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RESUMO 

Amann, Aurea. Analise Economico-Financeira da Empresa Grendene S/A. Este estudo 
tern o intuito de comprovar que e possfvel fornecer informa<;oes sabre a saude economico
financeira de uma empresa atraves dos demonstratives financeiros, que auxiliam os 
gestores na tomada de decisao. Atraves das tecnicas de analise das demonstra<;oes 
contabeis e financeiras, e possfvel desenvolver urn conjunto de indicadores possibilitando a 
avalia<;ao da liquidez, rentabilidade, endividamento, produtividade, insolvemcia da empresa 
avaliada, assim como tambem analisar o seu capital de giro. Neste estudo foi aplicada a 
analise economico-financeira na empresa Grendene S/A, uma empresa do setor de 
cal<;ados que tern se destacado no mercado, por ser a Grendene S/A urn dos maiores 
produtores de cal<;ados sinteticos e injetados a base de PVC do mundo. Com tecnologia de 
ponta, fabricas de Primeiro Mundo, maier empresa cal<;adista do Brasil em numero de pares, 
e que tern grande participa<;ao na exporta<;ao brasileira de cal<;ados. Segundo analises, a 
Grendene S/A tern a mais avan<;ada fabrica de cal<;ados injetados do mundo, e maier 
produtor mundial de sandalias e tern uma capacidade de entrega de produtos de alta 
qualidade em prazos bern menores que os da concorrencia. Para a execu<;ao da analise 
economico-financeira foram analisadas as demonstra<;oes financeiras da empresa atraves 
da aplica<;ao da analise vertical e horizontal, da analise dos Indices economicos, estruturais 
e financeiros, da analise do capital de giro e da rentabilidade. Tambem foram avaliados o 
ciclo de produ<;ao, o ciclo financeiro e o ciclo operacional, com seus respectivos impactos na 
empresa. A aplica<;ao do estudo da dinamica financeira proporcionou uma analise mais 
apurada das demonstra<;oes financeiras da empresa Grendene S/A. Ap6s realiza<;ao do 
estudo em questao, concluiu-se que um maier controle do ciclo operacional e de produ<;ao, 
objetivando melhor controle do caixa, uma melhor administra<;ao do capital circulante lfquido 
e a redu<;ao das necessidades de capital de giro, darao melhores condi<;oes de a empresa 
aproveitar seu diferencial competitive e favorecera a sua expansao no mercado. 

Palavras-chave: Analise Economico-Financeira; Capital; Rentabilidade; Liquidez; Cal<;ados. 
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1 INTRODUCAO 

Este trabalho esta sendo elaborado com o objetivo de analisar a situa<;ao 

economico-financeira da empresa Grendene S/A. 

Sera feita uma analise dos parametres financeiros, a fim de avaliar a situa<;ao 

em que a empresa se encontra. 

0 objetivo geral deste estudo eo de apresentar uma visao estatica e dinamica 

dos resultados alcan<;ados pela Grendene S/A durante o perfodo de 2003, 2004 e 

2005. 

Para tanto foram desenvolvidas as seguintes etapas para o alcance do 

objetivo deste estudo: 

No primeiro capitulo sera feita uma breve introdu<;ao sobre o assunto em 

analise, sobre os objetivos, metodologia e justificativa para realiza<;ao deste estudo. 

No capitulo dois, sera realizada uma breve revisao bibliografica referente o 

assunto em estudo, abordando urn pouco sobre a analise economico-financeira das 

empresas, sendo ela a analise vertical e horizontal do Balan<;o Patrimonial e da 

Demonstra<;ao do Resultado do Exerclcio, analise financeira, estrutural, economica, 

capital de giro. Falar-se-a tambem sobre os ciclos operacionais (de opera<;ao e 

financeiro (ciclometria)) da empresa, visando ter uma ideia geral da movimenta<;ao 

constante do elemento do capital da empresa. Neste mesmo capitulo sera 

demonstrada a reestrutura<;ao do balan<;o patrimonial para visao da analise dinamica 

e aplica<;ao do estudo da analise dinamica financeira. 

No terceiro capitulo falar-se-a sobre o setor de cal<;ados no Brasil. Urn breve 

hist6rico e o perfil da empresa em analise serao demonstrados. 

No capitulo de numero quatro, faz-se a analise economico-financeira 

propriamente dita da empresa Grendene S/A, avaliando cada urn dos indicadores 

economico-financeiros, analises vertical e horizontal, capital de giro, ciclos de 

produ<;ao, analise dinamica. Assim como sera feito tambem, uma breve abordagem 

dos pontos fortes e fracos da empresa, conforme avalia<;ao da saude economico

financeira da mesma, ou seja, sera a analisada a empresa sob o ponto de vista 

economico-financeira. 

Para realiza<;ao deste trabalho far-se-a uso das informa<;6es publicadas 
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anualmente nos sites da CVM - Comissao de Valores Mobiliarios e da empresa 

Grendene S/A. Para dados mais precisos, os anos de 2003 e 2004 serao corrigidos 

pelo IGPM, conforme divulgado no site de atualiza<;ao de indices do IGPM (lndice 

Geral de Pre<;os de Mercado), para trazer as moedas de 2003 e 2004 para a moeda 

vigente de 2005. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral deste estudo e o de fazer uma analise da situa<;ao 

financeira e economica, apresentando uma visao estatica e dinamica dos resultados 

alcan<;ados pela empresa Grendene S/A durante os anos de 2003, 2004 e 2005. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Este estudo tern como objetivos especificos: 

- Analisar vertical e horizontalmente o Balan<;o Patrimonial e a 

Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio da empresa Grendene S/A; 

- Analisar o desempenho da empresa sob o ponto de vista economico e 

financeiro; 

- Analisar a liquidez, rentabilidade e o capital de giro da empresa; 

- Avaliar os ciclos operacionais, que sao eles: de produ<;ao, operacional e 

financeiro; 

- Aplicar o estudo da dinamica financeira. 

1.2 METODOLOGIA 

0 metoda utilizado neste estudo sera o de pesquisa bibliografica, ainda 
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que GIL (1991, p. 46) considere as pesquisas que estabelecem rela<f6es entre 

variaveis como descritivas, entretanto esclarece ainda que "ha pesquisas que, 

embora definidas com descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais 

para proporcionar uma nova visao do problema, o que as aproxima das pesquisas 

explorat6rias". 

A aproxima(fao da pesquisa descritiva com a pesquisa explorat6ria deu 

condi<foes para que a mesma assumisse a forma de pesquisa bibliografica ou de 

estudo de caso (GIL, 1991, p. 45). 

Sendo assim, para este estudo sera feita uma pesquisa bibliografica e com 

rela<fao aos objetivos especfficos, este estudo foi desenvolvido da seguinte forma: 

- Realizando-se urn breve hist6rico da empresa e do setor de cal<fados no 

Brasil; 

- Analisando-se a situa<fao · da empresa atraves de analise vertical e 

horizontal do Balan<fo Patrimonial e da Demonstra(fao do Resultado do Exercfcio; 

- Analisando-se o desempenho da empresa sob o ponto de vista 

economico-financeiro; 

- Analisando-se o indice de liquidez, endividamento, rentabilidade e capital 

de giro da empresa; 

- Avaliando-se os ciclos operacionais, como ciclo de produ<fao, operacional 

e financeiro; 

- Aplicando-se o estudo da dinamica financeira 

Para realiza(fao deste trabalho, foram levantados dados atraves de 

consultas a internet. Fez-se uso das informa(f6es publicadas anualmente no site 

financeiro da CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, no site da empresa Grendene 

S/A e estudos em livros relacionados ao assunto. Para dados mais precisos, afim de 

analise, os anos de 2003 e 2004 serao corrigidos pelo IGPM, conforme divulgado no 

site de atualiza(fao dos indices de IGPM, para trazer as moedas de 2003 e 2004 

para a moeda vigente de 2005. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a escolha por se fazer uma analise economico-financeira de 

uma empresa de calgados, devido o Brasil ser o 3° maior produtor de calgados do 

mundo (APIMEC, 2005). 

E justifica-se a escolha do estudo desta empresa, por sera Grendene S/A 

urn dos maiores produtores de calgados sinteticos do mundo. Por ser tantas 

empresas numa s6, com tecnologia de ponta, fabricas de Primeiro Mundo, maior 

empresa calgadista do Brasil em numero de pares, com uma participagao no 

mercado de 145 milhoes de pares vendidos em 2004, representando 14% da 

exportagao brasileira de calgados, maior produtora de PVC do pais. Segundo 

analises, a Grendene tern a mais avangada fabrica de calgados injetados do mundo, 

e o maior produtor mundial de sandalias e tern uma capacidade de entrega de 

produtos de alta qualidade em prazos bern menores que os da concorrencia. 

Atualmente, as marcas Grendene estao tendo cada vez mais sucesso nos principais 

paises, podendo ser encontradas hoje nas melhores vitrines dos cinco continentes 

(GRENDENE, 2007). 
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1 ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA NAS EMPRESAS 

Para o estudo da analise economico-financeira nas empresas e necessaria 

urn born conhecimento nas demonstrac;oes financeiras: e desejavel pelo simples 

motivo de que tais demonstrac;oes, bern como os numeros delas extrafdos, 

representam o principal instrumento de transmissao de informac;oes economico e 

financeira tanto dentro da empresa quanta fora (SILVEIRA, 2006, p. 4). 

SILVEIRA (2006, p. 4) ainda afirma que as informac;oes extrafdas de 

balanc;os tern uma variedade de aplicac;oes no ambito de uma empresa, entre as 

quais podemos dar destaque a avaliac;ao de desempenho. Serve ainda para o 

planejamento do futuro da empresa, pais as informagoes hist6ricas sao bastante 

uteis para a gerac;ao de projetos e para a avaliac;ao do realismo de hip6teses feitas 

nessas projec;oes. 

Ha varias formas de se avaliar as empresas para verificar se o seu 

desempenho vern de encontro as tecnicas de gestao contemporaneas: Balanced 

Scorecard, GECON, Analise de Balangos, entre outras (SILVEIRA, 2006, p. 5). 

Utilizaremos neste estudo a avaliac;ao par analise de balanc;os, par ser uma 

das formas mais valorizada no ambiente academico e utilizada nas empresas, que e 

urn dos principais instrumentos utilizados pelos gestores das empresas, visando 

avaliagao do desempenho e eficiencia na administrac;ao dos recursos. A analise de 

balanc;os origina-se do desejo de conhecer o estado economico, financeiro e 

residual, as modificagoes ocorridas e suas causas, e ainda as projegoes que 

possam ser feitas. 

Assim, pode-se afirmar que a analise de balanc;o "( .. .) tern par finalidade 

detectar os pontos fortes e pontos fracas do processo operacional e financeiro da 

companhia, objetivando propor a/ternativas de curso futuro a serem tomadas pelos 
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gestores da empresa." (PADOVEZE, 2000, p. 132). 

MATARAZZO (1998, p. 20) destaca que para urn born relat6rio de Analise 

de Balangos, o analista deve abordar em lin has gerais as seguintes informag6es: 

• Situagao financeira; 

• Situagao economica; 

• Desempenho; 

• Eficiencia na utilizagao de recursos; 

• Pontos fracos e pontos fortes; 

• T endencias e perspectivas; 

• Quadro evolutivo; 

• Adequagao das fontes as aplicag6es de recursos; 

• Causas das alterag6es na situagao financeira; 

• Evidencias de erros de administragao; 

• Providencias que deveriam ser tomadas e nao foram; 

• Avaliagao das alternativas economico-financeiras futuras. 

