao 

no Iongo prazo, 58,85%. 

A empresa depende de capitais de terceiros de Iongo prazo para 

financiar parte de seu lmobilizado, apesar dessa dependencia ser baixa 

tambem apresentou crescimento em 2002, em 2000 o ativo permanente 

representava 84,98% do capital proprio, teve crescimento em 2002 para 

110,58%. Com rela9ao a capitaliza9ao, a mesma foi de 48,28% em 2002. 

A empresa apresentou margem liquida negativa de 2,93% em 2000, 

porem em 2002 este numero foi positivo, 1 ,00%. Encerrou o ano de 2000 

com prejuizo de R$ 5.056 mil e o anode 2002 com Iuera de R$ 1.774 mil, 

porem este foi inferior ao Iuera obtido no anode 2001 (R$ 1.912 mil). E 

importante mencionar que a margem liquida de 2002 foi positiva face o 
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Resultado Nao Operacional positivo de R$ 7.811 mil que corresponde a 

4,41% da Receita Liquida. Oeste montante do Resultado Nao Operacional, 

R$ 6.116 mil refere-se a cn§ditos tributaries reconhecidos pelo Superior 

Tribunal de Justiga. 

Com relagao a rentabilidade do ativo, o Iuera lfquido proporcionou urn 

crescimento nos ativos de 0,85% em 2002. E importante mencionar que, 

tanto a margem lfquida quanta a produtividade foram menores do que em 

2001, no entanto, proporcionaram rentabilidade sabre os ativos, porem foi 

menor do que a rentabilidade obtida em 2001. 

A rentabilidade sabre os capitais pr6prios foi de 1, 76% em 2002 em 

face do Iuera lfquido obtido neste perfodo. 

A produtividade foi de 0,85 em 2002, ou seja, para cada R$ 1,00 de 

'investimento a empresa vendeu R$ 0,85 em 2002. 

3° Perfodo (2000 e 2003) 

Em 2003 para cada R$ 1,00 de dfvida a empresa tinha R$ 1,83 de 

recursos de curta prazo (R$ 1, 77 em 2000). Da mesma forma dos perfodos 

anteriores, a empresa denotou nao depender da conversao dos estoques 

para saldar seus compromissos circulantes (liquidez seca de 1 ,23 em 2002 e 

1,18 em 2000). A liquidez geral decresceu em 2003 para 0,92, em 2000 este 

fndice foi de 1 ,26. 

A empresa demonstra, novamente, crescimento do endividamento, 

utiliza mais capitais de terceiros do que capital proprio, o endividamento em 

2000 foi de 58,45% e em 2003 foi de 115,27%. A dfvida tern perfil crescente, 
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com concentrac;ao em 2000 no curto prazo, 60,79% e em 2003 com 

concentrac;ao no Iongo prazo, 56,73%. 

A empresa depende de capitais de terceiros de Iongo prazo para 

financiar parte de seu lmobilizado, apesar dessa dependemcia ser baixa 

tambem apresentou crescimento em 2003, em 2000 o ativo permanente 

representava 84,98% do capital proprio, teve crescimento em 2002 para 

108,90%. Com relac;ao a capitalizac;ao, a mesma foi de 45,92% em 2003, 

apresentando novamente queda como em 2002 com relac;ao a 2001. 

A empresa apresentou margem llquida negativa de 2,93% em 2000, 

porem em 2003 este numero foi positivo, 2,11 %. Em 2000 a empresa 

encerrou o exercicio com prejuizo de R$ 5.056 mil e em 2003 apresentou 

lucro na ordem de R$ 4.353mil. Esse significative crescimento nos lucros 

ocorreu em face da queda nos custos e nas despesas. Essa queda nos 

custos e despesas faz parte de urn investimento iniciado em 2000, que tern 

por objetivo o aumento da produc;ao, da qualidade, da produtividade e ainda, 

uma melhor competitividade em todos os segmentos que a empresa atua. 

A rentabilidade do ativo foi de 2,26% em 2003 em face do lucro 

llquido obtido neste periodo. Em 2003, a margem llquida e a produtividade 

foram maiores em comparac;ao com os periodos anteriores, dessa forma, a 

rentabilidade sobre os ativos foi maior em 2003 comparada com a 

rentabilidade obtida em 2001 e em 2002. 

Com relac;ao a rentabilidade sobre os capitais pr6prios, o lucro liquido 

proporcionou urn incremento de 4,91% em 2003. 

A produtividade foi de 1,07 em 2003, para cada R$ 1,00 de 

investimento a empresa vendeu R$ 1,07 em 2003. A melhor produtividade 

comparada com o ano de 2001 e 2002, a empresa vern conseguindo 
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melhorar sua produtividade, isso faz parte de urn dos objetivos do "Business 

Plan", plano interno da empresa ja citado anteriormente, trata-se de urn 

investimento com o objetivo de provocar o crescimento da empresa no Brasil 

e no exterior, bern como aumentar as vendas e melhorar a produtividade, 

competitividade, entre outros. 

4° Periodo (2000 e 2004) 

Quanta aos indicadores de solvencia, observamos uma reduc;ao, face 

ao aumento nas suas obrigac;oes. Com relac;ao a liquidez corrente, em 2004 

para cada R$ 1,00 de divida a empresa tinha R$ 1,32 de recursos de curta 

prazo (R$ 1, 77 em 2000). Ja neste periodo, a empresa denotou 

dependencia da conversao dos estoques para saldar seus compromissos 

circulantes (liquidez seca de 0,91 em 2004 e 1,18 em 2000). A liquidez geral 

decresceu, em 2004 para cada R$ 1,00 de divida a empresa tinha R$ 0,86 

para saldar seus compromissos (R$ 1 ,26 em 2001 ). 

A empresa demonstra, novamente e desta vez urn expressivo 

crescimento do endividamento, utiliza mais capitais de terceiros do que 

capital proprio, o endividamento em 2000 foi de 58,45% e em 2004 164,64%. 

A divida tern perfil crescente, com concentrac;ao em 2000 e 2004 no curta 

prazo, 60,79% e 60,60% respectivamente. 

A empresa depende de capitais de terceiros de Iongo prazo para 

financiar parte de seu lmobilizado apresentando crescimento em 2004, em 

2000 o ativo permanente representava 84,98% do capital proprio, teve 

crescimento em 2004 para 123,71%. Vale destacar que o endividamento 

financeiro de Iongo prazo e proveniente de financiamento na linha FINAME, 

com contrato de financiamento de Iongo prazo firmado com o DEG -
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Alemanha. Com o aumento de suas exigibilidades o seu nlvel de 

capitalizac;ao que era 45,92% em 2003 baixou para 41,73% em 2004. 

A empresa apresentou margem Hquida negativa de 2,93% em 2000, 

porem em 2004 este numero foi positivo, 3,67%, a melhor margem Hquida de 

todos os perlodos. A SCHULZ S.A. encerrou o exerclcio de 2004 com lucro 

de R$ 10.319 mile concluiu de forma esperada o "Business Plan" 

A rentabilidade do ativo foi de 5,12% em 2004, aumentou 

significativamente em comparac;ao com os perlodos anteriores. Este 

crescimento na rentabilidade do ativo e reflexo do crescimento significativo 

da margem Hquida, a produtividade tambem apresentou crescimento e 

ambas tambem foram maiores em 2004 comparado com os perlodos 

anteriores. 

Com relac;ao a rentabilidade sobre os capitais pr6prios, o lucro Hquido 

contribui tambem para o crescimento significativo de 12,27% em 2004. Pelo 

fato da rentabilidade sobre o capital proprio ter sido superior a rentabilidade 

do ativo em todos os perlodos estudados, a empresa apresentou 

alavancagem financeira em todos estes perlodos. 

A produtividade foi de 1 ,40 em 2004, para cad a R$ 1 ,00 de 

investimento a empresa vendeu R$ 1 ,40 em 2004. A melhor produtividade 

dentre os perlodos estudados mostra que a empresa realmente conseguiu 

melhorar sua produtividade, era urn dos objetivos do "Business Plan" da 

empresa. 
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4.3 Estrutura de Capital 

1° Periodo (2000 e 2001) 

Em 2000 as aplicagoes de curto prazo correspondem a 39,64%, de 

Iongo prazo 6,74% e 53,63% estao alocados no Ativo Permanente. Quanta 

as origens de terceiros de curto prazo correspondem a 22,42%, de Iongo 

prazo 14,47% e 63,11% estao alocados no capital proprio. Em 2001 

ocorreram poucas alteragoes apresentando queda nas aplicagoes de curto 

prazo para 37,80% e do Iongo prazo para 5,52% e crescimento do Ativo 

Permanente para 56,68%, apresentou crescimento das origens de terceiros 

de curto prazo para 22,94% e do Iongo prazo para 26,09% e queda dos 

capitais pr6prios para 50,97%. 

2° Periodo (2002) 

Em 2002 apresenta crescimento das aplicagoes de curto prazo para 

43,61% e as origens de terceiros de curto prazo permanecem em 22,46%. 

No Iongo prazo apresentou aumento das aplicagoes para 6,16% e das 

origens para 32,11 %, o Ativo Permanente teve queda para 50,23% e da 

mesma forma os capitais pr6prios para 45,43%. 

3° Periodo (2003) 

Em 2003 apresenta leve queda das aplicagoes de curto prazo para 

42,92% e as origens de terceiros de curto prazo cresce para 23,41%. No 

Iongo prazo apresentou aumento das aplicagoes para 6,50% e queda das 
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origens para 30,14%, o Ativo Permanente permanece em 50,59% e os 

capitais pr6prios apresenta urn ligeiro aumento para 46,45%. 

4° Periodo (2004) 

Em 2004 apresenta aumento das aplica96es de curta prazo para 

49,65% e as origens de terceiros de curta prazo cresce para 37,70%. No 

Iongo prazo apresentou queda das aplica96es para 3,60% e queda das 

origens para 24,51%, o Ativo Permanente decresce para 46,75% e da 

mesma forma os capitais pr6prios para 37,79%. 

4.4 Analise da Ciclometria 

1° Periodo (2001) 

Em 2001, o prazo media de estoque de materia-prima foi de 13 dias, o 

prazo media de estoques de produtos em elabora9ao foi de 8 dias eo prazo 

media de estoques de produtos acabados foi de 19 dias. 0 ciclo de 

produ9ao que corresponde entre o estoque de materia-prima ate a produ9ao 

final foi de 40 dias em 2001. 0 prazo media de duplicatas a receber foi de 34 

dias em 2001 e o prazo media de duplicatas a pagar foi de 33 dias. 0 ciclo 

operacional da empresa que corresponde desde a compra da materia-prima 

ate o recebimento das vendas foi de 74 dias em 2001. 0 ciclo financeiro, ou 

seja, a diferen9a entre o ciclo operacional e o prazo media de pagamentos 

aos fornecedores foi de 41 dias em 2001, este periodo e o tempo que a 

empresa depende de recursos de terceiros para manter sua 

operacionalidade, quanta menor melhor. 
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2° Periodo (2002) 

0 prazo media de estoque de materia-prima passou para 14 dias em 

2002 eo prazo media de estoques de produtos em elaborac;ao passou para 

7 dias em 2002. Quanta ao prazo media de estoques de produtos acabados 

foi idemtico ao de 2001, 19 dias. 0 ciclo de produc;ao, da mesma forma que 

em 2001, foi de 40 dias. 0 prazo media de duplicatas a receber e de 

duplicatas a pagar diminuiu, ambos, para 31 dias em 2002. 0 ciclo 

operacional decresceu para 71 dias em 2002. 0 ciclo financeiro foi de 40 

dias em 2002, periodo este em que a empresa precisou de recursos de 

terceiros para manter sua atividade. 

3° Periodo (2003) 

0 prazo media de estoque de materia-prima teve queda em 2003 para 

11 dias. 0 prazo media de estoques de produtos em elaborac;ao tambem 

teve queda para 6 dias em 2003 e o prazo media de estoques de produtos 

acabados para 15 dias em 2003. 0 ciclo de produc;ao decresceu para 31 

dias em 2003. 0 prazo media de duplicatas a receber tambem decresceu, foi 

de 29 dias em 2003 e o prazo media de duplicatas a pagar, da mesma 

forma, foi de 22 em 2003. 0 ciclo operacional foi de 60 dias em 2003. 0 ciclo 

financeiro foi de 39 dias em 2003. 

4° Periodo (2004) 

Em 2004, o prazo media de estoque de materia-prima foi o menor de 

todos os perfodos, 9 dias. Da mesma forma, o prazo media de estoques de 
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produtos em elabora9ao tambem foi o menor de todos os periodos, 5 dias. 

Quanto ao prazo medio de estoques de produtos acabados foi de 11 dias. 0 

ciclo de produ9ao que corresponde entre o estoque de materia-prima ate a 

produ9ao final decresceu em 2004 para 24 dias, o menor de todos os 

periodos. 0 prazo medio de duplicatas a receber foi de 31 dias em 2004 eo 

prazo medio de duplicatas a pagar foi de 23 dias. 0 ciclo operacional da 

empresa · que corresponde desde a compra da materia-prima ate o 

recebimento das vendas apresentou queda significativa, de 74 dias em 2001 

para 55 dias em 2004. 0 ciclo financeiro, ou seja, a diferen9a entre o ciclo 

operacional e 0 prazo medio de pagamentos aos fornecedores foi de 32 dias 

em 2004, durante este periodo a empresa usufruiu de recursos de terceiros 

para manter sua operacionalidade. 

4.5 Analise Dinamica 

Em todos os periodos estudados, a empresa apresentou Capital de 

Giro (CCL) positivo, apresentando em 2000 o valor de R$ 32.636 mil, em 

2001 R$ 31.914 mil, em 2002 R$ 42.777 mil, em 2003 R$ 35.796 mil e o 

menor valor em 2004, sendo R$ 26.212mil. A Necessidade de Capital de 

Giro (lOG), da mesma forma, apresentou-se positivo em todos os periodos, 

em 2000 tinha uma Necessidade de Capital de Giro de R$ 42.472 mil, 

aumentou essa necessidade para R$ 46.333 mil em 2001, R$ 52.998 mil em 

2002, R$ 52.621 mil em 2003, fechando 2004 com um saldo de R$ 66.918 

mil, demonstrando que em todos os periodos as aplica96es no ACC foram 

maiores que as fontes de recursos do PCC, dessa forma, a empresa 

necessita de recursos, que devem ser obtidos atraves de outras fontes, que 

podem ser pr6prias e ou de terceiros. Ja o Saldo de Tesouraria que era em 

2000 R$ 9.836 mil negativo, passou para R$ 14.418 mil negativo em 2001, 
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R$ 10.221 mil negativo em 2002 (reduzida em func;ao da reduc;ao de seu 

ativo ciclico-estoques e contas a receber), R$ 16.824 mil negativo em 2003 e 

final mente sal do negativo de R$ 40.706 mil em 2004, demonstrando que a 

empresa possui fontes de recursos de curta prazo, financiando as atividades 

operacionais da empresa, mostra que o CCL e insuficiente para cobrir o lOG 

e isto nao e uma situac;ao agradavel para a empresa. 