Ainda segundo PADOVEZE (2000 p. 133) ha basicamente as seguintes 

tecnicas para proceder a analise de balango: 

a) Analise vertical; 

b) Analise horizontal; 

c) lndicadores economico-financeiros; 

d) Avaliagao Final. 

Porem, antes da utilizagao das tecnicas acima e necessaria que se 

proceda uma reclassificagao de determinadas contas do Balango Patrimonial com o 

objetivo de melhorar a eficiencia da analise. 

A reestruturagao do balango patrimonial consiste na reclassificagao ou 

reagrupamento de algumas contas, objetivando dar a forma mais adequada para 

analise permitindo a simplificagao do balango, pois segundo Matarazzo (1998, p. 

142) "( ... ) um balanr;o apresentado segundo a Lei das S.A., por exemplo, 
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compreende cerca de 60 contas.", o que dificulta a visualizac;ao do balanc;o como um 

todo, e complica o trabalho a ser desenvolvido pelo analista. 

No processo de reestruturac;ao do balanc;o patrimonial, algumas contas sao 

agrupadas, como: as disponibilidades, realizavel a Iongo prazo, investimentos, 

imobilizado, etc; outras sao transferidas, como as duplicatas descontadas que pela 

estrutura legal sao apresentadas como redutoras de duplicatas a receber e no 

processo de analise passam a compor o passivo circulante (SILVEIRA, 2006, p. 6-

7). 

Veja abaixo o Balanc;o Patrimonial e Demonstrac;ao do Resultado do 

Exercfcio Originais da empresa Grendene S/A divulgados pela CVM (Comissao de 

Valores Mobiliarios), o Balanc;o Patrimonial e Demonstrac;ao do Resultado do 

Exercfcio Detalhados nao reclassificados, conforme Relat6rio da Administrac;ao e 

Notas explicativas tambem divulgados pela CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) 

e o Balanc;o Patrimonial e Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio Corrigidos e 

Reclassificados pelo autor deste estudo para fins de analise: 
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TABELA 1 - BALANCO PATRIMONIAL ORIGINAL- ATIVO E PASSIVO 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

Balanc;o Patrimonial Ativo 

Descri~ao da Conta 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
Ativo Total 913409 1051792 1156937 

Ativo Circulante 688107 833901 927882 

Disponibilidades 201180 304685 484106 

Caixa 11469 22692 19367 

Aplicac;;oes Financeiras 189711 281993 464739 
Cn§ditos 312560 367550 321885 

Clientes 312560 367550 321885 

Estoques 146234 126938 96297 

Outros 28133 34728 25594 

Impastos a Recuperar 12971 5534 6365 

Despesas do Exercicio Seguinte 1017 4484 1382 

I R e CS Diferidos 0 9481 8654 

Outros Creditos 14145 15229 9193 

Ativo Realizavel a Longo Prazo ~ ~ ~ 
Creditos Diversos 172 1172 5592 

Impastos a recuperar 0 987 608 

Titulos e valores a receber 0 0 4781 

Outros creditos 172 185 203 

Creditos com Pessoas Ligadas ~ Q Q 

Com Coligadas 0 0 0 

Com Controladas 0 0 0 

Com Outras Pessoas Ligadas 1972 0 0 

Outros 494 642 376 

Depositos Judiciais 494 642 376 

Ativo Permanente 222664 216077 223087 

I nvestim entos 50523 46680 42067 

Participac;;oes em Coligadas 0 0 0 

Participac;;oes em Controladas 48664 44916 40303 

Outros lnvestimentos 1859 1764 1764 

lmobilizado 172141 169397 181020 

Diferido 0 0 0 

Fonte: CVM/2006 
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GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

Balanc;o Patrimonial Passivo 

Descric;ao da Conta 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 

Passivo Total 913409 1051792 1156937 

Passivo Circulante 103236 183192 153520 

Em prestim os e Financiam entos 14768 19732 25280 

lnstituic;;oes Financeiras 887 4703 9340 

Financiamentos do (Proapi e Provin) 13881 15029 15940 

Debentures 0 0 0 

Fornecedores 25525 24059 15981 

lm pastas, Taxas e Contribuic;;oes 4773 9801 8417 

Dividendos a Pagar 0 64151 43181 

Provisoes 53040 59916 54725 

Provisao p/ Com issoes 18444 20500 17220 

Provisao p/ Fretes 6271 4773 3888 

Salaries e Encargos a Pagar 28325 34193 33017 

Provisao p/ contingencias 0 450 600 

Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 

Outros 5130 5533 5936 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 117447 128911 150850 

Emprestimos e Financiamentos 117447 128911 150850 

lnstituic;;oes Financeiras 55524 50897 61338 

Financiamentos de (Proapi e Provin) 61923 78014 89512 

Debentures 0 0 0 

Provisoes 0 0 0 

Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 

Outros 0 0 0 

Resultados de Exercicios Futuros 0 0 0 

Patrimonio Liguido 692726 739689 852567 

Capital Social Realizado 137477 620580 733783 

Reservas de Capital 63707 113203 109664 

Reservas de Reavaliac;;ao 2815 0 0 

Ativos Pr6prios 2815 0 0 

Controladas/Coligadas 0 0 0 

Reservas de Luera 27495 5906 9120 

Legal 27.495 3.503 7.723 

Estatutaria 0 0 0 

Para Contingencias 0 0 0 

De Lueras a Realizar 0 2.403 1.397 

Retenc;;ao de Lueras 0 0 0 

Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos 0 0 0 

Outras Reservas de Luera 0 0 0 

Lucros/Prejuizos Acumulados 461232 Q .Q 

Fonte: CVM/2006 
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TABELA 2- DEMONSTRA<;AO DO RESULT ADO DO EXERCiCIO ORIGINAL 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

Demonstra~ao do Resultado ORE 

Descri~ao da Conta 01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 31/12/2004 01/01/2005 a 31/12/2005 

Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~os 688000 1499180 1339889 

Dedu96es da Receita Bruta (114070) (309723) (283496) 

Receita Uguida de Vendas e/ou Servi~os 573930 1189457 1056393 

Custo de Bens e/ou Servi9os Vendidos (294986) (692931) (619570) 

Resultado Bruto 278944 496526 436823 
Despesas/Receitas Operacionais (45430) (392249) (306025) 

Com Vendas (120052) (270996) (255899) 

Gerais e Administrativas (29147) (59211) (48033) 

RemuneraQ3o dos Administradores (114) (374) (835) 

Outras (29033) (58837) (47198) 

Financeiras (7097) (59950) 4556 

Receitas Financeiras 41199 57837 110102 

Despesas Financeiras (48296) (117787) (105546) 

Outras Receitas Operacionais 8743 6652 1418 

Outras Despesas Operacionais (451) (4996) (1203) 

Resultado da Equivah3ncia Patrimonial 102574 (3748) (6864) 

Resultado O~eracional 233514 104277 130798 
Resultado Nao Operacional (455) 48 157 

Receitas 0 48 796 

Despesas (455) 0 (639) 

Resultado Antes T ributaQ3o/ParticipaQ6es 233059 104325 130955 

Provisao para IRe ContribuiQ3o Social (29928) (43749) (45733) 

IR Diferido 0 9481 (827) 

ParticipaQ6es/ContribuiQ6es Estatutarias 0 0 0 

ParticipaQ6es 0 0 0 

Contribui96es 0 0 0 

Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 0 0 0 

Lucro/Prejuizo do Exercicio 203131 70057 84395 

Fonte: CVM/2006 
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TABELA 3- BALANCO PATRIMONIAL DETALHADO NAO RECLASSIFICADO

ATIVO E PASSIVO 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

BALANCO PATRIMONIAL DETALHADO NAO RECLASSIFICADO 

31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
1 IATIVO TOTAL 913.409 1.051.792 1.156.937 
1.01IAtivo Circulante 688.107 833.901 927.882 

1 IDisponfvel 201.180 304.685 484.106 
1 Caixa 11.469 22.692 19.367 
2 Aplicac;:oes Financeiras 189.711 281.993 464.739 

2 1Cn3ditos 312.560 367.550 321.885 
1 Clientes 312.560 367.550 321.885 

3 IEstoques 146.234 126.938 96.297 
1 Produtos Acabados 15.595 14.967 11.288 
2 Produtos em Elaboracao 29.341 24.380 17.296 
3 Materia-Prima 42.244 57.385 42.254 
4 Materiais de embalaqem 11.377 14.357 9.619 
5 Materiais intermediaries e diversos 36.011 12.281 15.155 
6 Adiantamento a Forn. e lmpor em Andam. 11.666 3.568 685 

4 IOutros 28.133 34.728 25.594 
1 Impastos a Recuperar 12.971 5.534 6.365 
2 Despesas do Exercfcio Sqte 1.017 4.484 1.382 
3 IR e CS Diferidos 0 9.481 8.654 
4 Outros Creditos 14.145 15.229 9.193 

1.02IAtivo Realizavel a Longo Prazo 2.638 1.814 5.968 
1 ICreditos Diversos 172 1.172 5.592 

1 Titulos e Valores a Receber 0 0 4.781 
2 Impastos a Recuperar 0 987 608 
3 Outros Creditos 172 185 203 

2 I Creditos com Pessoas Liqadas 1.972 0 0 
1 Creditos com Coliqadas 0 0 0 
2 Creditos com Controladas 0 0 0 
3 Com outras Pessoas Liqadas 1.972 0 0 

3 IOutros 494 642 376 
Depositos Judiciais 494 642 376 

1.031Ativo Permanente 222.664 216.077 223.087 
1 linvestimentos 50.523 46.680 42.067 

1 Creditos da Eletrobras 894 894 894 
2 Empresas Controladas 48.664 44.916 40.303 
3 Outros lnvestimentos 78 0 0 
4 lm6veis para Venda 887 870 870 

2 llmobilizado 172.141 169.397 181.020 
1 Terrenos 3.384 2.295 2.741 
2 Edificacoes 125.200 122.666 134.917 
3 Maquinas e Equipamentos 103.611 111.455 130.373 
4 lnstalac;:oes 19.011 23.366 30.342 
5 M6veis e Utensflios 3.586 4.239 5.085 
6 Vefculos 478 477 410 
7 Equipamentos de Process. De Dados 17.492 19.743 21.627 
8 lmobilizado em andamento 918 4.678 1.900 
9 lmportacoes em Andamento e Adiant. Fornec. 891 4.408 1.273 
10 Outros bens imobilizados 12.761 14.981 17.298 

1-) Depreciac;:ao Acumulada -115.191 -138.911 -164.946 
3 IDiferido 0 0 0 

Fonte: CVM/2006 
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GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

BALAN{fO PATRIMONIAL DETALHADO NAO RECLASSIFICADO 
2 IPASSIVO TOTAL 913.409 1.051.792 1.156.937 
2.011Passivo Circulante 103.236 183.192 153.520 

1 Emprestimos e Financiamentos 14.768 19.732 25.280 
1 lnstitui<;oes Financeiras 887 4.703 9.340 
2 Financiamentos do (Proapi e Provin) 13.881 15.029 15.940 

2 Debentures 0 0 0 
3 Fornecedores 25.525 24.059 15.981 
4 Impastos, Taxas e Contribuic;oes 4.773 9.801 8.417 
5 Dividendos a Pagar 0 64.151 43.181 
6 Provisoes 53.040 59.916 54.725 

1 Provisao Para Comissoes 18.444 20.500 17.220 
2 Provisao Para Fretes 6.271 4.773 3.888 
3 Salaries e Encargos a Pagar 28.325 34.193 33.017 
4 Provisao Para Contingencias 0 450 600 

7 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 
8 Outros 5.130 5.533 5.936 

2.021 Passivo Exigivel a Longo Prazo 117.447 128.911 150.850 
1 Emprestimos e Financiamentos 117.447 128.911 150.850 

1 lnstituh;oes Financeiras 55.524 50.897 61.338 
2 Financiamentos do (Proapi e Provin) 61.923 78.014 89.512 

2 Debentures 0 0 0 
3 Provisoes 0 0 0 
4 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 
5 Outros 0 0 0 
6 Resultados de Exercicios Futures 0 0 0 

2.051 Patrimonio Liquido 692.726 739.689 852.567 
1 Capital Social Realizado 137.477 620.580 733.783 
2 Reservas de Capital 63.707 113.203 109.664 
3 Reservas de Reavaliac;ao 2.815 0 0 

1 Ativos Pr6prios 2.815 0 0 
2 Controladas/Coligadas 0 0 0 

4 Reservas de Lucro 27.495 5.906 9.120 
1 Legal 27.495 3.503 7.723 
2 Estatutaria 0 0 0 
3 Para contingencias 0 0 0 
4 de Lueras a Realizar 0 2.403 1.397 
5 Retenc;ao de Lueras 0 0 0 
6 Especial p/ Dividendos nao distribuidos 0 0 0 
7 Outras Reservas de Iueras 0 0 0 

5 Lueras/ Prejuizos Acumulados 461.232 0 0 

Fonte: CVM/2006 



GRAFICO 1 - GRAFICO DO ATIVO 

Ativo 

2003 2004 2005 

Fonte: Autor 

GRAFICO 2- GRAFICO DO PASSIVO 

Passivo 

2003 2004 2005 

Fonte: Autor 

m Ativo Permanente 

o Ativo Realizavel a Longo R-azo 

EJ Ativo Orculante 

m Patrirri>nio Liquido 

o Passivo Exigivel a Longo Prazo 

o Passivo Orculante 
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TABELA 4- DEMONSTRAc;Ao DO RESULT ADO DO EXERCiCIO DETALHADO 

NAO RECLASSIFICADO 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.34110001-60 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCiCIO DETALHADO NAO RECLASSIFICADO 

14 

01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 31/12/2004 01/01/2005 a 31/12/2005 
3.01 Receita Bruta de Vendas elou Servi~os 688.000 1.499.180 1.339.889 
3.02 Dedug6es da Receita Bruta ·114.070 ·309.723 ·283.496 
3.03 Receita Liquida de Vendas elou Servi~os 573.930 1.189.457 1.056.393 
3.04 Gusto de Bens elou Servi90s Vendidos ·294.986 -692.931 -619.570 
3.05 Resultado Bruto 278.944 496.526 436.823 
3.06 De~_esas/Receitas Operacionais -45.430 -392.249 -306.025 

1 Com Vendas ·120.052 -270.996 -255.899 
2 Gerais e Administrativas -29.147 -59.211 -48.033 

1 Remuneragao dos Administradore -114 -374 ·835 
2 Outras -29.033 -58.837 -47.198 

3 Financeiras -7.097 -59.950 4.556 
1 Receitas Financeiras 41.199 57.837 110.102 
2 Despesas Financeiras -48.296 -117.787 -105.546 

4 Outras Receitas Operacionais 8.743 6.652 1.418 
5 Outras Despesas Operacionais -451 -4.996 -1.203 
6 Resultado da Equivalencia Patrimonial 102.574 -3.748 -6.864 

3.07 Resultado Operacional 233.514 104.277 130.798 
3.08 Resultado Nao Operacional -455 48 157 

1 Receitas 0 48 796 
2 Despesas -455 0 -639 

3.09 Resultado Antes da Tributa~ao I Participa~ao 233.059 104.325 130.955 
3.10 Provisao para IR e Contribuigao Social -29.928 -43.749 -45.733 
3.11 IR Diferido 0 9.481 -827 
3.12 Participa 6es I Contribuicoes Estatutarias 0 0 0 

1 Participag6es 0 0 0 
2 Contribuig6es 0 0 0 

3.13 Reversao de Juras sabre Capital Proprio 0 0 0 
3.14 Lucro I Prejuizo do Exercicio 203.131 70.057 84.395 

Fonte: CVM/2006 
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GRAFICO 3 - GRAFICO DA DEMONSTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCiCIO 
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Fonte: Autor 

Para realizar a analise de balan<;o da empresa Grendene S/A utilizamos os 

relat6rios anuais, atraves das demonstra<;5es financeiras padronizadas entregues a 

CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) e corrigidas pelo IGPM (indice Geral de 

Pre<;os de Mercado) para fins de dados mais precisos nos a nos de 2003 e 2004, 

conforme tabelas abaixo: 



TABELA 5- BALANCO PATRIMONIAL CORRIGIDO PELO IGPM- ATIVO E 

PASSIVO 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

BALANGO PATRIMONIAL CORRIGIDO- ATIVO 

:::~~~5 :: ' 
1,7199 

2004 1,699-5 

2003 1,5117 

2003 1,1377 
2004 1,0120 
2005 1,0000 

31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
1 ATIVO TOTAL 1.039.209 1.064.417 1.156.937 
1.01 Ativo Circulante 782.877 843.911 927.882 

1 Disponfvel 228.888 308.342 484.106 
1 Caixa 13.049 22.964 19.367 
2 Aplicac6es Financeiras 215.839 285.378 464.739 

2 Creditos 355.608 371.962 321.885 
1 Clientes 355.608 371.962 321.885 

3 Estoques 166.374 128.462 96.297 
1 Produtos Acabados 17.743 15.147 11 .288 
2 Produtos em Elaboracao 33.382 24.673 17.296 
3 Materia-Prima 48.062 58.074 42.254 
4 Materiais de embalaqem 12.944 14.529 9.619 
5 Materiais intermediaries e diversos 40.971 12.428 15.155 
6 Adiantamento a Forn. e lmpor. em Andam . 13.273 3.611 685 

4 Outros 32.008 35.145 25.594 
1 Impastos a Recuperar 14.757 5.600 6.365 
2 Despesas do Exercfcio Sqte 1.157 4.538 1.382 
3 IRe CS Diferidos 0 9.595 8.654 
4 Outros Creditos 16.093 15.412 9.193 

1.02 Ativo Realizavel a Longo Prazo 3.001 1.836 5.968 
1 Creditos Diversos 196 1.186 5.592 

1 Tftulos e Valores a Receber 0 0 4.781 
2 Impastos a Recuperar 0 999 608 
3 Outros Creditos 196 187 203 

2 Creditos com Pessoas Liqadas 2.244 0 0 
1 Creditos com Coliqadas 0 0 0 
2 Creditos com Controladas 0 0 0 
3 Com outras Pessoas Ligadas 2.244 0 0 

3 Outros 562 650 376 
Depositos Judiciais 562 650 376 

1.03 Ativo Permanente 253.331 218.671 223.087 
1 I nvesti m entos 57.481 47.240 42.067 

1 Participac6es em Coliqadas 1.017 905 894 
2 Participacoes em Controladas 55.366 45.455 40.303 
3 Outros lnvestimentos 89 0 0 

2 lmobilizado 195.849 171.430 181 .020 
1 lm6veis 3.850 2.323 2.741 
2 Equipamentos e inst. lndustriais 142.443 124.138 134.917 
3 Equipamentos e inst. Escrit6rio 117.881 112.793 130.373 
4 Vefculos 21 .629 23.646 30.342 
5 Marcas e Patentes 4.080 4.290 5.085 
6 Direito de uso 544 483 410 
7 lmobilizac6es em andamento 19.901 19.980 21 .627 

3 Diferido 0 0 0 

Fonte: Autor 

16 



17 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

BALANCO PATRIMONIAL CORRIGIOO- PASSIVO 
2 I PASSIVO TOTAL 1.039.209 1.064.417 1.156.937 
2.011 Passivo Circulante 117.454 185.391 153.520 

1 Emprestimos e Financiamentos 16.802 19.969 25.280 
1 lnstitui<;Oes Financeiras 1.009 4.759 9.340 
2 Financiamentos do (Proapi e Provin) 15.793 15.209 15.940 

2 Debentures 0 0 0 
3 Fornecedores 29.040 24.348 15.981 
4 lmpostos, Taxas e Contribui<;Qes 5.430 9.919 8.417 
5 Dividendos a Pagar 0 64.921 43.181 
6 ProvisOes 60.345 60.635 54.725 

1 Provisao Para Comiss6es 20.984 20.746 17.220 
2 Provisao Para Fretes 7.135 4.830 3.888 
3 Salarios e Encargos a Pagar 32.226 34.603 33.017 
4 Provisao Para Contingencias 0 455 600 

7 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 
8 Outros 5.837 5.599 5.936 

2.021 Passivo Exigivel a Longo Prazo 133.622 130.458 150.850 
1 Emprestimos e Financiamentos 133.622 130.458 150.850 

1 lnstituic;Oes Financeiras 63.171 51.508 61.338 
2 Financiamentos do (Proapi e Provin) 70.451 78.950 89.512 

2 Debentures 0 0 0 
3 ProvisOes 0 0 0 
4 Dividas com Pessoas LiQadas 0 0 0 
5 Outros 0 0 0 
6 Resultados de Exercicios Futuros 0 0 0 

2.051 Patrim6nio Liquido 788.132 748.568 852.567 
1 Capital Social Realizado 156.411 628.029 733.783 
2 Reservas de Capital 72.481 114.562 109.664 
3 Reservas de Reavalia<;ao 3.203 0 0 

1 Ativos Pr6prios 3.203 0 0 
2 Controladas/Coligadas 0 0 0 

4 Reservas de Lucro 31.282 5.977 9.120 
1 Legal 31.282 3.545 7.723 
2 Estatutaria 0 0 0 
3 Para contingencias 0 0 0 
4 de Lucros a Realizar 0 2.432 1.397 
5 Reten<;ao de Lucros 0 0 0 
6 Especial pi Dividendos nao distribuidos 0 0 0 
7 Outras Reservas de lucros 0 0 0 

5 Lucrosl Prejuizos Acumulados 524.756 0 0 

Fonte: Autor 



TABELA 6- DEMONSTRACAO DO RESULT ADO DO EXERCiCIO CORRIGIDO 

PELOIGPM 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.34110001-60 

DEMONSTRACAO DO RESULT ADO DO EXERCiCIO CORRIGIDO 
01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 31/12/2004 01/01/2005 a 31/12/2005 

3.01 Receita Bruta de Vendas elou Servi~os 782.755 1.517.175 1.339.889 
3.02 Dedu¢es da Receita Bruta ·129.780 ·313.441 ·283.496 
3.03 Receita Liquida de Vendas elou Servi~os 652.975 1.203.735 1.056.393 
3.04 Custo de Bens elou Servi9os Vendidos ·335.613 -701.249 ·619.570 
3.05 Resultado Bruto 317.362 502.486 436.823 
3.06 DespesasiReceitas Operacionais ·51.687 ·396.957 ·306.025 

1 Com Vendas ·136.586 ·274.249 ·255.899 
2 Gerais e Administrativas ·33.161 ·59.922 -48.033 

1 Remunera9ao dos Administradore ·130 ·378 ·835 
2 Outras ·33.032 ·59.543 ·47.198 

3 Financeiras ·8.074 ·60.670 4.556 
1 Receitas Financeiras 46.873 58.531 110.102 
2 Despesas Financeiras ·54.948 ·119.201 ·105.546 

4 Outras Receitas Operacionais 9.947 6.732 1.418 
5 Outras Despesas Operacionais ·513 ·5.056 ·1.203 
6 Resultado da Equivalencia Patrimonial 116.701 ·3.793 ·6.864 