Sua necessidade de capital de giro e oriunda em grande parte do 

maior financiamento aos seus clientes e aplicac;oes em seus estoques, pais 

embora tenha prazos medias de pagamentos de 22 dias em 2004 financia 

seus clientes com urn prazo media de 29 dias. Para sanar as deficiencias em 

seu giro, a empresa contou com uma forte gerac;ao de recursos internos (R$ 

16.013 mil) advindos principalmente do expressive resultado obtido em 

2004. A empresa tambem investe em seu parque fabril, tendo aumentado 

assim seu grau de imobilizac;ao para 123,71% dos capita is pr6prios. 

Desde o ano de 2000 a SCHULZ S.A. vern apresentando uma 

Necessidade de Capital de Giro crescente, advinda em grande parte do 

maior financiamento a clientes e aplicac;oes em estoques. 0 aumento em 

sua Receita Operacional Bruta de 58% de 2000 a 2004, fez com que a 

Necessidade de Capital de Giro aumentasse quase que na mesma 

proporc;ao no mesmo periodo (58%). Desta forma a empresa vern 

apresentando sucessivos saldos negatives em tesouraria, tendo que recorrer 

a outras fontes para sanar as suas deficiencias. 

Em todos os periodos analisados, a empresa apresentou situac;ao 

financeira insatisfat6ria, demonstrando dessa forma insuficiencia de recursos 

operacionais para a manutenc;ao das atividades, utilizando de forma 

complementar fontes de financiamentos de curta prazo. Em todos os 
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perfodos estudados demonstrou dependencia de fontes de recursos de curta 

prazo. 
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4.6 CONCLUSAO 

Em termos de aplicac;oes de recursos, ao Iongo dos periodos 

estudados nao apresentou modificac;oes relevantes em sua composic;ao 

enquanto que com as origens de recursos a situac;ao e urn pouco diferente. 

Os capitais pr6prios diminuiram de 63,11% em 2000 para 37,79% em 2004, 

demonstrando que a empresa esta se descapitalizando e o perfil da divida 

esta crescente, tanto a curta quanta a Iongo prazo. 

As vendas aumentaram significativamente, em 2000 a Receita Uquida 

cresceu 62,77% com relac;ao ao a no de 2000, os custos e as despesas 

cresceram na mesma proporc;ao, porem foram menores em 2004 do que em 

2000 comparados com a Receita Uquida. 

A empresa apresentou, em 2004, situac;ao financeira satisfat6ria, mas 

que precisa ser acompanhada e melhorada, vista que nos periodos 

anteriores, de 2000 a 2003, mostrou-se melhor. Apresentou em 2004 

liquidez corrente de 1,32 (1,77 em 2000), liquidez seca de 0,91 (1,18 em 

2000) e liquidez geral de 0,86 (1 ,26 em 2000). 

Com relac;ao a situac;ao estrutural, o endividamento da empresa tern 

sido crescente, vern utilizando mais capitais de terceiros do que capitais 

pr6prios. Em 2004, o endividamento representava 164,64% dos capitais 

pr6prios, sendo a maior parte concentrada no curta prazo (60,60%). A 

empresa tambem passou a depender de capitais de terceiros de Iongo prazo 

para financiar parte de seu lmobilizado, em 2004 este indice representava 

123,71% (84,98% em 2000). Face o aumento das exigibilidades o nivel de 

capitalizac;ao decresceu de 56,66% em 2001 para 41,73% em 2004. 

Com relac;ao a situac;ao economica, a empresa apresentou urn 

expressivo crescimento da margem liquida, em 2000, a margem liquida foi 



78 

negativa de 2,93%, a partir de 2001 apresentou margem Hquida positiva de 

1 ,08%, 1 ,00% em 2002, 2,11% em 2003 e 3,67% em 2004. Da mesma 

forma, apresentou expressivo crescimento da produtividade de 0,87 em 

2001 para 1,40 em 2004, e tambem da rentabilidade sobre o ativo (de 0,95% 

em 2001 para 5,12% em 2004) e sobre o patrimonio liquido (1 ,67% em 2001 

para 12,27% em 2004). Durante os cinco anos, de 2000 a 2004, a empresa 

apresentou crescimento nas vendas e foi muito significativo em 2003 

(crescimento de 19,29% com relac;ao a Receita Uquida de 2000) e 2004 

(crescimento de 62,77% com relac;ao a Receita Uquida de 2000). Esse 

expressivo desenvolvimento foi resultado de urn grande investimento 

iniciado em 2000, trata-se de urn plano interno chamado "Business Plan", 

que tinha como objetivo provocar o crescimento da empresa no mercado 

nacional e internacional e em todos os segmentos atuados. 

Com relac;ao a ciclometria da empresa, esta vern demonstrando uma 

melhora constante. 0 ciclo de produc;ao que era de 40 dias em 2000 passou 

para 24 dias em 2004. 0 ciclo operacional que era de 7 4 dias em 2000 

passou para 55 dias em 2004 e o ciclo financeiro que era de 41 dias em 

2000 reduziu para 32 dias em 2004. Demonstrando que a empresa vern 

diminuindo sua dependemcia de recursos de terceiros para manter sua 

operacionalidade, este e urn ponto muito positivo, visto que esta situac;ao 

tern influencia direta na liquidez, endividamento e retorno da empresa. 

Com relac;ao a analise dinamica, a empresa demonstrou situac;ao 

financeira insatisfat6ria em todos os periodos estudados, a necessidade de 

capital de giro (lOG) que era de R$ 42.472 mil em 2000 passou para R$ 

66.918 mil em 2004. 0 capital de giro (CCL) que era de R$ 32.636 mil em 

2000 passou para R$ 26.212 mil em 2004 eo saldo de tesouraria que era de 

R$ 9.836 mil negativo em 2000 passou para R$ 40.706 mil negativo em 
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2004. A situac;ao que e insatisfat6ria desde 2000, demonstra ainda, ser 

melhor que a situac;ao em 2004. 

Diante das demonstrac;oes financeiras, durante os perfodos de 2000 a 

2004, estao evidentes pontes positives e pontes a serem melhorados. Como 

pontes positives, as vendas e os Iueras cresceram significativamente, a 

margem lfquida melhorou expressivamente, da mesma forma que a 

produtividade, melhorou a ciclometria, em todos os perfodos apresentou 

alavacagem financeira, a rentabilidade sabre o ativo e sabre o patrimonio 

lfquido tambem cresceu significativamente, porem com relac;ao a 
rentabilidade do ativo ainda nao e o ideal para caracterizar situac;ao 

satisfat6ria, a empresa fez investimentos significativos, inclusive em seu 

parque fabril, como objetivo justamente de aumentar as vendas, a 

produtividade, a qualidade, a competitividade, entre outros. Como pontes a 

serem melhorados, a empresa vern aumentando significativamente o 

endividamento, esta utilizando mais recursos de terceiros do que pr6prios, 

com concentrac;ao no curta prazo e demonstrou estar sendo descapitalizada, 

apresentou queda na liquidez, mas ainda e aceitavel, a rentabilidade sabre o 

ativo apesar de crescer em todos os perfodos, ainda nao e satisfat6ria. Na 

dinamica financeira, a necessidade de capital de giro vern aumentando 

significativamente, da mesma forma o saldo de tesouraria se apresentou 

negative em todos os perfodos e com crescimento expressive. 0 capital de 

giro, por sua vez, apresentou crescimento em 2002, mas em 2004 

apresentou o menor numero de todos os perfodos, a situac;ao em 2000 era 

melhor que em 2004, apesar de ser insatisfat6ria de 2000 a 2004. 

A empresa obteve sucesso com o "Business Plan" diante dos 

objetivos que mencionou para este investimento, apesar deter melhorado o 

ciclo operacional, sera importante e necessaria urn aumento no seu prazo de 
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pagamento (negociac;ao com fornecedores) e passar tambem a vender com 

prazos menores. Desta forma, diminuiria sua necessidade de recursos em 

giro, dando uma folga em seu caixa, fazendo com que nao precisasse de 

recursos de terceiros. 
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6. ANEXOS 



BALANCO PATRIMONIAL DE 2000,2001,2002,2003 E 2004 EM VALORES ABSOLUTOS 

Cod. da Conta Descri~;ao da Conta 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 

1 AtivoTotal 112.323 141.036 160.732 163.460 219.396 

1.01 Ativo Circulante 44.520 53.305 70.090 70.149 108.931 

1.01.01 Disponibilidades 1.860 2.835 10.173 3.588 1.414 

1.01.01.01 Caixa 1.429 25 21 1 22 

1.01.01.02 Ban cos 431 2.810 10.152 3.587 1.392 

1.01.02 Creditos 24.429 26.651 29.238 35.473 58.377 

1.01.02.01 Clientes 24.429 26.651 29.238 35.473 58.377 

1.01.03 Estoques 14.710 19.498 20.013 23.249 33.829 

1.01.03.01 Produtos Acabados 6.455 8.300 8.257 8.762 10.535 

1.01.03.02 Produtos em Elaborac;;ao 3.195 2.832 3.233 3.714 4.754 

1.01.03.03 Materias-Primas 3.613 6.166 6.203 6.155 9.149 

1.01.03.04 Outros Estoques 1.447 2.200 2.320 4.618 9.391 

1.01.04 Outros 3.521 4.321 10.666 7.839 15.311 

1.01.04.01 Impastos a Recuperar 1.614 1.086 8.792 4.999 5.539 

1.01.04.02 Adiantamentos 1.526 2.379 1.567 2.687 7.873 

1.01.04.03 Outros valores 381 856 307 153 1.899 

1.02 Ativo Realizavel a Longo Prazo 7.565 7.786 9.900 10.621 7.903 

1.02.01 Creditos Diversos 3.895 3.551 4.756 3.538 934 

1.02.01.01 Impastos Diferidos 0 0 4.135 2.906 759 

1.02.01.02 Outros Creditos 0 0 621 632 175 

1.02.02 Creditos com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 

1.02.02.01 Com Coligadas 0 0 0 0 0 

1.02.02.02 Com Controladas 0 0 0 0 0 

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 

1.02.03 Outros 3.670 4.235 5.144 7.083 6.969 

1.02.03.01 Depositos Judiciais 3.670 4.235 5.144 7.083 6.969 

1.03 Ativo Permanente 60.238 79.945 80.742 82.690 102.562 

1.03.01 lnvestimentos 760 760 760 760 349 

1.03.01.01 Participac;;oes em Coligadas 0 0 0 0 0 

1.03.01.02 Participac;;oes em Controladas 0 0 0 0 0 

1.03.01.03 Outros lnvestimentos 760 760 760 760 349 

1.03.01.03.01 lnvestim. par lncentivos Fiscais 107 107 107 107 166 

1.03.01.03.02 Outros lnvestimentos 653 653 653 653 183 

1.03.02 lmobilizado 59.478 78.554 79.982 81.930 102.213 

1.03.02.01 lm6veis 21.017 20.348 17.679 19.538 20.991 

1.03.02.02 Maquinas e Equipamentos · 15.428 26.315 29.844 28.299 40.421 

1.03.02.03 M6veis e Utensilios 2.648 2.623 2.671 567 717 

1.03.02.04 lnstalac;;oes 3.558 4.134 11.163 10.490 13.301 

1.03.02.05 Veiculos 187 181 132 158 123 

1.03.02.06 Ferramentas 1.262 1.493 1.106 1.005 1.022 

1.03.02.07 Outras lmobilizac;;oes 15.378 23.460 17.387 21.873 25.638 

1.03.03 Diferido 0 631 0 0 0 

1.03.03.01 Enc. Financeiros Pre-Operacionais 0 0 0 0 0 

1.03.03.02 Variac;;ao Cambial Diferida 631 0 0 0 



C6d. da Conta Descri~tao da Conta 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 

2 Passivo Total 112.323 141.036 160.732 163.460 219.396 

2.01 Passivo Circulante 25.186 32.352 36.096 38.266 82.719 

2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 6.064 10.752 16.463 15.665 33.743 

2.01.02 Debentures 0 0 0 0 0 

2.01.03 Fornecedores 10.902 13.965 12.551 12.697 29.710 

2.01.04 lmpostos, Taxas e Contribui9oes 4.874 3.630 2.187 2.918 4.733 

2.01.04.01 ICMS - PIS- COFINS 508 379 706 383 163 

2.01.04.02 INSS- FGTS 310 918 1.047 966 1.387 

2.01.04.03 Outros lmpostos 4.056 2.333 434 1.569 3.183 

2.01.05 Dividendos a Pagar 21 327 354 993 3.018 

2.01.06 Provisoes 1.100 1.776 2.228 2.888 4.559 

2.01.06.01 Ferias e 13. Salario 1.100 1.776 2.228 2.888 4.559 

2.01.07 Dfvidas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 

2.01.08 Outros 2.225 1.902 2.313 3.105 6.956 

2.01.08.01 Salarios a Pagar 623 680 835 1.190 1.597 

2.01.08.02 Outras Contas 1.602 1.222 1.478 1.915 1.426 

2.01.08.03 Outras Contas 0 0 0 0 3.933 

2.02 Passivo Exigivel a Longo Prazo 16.248 36.798 51.617 49.263 53.774 

2.02.01 Emprestimos e Financiamentos 5.077 25.165 41.489 37.171 40.820 

2.02.01.01 Fornecedores 0 3.417 151 0 0 

2.02.01.02 lnstitui9oes Financeiras 0 21.748 41.338 37.171 40.820 

2.02.02 Debentures 0 0 0 0 0 

2.02.03 Provisoes 0 0 0 0 0 

2.02.04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 

2.02.05 Outros 11 .171 11.633 10.128 12.092 12.954 

2.02.05.01 Provisao de lmpostos Sobre Reavaliac;:ao 1.595 1.546 1.488 1.460 2.356 

2.02.05.02 Obriga9oes Sociais 9.576 10.087 4.837 6.739 6.671 

2.02.05.03 Provisao P/Perdas c/lnvestimentos 0 0 3.803 3.893 3.927 

2.03 Resultados de Exerc. Futuros 0 0 0 0 0 

2.05 Patrimonio Liquido 70.889 71.886 73.019 75.931 82.903 

2.05.01 Capital Social Realizado 65.098 61.853 61.853 61.853 61.853 

2.05.01.01 Capital Social Atualizado 65.098 61.853 61.853 61.853 61.853 

2.05.02 Reservas de Capital 0 0 0 0 0 

2.05.03 Reservas de Reavalia9ao 9.037 8.760 8.432 8.273 7.164 

2.05.03.01 Ativos Pr6prios 9.037 8.760 8.432 8.273 7.164 

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 0 0 0 0 0 

2.05.04 Reservas de Lucro 0 63 133 3.223 11.091 

2.05.04.01 Legal 0 63 133 327 843 

2.05.04.02 Estatutaria 0 0 0 2.896 10.248 

2.05.04.03 Para Contingencias 0 0 0 0 0 

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0 0 0 

2.05.04.05 Reten9ao de Lucros 0 0 0 0 0 

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos 0 0 0 0 0 

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0 0 0 0 

2.05.05 Lucros/Prejufzos Acumulados -3.246 1.210 2.601 2.582 2.795 

II 



DEMONSTRA<;Ao DO RESULTADO DOS EXERCiCIOS DE 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 EM VALORES ABSOLUTOS 

Cod. da Conta Descricao da Conta 01/01/2000 a 31/12/2000 01/01/2001 a 31/12/2001 01/01/2002 a 31/12/2002 01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 31/12/2004 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servicos 127.463 143.372 172.910 221.120 339.751 