3.07 Resultado Operacional 265.675 105.529 130.798 
3.08 Resultado Nao Operacional ·518 49 157 

1 Receitas 0 49 796 
2 Despesas ·518 0 -639 

3.09 Resultado Antes da Tributa~o I Participa~ao 265.157 105.577 130.955 
3.10 Provisao para IRe Contribuiyao Social ·34.050 -44.274 -45.733 
3.11 IR Diferido 0 9.595 ·827 
3.12 Participa¢es I Contribui96es Estatutarias 0 0 0 

1 Participa96es 0 0 0 
2 Contribui96es 0 0 0 

3.13 Reversao de Juros sobre Capital Proprio 0 0 0 
3.14 Lucro I Prejuizo do Exercicio 231.107 70.898 84.395 

Fonte: Autor 
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TABELA 7- BALANCO PATRIMONIAL CORRIGIDO PELO IGPM E 

RECLASSIFICADO- ATIVO E PASSIVO 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

BALANCQ PATRIMONIAL CORRIGIDO e RECL.ASSIFICADO 

31/12/2003 31/12/2004 
IATlVO TOTAL I 1.039.209 1.064.417 
IAtivo arculante 

Disponivel 228.888 308.342 
Realizavel a Curto Prazo 355.608 371.962 
Estoques 166.374 128.462 
Outros Ativos 32.008 35.145 

SOI\IIA 782.877 843.911 

IAtivo Realizavel a Longo Prazo 
Creditos Diversos 196 1.186 
Creditos oom Pessoas Ligadas 2.244 0 
Outros 562 650 

SOI\IIA 3.001 1.836 

IAtivo Pennanente 
lnvestimentos 57.481 47.240 
lmobilizado 195.849 171.430 
Diferido 0 0 

SOI\IIA 253.331 218.671 

IPASSIVOTOTAL I 1.039.209 1.064.417 
I Passivo Circulante 

Emprestimos Bancarios 16.802 19.969 
Fornec:edores 29.040 24.348 
Outras ObriQacOes 71.612 141.074 

SOI\IIA 117.454 185.391 

I Passivo Exigivel a Longo Prazo 
Financiamentos Bancarios 133.622 130.458 

SOI\IIA 133.622 130.458 

I Patrill'IOnio Uquido 
Capital e Reservas 263.377 748.568 
Lucros/ Prejuizos Acurnulados 524.756 0 

SOI\IIA 788.132 748.568 

Fonte: Autor 
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31/12/2005 
1.156.937 

484.106 
321.885 
96.297 
25.594 

927.882 

5.592 
0 

376 
5.968 

42.067 
181.020 

0 
223.087 

1.156.937 

25.280 
15.981 

112.259 
153.520 

150.850 
150.850 

852.567 
0 

852.567 



TABELA 8 • DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCiCIO CORRIGIDO 

PELO IGPM E RECLASSIFICADO 

GRENlB£SA 
0\PJ: 89.850.341/0001-60 

DENONSTRAt;Ao DO RESU.. TAOO DO EXERdao CORRIGIDO e REO..ASSIACAOO 

20 

01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 31/1212004 01/01/2005 a 31/1212005 

Receita 8ruta de Vendas e/oo Servi<;o& 782755 1.517.175 1.339.889 
i (-) rh'il ~ da Receita Bruta -129.780 -313.441 -283.496 
Receita U""ida de Vendas e/oo Servi<;o& 652.975 1.203.735 1.056.393 

I (-) OJsto de Bens eloo Servi<;oo Vendick:s -335.613 -701.249 -619.570 
Resultado Bruto 317.362 502486 436.823 - Receitas QJeracimais -51.007 -396.957 -306.025 

1 CanVendas -136.586 -274.249 -255.899 
2 Geais e Pdninistrativas -33.161 -59.922 -48.033 
3 Rncnceiras -8.074 -60.670 4.556 
4 o..rt:ras Receitas Q:>eracimais 9.947 6.732 1.418 
5 OJtras - Q:>eracimais -513 -5.056 -1.203 
6 Resultado da Equivalenaa PatriiTOlial 116.701 -3.793 -6.864 

Resultado Operacional 265.675 105.529 130.798 
Resultado Nao Q:>eracicml -518 49 157 
Resultado Artes do IR 265.157 105.577 130.955 
PrOJisao pa"a IRe Ca1tribui<;OO Scxial -34.050 -44.274 -45.733 
IRDferido 0 9.595 -fQ7 

L..ucro I Prejuizo do Exercicio 231.107 70.898 84.395 

2005 1,7199 
2004 1,6995 
2003 1,5117 

2003 1,1377 
2004 1,0120 
2005 1,0000 

Fonte: Autor 
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2.1.1 ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL 

As analises vertical e horizontal permitem detalhar a situac;ao economica 

da empresa. 

Segundo ASSAF, MARTINS (1996, p. 236), a analise vertical e horizontal e 

uma das tecnicas mais simples de aplicac;ao, pois a mesma consiste na comparac;ao 

de valores absolutos atraves do tempo. Estes valores sao obtidos de uma mesma 

demonstrac;ao contabil, pela evoluc;ao dos diversos montantes patrimoniais e de 

seus resultados absolutos. 

Segundo SILVEIRA (2006, p. 8), a tecnica da analise denominada Analise 

Vertical constitui-se num processo comparativo, que consiste em identificar a 

participac;ao percentual de cada componente da demonstrac;ao financeira em 

relac;ao ao seu total, ou seja, consiste em estabelecer como 100%, no Balanc;o 

Patrimonial o total do Ativo e Passivo, e na Demonstrac;ao do Resultado do 

Exercicio, a Receita Uquida. A analise vertical e importante para avaliar a estrutura 

de composic;ao de itens e sua evoluc;ao no tempo (IUDICiBUS, 1998, p. 93). 

A analise vertical e desenvolvida atraves de comparac;oes relativas entre 

valores afins ou relacionaveis identificados numa mesma demonstrac;ao contabil. A 

analise vertical tern como intenc;ao demonstrar a participac;ao das contas na 

composic;ao do ativo, do passivo e da demonstrac;ao de resultados. ASSAF, 

MARTINS (1996, p.242) esclarecem que a analise vertical permite, mais 

efetivamente, o conhecimento de todas as alterac;oes ocorridas na estrutura dos 

relat6rios analisados, complementando-se, com isso, as conclus6es obtidas pela 

analise horizontal. 0 mesmo diz PADOVEZE (2000), a analise vertical como os 

demais instrumentos de analise, deve ter seus resultados analisados conjuntamente 

com a analise horizontal e demais indicadores economicos financeiros, para assim 

nao tirar conclusoes precipitadas da situac;ao da empresa. 

A finalidade principal da analise horizontal e apontar o crescimento de itens 
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dos Balangos e das Demonstragoes de Resultados (bern como de outros 

demonstratives) atraves dos perfodos, a fim de caracterizar tend€mcias (IUDICIBUS, 

1998, p. 90). 

Permite que se avalie a evolugao nominal dos varios itens de cada 

demonstragao contabil em intervalos sequenciais de tempo, identificando a evolugao 

dos diversos elementos patrimoniais e de resultados ao Iongo de determinado 

perfodo, caracterizando uma analise temporal da empresa. Ainda segundo 

PADOVEZE (2000, p. 141), e o instrumental que calcula a variagao percentual 

ocorrida de urn perfodo para o outro, buscando evidenciar se houve crescimento ou 

decrescimento do item analisado. 

A analise horizontal consiste no calculo da evolugao ou da involugao dos 

saldos das contas das demonstragoes contabeis. Sendo assim, a analise horizontal 

tern como intengao demonstrar a variagao dos saldos das contas do ativo, passivo e 

da demonstragao de resultados atraves dos exercfcios ocorridos (ASSAF, 

MARTINS, 1996, p.236). 

Porem, deve-se ressaltar que, quando ha comparagao de Indices ou de 

contas de uma serie de exercfcios, ha o problema da alteragao do poder aquisitivo 

da moeda, que para uma correta analise horizontal do Balango Patrimonial e da 

Demonstragao do Resultado, e necessario proceder a atualizagao dos respectivos 

valores. Este procedimento, visa amenizar o efeito inflacionario e melhorar a 

comparabilidade dos valores no tempo (SILVEIRA, 2006, p. 8). Neste caso, para 

realizagao deste estudo os valores de 2003 e 2004 serao corrigidos pelo IGPM. 

2.1.2 ANALISE ATRAVES DE iNDICES 

Esta analise procura relacionar elementos afins das demonstragoes 

financeiras, de forma a melhor extrair conclusoes da situagao da empresa. Para 
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MATARAZZO (1998), este tipo de analise permite obter relagoes entre contas ou 

grupos de contas das demonstragoes contabeis, com vistas a revelar aspectos 

importantes da situagao economica ou financeira da empresa. 

Os indices sao classificados conforme a sua abordagem financeira, 

estrutural e economica, sendo que todos eles fornecem ao executivo uma visao 

estatica da organizagao, pois os mesmos sao calculados com base na estrutura 

tradicional dos balangos. 

Os principais aspectos revelados pelos indices sao: 

Liquidez 

Situa<;ao Financeira::::::::. 

Estrutural 

Situagao Economica --~ Rentabilidade 

Indices estes que sao denominados: Indices de Estrutura de Capitais, 

Indices de Liquidez, Indices de Rentabilidade. 

Os aspectos da situagao financeira sao evidenciados atraves dos indices 

de estrutura de capitais e de liquidez (Disponibilidade/Capital), enquanto que os 

aspectos da situagao economica sao obtidos pelos indices de rentabilidade (Lucro 

ou Prejuizo). 

A analise dos indices de estrutura de capitais e utilizada para medir a 

composigao (estrutura) das fontes de recursos da empresa, indicando a relagao de 

dependencia da empresa de capitais de terceiros, ou seja, se a empresa, utiliza-se 

mais de recursos de terceiros (exigiveis) ou dos recursos dos proprietaries (proprio). 

Os indices de liquidez sao uma medida de avaliagao da capacidade 

financeira da empresa para satisfazer seus compromissos frente a terceiros, ou seja, 

permite avaliar quao s61ida e base da situagao financeira de uma empresa 

(SILVEIRA, 2006, p. 9). 

A analise dos indices de rentabilidade, segundo MATARAZZO (1998, p 

181 ), mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, isto e, quanto renderam 
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os investimentos e, portanto, qual o grau de exito economico da empresa, sendo 

importantes indicadores para avaliar o retorno sobre os recursos pr6prios investidos 

na empresa. 

Os principais Indices envolvendo a estrutura de capital, liquidez e 

rentabilidade que sao utilizados para analise de balanc;o e que serao utilizados neste 

estudo, sao os seguintes: 
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2.1.2.1 Analise Financeira 

A analise financeira consiste nos Indices indicadores de liquidez. Estes 

Indices visam medir a capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja, sua 

habilidade em cumprir corretamente as obrigac;6es passivas assumidas (ASSAF, 

MARTINS, 1996, p.245). 

A interpretac;ao destes Indices reflete uma posic;ao financeira em urn dado 

memento de tempo, isto e, na data de levantamento dos valores. 

Os indicadores de liquidez dividem-se em lndice de liquidez imediata, 

lndice de liquidez seca, lndice de liquidez corrente e fndice de liquidez geral. 

Liquidez lmediata 

Este lndice mede a capacidade financeira da empresa em pagar 

imediatamente seus compromissos. Quante a empresa possui para liquidar 

imediatamente a cada R$ de dlvida de curto prazo, ou seja, quanto a empresa 

possui disponlvel em caixa para cada R$ 1 de dlvida total. 0 lndice de liquidez 

imediata reflete a porcentagem do passive circulante que pode ser saldada 

imediatamente atraves da utilizac;ao do caixa. 

Liquidez Seca 

0 lndice de liquidez seca representa a porcentagem do passive circulante 

que pode ser coberta pelo ativo circulante ap6s o desconto dos estoques e das 

despesas pagas antecipadamente, ou seja, quanto a empresa possui de ativo 

lfquido para cada R$ 1 de passive circulante. 

Liquidez Corrente 

0 lndice de liquidez corrente indica o quanto o ativo circulante tara frente 

ao passive circulante, isto e, qual a proporc;ao da relac;ao entre o ativo circulante e o 
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passivo circulante, quanto a empresa possui de ativo circulante para cada R$ 1 de 

passivo circulante. 

Liquidez Geral 

0 fndice de liquidez geral representa o quanto a soma do ativo circulante e 

o ativo realizavel a Iongo prazo fara frente a obrigag6es de curto e Iongo prazo, ou 

seja, quanto a empresa possui de ativo circulante mais o realizavel a Iongo prazo 

para cada R$ 1 de dfvida total. 

2.1.2.2 Analise Estrutural 

A analise estrutural consiste de indices que visam aferir a composigao das 

fontes passivas de recursos de uma empresa. 

Estes indices fornecem elementos para avaliar o grau de comprometimento 

financeiro de uma empresa perante os seus credores e a capacidade de fazer frente 

aos compromissos de Iongo prazo (ASSAF, MARTINS, 1996, p.249). 

Participac;ao de Capital de Terceiros 

A participagao de capitais de terceiros ou endividamento indica quanto a 

empresa possui de capital de terceiros para cada R$ de capital proprio, isto e, 

quanto a empresa tomou de capita is de terceiros para cad a R$ 1 00 de capital 

proprio. 

Composic;ao das Exigibilidades 

A composigao das exigibilidades ou composigao do endividamento 

demonstra o quanto da divida e de curto prazo, o restante da divida e de Iongo 

prazo, ou seja, qual o percentual de obrigag6es a curto prazo em relagao as 
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obrigac;oes totais. 

lmobiliza~ao de Recursos Pr6prios 

lmobilizac;ao de recursos proprios ou imobilizac;ao do patrimonio liquido 

indica quanto do ativo permanente e financiado pelo Capital Proprio, isto e, quantos 

R$ a empresa aplicou no ativo permanente para cad a R$ 1 00 do patrimonio liquido. 

0 quociente sendo inferior a urn (1 ), indica a existencia do capital circulante proprio, 

utilizado para financiar parte do capital de giro. 

Capitaliza~ao 

A capitalizac;ao significa quanto do ativo medio e financiado por capitais 

proprios. Para cada real de ativo medio obteve origem em capital proprio, a empresa 

esta trabalhando com maior parte de capital proprio. Indica o volume de recursos 

gerados e que permanecem na empresa financiando suas atividades. 

2.1.2.3 Analise Economica 

A analise economica e composta dos indices indicadores de rentabilidade, 

que sao a margem liquida, a rentabilidade do ativo (retorno sobre o ativo), a 

rentabilidade do patrimonio liquido (retorno sobre o patrimonio liquido) e a 

produtividade. 

Margem Liquida 

A margem liquida e relac;ao entre o lucro liquido e o valor da vendas 

liquidas do periodo, indicando o quanto a empresa ganhou com o montante da 

vend a, ou seja, quanto a empresa obtem de lucro para cad a R$ 100 vendidos. Este 

indice tambem e obtido atraves da analise vertical do demonstrative de resultados. 
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Rentabilidade do Ativo 

A rentabilidade do ativo revela o retorno produzido pelo total das 

aplicagoes realizadas par uma empresa em seus ativos, quanta a empresa obtem de 

Iuera para cad a R$ 100 de investimento total. Este lndice auxilia na determinagao do 

custo financeiro maximo que poderia incorrer na captagao de capitais de terceiros. 

Sendo superior a unidade indica que a lucratividade nao foi suficiente para 

cobrir o valor investido na empresa. 

Rentabilidade do Patrimonio Liquido 

A rentabilidade do patrimonio liquido mensura o retorno dos recursos 

aplicados na empresas pelos seus proprietarios, isto e, determina a relagao entre o 

Iuera obtido e as recursos pr6prios aplicados para o alcance do Iuera, quanta a 

empresa obtem de Iuera para cad a R$ 1 00 de investimento total. 

Produtividade 

A produtividade representa a proporgao do ativo que circulou devido a 

venda de mercadorias durante um determinado perlodo (exercicio), isto e, quanta a 

empresa vendeu para cada R$ 1 de investimento total. 

2.1.3 ANALISE DO CAPITAL DE GIRO 

Existem diversas interpretagoes para o conceito de capital de giro, 

entretanto ASSAF, MARTINS (1996, p.276) esclarecem que o capital de giro 

identifica as recursos provenientes do ativo circulante que circulam na empresa 

promovendo sua operagao, par isso o mesmo tambem e chamado de capital 

circulante. 

0 capital de giro (CCL) resulta da diferenga entre o passivo nao circulante 
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(PNC) e o ativo nao circulante (ANC), sabre os quais falaremos nos proximos 

capitulos. 

A analise do capital de giro e importante na administragao financeira, 

porque demonstra como a empresa consegue recuperar todos os custos e despesas 

incorridos no decorrer do ciclo operacional e obter o Iuera esperado, atraves da 

receita dos produtos e/ou servigos prestados. Dentro do estudo do capital de giro 

temos a classificagao seguinte: 

Capital em Giro=> Capital em Circulagao =>Total do Ativo; 

Capital de Giro=> Capital Circulante =>Total do Ativo Circulante (AC); 

Capital de Giro Uquido => Capital Circulante Uquido (CCL) => Total do 

Ativo Circulante menos Total do Passivo Circulante (AC - PC); 

Capital de Giro Proprio => Capital Circulante Proprio => Total do 

Patrim6nio Uquido menos Total do Ativo Permanente (PL- AP) e 

Capital Disponivel na Empresa => Total do Passivo Circulante mais Total 

do Passivo Exigivel a Longo Prazo mais Total do Patrim6nio Uquido (PC + PELP + 

PL) (SILVEIRA, 2006, p. 10). 

2.2 CICLOMETRIA 

2.2.1 CICLO DE PRODUCAO, OPERACIONAL E FINANCEIRO 

Utilizando-se as tecnicas da analise de balango, torna-se possivel 

mensurar os indicadores da ciclometria da empresa, os quais permitem determinar o 

volume media de capital aplicado e de origens que se renovam em determinado 

periodo. Conforme MATARAZZO (1998, p. 317) "(. . .) atraves dos dados das 

demonstraqoes financeiras, podem ser ca/culados, por exemp/o, quantos dias, em 

media a em pre sa tera de esperar para receber suas duplicatas. (. .. )" , originando os 
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denominados indices: prazos medios de recebimento das vendas (PMRV), prazos 

medios de renovagao dos estoques (PMRE) e prazos medios de pagamento das 

compras. 

MATARAZZO (1998, p. 324) destaca ainda que, conjugando-se os tres 

indices tem-se os denominados ciclos da operagao de uma empresa: Cicio 

Operacional (PMRE + PMRV) e Cicio Financeiro (Cicio Operacional- Prazo Medios 

de Pagamento de Compras). 

0 Cicio de Produgao refere-se ao prazo medio de manutengao de estoque 

de materias-primas, mais o prazo medio dos produtos no processo de elaboragao e 

mais a media de permanencia dos produtos acabados em estoque ate a sua venda. 

Compreende a armazenagem de materia-prima, transformagao da materia-prima em 

produto acabado e armazenagem do produto acabado. 0 Prazo Medio de 

Renovagao dos Estoques (PMRE) representa na empresa comercial, o tempo medio 

de estocagem de mercadorias, na empresa industrial, o tempo de produgao e 

estocagem. 0 Prazo Medio de Recebimento de Vendas (PMRV) sao quantos dias a 

empresa terc~ de esperar para receber suas duplicatas. 0 PMRV nao afeta o fluxo de 

caixa, mas apenas o volume de investimentos (MATARAZZO, 1998, p. 317 e 320). 

Expressa o tempo decorrido entre a venda e o recebimento. 

0 Cicio Operacional compreende a soma do Cicio de Produgao mais o 

prazo medio de recebimento das mercadorias vendidas aos clientes da empresa, ou 

seja, e o tempo decorrido entre a compra e o recebimento da venda da mercadoria. 

Compreende o periodo em que a empresa mantem recursos investidos na produgao 

de urn produto ou estocagem de mercadorias e prazo de recebimento de duplicatas 

a receber, o qual representa urn indicador do volume de investimento necessaria 

para financiar os clientes. 0 periodo resultante refere-se ao tempo necessaria para 

empresa promover o retorno do capital investido na produgao. Segundo 

MATARAZZO (1998, p. 325), o Cicio Operacional mostra o prazo de investimento. 

Em empresas industriais tendem a ser mais longos, influenciados pelos ciclos de 
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estocagem de materia-prima, produtos em elaboragao e produtos acabados, ja em 

empresas comerciais sao menores, influenciados apenas pelo prazo de renovagao 

de estoques e recebimento das vendas. 

Segundo SILVEIRA (2006), os calculos destes ciclos sao definidos da 

seguinte maneira: 

Empresa Comercial: 

CO = PMEe + PMEdr 

CF e = CO - PMEopg 

Empresa Industrial: 

Onde: 

CO= CP + PMEdr 

CP = PMEmp + PMEpe + PMEpa 

CF = CO - PMEopg 

CO: Cicio Operacional; 

CF: Cicio Financeiro 

CP: Cicio de Produgao 

PME: Prazo Medio de Estoque 

DR: Duplicatas a receber 

DPG: Duplicatas a Pagar 

MP: Materia-Prima 

PE: Produto em Elaboragao 

PA: Produto Acabado 

E: Equivalente a receita 

Paralelamente ao ciclo operacional ocorre o financiamento concedido pelos 

fornecedores, a partir do momento da compra. Se o prazo medio do pagamento de 

compras for superior ao PMRE, entao os fornecedores financiaram tambem uma 

parte das vendas da empresa. 

0 Cicio Financeiro tambem chamado de Cicio de Caixa (MATARAZZO, 
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1998, p. 325) e resultado da diferen(fa dos prazos de pagamentos dos fornecedores 

da empresa e o seu Cicio Operacional, ou seja, pode ser entendido como o perfodo 

decorrido entre o pagamento dos fornecedores (compras) e o recebimento das 

duplicatas (vendas). Indica o periodo em que a empresa tera de financiar suas 

opera<f6es, sem os recursos dos fornecedores, optando por outras fontes de 

financiamentos, ou seja, a diferen<fa entre o Cicio Operacional e o Cicio Financeiro 

evidencia o perfodo de tempo ao qual a empresa deve suportar com seus pr6prios 

recursos a sua opera(fao. Traduzindo, e o tempo decorrido entre o memento em que 

a empresa coloca o dinheiro, saidas de caixa (pagamentos a fornecedores) e o 

memento em que recebe as vendas, entradas de caixa (recebimento de clientes) eo 

periodo em que a empresa precisa arrumar financiamento (SILVEIRA, 2006, p. 27). 