3.02 Deduc;:oes da Receita Bruta -25.154 -27.380 -32.206 -37.629 -58.653 

3.03 Receita Liquida de Vendas e/ou Servicos 102.309 115.992 140.704 183.491 281.098 

3.04 Gusto de Bens e/ou Servic;:os Vendidos -74.480 -86.565 -109.844 -140.545 -203.904 

3.05 Resultado Bruto 27.829 29.427 30.860 42.946 77.194 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais -22.853 -26.865 -36.249 -33.877 -57.520 

3.06.01 Com Vendas -13.220 -14.316 -17.009 -21.854 -35.999 

3.06.02 Gerais e Administrativas -5.238 -5.621 -6.976 -9.491 -12.629 

3.06.03 Financeiras -4.114 -5.180 -21.427 -2.438 -8.429 

3.06.03.01 Receitas Financeiras 861 978 1.824 2.314 4.752 

3.06.03.02 Despesas Financeiras -4.975 -6.158 -23.251 -4.752 -13.181 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 11.357 -4 0 

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 -1.609 -2.194 -90 -463 

3.06.05.01 Provisao p/Perdas em lnvestimentos 0 -1.609 -2.194 -90 -463 

3.06.06 Resultado da Equivah§ncia Patrimonial -281 -139 0 0 0 

3.07 Resultado Operacional 4.976 2.562 -5.389 9.069 19.674 

3.08 Resultado Nao Operacional -8.630 38 6.207 -741 -991 

3.08.01 Receitas 0 38 6.216 0 0 

3.08.02 Despesas -8.630 0 -9 -741 -991 

3.09 Resultado Antes Tributacao/Participacoes -3.654 2.600 818 8.328 18.683 

3.10 Provisao para IR e Contribuic;:ao Social 659 -1.345 592 -4.020 -7.369 

3.10.01 Provisao para IR 0 0 0 -2.116 -3.818 

3.10.02 Provisao Contribuic;:ao Social 0 0 -182 -676 -1.405 

3.10.03 Creditos Tributaries Diferidos 0 0 774 -1.228 -2.146 

3.11 IR Diferido 0 0 0 0 0 

3.12 Participac;:oes/Contribuic;:oes Estatutarias 0 0 0 -431 -995 

3.12.01 Participac;:oes 0 0 0 -431 -995 

3.12.02 Contribuic;:oes 0 0 0 0 0 

3.13 Reversao dos Juras sabre Capital Proprio 0 0 0 0 0 

3.15 Lucro/Prejuizo do Exercicio -2.995 1.255 1.410 3.877 10.319 

Ill 



Valores extraidos da tabela de IGPM para atualiza~ao dos valores 

ANOS dezembro-00 dezembro-01 dezembro-02 dezembro-03 dezembro-04 

IGPM 1,3878 1,538 1,8616 2,0865 2,3426 
--

Valores obtidos com os indices do IGPM para atualiza~ao 

ANOS dezembro-00 dezembro-01 dezembro-02 dezembro-03 dezembro-04 

IGPM 1,687995388 1,523146944 1,258379888 1,1227 41433 2,3426 

IV 



BALANCO PATRIMONIAL DE 2002,2003 E 2004 EM MOEDA CONSTANTE 

Cod. da Conta Descri~tao da Conta 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 

1 Ativo Total 189.601 214.819 202.262 183.523 219.396 

1.01 Ativo Circulante 75.150 81.191 88.200 78.759 108.931 

1.01.01 Disponibilidades 3.140 4.318 12.801 4.028 1.414 

1.01.01.01 Caixa 2.412 38 26 1 22 

1.01.01.02 Ban cos 728 4.280 12.775 4.027 1.392 

1.01.02 Cn3ditos 41.236 40.593 36.793 39.827 58.377 

1.01.02.01 Clientes 41.236 40.593 36.793 39.827 58.377 

1.01.03 Estoques 24.830 29.698 25.184 26.103 33.829 

1.01.03.01 Produtos Acabados 10.896 12.642 10.390 9.837 10.535 

1.01.03.02 Produtos em Elaborar;:ao 5.393 4.314 4.068 4.170 4.754 

1.01.03.03 Materias-Primas 6.099 9.392 7.806 6.910 9.149 

1.01.03.04 Outros Estoques 2.443 3.351 2.919 5.185 9.391 

1.01.04 Outros 5.943 6.582 13.422 8.801 15.311 

1.01.04.01 Impastos a Recuperar 2.724 1.654 11.064 5.613 5.539 

1.01.04.02 Adiantamentos 2.576 3.624 1.972 3.017 7.873 

1.01.04.03 Outros valores 643 1.304 386 172 1.899 

1.02 Ativo Realizavel a Longo Prazo 12.770 11.859 12.458 11.925 7.903 

1.02.01 Creditos Diversos 6.575 5.409 5.985 3.972 934 

1.02.01.01 Impastos Diferidos 0 0 5.203 3.263 759 

1.02.01.02 Outros Creditos 0 0 781 710 175 

1.02.02 Creditos com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 

1.02.02.01 Com Coligadas 0 0 0 0 0 

1.02.02.02 Com Controladas 0 0 0 0 0 

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 

1.02.03 Outros 6.195 6.451 6.473 7.952 6.969 

1.02.03.01 Depositos Judiciais 6.195 6.451 6.473 7.952 6.969 

1.03 Ativo Perrnanente 101.681 121.768 101.604 92.839 102.562 

1.03.01 lnvestimentos 1.283 1.158 956 853 349 

1.03.01.01 Participar;:oes em Coligadas 0 0 0 0 0 

1.03.01.02 Participar;:oes em Controladas 0 0 0 0 0 

1.03.01.03 Outros lnvestimentos 1.283 1.158 956 853 349 

1 .03.01.03.01 lnvestimentos par Incentives Fiscais 181 163 135 120 166 

1.03.01.03.02 Outros lnvestimentos 1.102 995 822 733 183 

1.03.02 lmobilizado 100.399 119.649 100.648 91.986 102.213 

1.03.02.01 lm6veis 35.477 30.993 22.247 21.936 20.991 

1.03.02.02 Maquinas e Equipamentos 26.042 40.082 37.555 31.772 40.421 

1.03.02.03 M6veis e Utensilios 4.470 3.995 3.361 637 717 

1.03.02.04 lnstalar;:oes 6.006 6.297 14.047 11.778 13.301 

1.03.02.05 Veiculos 316 276 166 177 123 

1.03.02.06 Ferramentas 2.130 2.274 1.392 1.128 1.022 

1.03.02.07 Outras lmobilizar;:oes 25.958 35.733 21.879 24.558 25.638 

1.03.03 Diferido 0 961 0 0 0 

1.03.03.01 Enc. Financeiros Pre-Operacionais 0 0 0 0 0 

1.03.03.02 Variar;:ao Cambial Diferida 0 961 0 0 0 

v 



Cod. da Conta Descricao da Conta 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 

2 Passivo Total 189.601 214.819 202.262 183.523 219.396 

2.01 Passivo Circulante 42.514 49.277 45.422 42.963 82.719 

2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 10.236 16.377 20.717 17.588 33.743 

2.01.02 Debentures 0 0 0 0 0 

2.01.03 Fornecedores 18.403 21.271 15.794 14.255 29.710 

2.01.04 lmpostos, Taxas e Contribuh;:oes 8.227 5.529 2.752 3.276 4.733 

2.01 .04.01 ICMS- PIS- CO FINS 858 577 888 430 163 

2.01.04.02 INSS- FGTS 523 1.398 1.318 1.085 1.387 

2.01.04.03 Outros lmpostos 6.847 3.554 546 1.762 3.183 

2.01.05 Dividendos a Pagar 35 498 445 1 "115 3.018 

2.01.06 Provisoes 1.857 2.705 2.804 3.242 4.559 

2.01 .06.01 Ferias e 13. Salario 1.857 2.705 2.804 3.242 4.559 

2.01.07 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 

2.01.08 Outros 3.756 2.897 2.911 3.486 6.956 

2.01 .08.01 Salarios a Pagar 1.052 1.036 1.051 1.336 1.597 

2.01 .08.02 Outras Contas 2.704 1.861 1.860 2.150 1.426 

2.01.08.03 Outras Contas 0 0 0 0 3.933 

2.02 Passivo Exigivel a Longo Prazo 27.427 56.049 64.954 55.310 53.774 

2.02.01 Emprestimos e Financiamentos 8.570 38.330 52.209 41.733 40.820 

2.02.01 .01 Fornecedores 0 5.205 190 0 0 

2.02.01 .02 lnstitui9oes Financeiras 0 33.125 52.019 41.733 40.820 

2.02.02 Debentures 0 0 0 0 0 

2.02.03 Provisoes 0 0 0 0 0 

2.02.04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 

2.02.05 Outros 18.857 17.719 12.745 13.576 12.954 

2.02.05.01 Provisao de Impastos Sobre Reavaliac;:ao 2.692 2.355 1.872 1.639 2.356 

2.02.05.02 Obriga9oes Sociais 16.164 15.364 6.087 7.566 6.671 

2.02.05.03 Provisao P/Perdas cllnvestimentos 0 0 4.786 4.371 3.927 

2.03 Resultados de Exerc. Futuros 0 0 0 0 0 

2.05 Patrimonio Liquido 119.660 109.493 91.886 85.251 82.903 

2.05.01 Capital Social Realizado 109.885 94.211 77.835 69.445 61.853 

2.05.01 .01 Capital Social Atualizado 109.885 94.211 77.835 69.445 61.853 

2.05.02 Reservas de Capital 0 0 0 0 0 

2.05.03 Reservas de Reavalia9ao 15.254 13.343 10.611 9.288 7.164 

2.05.03.01 Ativos Pr6prios 15.254 13.343 10.611 9.288 7.164 

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 0 0 0 0 0 

2.05.04 Reservas de Lucro 0 96 167 3.619 11.091 

2.05.04.01 Legal 0 96 167 367 843 

2.05.04.02 Estatutaria 0 0 0 3.251 10.248 

2.05.04.03 Para Contingencias 0 0 0 0 0 

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0 0 0 

2.05.04.05 Reten9ao de Lucros 0 0 0 0 0 

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos 0 0 0 0 0 

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0 0 0 0 

2.05.05 Lucros/Prejuizos Acumulados -5.479 1.843 3.273 2.899 2.795 

VI 



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DOS EXERCiCIOS DE 2000,2001,2002,2003 E 2004 EM MOEDA CONSTANTE 

Cod. da Conta Descri~;ao da Conta 01/01/2000 a 31/12/2000 01/01/2001 a 31/12/2001 01/01/2002 a 31/12/2002 01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 31/12/2004 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~;os 215.157 218.377 217.586 248.261 339.751 

3.02 Deduc;:oes da Receita Bruta -42.460 -41.704 -40.527 -42.248 -58.653 

3.03 Receita Liquida de Vendas e/ou Servi~;os 172.697 176.673 177.059 206.013 281.098 

3.04 Gusto de Bens e/ou Servic;:os Vendidos -125.722 -131.851 -138.225 -157.796 -203.904 

3.05 Resultado Bruto 46.975 44.822 38.834 48.217 77.194 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais -38.576 -40.919 -45.615 -38.035 -57.520 

3.06.01 Com Vendas -22.315 -21.805 -21.404 -24.536 -35.999 

3.06.02 Gerais e Administrativas -8.842 -8.562 -8.778 -10.656 -12.629 

3.06.03 Financeiras -6.944 -7.890 -26.963 -2.737 -8.429 

3.06.03.01 Receitas Financeiras 1.453 1.490 2.295 2.598 4.752 

3.06.03.02 Despesas Financeiras -8.398 -9.380 -29.259 -5.335 -13.181 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 14.291 -4 0 

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 -2.451 -2.761 -101 -463 

3.06.05.01 Provisao p/Perdas em lnvestimentos 0 -2.451 -2.761 -101 -463 

3.06.06 Resultado da Equivalencia Patrimonial -474 -212 0 0 0 

3.07 Resultado Operacional 8.399 3.902 -6.781 10.182 19.674 

3.08 Resultado Nao Operacional -14.567 58 7.811 -832 -991 

3.08.01 Receitas 0 58 7.822 0 0 

3.08.02 Despesas -14.567 0 -11 -832 -991 

3.09 Resultado Antes Tributacao/Participa~;oes -6.168 3.960 1.029 9.350 18.683 

3.10 Provisao para IRe Contribuic;:ao Social 1.112 -2.049 745 -4.513 -7.369 

3.10.01 Provisao para IR 0 0 0 -2.376 -3.818 

3.10.02 Provisao Contribuic;:ao Social 0 0 -229 -759 -1.405 

3.10.03 Creditos Tributaries Diferidos 0 0 974 -1.379 -2.146 

3.11 IR Diferido 0 0 0 0 0 

3.12 Participac;:oes/Contribuic;:oes Estatutarias 0 0 0 -484 -995 

3.12.01 Participac;:oes 0 0 0 -484 -995 

3.12.02 Contribuic;:oes 0 0 0 0 0 

3.13 Reversao des Juros sobre Capital Proprio 0 0 0 0 0 

3.15 !-_ucro/flrej_uizo do Exercicio -5.056 1.912 1.774 4.353 10.319 
---

VII 



C6digo da Conta Descri~ao da Conta 31/12/2000 AV% 

1 AtivoTotal 189.601 100,00% 

1.01 Ativo Circulante 75.150 39,64% 

1.01.01 Disponibilidades 3.140 1,66% 

1.01.02 Creditos 41.236 21,75% 

1.01.03 Estoques 24.830 13,10% 

1.01.04 Outros 5.943 3,13% 

1.02 Ativo Realizavel a Longo Prazo 12.770 6,74% 

1.02.01 Creditos Diversos 6.575 3,47% 

1.02.03 Outros 6.195 3,27% 

1.03 Ativo Permanente 101.681 53,63% 

1.03.01 lnvestimentos 1.283 0,68% 

1.03.02 lmobilizado 100.399 52,95% 

1.03.03 Diferido 0 0,00% 
--

C6digo da Conta Descri~ao da Conta 31/12/2000 19,46% 

2 Passive Total 189.601 100,00% 

2.01 Passive Circulante 42.514 22,42% 

2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 10.236 5,40% 

2.01.03 Fornecedores 18.403 9,71% 

2.01.04 lmpostos, Taxas e Contribui~Oes 8.227 4,34% 

2.01.05 Dividendos a Pagar 35 0,02% 

2.01.06 ProvisOes 1.857 0,98% 

2.01.08 Outros 3.756 1,98% 

2.02 Passive Exigivel a Longo Prazo 27.427 14,47% 

2.02.01 Emprestimos e Financiamentos 8.570 4,52% 

2.02.05 Outros 18.857 9,95% 

2.05 Patrimonio Liquido 119.660 63,11% 

2.05.01 Capital Social Realizado 109.885 57,96% 

2.05.02 Reservas de Capital 0 0,00% 

2.05.03 Reservas de Reavalia~ao 15.254 8,05% 

2.05.04 Reservas de Lucro 0 0,00% 

2.05.05 Lucros/Prejuizos Acum_LJiados -5.479 -2,89% 

BALAN<;(O PATRIMONIAL RECLASSIFICADO 

ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL 

AH% 31/12/2001 AV% AH% 31/12/2002 

100,00% 214.819 100,00% 113,30% 202.262 

100,00% 81.191 37,80% 108,04% 88.200 

100,00% 4.318 2,01% 137,53% 12.801 

100,00% 40.593 18,90% 98,44% 36.793 

100,00% 29.698 13,82% 119,60% 25.184 

100,00% 6.582 3,06% 110,74% 13.422 

100,00% 11.859 5,52% 92,87% 12.458 

100,00% 5.409 2,52% 82,26% 5.985 

100,00% 6.451 3,00% 104,13% 6.473 

100,00% 121.768 56,68% 119,75% 101.604 

100,00% 1.158 0,54% 90,23% 956 

100,00% 119.649 55,70% 119,17% 100.648 

100,00% 961 0,45% 0,00% 0 

AH% 31/12/2001 17,34% 100,99% 31/12/2002 

AV% 

100,00% 

43,61% 

6,33% 

18,19% 

12,45% 

6,64% 

6,16% 

2,96% 

3,20% 

50,23% 

0,47% 

49,76% 

0,00% 

AV% 

100,00% 214.819 100,00% 113,30% 202.262 100,00% 

100,00% 49.277 22,94% 115,91% 45.422 22,46% 

100,00% 16.377 7,62% 159,99% 20.717 10,24% 

100,00% 21.271 9,90% 115,59% 15.794 7,81% 

100,00% 5.529 2,57% 67,20% 2.752 1,36% 

100,00% 498 0,23% 1405,07% 445 0,22% 

100,00% 2.705 1,26% 145,69% 2.804 1,39% 

100,00% 2.897 1,35% 77,13% 2.911 1,44% 

100,00% 56.049 26,09% 204,36% 64.954 32,11% 

100,00% 38.330 17,84% 447,26% 52.209 25,81% 

100,00% 17.719 8,25% 93,97% 12.745 6,30% 

100,00% 109.493 50,97% 91,50% 91.886 45,43% 

100,00% 94.211 43,86% 85,74% 77.835 38,48% 

100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

100,00% 13.343 6,21% 87,47% 10.611 5,25% 

100,00% 96 0,04% 0,00% 167 0,08% 

100,00% 1.843 0,86% -33,64% 3.273 1,62% 

VIII 

AH% 31/12/2003 AV% AH% 31/12/2004 AV% AH% 

106,68% 183.523 100,00% 96,79% 219.396 100,00% 115,71% 

117,37% 78.759 42,92% 104,80% 108.931 49,65% 144,95% 

407,73% 4.028 2,20% 128,31% 1.414 0,64% 45,04% 

89,22% 39.827 21,70% 96,58% 58.377 26,61% 141,57% 

101,42% 26.103 14,22% 105,12% 33.829 15,42% 136,24% 

225,83% 8.801 4,80% 148,08% 15.311 6,98% 257,61% 

97,56% 11.925 6,50% 93,38% 7.903 3,60% 61,89% 

91,03% 3.972 2,16% 60,42% 934 0,43% 14,21% 

104,49% 7.952 4,33% 128,37% 6.969 3,18% 112,49% 

99,92% 92.839 50,59% 91,30% 102.562 46,75% 100,87% 

74,55% 853 0,46% 66,51% 349 0,16% 27,20% 

100,25% 91.986 50,12% 91,62% 102.213 46,59% 101,81% 

0,00% 0 0,00% _9_,Q~_ 0 . _(),()0% 0,00'! 

101,98% 31/12/2003 AV% 102,97% 31/12/2004 AV% 103,96% 

106,68% 183.523 100,00% 96,79% 219.396 100,00% 115,71% 

106,84% 42.963 23,41% 101,06% 82.719 37,70% 194,57% 

202,39% 17.588 9,58% 171,82% 33.743 15,38% 329,65% 

85,82% 14.255 7,77% 77,46% 29.710 13,54% 161,45% 

33,45% 3.276 1,79% 39,82% 4.733 2,16% 57,53% 

1256,68% 1.115 0,61% 3145,13% 3.018 1,38% 8513,90% 

151,00% 3.242 1,77% 174,63% 4.559 2,08% 245,53% 

77,50% 3.486 1,90% 92,82% 6.956 3,17% 185,21% 

236,83% 55.310 30,14% 201,66% 53.774 24,51% 196,07% 

609,21% 41.733 22,74% 486,97% 40.820 18,61% 476,32% 

67,59% 13.576 7,40% 72,00% 12.954 5,90% 68,70% 

76,79% 85.251 46,45% 71,24% 82.903 37,79% 69,28% 

70,83% 69.445 37,84% 63,20% 61.853 28,19% 56,29% 

0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

69,56% 9.288 5,06% 60,89% 7.164 3,27% 46,96% 

0,00% 3.619 1,97% 0,00% 11.091 5,06% 0,00% 

-59,74% 2.899 1,58% -52,91% 2.795 1,27% -51,01% 



C6d. da Conta Descric8.o da Conta 01/01/2000 a 31112/2000 AV% 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~os 215.157 100,00% 

3.02 Dedu90es da Receita Bruta -42.460 -19.73% 

3.03 Receita Liquida de Vendas e/ou Servic;os 172.697 100,00% 

3.04 Gusto de Bens e/ou Servi9os Vendidos -125.722 -72.80% 

3.05 Resultado Bruto 46.975 27,20% 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais -38.576 -22,34% 

3.06.01 ComVendas -22.315 -12,92% 

306.02 Gerais e Administrativas -8.842 -5,12% 

3.0603 Financeiras -6.944 -4,02% 

3.06.04 Outras Receitas Operacionals 0 0,00% 

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0,00% 

3.06.06 Resuttado da Equivalencia Patlimonial -474 -0,27% 

3.07 Resultado Operacional 8.399 4,86% 

3.08 Resuttado NAo Operacional -14.567 -8,44% 

3.09 Resultado Antes Tributac;8o/Participac;Oes -6.168 -3,57% 

3.10 ProvisAo para IRe ContJibui9Ao Social 1.112 0,64% 

3.12 Participa9oes/Conmbui90es Estatutarias 0 0,00% 

3.15 LtJ_cro/Prejuizo do Exercicio -5.056 -2,93% 
----

DEMONTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCiCIO RECLASSIFICADO 

ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL 

AH% 01/0112001 a 31/12/2001 AV% AH% 01/0112002 a 31112/2002 AV% 

100,00% 218.377 100,00% 101,50% 217.586 100,00% 

100.00% -41.704 -19.10% 98.22% -40.527 -18.63% 

100,00% 176.673 100,00% 102,30% 177.059 100,00% 

100.00% -131.851 -74,63% 104,88% -138.225 -78,07% 

100,00% 44.822 25,37% 95,42% 38.834 21,93% 

100,00% -40.919 -23,16% 106,08% -45.615 -25,76% 

100,00% -21.805 -12,34% 97,71% -21.404 -12,09% 

100,00% -8.562 -4,85% 96,83% -8.778 -4,96% 

100,00% -7.890 -4.47% 113,62% -26.963 -15,23% 

100,00% 0 0,00% 0,00% 14.291 8,07% 

100,00% -2.451 -1,39% 0,00% -2.761 -1,56% 

100,00% -212 -0,12% 44,64% 0 0,00% 

100,00% 3.902 2,21% 46,46% -6.781 -3,83% 

100,00% 58 0,03% -0,40% 7.811 4,41% 

100,00% 3.960 2,24% -64,21% 1.029 0,58% 

100,00% -2.049 -1,16% -184,17% 745 0,42% 

100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 

100,00% 1.912 1,08% -37,81% 1.774 1,00% 

IX 

AH% 01101/2003 a 31/12/2003 AV% AH% 01/01/2004 a 31/12/2004 AV% AH% 
101,13% 248.261 100,00% 115,39% 339.751 100,00% 157,91% 
95,45% -42.248 -17,02% 99,50% -58.653 -17.26% 138.14% 

102,53% 206.013 100,00% 119,29% 281.098 100,00% 162,77% 

109,95% -157.796 -76,60% 125,51% -203.904 -72,54% 162,19% 

82,67% 48.217 23,40% 102,64% 77,194 27,46% 164,33% 

118,25% -38.035 -18,46% 98,60% -57.520 -20,46% 149,11% 

95,92% -24.536 -11,91% 109,95% -35.999 -12,81% 161,32% 

99,28% -10.656 -5,17% 120,52% -12.629 -4,49% 142,83% 

388,27% -2.737 -1,33% 39,42% -8.429 -3,00% 121,38% 

0,00% -4 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
0,00% -101 -0,05% 0,00% -463 -0,16% 0,00% 
0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

-80,74% 10.182 4,94% 121,22% 19.674 7,00% 234,23% 

-53,62% -832 -0,40% 5,71% -991 -0,35% 6,80% 

-16,69% 9.350 . 4,54% -151,59% 18.683 6,65% -302,91% 

66,97% -4.513 -2,19% -405,74% -7.369 -2,62% -662,45% 
0,00% -484 -0,23% 0,00% -995 -0,35% 0,00% 

-35,10% 4.353 2,11% -86,10% 10.319 3,67% -204,11% 



iNDICES DA EMPRESA 

GRUPO DENOMINA<;Ao FORMULAS 2000 2001 2002 2003 2004 

F Liquidez lmediata 
Disponfvel 

A 
i Passive Circulante 0,07 0,09 0,28 0,09 0,02 
n 

Ativo Circulante - Estoques n 
Liquidez Seca a 

a 
n Passive Circulante 1,18 1,04 1,39 1,23 0,91 

I 
i 

c Ativo Circulante 
e Liquidez Corrente 

s i Passive Circulante 1,77 1,65 1,94 1,83 1,32 
e 

r Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 
a Liquidez Geral 

Passive Circulante + Exigfvel Longo Prazo 1,26 0,88 0,91 0,92 0,86 

E Participagao do Capital de Terceiros 
Capital de Terceiros 

A 
s Patrimonio Uquido 58,45% 96,19% 120,12% 115,27% 164,64% 
t 

n 
Composigao das Exigibilidades 

Passive Circulante 
a 

r 

I 
u Capital de Terceiros 60,79% 46,79% 41,15% 43,72% 60,60% 

i 
t Ativo Permanente 
u lmobilizagao de Recursos Pr6prios 

s Patrimonio Uquido 84,98% 111,21% 110,58% 108,90% 123,71% r 
e 

a Capitais Pr6prios Medic 
I Capitalizagao 

Ativo Medic 56,66% 48,28% 45,92% 41,73% 

Margem Uquida 
Lucre Uquido 

E 
A c Vendas Uquidas -2,93% 1,08% 1,00% 2,11% 3,67% 

n 0 Lucre Uquido 
a n Rentabilidade do Ativo 

I 0 
Ativo Medic 0,95% 0,85% 2,26% 5,12% 

i m Rentabilidade do Patrimonio Uquido 
Lucre Uquido 

s i Patrimonio Uquido Medic 1,67% 1,76% 4,91% 12,27% 
e c 

a Produtividade 
Vendas Uquidas 

Ativo Medic 0,87 0,85 1,07 1,40 
L__ ---

X 
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ESTRUTURA ORE 



FORMULAS BASICAS PARA MENSURACAO DOS RECURSOS EXIGIDOS PELOS CICLOS 

1- CALCULO DO CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 
CPV = Elpa + CPA - EFpa 

2001 2002 2003 2004 
CPV= 131.851 138.225 157.796 203.904 
Elpa = 10.896 12.642 10.390 9.837 
EFpa = 12.642 10.390 9.837 10.535 
CPA= 133.597 135.974 157.243 204.602 

2- CALCULO DO CUSTO DA PRODUCAO ACABADA 
CPA = Elpe + CPP - Efpe 

2001 2002 2003 2004 
CPA= 133.597 135.974 157.243 204.602 
Elpe = 5.393 4.314 4.068 4.170 
EFpe = 4.314 4.068 4.170 4.754 
CPP= 132.518 135.729 157.344 205.186 

3- MATERIAlS APLICADOS NA PRODUCAO 
MAP = Elmp +COMPRAS LIQUIDAS - EFmp 
ou MAP= 40%* x CPP (por estimativa porcentagem arbitrada) 

2001 2002 2003 2004 
MAP= 53.007 54.291 62.938 82.074 

4- CALCULO DO PRAZO MEDIO ESTOQUE DE MATERIA-PRIMA 
PMEmp= (((Eimp+EFmp 12) x T) I MAP) x MAP I (RB - DevA) 

2001 2002 2003 2004 
PMEmp= 12,77 14,23 10,67 8,51 

5 - CALCULO DO PRAZO MEDIO ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO 
PMEpe = (((Eipe+EFpe 12) x T) I CPA) x CPA I (RB - DevA) 

2001 2002 2003 2004 
PMEpe = 8,00 6,93 5,97 4,73 

6 - CALCULO DO PRAZO MEDIO ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 
PMEpa = (((Eipa+EFpa 12) x T) I CPV) x CPV I (RB- DevA) 

2001 2002 2003 2004 
PMEpa = 19,40 19,05 14,67 10,79 . 