2.3 REESTRUTURACAO DAS CONTAS PARA ANALISE DINAMICA 

2.3.1 APRESENTACAO TRADICIONAL DO BALANCO PATRIMONIAL 

Conforme SILVEIRA (2006, p. 17-25), o balan<fo de uma empresa contem 

todas as contas que comp6em o seu ativo e passive. A apresenta(fao tradicional 

mostra o balan(fo como um quadro no qual as diversas contas encontram-se 

agrupadas de acordo com os dois criterios de classifica<fao. 0 primeiro distingue, 

verticalmente, as contas do ativo das contas do passive. Em sentido ample, as 

contas do ativo representam aplica(f6es ou usos de fundos, enquanto as contas do 

passive representam as origens ou fontes de fundos utilizados pela empresa. 0 

segundo agrupa, horizontalmente, as contas do ativo e passive de acordo com os 

prazos das aplica<f6es e das origens de fundos numa ordem de disponibilidade 

decrescente. 

• ATIVO 
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Na apresentaQao tradicional dos balanQOS o ativo encontra-se dividido em 

ativo circulante e ativo nao circulante. 0 ativo circulante desdobra-se nos grupos do 

disponfvel e do realizavel a curto prazo. 0 disponfvel compreende os valores que 

sao utilizados livremente na movimentaQao dos negocios da empresa. Neste grupo 

incluem-se, entre outras, as contas de caixa e depositos em bancos. 0 realizavel a 

curto prazo compreende os valores de conversao a curto prazo ou no prazo do ciclo 

de produQao da empresa. Sao tfpicas deste grupo as contas de estoques e as 

contas a receber de clientes. 0 ativo nao circulante compreende os valores de 

conversao a Iongo prazo e os investimentos permanentes ou quase permanentes, 

considerados essenciais ao funcionamento da empresa. Pertencem a este grupo as 

contas representativas das instalaQ6es, vefculos, terrenos, imobilizaQ6es financeiras, 

emprestimos a Iongo prazo, etc. 

• PASSIVO 

Na apresentaQao tradicional dos balanQos o passivo encontra-se dividido 

em passivo circulante e passivo nao circulante. 0 passivo circulante compreende as 

contas representativas das obrigaQ6es da empresa para com terceiros, da 

exigibilidade a curto prazo ou dentro do proximo ciclo de produQao da empresa. Sao 

tfpicas desse grupo as contas a pagar a fornecedores e os emprestimos a curto 

prazo. 0 passivo nao circulante compreende as contas representativas das 

obrigaQ6es para com terceiros, de exigibilidade a Iongo prazo. Neste grupo, incluem

se, entre outras, as contas de capital, lucros suspensos, reservas, emprestimos a 

Iongo prazo, etc. 

Embora a classificaQao horizontal da apresentaQao tradicional apresente 

uma serie de vantagens, ela se mostra inadequada para uma analise dinamica da 

situaQao econ6mico-financeira das empresas. De fato, os prazos de permanencia 

durante OS quais OS fundos ficam a disposiQaO da empresa sao muito mal 

mensurados atraves da classificaQao horizontal apresentada. lsto pode ser ilustrado 
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considerando-se o estoque de uma pequena empresa que compra e vende carros 

usados. Admitindo-se que os carros permanecem em estoque por urn prazo 

aproximado de quinze dias, o valor do estoque constituira uma aplicaQao de fundos 

em prazo inferior a 1 (urn) ano, classificando-se portanto, no ativo circulante. 

Todavia, admitindo-se a empresa como uma entidade em funcionamento, sera 

necessaria que ela mantenha em estoque certa quantidade permanente de carros a 

fim de evitar posslveis perdas de vendas. Neste caso, o valor desse estoque 

permanente, que precisa ser renovado constantemente, representa uma aplicaQao 

permanente de fundos para a empresa. 

Em geral, certas contas do ativo e passivo renovam-se constantemente a 

medida que se desenvolvem as operaQ6es da empresa. Este fato constitui a base 

para uma nova classificaQao horizontal a ser apresentada mais adiante, que enfatiza 

os ciclos economico-financeiro de uma empresa, fornecendo informaQ6es para 

analise dinamica em oposiQao a analise estatica normalmente realizada atraves das 

informaQ6es fornecidas pela classificaQao tradicional. 

2.3.2 PADRAO DE CLASSIFICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL EM CONTAS 

ERRATICAS, CiCLICAS E N.AO CiCLICAS 

Segundo Fleuriet (2003, p.27) procede no sistema de classificaQao das 

contas diferenciando do sistema tradicional, adaptando mais para fins de analise da 

Dinamica Financeira, conforme a seguir: 

A. Ativo 

A.1 Contas Erraticas do ativo ou Clclicas Financeiras (ACF) 

Sao contas de curto prazo nao necessariamente renovaveis ou ligadas a 

atividade operacional da empresa. 
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A.1.1 Disponfvel 

Compreende os valores que podem ser utilizados livremente na 

movimenta9ao dos negocios, assim como os valores de conversao imediata. Contas 

representaveis deste grupo: 

Caixa 

Bancos com movimento 

Cheques em transito 

Cheque a receber 

Vales Postais 

Numerario em transito 

Depositos bancarios a vista 

Os tftulos de livre circula9ao (Open Market), devido ao lucro que 

proporcionam, sao classificados no item A.1.2, "Tftulos Negociaveis", nao obstante a 

alta liquidez que possuem. 

A.1 .2 Tftulos Negociaveis 

Abrangem as aplica96es em valores mobiliarios negociaveis a curto prazo, 

efetuadas com o objetivo de absorver excesso de caixa e obter lucro. Contas 

representaveis destas aplica96es 

Letras de cambio 

Letras imobiliarias 

Certificados de depositos 

Tftulos e valores mobiliarios 

Tftulos de livre circula9ao (Open Market) 

A.1.3 Outros Ativos de Curto Prazo 

Englobam os valores de curto prazo nao classificaveis em itens anteriores, 

tais como cn3ditos concedidos a terceiros, em transa96es nao ligadas ao objeto 
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social da empresa, desembolsos necessaries, valores vinculados, etc. contas 

representativas destes valores: 

Letras a receber 

Titulos a receber 

Valores a receber 

Dividas em liquidaQao 

Bancos e/ vinculadas 

Contas correntes 

Devedores diversos 

Empresas coligadas 

A.2 Contas ciclicas do ativo (ACC) 

Sao contas de curto prazo, renovaveis e ligadas a atividade operacional da 

empresa. 

A.2.1 Clientes 

lncluem os creditos a receber de clientes pela venda de mercadorias, 

produtos ou serviQOS, objeto da atividade operacional da empresa. Contas 

representativas destes creditos: 

Contas a receber de clientes 

Duplicatas a receber 

Clientes, fregueses, contas a receber 

Titulos a receber 

Contas correntes de clientes 

Os saldos das contas do passive que representam estimativas de perdas 

futuras no recebimento de creditos concedidos a clientes sao subtraidos dos valores 

correspondentes do ativo, a fim de se obter o valor liquido das contas deste grupo. 

Contas subtraidas deste grupo: 



Provisao para devedores duvidosos 

Provisao legal para meios de credito 

Provisao para contas incobraveis 

Provisao para perdas futuras 

A.2.2 Estoque 
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Compreende mercadorias, produtos em elaboragao e acabados destinados 

a venda. Os materiais adquiridos para transformagao no processo produtivo ou 

agregagao aos produtos elaborados, alem dos materiais de uso, consumo e 

reposigao necessarios ao funcionamento tecnico e administrativo da empresa. Sao 

contas representativas desses elementos: 

Mercadorias, existEmcias, inventarios. 

Produtos acabados, produtos em elaboragao e materias-primas. 

Materiais de fabricagao, embalagens, combustfvel. 

Estoques, materiais diversos, material de expediente. 

Almoxarifado, ferramentas, material de limpeza. 

Adiantamentos a fornecedores, importag6es em andamento. 

Mercadorias em transito. 

As contas de adiantamento a fornecedores e importagoes em andamento 

somente recebem a classificagao acima indicada quando se referem a fornecimento 

e importagoes de bens componentes do estoque, conforme ja definido. 

A.2.3 Despesas pagas Antecipadamente 

Englobam as despesas correspondentes a bens e servigos adquiridos pela 

empresa, mas ainda nao utilizados na data do balango. A sua apropriagao como 

despesa somente ocorrera no exercfcio seguinte. Contas representativas destas 

despesas: 

Depositos restitufveis (ligados a importagoes) 



Alugueis a veneer, comissoes pagas a veneer 

Premios de seguros a veneer, selos postais 

Materiais de expediente, impressos, materiais de limpeza 
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Essas despesas quando nao renovaveis e ligadas as atividades 

operacionais da empresa deverao ser classificadas no item A.1.3, "Outros Ativos de 

Curto Prazo". 

A.3. Contas Nao Ciclicas do Ativo (ANC) 

Sao contas que representam aplica<;oes por prazo superior a 1 (urn) ano. 

A.3.1 Realizavel a Iongo prazo 

Compreende os valores de prazo de conversao superior a 1 (urn) ano, nao 

classificaveis nos itens A.3.2. (lnvestimentos), A.3.3 (Ativo lmobilizado) e A.3.4 (Ativo 

Diferido ). Principais contas deste grupo: 

Letras a receber, credito com empresas subsidiarias ou coligadas. 

Titulos e valores, estoques vinculados, devedores diversos. 

Creditos com diretores, creditos com acionistas. 

A nova Lei das Sociedades Anonimas (art. 179, II) classifica neste grupo os 

creditos de opera<;oes feitas, nas alheias ao objeto social, as sociedades coligadas, 

ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da empresa. 

A.3.2 lnvestimentos 

Englobam as aplica<;oes permanentes em outras sociedades e os creditos 

de qualquer natureza, nao oriundos da atividade operacional da empresa. Contas 

representativas deste grupo. 

A<;oes, aplica<;oes por incentivos fiscais. 

lnvestimentos em outras empresas 



Reflorestamento - Lei 1506 

Participagoes em coligadas e/ou controladas 

Terrenos (nao destinados a fins operacionais) 
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Valores a receber a Iongo prazo (relativos a operagoes nao ligadas ao 

objeto social) 

A.3.3 Ativo lmobilizado 

Abrange as aplicagoes permanentes em bens destinados a manutengao 

das atividades da empresa. Tais bens podem ser de natureza tangfvel (construgoes, 

equipamentos, maquinas, etc.), ou intangfvel (marcas e patentes, concessoes e 

direitos, etc.) Contas representativas do lmobilizado: 

lnstalagoes, maquinas, equipamentos, m6veis e utensflios 

Terrenos, construgoes em andamento 

Marcas de fabrica, patentes, nome comercial e aviamento 

Adiantamentos a fornecedores e importagoes em andamento 

As contas adiantamentos a fornecedores e importagoes em andamento 

integram este item quando se referem a fornecimentos ou importagoes de bens 

destinados ao ativo imobilizado. 

Os saldos das contas que indicam provisao para a perda de bens do ativo 

permanente devem ser subtrafdos dos respectivos originais para se obter seu valor 

lfquido, entre os quais temos: 

Provisao para depreciagao 

Provisao para amortizagao 

Provisao para exaustao 

A.3.4. Ativo Diferido 

Compreende as despesas relativas a bens e servigos adquiridos pela 

empresa, cujos beneffcios se estendem a varios exercfcios futuros, devendo a sua 
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apropria<;ao como despesa ocorrer durante esses exercicios proporcionalmente a 

seu consumo ou periodo de utiliza<;ao. Contas representativas destas despesas: 

Salarios e honorarios antecipados 

Juras pagos antecipadamente 

Despesas pn3-operacionais 

Gastos de promo<;ao e organiza<;ao da sociedade 

Gastos de reorganiza<;ao e reestrutura<;ao 

B. PASSIVO 

8.1. Contas erraticas do passivo ou Ciclicas Onerosas (PCO) 

Sao contas de curta prazo, nao necessariamente renovaveis ou ligadas a 

atividade operacional da empresa. 