7- CALCULO DO PRAZO MEDIO DE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS (CLIENTES) 
PMEdr = (((Sidr+SFdr 12) x T) I VP) x VP I (RB - DevA) ou (Sidr+SFdr 12) x T I (RB - DevA) 

2001 2002 2003 2004 
PMEdr = 33,65 30,62 29,02 31 ,05 

8 - CALCULO DO PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES 
PMEdpg = (((Sidpg+SFdpg I 2) x T) I Compras Brutas) x Compras Brutas I (RB - DevA) 

2001 2002 2003 2004 
PMEdpg = 32,70 30,66 21,79 23,29 

(Item 3) CL = MAP - Elmp+EFmp Taxas lmpostos** 
2001 2002 2003 2004 IPI 2% 

CL= 56.300 52.705 62.042 84.313 ICMS 17% 

CB = CL x (1 + 0,02) I (1-0, 17) 
2001 2002 2003 2004 

CB = 69.188 64.771 76.245 103.613 

* utilizado o percentual de 40% para o calculo do MAP 
** utilizado o percentual de 17% de ICMS e 2% de IPI para o calculo das compras brutas 

CICLO 2001 2002 2003 2004 IDEAL 
PMEmp 12,8 14,2 10,7 8,5 10 
PMEpe 8,0 6,9 6,0 4,7 6 
PMEpa · 19,4 19,1 14,7 10,8 12 
Total 40,2 40,2 31,3 24,0 28 
PMEdr 33,6 30,6 29,0 31,0 30 
Total 73,8 70,8 60,3 55,1 58 
PMEdpg 32,7 30,7 21 ,8 23,3 60 
Total 41,1 40,2 38,5 31,8 -2 

XIII 



GRAFICOS 
CICLOMETRIA 

Cicio Operacional e Financeiro de 2001 

Cicio Operacional = 70,8 

--------------~--------------
( Cicio de Produ~ao = 40,2 ""'\ 

----------~~-----------( ""'\ 

PMEdpg Cfe 

Cicio Operacional e Financeiro de 2002 

Cicio Operacional = 70,8 

--------------~--------------
( Cicio de Produ~ao = 40,2 ~ 
----------~~--------~ r ""'\ 

PMEdpg Cfe 

Cicio Operacional e Financeiro de 2003 

Cicio Operacional = 60,3 

PMEdpg Cfe 

Cicio Operacional e Financeiro de 2004 

Cicio Operacional = 55,1 

23,3 31,8 
~----- yr-------~ 

PMEdpg Cfe 



RECLASSIFICACAO PARA ANALISE DINA MICA 2000 2001 2002 2003 2004 

Ativo Circulante Financeiro (ACF) 3.140 4.318 12.801 4.028 1.414 
Ativo Circulante Ciclico (ACC) 72.010 76.873 75.398 74.731 107.517 

Duplicatas a Receber 41.236 40.593 36.793 39.827 58.377 
Estoques 24.830 29.698 25.184 26.103 33.829 
Outros ACC 5.943 6.582 13.422 8.801 15.311 

Ativo Nao Circulante (ANC) 114.451 133.627 114.062 104.764 110.465 
TOTAL 189.601 214.819 202.262 183.523 219.396 

Passivo Circulante Oneroso (PCO) 12.976 18.736 23.022 20.853 42.120 
Passivo Circulante Ciclico (PCC) 29.538 30.541 22.400 22.110 40.599 

Fornecedores 18.403 21.271 15.794 14.255 29.710 
Outros PCC 11 .136 9.270 6.606 7.855 10.889 

Passivo Nao Circulante (PNC) 147.087 165.542 156.839 140.560 136.677 
TOTAL 189.601 214.819 202.262 183.523 219.396 

Receitas de Vendas (ROB - DA) 215.157 218.377 217.586 248.261 339.751 

lOG (NCG) 42.472 46.333 52.998 52.621 66.918 

Autofinanciamento (AUT) -1.745 5.434 10.176 8.919 16.013 

Lucro Uquido -5.056 1.912 1.774 4.353 10.319 

Depreciagao e Amortizagao* 3.311 3.830 8.736 5.540 8.145 

Dividendos* 308 334 974 2.451 

Capital Circulante Uquido (CCL) 32.636 31.914 42.777 35.796 26.212 

Saldo de Tesouraria (T) -9.836 -14.418 -10.221 -16.824 -40.706 

Porcentagens sobre vendas: 

lOG (NCG) I (ROB - DA) 19,74% 21,22% 24,36% 21,20% 19,70% 

AUT I (ROB - DA) -0,81% 2,49% 4,68% 3,59% 4,71% 

CCL I (ROB - DA) 15,17% 14,61% 19,66% 14,42% 7,72% 

T I (ROB- DA) -4,57% -6,60% -4,70% -6,78% -11,98% 

Crescimento das Vendas 

Outros lndicadores: 

CCL /lOG (vezes) 0,768 0,689 0,807 0,680 0,392 

T /lOG (vezes) -0,232 -0,311 -0,193 -0,320 -0,608 

Cfe (dias vendas) 80,8 99,0 77,7 75,6 

.. ' * Os valores de deprec1agao e d1v1dendos foram extra1dos das Notas Expllcat1vas 

XV 



ESTRUTURA DO BALANCO PATRIMONIAL (VISAO DINAMICA) 

2000 2001 2002 2003 2004 
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VISAO DINAMICA 

CALCULOS PARA IDENTIFICAR 0 CAPITAL CIRCULANTE LiQUIDO, SALDO DE TESOURARIA E A NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 

2000 ] 
3.140 + 72.010 = 75.150 CCL= 32.636 Condic;ao: ST < CCL < lOG 

Restric;ao: ST < 0 CCL > 0 lOG > 0 
12.976 + 29.538 = 42.514 ST= -9.836 

= = = 
-9.836 + 42.472 = 32.636 JOG= 42.472 TIP03 Situac;ao Financeira lnsatisfat6ria 

2001 
4.318 + 76.873 = 81.191 CCL= 31.914 Condic;ao: ST < CCL < lOG 

Restric;ao: ST < 0 CCL > 0 lOG > 0 
18.736 + 30.541 = 49.277 ST= -14.418 

= = 
-14.418 + 46.333 = 31.914 lOG= 46.333 TIP03 Situac;ao Financeira lnsatisfat6ria 

2002 I 
12.801 + 75.398 = 88.200 CCL= 42.777 Condic;ao: ST < CCL < lOG 

Restric;ao: ST < 0 CCL> 0 lOG> 0 
23.022 + 22.400 = 45.422 ST= -10.221 

= = = 
-10.221 + 52.998 = 42.777 lOG= 52.998 TIP03 Situac;ao Financeira lnsatisfat6ria 

2003 I 
4.028 + 74.731 = 78.759 CCL= 35.796 Condic;ao: ST < CCL < lOG 

Restric;ao: ST < 0 CCL > 0 lOG > 0 
20.853 + 22.110 = 42.963 ST= -16.824 

= = 
-16.824 + 52.621 = 35.796 lOG= 52.621 TIP03 Situac;ao Financeira lnsatisfat6ria 

2004 I 
1.414 + 107.517 = 108.931 CCL= 26.212 Condic;ao: ST <CCL< lOG 

Restric;ao: ST < 0 CCL > 0 lOG > 0 
42.120 + 40.599 = 82.719 ST= -40.706 

= = 
-40.706 + 66.918 = 26.212 lOG= 66.918 TIP03 Situac;ao Financeira lnsatisfat6ria 
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SCHULZ S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRACOES CONTABEIS DE 

31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999 

(em milhares de reais) 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A sociedade tern por objeto a industria de metalurgia e relacionadas, 

para a comercializagao e exportagao, inclusive com fabricagao, 

comercializagao e exportagao de uma completa linha de compressores de 

ar, assim como uma diversificada linha de ferramentas manuais de fixagao, 

aperto e corte, bern como maquinas, ferramentas, utensilios e acess6rios 

para trabalhar metais, e ainda uma variada linha de materiais de escavagao 

e penetragao no solo e a comercializagao de oleos lubrificantes, quando da 

comercializagao e da prestagao de servigos de assistencia tecnica dos 

produtos industrializados. 

NOTA 02-APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

As demonstragoes contabeis dos exercicios findos em 31 de 

dezembro de 2000 e 1999 estao sendo apresentadas de acordo com as 

praticas contabeis emanadas da legislagao societaria e normas e 

procedimentos determinados pela Comissao de Valores Mobiliarios- CVM. 
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NOTA 03- RESUMO DAS PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

a) - Apura<;ao do Resultado 

0 resultado e apurado pelo regime de competencia de exercicios para 

apropriagao de receitas, custos e ou despesas correspondentes. 

b)- Ativos Circulante e Realizavel a Longo Prazo 

Os estoques sao demonstrados ao custo medio de aquisigao ou 

fabricagao, liquidos dos impostos recuperados, e nao superam os pregos de 

mercado. 

Os demais ativos sao apresentados pelo valor de realizagao, 

incluindo, quando aplicavel, os rendimentos e as variagoes monetarias 

auferidas. 

c)- lnvestimentos 

0 investimento na subsidiaria integral Schulz of America, Inc., esta 

ajustado pelo metodo da equivalencia patrimonial. Os demais investimentos 

sao avaliados ao custo de aquisigao, acrescidos da Corregao Monetaria ate 

31 de dezembro de 1995. 

d)- lmobilizado 

Esta demonstrado ao custo, acrescido da corregao monetaria ate 31 

de dezembro de 1995. As depreciag6es sao calculadas sobre o custo, pelo 

metodo linear, levando-se em consideragao a estimativa de vida util. 
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NOT A 04 - ESTOQUES 

Discrimina~ao 2000 1999 

Produtos Acabados 6.455 6.587 

Produtos em elabora9ao 3.195 2.266 

Materia-prima 3.613 3.885 

Outros Estoques 1.447 1.068 

TOTAL 14.710 13.806 

NOTA 05- PARTICIPACOES NA SUBSIDIARIA INTEGRAL 

Capital Patrimonio Resultado Quanti dade 
Participa!iao 

Eguival€mcia 
Empresa Uguido Uguidodo Quotas/A!ioes Patrimonial Social Schulz S/A {%} Ajustado Exercicio Possuidas Schulz S/A 

Schulz of 
America, 
Inc. 293 -338 -397 100.000 100 -98 

NOTA 06 - IMOBILIZADO 

Discrimina~ao Deprecia~ao 2000 1999 

lm6veis 4% 39.369 39.383 

Maquinas e Equipamentos 10, 15 e 20% 51.089 46.341 

M6veis e Utensilios 10% 4.347 5.119 

Veiculos 20% 670 622 

lnstala96es e Ferramentas 10 e 20% 11.568 9.251 

Outros 10 e 20% 14.863 14.701 

Custo Corrigido 121.906 115.417 

Deprecia96es Acumuladas (62.428) (59.117) 

lmobilizado Uquido 59.478 56.300 
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NOTA 07 -EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 

2000 1999 Modalidade Encargos Amortiza~ao Garantias 

5.077 3.001 Finame- 4,30%aa. a 2000 a 2005 Alienagao 
8,50% aa. + Fiduciaria 

TJLP 
- 1.875 FINEP 14%a.a. 1997 a 2001 Hipoteca 
- 272 POC 6%a.a. + T JLP. ate 2001 Hipoteca 
- 39 FINAMIN 5,5%a.a. + ate 2001 lmobilizado 

TJLP. 
------- -------
5.077 5.187 

NOTA 08 - CAPITAL SOCIAL 

0 Capital Social, pertencente a acionistas domiciliados no pais, e 

formado de 1.025.714.278 agoes, sendo 438.249.058 ordinarias e 

587.465.220 preferenciais, todas sem valer nominal. As a goes preferenciais 

terao as vantagens asseguradas no estatuto social. 

NOTA 09 - COBERTURA DE SEGUROS 

Os valores sao contratados em bases tecnicas que se estimam 

suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com 

bens do Ativo Permanente e Estoques, cujo risco declarado e de R$ 14.719. 

NOTA 10- PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA 

A Provisao para Impasto de Renda foi constituida a aliquota de 15%, 

acrescida de adicional de 10%, de acordo com a legislagao em vigor. 
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NOTA 11 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Conforme estabelece a lnstrugao CVM n. 235/95 evidenciamos a 

seguir o valor contabil dos lnstrumentos Financeiros reconhecidos nas 

Demonstragoes Contabeis encerradas em 31 de dezembro de 2000. 

ATIVO 2000 1999 

------------- ------ ------
Disponibilidades 1.860 2.632 
lnvestimentos- outros 760 859 
Tot a I 2.620 3.491 

PASSIVO 

------------------
Financiamentos de Curto Prazo 3.874 4.149 
Financiamentos de Longo Prazo 5.077 5.187 
To ta I 8.951 9.336 

0 valor contabil dos ativos e passivos financeiros acima 

correspondem substancialmente ao seu valor estimado de mercado. 

NOTA 12 - IMPOSTOS DIFERIDOS 

A companhia vern registrando no Realizavel a Longo Prazo o credito 

fiscal de imposto de renda e contribuigao social sobre ativos fiscais diferidos 

e prejuizos compensaveis, apurados de conformidade com o 

pronunciamento do IBRACON, aprovado pela Deliberagao n°. 273 da CVM 

de 20.08.98. 

Em 31 de dezembro de 2000, os impostos diferidos somam 3.894 mil, 

os quais serao compensados com resultados positivos futuros, conforme 

projegao da Companhia. 
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NOTA 13 - EVENTOS EXTRAORDINARIOS - REFIS lnstru~ao CVM 

N°. 346 de 29 de setembro de 2000. 

A companhia vinha discutindo judicialmente entre outros, a aplicac;ao 

dos expurgos inflacionarios sabre as demonstrac;oes financeiras do ana de 

1989, quando da divulgac;ao do denominado PLANO VERAO. 

Considerando que a certeza de exito do passado que sustentou nossa 

decisao em discutir urn direito legitimo, ficou totalmente prejudicada com as 

decisoes do Judiciario, no segundo semestre de 2000. 