8.1.1. Duplicatas Descontadas 

Compreende o montante dos titulos a cn3dito da empresa, cuja posse e 

propriedade e transferida a institui<;oes, atraves de endosso, em troca do valor dos 

titulos ap6s deduzidas as despesas incidentes sabre a opera<;ao. Contas usuais 

deste grupo: 

Dividendos a pagar 

Credores diversos 

Titulos a pagar 

Letras de cambia 

Credores no exterior 

Financiamentos 

8ancos com garantia 

Impasto de renda a pagar 

8.2. Contas Ciclicas do Passivo (PCC) 
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Sao contas de curta prazo, renovaveis e ligadas a atividade operacional da 

empresa. 

8.2.1. Fornecedores 

A conta de fornecedores a ser inclufda no passivo cfclico refere-se 

unicamente ao fornecimento de insumos operacionais regulares. Os fornecimentos 

para imobiliza96es nao devem ser af inclufdos. Compreendem as obriga96es de 

curta prazo da empresa, provenientes da compra de mercadorias, materias-primas, 

materiais, etc., utilizados na atividade operacional da empresa. Contas 

representativas deste grupo: 

Contas a pagar 

Fornecedores 

Credo res por financiamento 

Contas correntes 

Vendedores 

Duplicatas a pagar 

Fornecimentos a pagar 

8.2.2. Outras Obriga96es de Curto Prazo-Parte Ciclica 

Englobam as obriga96es de curta prazo renovaveis e ligadas a atividade 

operacional da empresa. Contas usuais deste grupo: 

Impastos a pagar sabre opera96es 

Ordenados a pagar 

Contribui96es sociais a recolher 

INSS- arrecada9ao a recolher 

8.3. Contas Nao ciclicas do Passivo (PNC) 

Sao contas que comp6em o passivo permanente da empresa. 
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8.3.1. Obrigac;6es a Longo Prazo 

Englobam as obrigac;oes cuja liquidac;ao excede o prazo de 1 (um) ana. 

Contas representativas deste grupo: 

Letras de cambia 

Credores no exterior 

Tftulos a pagar 

Financiamentos 

Emprestimos 

Acionistas com emprestimos 

FGTS (nao optantes) 

Debentures a pagar 

Hipotecas 

8.2.3. Resultado de Exercicios Futuros 

Compreendem as receitas de exercicios futuros diminuidos dos custos e 

despesas a elas correspondentes. 

8.3.3. Capital Realizado 

Compreende o capital social da empresa constante dos estudos 

registrados na Junta Comercial, quando totalmente integralizados. Se o capital social 

nominal nao estiver totalmente integralizado, a parcela a integralizar que consta no 

ativo do balanc;o patrimonial devera ser dele subtrafda para se obter o valor do 

capital ja integralizado. 

8.3.4. Reservas de Lueras 

Abrangem as reservas constitufdas a partir do Iuera liquido dos exercfcios. 

Principais contas deste grupo: 



Reserva legal 

Reserva estatutaria 

Reserva livre 

Reserva para investimento 

Reserva para protegao do ativo imobilizado 

8.3.5. Reservas de Capital 

Englobam as seguintes contas: 

Agio ( oriundo de subscrigao) 

Renda de partes beneficiarias e bonus de subscrigao 

Premio recebido na emissao de debentures 

Doagoes e subvengoes para investimento 

Corregao monetaria do capital realizado 

8.3.6. Reservas de Reavaliagao 
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Sao aquelas provenientes de novas avalia<;oes de bens do ativo baseados 

em laudos aprovados pela assembleia geral. Contas tipicas: 

Reservas de reavaliagao do imobilizado 

Reserva de reavaliagao de estoques 

Observagao: As a<;oes em tesouraria devem aparecer destacadas no 

balango, deduzidas da conta do patrimonio liquido que registra a origem dos 

recursos na aquisigao. 

2.3.3 ROTEIRO DE CLASSIFICACAO DE CONTAS 

A classificagao das contas no modelo integrado deve ser feita pelo 

conteudo e nao pelo nome. 



A. CLASSIFICACAO DAS CONT AS CiCLICAS DO ATIVO 

Contas a receber de clientes 

Duplicatas a receber de clientes 

Contas correntes de clientes 
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Depositos de cau<;ao referentes a contratos de fornecimento e/ou servi<;os 

Adiantamentos de empregados 

Contas e tftulos a receber de clientes 

Materias-primas 

Produtos acabados e semi-acabados 

Produtos em elabora<;ao 

Estoques de opera<;ao 

Mercadorias em transito 

lmporta<;6es em andamento 

Adiantamento a fornecedores 

Embalagens 

Provisoes ligadas as opera<;6es 

Despesas pagas antecipadamente 

B. CLASSIFICACAO DAS CONTAS CiCLICAS DO PASSIVO 

Fornecedores 

Duplicatas a pagar 

Vendedores 

Impastos a pagar sabre opera<;6es 

Contribui<;6es a pagar 

Ordenados a pagar 

C. CONTAS PERMANENTES DO ATIVO 

lnvestimentos ffsicos e financeiros 



Participagao em outras empresas 

Letras, titulos com mais de 1 (urn) ano 

Estoques vinculados 

Ativos imobilizados 

Patentes 
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Todas as contas de pagamento antecipado que exceda 1 (urn) ano, e que 

sao apropriadas por exerdcio 

D. CONTAS PERMANENTES DO PASSIVO 

Obrigag6es a Iongo prazo, inclusive acionistas 

FGTS nao optantes, debentures, hipotecas, etc 

Resultados pendentes e de exerdcios futuros 

Lucros suspensos 

Capital 

Reservas de lucro e de capital 

Corregao monetaria do capital 

Reservas de reavaliagao do imobilizado e dos estoques 

E. CONTAS ERRATICAS DO ATIVO 

Caixa 

Bancos com movimento 

Aplicag6es financeiras a curto prazo 

Cheques em transito e a receber 

Numerario em transito e a receber 

Empresas coligadas-dividas a curto prazo 

F. CONTAS ERRATICAS DO PASSIVO 

Duplicatas e titulos descontados 



Emprestimos a curto prazo 

Dividendos a pagar 

Credores diversos 

Impasto de renda a pagar 

Valores de terceiros 

2.4 A DINAMICA FINANCEIRA DAS EMPRESAS 
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Antes de entrar na analise do capital de giro (CCL), com a qual e possivel 

determinar a situa<;ao financeira, os investimentos operacionais e o saldo de 

tesouraria, foi necessaria a reestrutura<;ao do balan<;o patrimonial, conforme itens 

descritos nos t6picos anteriores. E importante conhecer a capacidade financeira da 

empresa em saldar suas dividas de curto prazo, com isso a administra<;ao do capital 

de giro tern por objetivo administrar cada um dos ativos circulantes e passivos 

circulantes, de tal forma que um nivel aceitavel de capital circulante liquido seja 

mantido, ou seja, quanta maior for o indice ativos circulantes/ativos totais, menos 

lucrativa e arriscada sera a empresa, e quanta maior for o indice passivos 

circulantes/ativos totais, mas a empresa tera Iueras e riscos. A politica estabelecida 

para os passivos circulantes significa tecnicas agressivas para niveis altos de alto 

lucro/alto risco, ou niveis baixos, de baixo lucro/baixo risco (SILVEIRA, 2006, p. 38). 

SILVEIRA (2006, p. 18) conforme ja dito, ainda esclarece que "certas 

contas do Ativo e do Passivo renovam-se constantemente a medida que se 

desenvolvem as opera<;oes da empresa", isto e, a estrutura tradicional dos balan<;os 

nao leva em conta os ciclos economico-financeiros das empresas (Cicio de 

Produ<;ao, Cicio Operacional e Cicio Financeiro ). 

Com a reclassifica<;ao do balan<;o patrimonial em contas ciclicas e erraticas 

sera possivel realizar a analise avan<;ada do capital de giro, a analise dinamica da 

empresa. 



48 

0 Capital de Giro (CCL), resulta da diferenc;a entre o passivo nao circulante 

(PNC) e o ativo nao circulante (ANC), portanto obtem-se para o CCL, a seguinte 

equac;ao: 

CCL = PNC - ANC 

0 CCL representa urn conceito economico-financeiro, e nao legal, firmando 

uma fonte de recursos permanentes, necessaria para financiar a necessidade de 

capital de giro da empresa. Quando o CCL for positivo maior sera a liquidez da 

empresa e menor a possibilidade de apresentar situac;ao de desequilfbrio financeiro, 

e quando negativo, indica uma aplicac;ao de fundos de curta prazo para o 

financiamento de parte de seu ativo permanente, o que aumenta o risco de 

insolvemcia da empresa (SILVEIRA, 2006, p. 38). 

A diferenc;a entre fontes e aplicac;6es de capital de giro e chamada de NCG 

- Necessidade de Capital de Giro ou lOG. 

A Necessidade de Capital de Giro e composta por itens que mantem 

relac;ao direta com as atividades operacionais, ou seja, ligadas a contas cfclicas do 

ativo e passivo, que e o ativo circulante cfclico menos o passivo circulante cfclico. 

Podemos obter a NCG pela seguinte equac;ao: 

NCG = ACC - PCC 

A NCG quando positiva significa que as aplicac;6es no ACC sao superiores 

as fontes dos recursos do PCC, o que gera necessidades de recursos, para as quais 

a empresa deve obter outras fontes de recursos, que podem ser pr6prias e/ou de 

terceiros de curta e Iongo prazos. 

No caso da NCG negativa significa que o ativo operacional e menor que o 

passivo operacional, evidenciando que nao ha necessidade de recursos para giro 

dos neg6cios, porem disp6e de fontes para financiar outras aplicac;6es. 

A NCG nula ocorre quando o ativo cfclico e igual ao passivo cfclico, neste 
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caso a empresa nao tern necessidade de financiamento para o giro dos neg6cios 

financiando-o apenas com contas cfclicas (SILVEIRA, 2006, p. 39). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 A INDUSTRIA CALCADISTA NO BRASIL 

A industria cal<fadista vem passando por transforma(f6es significativas no 

seu padrao de concorr€mcia. 

Nas ultimas decadas registrou-se aumento relativo da importancia da 

qualidade, do design e dos prazos de entrega como determinante da competitividade 

do setor. Alem disso, como o cal(fado e um produto sujeito as varia<f6es da moda, a 

diferencia(fao do produto e a capacidade das empresas em captar os sinais de 

mercado sao atributos que tem assumido papel cada vez mais importante na 

determina(fao da competitividade desse setor. 

Apesar da importancia da qualidade, do design e dos prazos de entrega, 

cabe destacar que nesse setor o custo de mao-de-obra ainda constitui fator 

importante como determinante da competitividade. Em rela(fao aos materiais, 

atualmente uma variedade de materiais de diversas origens e utilizada na fabrica(fao 

de cal<fados, como o proprio couro, materiais texteis, laminados sinteticos (PVC), 

materiais injetados, borracha termoplastica e os materiais vulcanizados (borracha 

natural, borracha sintetica) (ABICAL<;ADOS/BNDES, Julho/2006). 

0 Brasil eo 3° maior produtor de cal<fados do mundo. (APIMEC, 2005) 

Mercado lnterno 

0 primeiro perfodo de dinamismo tecnol6gico, na industria (1860-1920), foi 

proporcionado pela introdu<fao de avan<fos tecnol6gicos oriundos da Europa, no final 

do seculo XIX. Ap6s este perfodo, o setor passou por uma fase de relativa 

estagna(fao (1920-1960), acompanhada de uma regionaliza(fao da produ<fao e uma 

queda na introdu<fao de novas tecnicas e aquisi<fao de maquinas mais modernas. 