Considerando as vantagens oferecidas pelo programa REFIS criado 

pelo Governo Federal, e com objetivo de neutralizar principalmente os 

impactos no fluxo de caixa por uma decisao frustrante, bern como pelo curta 

tempo para a adesao ao REFIS, tempo este insuficiente para esperar 

eventual decisao do judiciario, a companhia decidiu desistir da demanda 

judicial e parcelar o valor principal do impasto nos termos do REFIS. 

Assim, o valor de multa e juros de R$ 14.341 mil foi eliminado par 

meio de aquisic;ao de cn§ditos fiscais de terceiros. 0 valor principal de R$ 

9.308 mil sera amortizado em 60 (sessenta) meses sem comprometer o 

fluxo de caixa. 

Foram inclusos no REFIS, os seguintes impastos e 

contribui~oes: 

Valor 
Princi~al 

Impasto de Renda e Contribuigao Social 7.923 
INSS 1.385 
Total: 9.308 
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Ate 31 de dezembro de 2000, foram pagos R$ 310 mil, restando R$ 

8.998 mil, sendo R$ 1.861 mil a Curto Prazo e R$ 7.137 mil a Longo Prazo. 

Para o montante incluso no REFIS, foram arrolados bens. 
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SCHULZS.A. 

NOT AS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRACAO AS 

DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 

(em milhares de reais) 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A sociedade tern por objeto a industria de metalurgia e relacionadas, 

para a comercializa9ao e exporta9ao, inclusive com fabrica9ao, 

comercializa9ao e exporta9ao de uma completa linha de compressores de 

ar, assim como uma diversificada linha de ferramentas manuais de fixa9ao, 

aperto e corte, bern como maquinas, ferramentas, utensilios e acess6rios 

para trabalhar metais, e ainda uma variada linha de materiais de escava9ao 

e penetra9ao no solo. 

NOTA 02-APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

As demonstra96es contabeis dos exercicios findos em 31 de 

dezembro de 2001 e 2000 estao sendo apresentadas de acordo com as 

praticas contabeis emanadas da legisla9ao societaria e normas e 

procedimentos determinados pela Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. 
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NOTA 03- RESUMO DAS PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

a)- Apura9ao do Resultado 

0 resultado e apurado pelo regime de competencia de exercicios para 

apropria9ao de receitas, custos e ou despesas correspondentes. 

b)- Ativos Circulante .e Realizavel a Longo Prazo 

Os estoques sao demonstrados ao custo media de aquisi9ao ou 

fabrica9ao, liquidos dos impastos recuperados, e nao superam os pre9os de 

mercado. 

Os demais ativos sao apresentados pelo valor de realiza9ao, 

incluindo, quando aplicavel, os rendimentos e as varia96es monetarias 

auferidas. 

c)- lnvestimentos 

0 investimento na subsidiaria integral Schulz of America, Inc., esta 

ajustado pelo metoda da equivalencia patrimonial. Os demais investimentos 

sao avaliados ao custo de aquisi9ao, acrescidos da Corre9ao Monetaria ate 

31 de dezembro de 1995. 

d)- lmobilizado 

Esta demonstrado ao custo, acrescido da corre9ao monetaria ate 31 

de dezembro de 1995. As deprecia96es sao calculadas sabre o custo, pelo 

metoda linear, levando-se em considera9ao a estimativa de vida util. 
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NOTA 04 - DEMONSTRACOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

As demonstragoes contabeis consolidadas estao sendo apresentadas 

originariamente neste exercicio, consequentemente nao esta sendo 

apresentada a Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos 

consolidada. 

Os criterios adotados na consolidagao sao aqueles previstos na Lei 

6.404/76 e lnstrugao CVM n°. 247/96, dos quais destacamos os seguintes: 

a) eliminagao dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes 

das transagoes entre as sociedades incluidas na consolidagao; 

b) eliminagao do investimento na sociedade controlada na proporgao 

do patrimonio. 

c) eliminagao das receitas e das despesas decorrentes de neg6cios 

com as sociedades incluidas na consolidagao; 

NOTA 05 - ESTOQUES 

2001 2000 

Produtos Acabados 8.300 6.455 
Produtos em Elaboragao 2.832 3.195 
Materia-Prima 6.166 3.613 
Outros Estoques 2.200 1.447 
TOTALCONTROLADORA 19.498 14.710 
CONTROLADA 1.586 
TOTAL CONSOLIDADO 21.084 
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NOTA 06- PARTICIPACOES NA SUBSIDIARIA INTEGRAL 

Capital 
Patrimonio Resultado Quanti dade 

Participa~ao 
Eguivalencia 

Empresa 
Social 

Uguido Uguido do Quotas/A~oes Schulz S/A {%} 
Patrimonial 

Ajustado Exercfcio Possufdas Schulz S/A 

Schulz of 
America, 
Inc. 464 -1609 -564 100.000 100 

NOTA 07 - IMOBILIZADO 

Discrimina~ao Deprecia~ao 2001 2000 

lm6veis 4% 39.427 39.369 

Maquinas e Equipamentos 10, 15 e 20% 63.596 51.089 

M6veis e Utensilios 10% 4.421 4.347 

Veiculos 20% 687 670 

lnstala96es e Ferramentas 10 e 20% 11.420 11.568 

Outros 10 e 20% 25.261 14.863 

Custo Corrigido 144.812 121.906 

Deprecia96es Acumuladas (66.258) (62.428) 

lmobilizado Uquido Controladora 78.554 59.478 

Controlada 43 

lmobilizado Uquido Consolidado 78.597 

NOTA 08 - PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUICAO SOCIAL 

A provisao para o lmposto de Renda foi constituida a razao de 15% 

(quinze por cento) sobre o lucro tributavel e adicional de 10% (dez por 

cento), quando aplicavel, conforme estabelece a legisla9ao vigente. 

A provisao para a contribui9ao social foi constituida a razao de 8% 

sobre o lucro tributavel, e adicional de 1% sobre o lucro tributavel. 
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NOTA 09 -EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 

2001 2000 Modalidade Encargos Amortizacao Garantias 
Controladora 
10.146 5.077 Finame- 4,00% a 2005 Alienagao 

8,50%aa. + Fiduciaria 
TJLP 

11.602 - FINANC. 4, 12%aa+ 2009 Hipoteca 
INVEST. DOLAR 
FIXO 

Sub- 21.748 5.077 
Total 

Controlada 
3.380 BNDES/EXIM 1% aa. + 2006 A val 

LIBOR 

Consolidado 

I Total 25.1281 

NOTA 10- CAPITAL SOCIAL E LUCROS 

a) 0 Capital Social, pertencente a acionistas domiciliados no pais, e 
formado de 1.025.714.278 agoes, sendo 438.249.058 ordinarias e 

587.465.220 preferenciais, todas sem valor nominal. As agoes preferenciais 

terao as vantagens asseguradas no estatuto social. 

b) Distribuigao do Lucro e Dividendos. 0 dividendo foi calculado a 

razao de 25,8 % sobre o lucro ajustado, conforme segue: 

Lucro Uquido do Exercicio 1.255 

(-) Reserva Legal (63) 

(=) Base de calculo dos dividendos 1.192 

Dividendos Propostos: 308 
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0 saldo remanescente no montante de R$ 1.210 permaneceu na 

conta de Lucros Acumulados para fazer frente aos pianos de investimentos 

conforme estabelece o Estatuto Social. 

NOTA 11 - COBERTURA DE SEGUROS 

Os valores sao contratados em bases tecnicas que se estimam 

suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com 

bens do Ativo Permanente e Estoques, cujo risco declarado e de R$ 54,0 

milhoes. 

NOTA 12 -INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Conforme estabelece a lnstrugao CVM n. 235/95 evidenciamos a 

seguir o valor contabil dos lnstrumentos Financeiros reconhecidos nas 

Demonstragoes Contabeis encerradas em 31 de dezembro de 2001. 

ATIVO 2001 2000 

Disponibilidades 2.835 1.860 

lnvestimentos- outros 760 760 

Tot a I 3.595 2.620 

PASSIVO 

Fornecedores mercado externo 10.225 4.297 

Financiamentos de Curto Prazo 10.752 3.874 

Financiamentos de Longo Prazo 21.748 5.077 

Tot a I 42.725 13.248 
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0 valor contabil dos ativos e passivos financeiros acima corresponde 

substancialmente ao seu valor estimado de mercado. 

NOTA 13 - IMPOSTOS DIFERIDOS 

A companhia vern registrando no Realizavel a Longo Prazo o crE§dito 

fiscal de impasto de renda e contribuic;ao social sobre ativos fiscais diferidos 

e prejuizos compensaveis, apurados de conformidade com o 

pronunciamento do IBRACON, aprovado pela Deliberac;ao n°. 273 da CVM 

de 20.08.98. 

Em 31 de dezembro de 2001, os impastos diferidos somam 3,5 

milhoes, os quais serao compensados com resultados positivos futuros, 

conforme projec;ao da Companhia. 

NOTA 14 -PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - REFIS -

INSTRUCAO CVM N. 346 DE 29/09/2000 

A companhia parcelou o montante devido, no valor de R$ 9,3 milhoes, 

cujo pagamento esta sendo efetuado em 60 (sessenta), parcelas, mensais e 

consecutivas, corrigidas pela T JLP. 

No balanc;o patrimonial estao demonstrados R$ 2, 1 milhoes no curto 

prazo e R$ 5,1 mil hoes no Iongo prazo. 

Durante o exercicio foram pagos R$ 2,8 milhoes, correspondendo a 

18 (dezoito) parcelas e a atualizac;ao monetaria contabilizada atingiu o 

montante R$ 824 mil. 
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Para garantia do montante incluido no Refis foram arrolados bens 

im6veis. 

NOTA 15 -AJUSTES DE ATIVOS E PASSIVOS EM MOEDA 

ESTRANGEIRA - INSTRUCAO CVM N. 404 DE 27/09/2001 

A companhia registrou no resultado do exercicio o montante de R$ 

163 mil, de variac;oes cambiais decorrentes dos ajustes de ativos e passivos 

em moeda estrangeira, em virtude de alterac;ao na taxa de cambio. 

No Ativo Diferido foram contabilizados R$ 631 mil, referente as 

variac;oes cambiais a veneer nos periodos seguintes. 

A amortizac;ao sera efetuada a razao de 25% (vinte e cinco por cento) 

ao ano, ou de acordo com o vencimento dos contratos. 
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SCHULZS.A. 

NOT AS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRACAO AS 

DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 

(em milhares de reais) 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A sociedade tern por objeto a industria de metalurgia e relacionadas, 

para a comercializa<;ao e exporta<;ao, inclusive com fabrica<;ao, 

comercializa<;ao e exporta<;ao de uma completa linha de compressores de 

ar, assim como uma diversificada linha de ferramentas manuais de fixa<;ao, 

aperto e corte, bern como maquinas, ferramentas, utensilios e acess6rios 

para trabalhar metais, e ainda uma variada linha de materiais de escava<;ao 

e penetra<;ao no solo. 

NOTA 02-APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

As demonstra<;6es contabeis dos exercicios findos em 31 de 

dezembro de 2002 e 2001 estao sendo apresentadas de acordo com as 

praticas contabeis emanadas da legisla<;ao societaria e normas e 

procedimentos determinados pela Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. 
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NOTA 03 -RESUMO DAS PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

a) - Apuragao do Resultado 

0 resultado e apurado pelo regime de competencia de exercicios para 

apropriagao de receitas, custos e ou despesas correspondentes. 

b) - Ativos Circulante e Realizavel a Longo Prazo 

Os estoques sao demonstrados ao custo medio de aquisigao ou 

fabricagao, liquidos dos impastos recuperados, e nao superam os pregos de 

mercado. 

Os demais ativos sao apresentados pelo valor de realizagao, 

incluindo, quando aplicavel, os rendimentos e as variagoes monetarias 

auferidas. 

c)- lnvestimentos 

0 investimento na subsidiaria integral Schulz of America, Inc., esta 

ajustado pelo metodo da equivalencia patrimonial. Os demais investimentos 

sao avaliados ao custo de aquisigao, acrescidos da Corregao Monetaria ate 

31 de dezembro de 1995. 

d) - lmobilizado 

Esta demonstrado ao custo, acrescido da corregao monetaria ate 31 

de dezembro de 1995. As depreciagoes sao calculadas sobre o custo, pelo 

metodo linear, levando-se em consideragao a estimativa de vida util. 
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NOTA 04 - DEMONSTRACOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

Os criterios adotados na consolidac;ao sao aqueles previstos na Lei 

6.404/76 e lnstruc;ao CVM n°. 247/96, dos quais destacamos os seguintes: 

a) eliminac;ao dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes 

das transac;oes entre as sociedades inclufdas na consolidac;ao; 

b) eliminac;ao do investimento na sociedade controlada na proporc;ao 

do patrimonio. 

c) eliminac;ao das receitas e das despesas decorrentes de neg6cios 

com as sociedades inclufdas na consolidac;ao; 

NOTA 05 - ESTOQUES 

2002 2001 

Produtos Acabados 8.257 8.300 

Produtos em Elaborac;ao 3.233 2.832 

Materia-Prima 6.202 6.166 

Outros Estoques 2.321 2.200 

TOTALCONTROLADORA 20.013 19.498 

CONTROLADA 2.684 1.586 

TOTAL CONSOLIDADO 22.697 21.084 

NOTA 06- PARTICIPACOES NA SUBSIDIARIA INTEGRAL 

Capital 
Patrimonio Resultado Quantidade 

Participa~ao 
Eguival€mcia 

Empresa Uguido Uguido do Quotas/A~oes Patrimonial 
Social Schulz S/A {%} 

Ajustado Exerclcio Possuldas Schulz S/A 

Schulz of 
America, 
Inc. 707 -3.121 -1.257 100.000 100 -
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NOTA 07 - IMOBILIZADO 

Discrimina~ao Deprecia~ao 2002 2001 

lm6veis 4% 39.432 39.427 

Maquinas e Equipamentos 10, 15 e 20% 69.910 63.596 

M6veis e Utensilios 10% 4.959 4.421 

Vefculos 20% 687 687 

lnstalagoes e Ferramentas 10 e 20% 19.752 11.420 

Outros 10 e 20% 20.236 25.261 

Custo Corrigido 154.976 144.812 

Depreciagoes Acumuladas (74.994) (66.258) 

lmobilizado Uquido Controladora 79.982 78.554 

Controlada 65 43 

lmobilizado Uquido Consolidado 80.047 78.597 

NOTA 08- PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUICAO SOCIAL 

A provisao para o Impasto de Renda foi constituida a razao de 15% 

(quinze par cento) sabre o Iuera tributavel e adicional de 10% (dez par 

cento), quando aplicavel, conforme estabelece a legislagao vigente. 

A provisao para a contribuigao social foi constitufda a razao de 8% 

sabre o Iuera tributavel, e adicional de 1% sabre o Iuera tributavel. 
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NOTA 09 -EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 

2002 2001 Modal ida de Encaraos Amortizacao Garantias 
Controladora 
16.244 10.146 Finame- 4,00% a 2007 Aliena gao 

8,50%aa. + Fiduciaria 
TJLP 

21.200 11.602 FINANC. 4,40% aa. + 2009 Hipoteca 
INVEST. DOLAR 
FIXO 

777 - FINEP 4,00% aa. + 2007 Hipoteca 
TJLP 

3.117 - BNDES/EXIM 3,00% aa. + 2004 Nota 
TJLP Promiss6ria 

Sub- 41.338 21.748 
Total 

Controlada 

6.308 3.380 BNDES/EXIM 1% aa. + 2006 A val 
LIBOR 

2.120 - SAFRA 8,75 aa. 2003 A val 

8.428 3.380 

Consolidado 

I Total 49.766!25.128 

NOTA 10 - CAPITAL SOCIAL E LUCROS 

a) 0 Capital Social, pertencente a acionistas domiciliados no pais, e 
formado de 1.025.714.278 ac;oes, sendo 438.249.058 ordinarias e 

587.465.220 preferenciais, todas sem valor nominal. As ac;oes preferenciais 

terao as vantagens asseguradas no estatuto social. 

b) Distribuic;ao do Lucro e Dividendos 

0 dividendo foi calculado a razao de 25% sobre o lucro ajustado, 

conforme segue: 
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Lucro Uquido do Exercicio 1.410 

(-) Reserva Legal (70) 

(=) Base de calculo dos dividendos 1.340 

Dividendos Propostos: 334 

0 saldo remanescente no montante de R$ 1.006 permaneceu na 

conta de Lueras Acumulados para fazer frente aos pianos de investimentos 

conforme estabelece o Estatuto Social. 

NOTA 11 - COBERTURA DE SEGUROS 

Os valores sao contratados em bases tecnicas que se estimam 

suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com 

bens do Ativo Permanente e Estoques, cujo risco declarado e de R$ 60.000. 

NOTA 12 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Conforme estabelece a lnstru9ao CVM n. 235/95 evidenciamos a 

seguir o valor contabil dos lnstrumentos Financeiros reconhecidos nas 

Demonstra96es Contabeis encerradas em 31 de dezembro de 2002. 

ATIVO 2002 2001 

Disponibilidades 10.173 2.835 

lnvestimentos- outros 760 760 

Tot a I 10.933 3.595 

PASSIVO 

Fornecedores mercado externo 3.529 10.225 

Financiamentos de Curto Prazo 16.463 10.752 

Financiamentos de Longo Prazo 41.338 21.748 

To ta I 61.330 42.725 
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0 valor contabil dos ativos e passivos financeiros acima corresponde 

substancialmente ao seu valor estimado de mercado. 

NOTA 13 -IMPOSTOS DIFERIDOS 

A Companhia reconheceu os impastos sabre os ativos fiscais diferidos 

decorrentes de prejuizos fiscais de impasto de renda e bases negativas da 

contribuigao social, nos termos do pronunciamento IBRACON, aprovado 

pelas Deliberagoes CVM n. 273/98 e 371/02, baseando-se na expectativa de 

geragao de Iueras tributaveis futuros e hist6rico de rentabilidade. A 

Administragao da Companhia com base na geragao de Iueras tributaveis 

futuros entende que este credito sera realizado no prazo de 05 (cinco) anos. 

NOTA 14 - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - REFIS, 

INSTRUCAO CVM N.346 DE 29/09/2000 

Durante o exercicio de 2002, foram pagos R$ 940 mil, e a atualizagao 

monetaria contabilizada atingiu o montante de R$ 258 mil. 0 saldo do Refis 

no montante de R$ 6.673 foi integralmente compensado com o credito 

tributario decorrente do denominado Plano Verao. 0 pedido de 

compensagao ja foi encaminhado a Secretaria da Receita Federal, bern 

como, o requerimento de exclusao do Refis ao ComitE:~ Gestor do Programa 

de Recuperagao Fiscal. 
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NOTA 15 - AJUSTES DE ATIVOS E PASSIVOS EM MOEDA 

ESTRANGEIRA - DELIBERACOES CVM Nrs. 404 e 409/2001 

A companhia registrou no resultado do exercicio o montante de R$ 

631 mil, de variac;oes cambiais decorrentes dos ajustes de ativos e passivos 

em moeda estrangeira, em virtude de alterac;ao na taxa de cambio. 

NOTA 16- GANHOS TRIBUTARIOS 

0 Superior Tribunal de Justic;a reconheceu, durante o exercicio de 

2002, o direito a cr.editos tributarios decorrentes do denominado Plano 

Verao. A sentenc;a, devidamente transitada em julgado, propiciou a 

Companhia, urn ganho de R$ 17.473 mil. Oeste montante R$ 11.357 mil 

foram contabilizados em outras receitas operacionais, e R$ 6.116 mil como 

resultado nao operacional. 
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SCHULZS.A. 

NOT AS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRACAO AS 

DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 

(em milhares de reais) 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A sociedade tern por objeto: (a) A industria, o comercio, a importagao 

e a exportagao de produtos metalurgicos, de compressores de ar, de 

ferramentas manuais de fixagao, aperto e corte, de maquinas, ferramentas, 

utensflios e acess6rios para trabalhar metais, de materiais de escavagao e 

penetragao do solo, bern como a comercializagao de oleos lubrificantes 

utilizados nos produtos de sua industria e do seu comercio; (b) A 

participagao em outras sociedades, quaisquer que sejam os seus objetivos 

sociais, para beneficiar-se, ou nao, de incentivos fiscais. 

NOTA 02-APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

As demonstragoes contabeis dos exercfcios findos em 31 de 

dezembro de 2003 E 2002 estao sendo apresentadas de acordo com as 

praticas contabeis emanadas da legislagao societaria brasileira e normas e 

procedimentos determinados pela Comissao de Valores Mobiliarios- CVM. 
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NOTA 03- RESUMO DAS PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

a)- Apuragao do Resultado 

0 resultado e apurado pelo regime de competemcia de exercicios para 

apropriagao de receitas, custos e ou despesas correspondentes. 

b) - Ativos Circulante e Realizavel a Longo Prazo 

Os estoques sao demonstrados ao custo media de aquisigao ou 

fabricagao, liquidos dos impastos recuperados, e nao superam os pregos de 

mercado. 

A provisao para creditos duvidosos foi constituida sabre todos os 

creditos que envolvam riscos e em montante suficiente para cobertura de 

eventuais perdas. 

Os demais ativos sao apresentados pelo valor de realizagao, 

incluindo, quando aplicavel, os rendimentos e as variagoes monetarias 

auferidas. 

c)- lnvestimentos 

0 investimento na subsidiaria integral Schulz of America, Inc., esta 

ajustado pelo metoda da equivalemcia patrimonial. Os demais investimentos 

sao avaliados ao custo de aquisigao, acrescidos da Corregao Monetaria ate 

31 de dezembro de 1995. 

d) - lmobilizado 

Esta demonstrado ao custo, acrescido da corregao monetaria ate 31 

de dezembro de 1995. As depreciagoes sao calculadas sabre o custo, pelo 

metoda linear, levando-se em consideragao a estimativa de vida util. 
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e)- Passivos Circulante e Exigivel a Longo Prazo 

Os passivos circulante e exigivel a Iongo prazo estao demonstrados 

por valores conhecidos ou calculaveis, acrescidos, quando aplicavel, dos 

correspondentes encargos e variagoes monetarias incorridas, em base pro

rata. 

NOTA 04 - DEMONSTRACOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

Os criterios adotados na consolidagao sao aqueles previstos na Lei 

n°. 6.404/76 e lnstrugao CVM n°. 247/96, dos quais destacamos OS 

seguintes: 

a) eliminagao dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes 

das transagoes com a sociedade incluida na consolidagao; 

b) eliminagao do investimento na subsidiaria integral; 

c) eliminagao das receitas e das despesas decorrentes de neg6cios 

com a sociedade incluida na consolidagao. 

NOTA 05 - ESTOQUES 

2003 2002 

Produtos Acabados 8.762 8.257 

Produtos em Elaboragao 3.714 3.233 

Materia-Prima 6.155 6.202 

Outros Estoques 4.618 2.321 

TOTALCONTROLADORA 23.249 20.013 

CONTROLADA 2.296 2.684 

TOTAL CONSOLIDADO 25.545 22.697 
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NOTA 06- PARTICIPACOES NA SUBSIDIARIA INTEGRAL 

Capital 
Patrimonio Resultado Quanti dade 

Participa~ao 
Eguival€mcia 

Empresa 
Social 

Uguido Uguidodo Quotas/A~oes 
Schulz S/A {%} 

Patrimonial 
Ajustado Exerclcio Possuldas Schulz S/A 

Schulz of 
America, 
Inc. 578 -3.747 -1.161 100.000 100 

NOTA 07 - IMOBILIZADO 

Discrimina~ao Deprecia~ao 2003 2002 

lm6veis 4% 42.068 39.432 

Maquinas e Equipamentos 10, 15 e 20% 72.967 69.910 

M6veis e Utensilios 10% 4.567 4.959 

Veiculos 20% 714 687 

lnstalac;oes e Ferramentas 10 e 20% 19.296 19.752 

Outros 10 e 20% 22.852 20.236 

Custo Corrigido 162.464 154.976 

Depreciac;oes Acumuladas (80.534) (74.994) 

lmobilizado Liquido Controladora 81.930 79.982 

Controlada 43 65 

lmobilizado Uquido Consolidado 81.973 80.047 

NOTA 08- PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUICAO SOCIAL 

A provisao para o lmposto de Renda foi constituida a razao de 15% 

(quinze por cento) sobre o lucro tributavel e adicional de 10% (dez por 

cento), quando aplicavel, conforme estabelece a legislac;ao vigente. 

A provisao para a contribuic;ao social foi constituida a razao de 9% 

sobre o lucro tributavel. 
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NOTA 09 -EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 

2003 2002 Modalidade Encaraos Amortizacao Garantias 
Controladora 
17.316 16.244 Finame- 4,00% a 2009 Aliena9ao 

8,50%aa + Fiduciaria 
TJLP 

15.168 21.200 FINANC. 4,40% aa+ 2009 Hipoteca 
INVEST. DOLAR 
FIXO 

3.036 777 FINEP 4,00% aa+ 2007 Hipoteca 
TJLP 

- 3.177 BNDES/EXIM 3,00% aa+ 2004 Nota 
TJLP Promiss6ria 

1.651 - Prodec 4,00% aa. 2006 -

Sub- 37.171 41.338 
Total 

Controlada 

5.771 6.308 BNDES/EXIM 1% aa. + 2006 A val 
LIBOR 

2.311 2.120 SAFRA 8,75 aa. 2003 A val 

8.082 8.428 

Consolidado 

I Total 45.253149.766 

NOTA 10- CAPITAL SOCIAL E LUCROS 

a) 0 Capital Social, pertencente a acionistas domiciliados no pafs, e 
formado de 1.025.714.278 a96es, sendo 438.249.058 ordinarias e 

587.465.220 preferenciais, todas sem valor nominal. 

As a96es preferenciais terao as vantagens asseguradas no estatuto 

social. 
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b) Praposta de distribuic;ao de dividendos. 

0 dividendo foi calculado a razao de 26,4% sobre o Iuera ajustado, 

conforme segue: 

Luera Uquido do Exercicio 3.877 

(-) Reserva Legal 194 

(=)Base de calculo dos dividendos 3.683 

Dividendos Propostos: 974 

0 saldo de R$ 2.896 foi destinado a Reserva para Aumento de 

Capital, conforme estabelece o Estatuto Social. 

NOTA 11 - COBERTURA DE SEGUROS 

Os valores sao contratados em bases tecnicas que se estimam 

suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistras com 

bens do Ativo Permanente e Estoques, cujo risco declarado e de R$ 60.000 

mil. 

NOTA 12- INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Conforme estabelece a lnstruc;ao CVM n. 235/95 evidenciamos a 

seguir o valor contabil dos lnstrumentos Financeiros reconhecidos nas 

Demonstrac;oes Contabeis encerradas em 31 de dezembra de 2003. 
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ATIVO 2003 2002 

Disponibilidades 3.588 10.173 

lnvestimentos- outros 760 760 

Tot a I 4.348 10.933 

PASSIVO 

Fornecedores mercado externo 988 3.529 

Financiamentos de Curto Prazo 15.664 16.463 

Financiamentos de Longo Prazo 37.171 41.338 

Tot a I 53.823 61.330 

0 valor contabil dos ativos e passivos financeiros acima corresponde 

substancialmente ao seu valor estimado de mercado. 

NOTA 13 - IMPOSTOS DIFERIDOS 

A Companhia reconheceu ativos fiscais diferidos decorrentes de 

prejufzos fiscais de imposto de renda e bases negativas da contribuic;ao 

social, nos termos do pronunciamento IBRACON aprovado pelas 

Deliberac;oes CVM n°. 273/98 e 371/02, baseando-se na expectativa de 

gerac;ao de lucros tributaveis futuros e hist6rico de rentabilidade. A 

Administrac;ao da Companhia com base na gerac;ao de lucros tributaveis 

futuros entende que este credito sera realizado no prazo de 04 (quatro) 

a nos. 
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SCHULZS.A. 

NOT AS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRACAO AS 

DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 

(em milhares de reais) 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A sociedade tern por objeto: (a) A industria, o comercio, a importac;ao 

e a exportac;ao de produtos metalurgicos, de compressores de ar, de 

ferramentas manuais de fixac;ao, aperto e corte, de maquinas, ferramentas, 

utensflios e acess6rios para trabalhar metais, de materiais de escavac;ao e 

penetrac;ao do solo, bern como a comercializac;ao de oleos lubrificantes 

utilizados nos produtos de sua industria e do seu comercio; (b) A prestac;ao 

de servic;os de prospecc;ao, instalac;ao, manutenc;ao e assistencia tecnica 

relacionadas com os produtos da Sociedade; (c) A participac;ao em outras 

sociedades, quaisquer que sejam os seus objetivos sociais, para beneficiar

se, ou nao, de incentives fiscais. 

NOTA 02-APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

As demonstrac;oes contabeis dos exercicios findos em 31 de 

dezembro de 2004 e 2003 estao sendo apresentadas de acordo com as 

praticas contabeis emanadas da legislac;ao societaria brasileira e normas e 

procedimentos determinados pela Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. 
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NOTA 03- RESUMO DAS PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

a) - Apuragao do Resultado 

0 resultado e apurado pelo regime de competencia de exercfcios para 

apropriagao de receitas, custos e ou despesas correspondentes. 

b) - Ativos Circulante e Realizavel a Longo Prazo 

Os estoques sao demonstrados ao custo medio de aquisigao ou 

fabricagao, liquidos dos impastos recuperados, e nao superam os pregos de 

me rca do. 

A provisao para creditos duvidosos foi constituida sobre todos os 

creditos que envolvam riscos e em montante suficiente para cobertura de 

eventuais perdas. 

Os demais ativos sao apresentados pelo valor de realizagao, 

incluindo, quando aplicavel, os rendimentos e as variagoes monetarias 

auferidas. 

c)- lnvestimentos 

0 investimento na subsidiaria integral Schulz of America, Inc., esta 

ajustado pelo metodo da equivalencia patrimonial. Os demais investimentos 

sao avaliados ao custo de aquisigao, acrescidos da Corregao Monetaria ate 

31 de dezembro de 1995. 

d) - lmobilizado 

Esta demonstrado ao custo, acrescido da corregao monetaria ate 31 

de dezembro de 1995. As depreciagoes sao calculadas sobre o custo, pelo 

metodo linear, levando-se em consideragao a estimativa de vida util. 
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e)- Passivos Circulante e Exigivel a Longo Prazo 

Os passivos circulante e exigivel a Iongo prazo estao demonstrados 

por valores conhecidos ou calculaveis, acrescidos, quando aplicavel, dos 

correspondentes encargos e varia96es monetarias incorridas, em base pro

rata. 

NOTA 04 - DEMONSTRACOES CONTABEIS CONSOLIDADAS 

Os criterios adotados na consolida9ao sao aqueles previstos na Lei 

n°. 6.404/76 e lnstruyao CVM n°. 247/96, dos quais destacamos OS 

seguintes: 

a) elimina9ao dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes 

das transa96es com a sociedade incluida na consolida9ao; 

b) elimina9ao do investimento na subsidiaria integral; 

c) elimina9ao das receitas e das despesas decorrentes de neg6cios 

com a sociedade incluida na consolida9ao. 

NOTA 05 - ESTOQUES 

2004 2003 

Produtos Acabados 10.535 8.762 

Produtos em Elabora9ao 4.754 3.714 

Materia-Prima 9.149 6.155 

Outros Estoques 9.391 4.618 

TOTALCONTROLADORA 33.829 23.249 

CONTROLADA 3.597 2.296 

TOTAL CONSOLIDADO 37.426 25.545 
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NOTA 06- PARTICIPACOES NA SUBSIDIARIA INTEGRAL 

Capital 
Patrimonio Resultado Quanti dade 

Participa~ao 
Eguival€mcia 

Empresa Social Liguido Liguido do Quotas/A~oes Schulz S/A {%) 
Patrimonial 

Ajustado Exerclcio Possuldas Schulz S/A 

Schulz of 
America, 
Inc. 929 -3.925 -887 100.000 100 

NOTA 07 - IMOBILIZADO 

Discrimina~ao Deprecia~ao 2004 2003 

lm6veis 4% 39.251 42.068 

Maquinas e Equipamentos 10, 15 e 20% 92.159 72.967 

M6veis e Utensilios 10% 2.068 4.567 

Veiculos 20% 748 714 

lnstalac;oes e Ferramentas 10 e 20% 23.531 19.296 

Outros 10 e 20% 33.135 22.852 

Custo Corrigido 190.892 162.464 

Depreciac;6es Acumuladas (88.679) (80.534) 

lmobilizado Liquido Controladora 102.213 81.930 

Controlada 75 43 

lmobilizado Liquido Consolidado 102.288 81.973 

NOTA 08 - PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUICAO SOCIAL 

A provisao para o Impasto de Renda foi constituida a razao de 15% 

(quinze por cento) sobre o lucro tributavel e adicional de 10% (dez por 

cento), quando aplicavel, conforme estabelece a legislac;ao vigente. 

A provisao para a contribuic;ao social foi constituida a razao de 9% 

sobre o lucro tributavel. 
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NOTA 09 -EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 

2004 2003 Modalidade Encaraos Amortizacao Garantias 
Controladora 
23.038 17.316 Finame- 4,00% a 2009 Aliena gao 

8,50%aa. + Fiduciaria 
TJLP 

13.936 15.168 FINANC. 4,40% aa. + 2009 Hipoteca 
INVEST. DOLAR 
FIXO 

2.454 3.036 FINEP 4,00% aa. + 2007 Hipoteca 
TJLP 

1.392 1.651 Prodec 4,00% aa 2006 -

Sub- 37.171 37.171 
Total 

Controlada 

364 5.771 BNDES/EXIM 1% aa. + 2006 A val 
LIBOR 

1.327 - ITAU BBA 8% aa. 2006 A val 
S.A. 

- 2.311 SAFRA 8,75 aa. 2004 A val 

1.691 8.082 

Consolidado 

l Total 42.511 145.253 

NOTA 10 - CAPITAL SOCIAL E LUCROS 

a) 0 Capital Social, pertencente a acionistas domiciliados no pais, e 
formado de 1.025.714.278 ac;oes, sendo 438.249.058 ordinarias e 

587.465.220 preferenciais, todas sem valor nominal. As a goes preferenciais 

terao as vantagens asseguradas no estatuto social. 

b) Proposta de distribuic;ao de dividendos. 0 dividendo foi calculado a 

razao de 25% sobre o lucro ajustado, conforme segue: 
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Lucro Liquido do Exercicio 10.319 

(-) Reserva Legal 516 

(=) Base de calculo dos 9.803 
dividendos 
Dividendos Propostos: 2.451 

0 saldo de R$ 7.352 foi destinado a Reserva para Aumento de 

Capital, conforme estabelece o Estatuto Social. 

NOTA 11 - COBERTURA DE SEGUROS 

Os valores sao contratados em bases tecnicas que se estimam 

suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com 

bens do Ativo Permanente e Estoques, cujo risco declarado e de R$ 78.298 

mil. 

NOTA 12 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Conforme estabelece a lnstrugao CVM n. 235/95 evidenciamos a 

seguir o valor contabil dos lnstrumentos Financeiros reconhecidos nas 

Demonstragoes Contabeis encerradas em 31 de dezembro de 2004. 

ATIVO 2004 2003 

Disponibilidades 1.414 3.588 

lnvestimentos- outros 349 760 

To ta I 1.763 4.348 

PASSIVO 

Fornecedores mercado externo 3.809 988 

Financiamentos de Curto Prazo 33.743 15.665 

Financiamentos de Longo Prazo 40.820 37.171 

Tot a I 78.372 53.824 
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0 valor contabil dos ativos e passivos financeiros acima corresponde 

substancialmente ao seu valor estimado de mercado. 

NOTA 13 - CREDITOS TRIBUTARIOS 

Em 31 de dezembro de 2004, a companhia tern reconhecido no 

realizavel a Iongo prazo credito fiscal atribufvel a base negativa da 

contribui9ao social sobre o lucro lfquido no valor de R$ 759 mil, apurados em 

conformidade com pronunciamento do IBRACON e delibera9ao da CVM -

Comissao de Valores Mobiliarios. 

NOTA 14- PROVISOES PARA CONTIGENCIAS 

A companhia possui processos em andamento de natureza trabalhista 

e tributaria, e registrou no Exigfvel a Longo Prazo provisoes para 

conting€mcia no valor de R$ 6.641 mil, para os processos cuja estimativa de 

perda e considerada provavel. Depositos judiciais foram efetuados no 

mesmo valor e sao registrados no Realizavel a Longo Prazo. 

NOTA 15- PROGRAMA DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS 

A companhia constituiu de acordo com a Lei 10.101 de 19/12/2000, 

provisao para o Programa de Participa9ao dos Funcionarios nos Resultados 

no montante de R$ 2.218 mil. 
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NOTA 16 - OPERACOES COM EMPRESAS CONTROLADAS 

Demonstramos a seguir os saldos com a controlada Schulz of 

America Inc. em 31 de dezembro 2004. 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

(Contas a Receber) (Fornecedores) 

2004 2003 2004 2003 

3.612 2.169 1.398 227 

NOTA 17 - DERIVATIVOS FINANCEIROS 

A companhia nao atua nos mercados de derivatives, bern como nao 

possui instrumentos financeiros que nao estejam reconhecidos no seu 

balan<;o patrimonial. 
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RELATORIO DA ADMINISTRACAO 

EXERCiCIO - 2004 

Senhores Acionistas 

A Administragao da SCHULZ S.A. submete a apreciagao de V.Sas., o 

Relat6rio da Administragao e as Demonstragoes Financeiras, com as 

respectivas notas explicativas, o parecer dos auditores, relativos ao exercicio 

social findo em 31 de Dezembro de 2.004. As Demonstragoes Financeiras 

sao elaboradas de acordo com o dispositive na Lei das Sociedades 

Anonimas por Agoes e normas estabelecidas pela Comissao de Valores 

Mobiliarios. 

Em atendimento a instrugao CVM 381/2003, informamos que nossa 

auditoria nao prestou qualquer outro tipo de servigo, que nao seja de 

auditoria externa. 

Comentarios aos Acionistas 

0 exercicio de 2.004 marcou a consolidagao dos resultados 

esperados, por conta da maturagao do nosso "business plan". A receita 

liquida consolidada (Divisao Compressores e Automotiva) cresceu 52,14 %. 

Vendas Mercado Externo: 

As exportagoes representaram 22% do faturamento, superando em 

29,34% os objetivos do exercicio em analise. Os principais mercados que 

sustentaram este desempenho foram Estados Unidos e Europa. 
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lnvestimentos 

Em 2.004 foram aplicados R$ 37.8 (milhoes), assim distribufdos: 

Divisao 

- Administrativa 

- Comercial 

Valores R$ 
(mil) 

949 

240 

Principais Aplicac;oes 

-Rede de Informatica 

-Servidores 

-Softwares 

-lnstalac;oes 

-Centros automaticos de usinagens 

-lnstalac;oes 

-Recuperador de Areia 

-Ferramentais 

-Meio Ambiente 
- Automotiva e 
Compressores 36.639 -Maquinas e Automac;ao da Macharia 

-Desenvolvimento de novos produtos 

-Processos industriais 

-Logfstica 

-Sistema de Pintura e 
automatizada. 

Obviamente os reflexos positivos, por conta destes investimentos, 

ainda nao estao refletindo plenamente no exercfcio em analise. Parte dele 

deve garantir urn novo ciclo de crescimento da produc;ao com melhoria da 

qualidade, principalmente destinado ao Mercado Externo, em especial 

Estados Unidos e Europa. 

Grande parte dos investimentos foram apoiados com linhas de 

financiamento da FINAME, com prazos de 5 anos com 1 ano de carencia. 

Outros US$ 5.0(milhoes) deverao ser liberados em 2.005, por conta do 

contrato de financiamento de Iongo prazo, firmado com o DEG-Deutsche 

lnvestitions-Und Entwicklungsgesellschaft MBH - Koln - Alemanha. 

Se compararmos a evoluc;ao do passivo financeiro de curto e Iongo 

prazo entre 2.004 e 2.003, com o montante de R$ 37.8 (milhoes) de 
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investimentos e outros R$ 6.0(milhoes) de adiantamento a fornecedores de 

maquinas, podemos constatar que foram utilizados R$ 22.2(milh6es) do 

caixa operacional do exercfcio em analise. Assim, com o desembolso dos 

US$ 5.0(milh6es) do DEG, o caixa devera ficar mais confortavel para o 

exercfcio seguinte. 

DESEMPENHO ECONOMICO E FINANCEIRO 

0 Lucro Uquido do Exercicio (antes dos efeitos tributarios) de R$ 

18.6(milh6es) representa urn crescimento de 124,34 % ante o exercicio de 

2.003. Este desempenho foi principalmente sustentado pela recuperac;ao 

das margens, mesmo com a desconfortavel paridade cambial, que 

comprometeu os objetivos de resultado nas exportac;oes. 

Evoluc;ao do Ebitda 

50.000 - 15,09% - 20,0°/o 
40.000 - 11,23% 11,88% : - -_.-- -: - 15,0% 
30.000 - • • :42.597: 10,0% 
20.000 

~ 22.0541 10.000 116.0781 5,0% 
0,0% 

2.002 2.003 2.004 

I c::=:1 EBIIDA (R$ '000)---+- Margem EBilDA (% vendas liquidas) I 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Caixa: A gerac;ao de caixa foi considerada adequada, frente as 

projec;oes (previsoes) do ano em analise e em relac;ao ao realizado. 

Riscos cambiais: As exposic;oes da Companhia em relac;ao a riscos 

cambiais estao confortavelmente asseguradas com as exportac;oes. Os US$ 

7.0(milh6es) captados junto ao DEG sao de Iongo prazo, portanto sem efeito 
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expressivo no caixa e no curto prazo. Por conta disso, a companhia entende 

nao ser necessaria a contratac;ao de operac;oes de hedge. 

RECURSOS HUMANOS I BENEFiCIOS SOCIAlS. 

Foram investidos R$ 655(mil) em treinamentos (inclusas despesas 

com bolsas de estudos), e 55.148 horas dedicadas exclusivamente em 

treinamento. 

Foram gerados 269 novos postos de trabalho, encerrando o ano com 

1.586 colaboradores, assistidos por urn Plano de Saude, vale transporte, 

convenio com farmacias e outros beneficios, que garantem urn padrao de 

vida adequado aos nossos funcionarios. 

PARTICIPACAO NO RESULTADO (PPR) 

A SCHULZ constituiu R$ 2.2(milh6es) de provisao para o Programa 

de Participac;ao dos Funcionarios nos Resultados, de acordo com a Lei n°. 

10.101 de 19/12/00. 

PERSPECTIVAS PARA 2005 

Os investimentos realizados ate 2.004 e os a realizar, ja comentado 

em oportunidades anteriores, devem continuar assegurando crescimentos 

expressivos nos neg6cios em 2.005, se nenhum fato negativo politico e/ou 

economico ocorrer, vindo interferir em nossos pianos operacionais. 

Esta convicc;ao, obviamente, esta sustentada na percepc;ao da 

confianc;a internacional no Brasil, tanto no plano economico como no plano 

social. 
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