A partir da decada de 1960, iniciou-se um movimento de dinamismo, com a 
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exporta~ao de cal~ados para os EUA, pals que nosso principal importador. A 

aglomera~ao industrial ja existente no Vale dos Sinos (RS) se especializara em 

cal~ados femininos de couro, enquanto Franca (SP) se destacava pelos cal~ados 

masculinos de couro. 

Na decada de 70, o cal~ado brasileiro passou a ter expressiva importancia 

na pauta de exporta~oes nacionais. 0 grande avan~o tecnol6gico se deu com a 

aquisi~ao de maquinas para produ~ao de cal~ados esportivos, sendo que na area de 

cal~ados de couro nao foram verificadas altera~6es relevantes na decada de 1980. 

Ja na decada de 90, mudaram as condi~6es de produ~ao e concorn3ncia na cadeia 

produtiva de cal~ados, quando as empresas cal~adistas do Sui/Sudeste foram se 

deslocando para o Nordeste a procura de mao-de-obra mais barata, incentivos dos 

governos estaduais e principalmente para uma produ~ao voltada ao mercado 

externo. Os estados que mais destacam-se com a presen~a de empresas 

cal~adistas sao Rio Grande do Sui, Sao Paulo e alguns estados do Nordeste como 

Ceara, Bahia e Pernambuco. 

Em 2005 o Brasil produziu 724 milh6es de pares de cal~ados, 

apresentando queda de 4°/o em rela~ao a 2004. Esta queda foi motivada pelo 

decrescimo de 1 0°/o no volume exportado e pela estagna~ao no consumo interno 

(Grafico 1, adaptado de Abical~ados/BNDES) . 
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Mercado Externo 

Para ampliar o percentual de vendas em outros paises, principalmente na 

America Latina e no Oriente Media, o setor vern desenvolvendo urn projeto para que 

mais empresas possam fazer parte dessas vendas, o Brazilian Footwear e o 

programa de promo(fao comercial do setor de cal<fados do Brasil no exterior. 

Outro fator competitive e a diversifica(faO da produ<faO, a fim de permitir 

que o Brasil produza varios tipos de cal<fados necessaries para atender ao mercado 

interno e tambem as exporta(f6es. 

Em 2004 o Brasil exportou 212 milh6es de pares de cal<fados, ou seja, 28% 

da produ<fao daquele ano e sendo 12% a mais que no ano anterior. As importa(f6es 

foram apenas 9 milh6es de pares, correspondente a 2% do consumo brasileiro de 

cal<fados. 

Todavia o ano de 2005 nao foi dos melhores para os exportadores de 

cal<fados brasileiros. 0 Brasil deixou de exportar cerca de 23 milh6es de pares de 

cal<fados se comparado a 2004, apresentando queda de 11%. Mesmo com a 

redu(fao no volume de cal<fados destinados ao mercado externo, 189 milh6es de 

pares, as exporta(f6es chegaram a US$ 1 ,88 bilhao em 2005, com aumento de 4% 

em rela<fao ao ano anterior. Esse fato pode ser urn indicativa de que o cal<fado 

brasileiro conquista status e pre<fo no exterior, ou seja, estamos exportando produtos 

de maior valor agregado. 

Os Estados Unidos sao os principais compradores do cal<fado brasileiro, 

detendo cerca de 50% do total exportado, sendo que no ano de 2000 os EUA 

representavam 70% das exporta(f6es brasileiras de cal<fados. 

Entre os principais concorrentes do Brasil estao China, Indonesia e Vietna. 

Em 2004 os maiores exportadores de cal<fados para os EUA foram a China com 

participa<fao de 69% em volume, a ltalia com 8%, o Brasil com 7%, Indonesia com 

3% e o Vietna com 2,9%. 
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Em 2005 o volume de calc;ados importados por empresas brasileiras, 

aumentou 92o/o em relac;ao a 2004. A China foi o principal fornecedor com 

participac;ao de 68°/o. 

lsso mostra que o setor calc;adista brasileiro esta fragilizado no mercado 

internacional e comec;a a perder competitividade tambem no mercado interno 

(ABICAL<;ADOS/BNDES, Julho/2006). 

3.2 BREVE HISTORICO E PERFIL DA EMPRESA GRENDENE S/A 

c ;;;,'llf1:J:,cl~,_~ (fi) 
Desenvolvimento cronol6gico da Grendene Sf A: 

1971 

A primeira unidade fabril da Grendene nasceu em Farroupilha, no interior 

do Rio Grande do Sui, em 25 de fevereiro de 1971. 0 que era uma pequena fabrica 

de embalagens plasticas ( embalagens para garraf6es de vinho) aos poucos foi se 

transformando na sede do maior fabricante de calc;ados do pals, grac;as ao empenho 

e a determinac;ao de seus fundadores: Alexandre e Pedro Grendene Bartelle. 

1976 

lnfcio da fabricac;ao de pec;as de plastico para maquinas e implementos 

agrfcolas e, em seguida, de componentes para calc;ados (como solados e saltos). A 

Grendene foi pioneira na utilizac;ao da poliamida (nylon) como materia-prima para a 

fabricac;ao desses componentes. 

1979 

Lanc;ada a primeira sandalia plastica, com a marca Nuar, desenvolvida a 

partir da tecnologia utilizada para a fabricac;ao de componentes de calc;ados. No 

mesmo ano, a empresa foi transformada em sociedade anonima. 
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Langamento de uma colegao de sandalias plasticas com a marca Melissa, no estilo 

aranha, inspirada nos calgados utilizados por pescadores franceses e que se 

transformou em sinonimo de categoria de produto. 

1980 

lnauguragao da Matrizaria localizada em Carlos Barbosa, no Estado do Rio 

Grande do Sui, para produzir matrizes pr6prias para a fabricagao de calgados de 

plastico. 

1986 

Langamento das sandalias Rider, uma nova geragao de calgados com 

design diferenciado e conforto, direcionado para o publico masculino. Alguns anos 

ap6s o seu langamento, a marca Rider consolidou-se como sinonimo de categoria 

de produtos e urn autentico calgado after sport. 

1990 

lnstalagao em Fortaleza da primeira unidade fabril no Estado do Ceara, 

que passou a se denominar Grendene do Nordeste S/A, com capacidade atual de 

produgao de 5 milh6es de pares. 

1993 

lnauguragao da fabrica em Sobral, tambem no Estado do Ceara, que 

passou a se denominar Grendene Sobral S.A. e a seguir, em 2001, Grendene 

Calgados S/A, concentrando o maior volume de produgao (cerca de 86% do total). 

Beneflcios fiscais, menor custo de mao-de-obra e localizagao estrategica para 

acesso ao mercado internacional motivaram a transferencia das operag6es fabris, 

ate entao localizadas em Farroupilha. 
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1994 

Lan(famento da linha de produtos Grendha, direcionada para o publico 

feminino. 

1997 

lnicio das opera(f6es da terceira unidade localizada no Ceara, no municipio 

de Crato, como Industria de Cal<fados Grendene Ltda., com capacidade atual de 

produ<fao de 12 milh6es de pares anuais de produtos de EVA (Estireno Vinil 

Acetato). 

1998 

Grendene Nordeste S/A, de Fortaleza (CE), e incorporada pela 

controladora Grendene S/A. 

2001 

Reestrutura(fao societaria, com a incorpora(fao da Industria de Cal<fados 

Grendene Ltda. pela Grendene Cal<fados S/A, e lan(famento da linha de chinelos e 

sandalias lpanema. 

2002 

Firmada parceria com a top model Gisele Bundchen para o lan(famento de 

urn produto que leva a sua assinatura: lpanema by Gisele Biindchen. 

2003 

Em agosto, a Grendene Cal<fados S/A foi incorporada na Grendene S/A, 

como parte da prepara(fao da abertura de capital da Empresa. Ap6s a reestrutura(fao 

societaria, a Companhia passou de holding para uma sociedade operacional, com 
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apenas uma subsidiaria integral, a Saddle Corporation, baseada no Uruguai, que 

controla duas subsidiarias integrais: Grendha Shoes, nos Estados Unidos, e Saddle 

Calzados, na Argentina. 

2004 

Abertura do capital da Grendene, em 29 de outubro, que passou a ter suas 

agoes ordinarias negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de Sao Paulo. 

Linha Melissa comemora 25 anos, com o langamento da linha Melissa 

Celebration, e linha Rider completa 18 a nos. 

2005 

Novos e importantes licenciamentos: Batman; Hot Wheels; Hello Kitty; e 

Colegao Moranguinho. 

Langamento de uma nova marca denominada llhabela, na Franca! em Sao 

Paulo em julho, estrelada pela celebridade a atriz Alinne Moraes. 

lnauguragao da Galeria Melissa em Sao Paulo em agosto, loja conceitual 

de design, moda e arte. Primeiro ano completo ap6s a abertura do capital da 

Grendene no Novo Mercado da Bovespa, com significativa melhora na disciplina de 

gestao; no nfvel de informagoes trimestrais; infcio da divulgagao do fluxo de caixa e 

de governanga corporativa. 

Contratagao de um Formador de Mercado para as agoes ordinarias em 

setembro. 

lnvestir no parque industrial nao e apenas uma necessidade, e a forma que 

a Grendene encontrou para ser tantas empresas numa s6. Com tecnologia de ponta, 

fabricas de Primeiro Mundo e seguindo normas internacionais de produgao, a 

Grendene tern forga total para atuar nos mercados adulto, adolescente, infantil e 

baby. Atua nos segmentos de mercado: masculine, feminino, infantil e distribuigao 
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de massa, sendo lfder no segmento infantil. Sendo 80% do volume no mercado 

domestico e 20% na exporta9ao ( dados de 2004 ). 

Sao 7 unidades fabris em Sobral (principal planta respondendo por 87% da 

productao) e urn total de 13 unidades. 

02 Unidades em Farroupilha/RS ............. 54.045 m2 

01 Unidade em Carlos Barbosa/RS ........ 2.794 m2 

07 Unidades em Sobrai/CE ................... 166.128 m2 

01 Unidade em Crato/CE ..................... 21.517 m2 

02 Unidades em Fortaleza/CE ............... 21.686 m2 

Total .................... 266.170 m2 

A empresa tern aproximadamente 23 mil funcionarios. Os funcionarios sao 

comprometidos com os resultados porque sabem que sao parte fundamental no 

processo. Trabalhar na Grendene significa ter futuro, pois a empresa busca a 

satisfactao do quadro funcional, com polftica salarial m sintonia com a realidade do 

mercado, propicia treinamento continuo em todos os niveis (Gerencial, Tecnico, 

Administrative, Operacional). A empresa investe na qualidade de vida e no 

crescimento profissional de cada urn, alem de proporcionar uma melhor perspectiva 

de vida para as familias envolvidas. 

A Grendene e rfgida no cumprimento da Lei, nao admitindo em seu quadro 

funcional menores de 16 anos. Os funcionarios podem trabalhar tranquilos gractas a 

urn completo leque de beneffcios como assistencia medica e odontol6gica, 

restaurantes, transporte, cesta basica e treinamento profissional e pessoal. Dados 

de 2004 mostraram que a Grendene contava com a participa9ao de 

aproximadamente 23.204 funcionarios, sendo 54% masculine e 46% feminino. E o 

maior empregador privado no estado do Ceara e encontra-se entre os 12 maiores 

empregadores privados do pais. 
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3.3 PRODUCAO E EXPORTACAO DA GRENDENE S/A 

0 Laborat6rio de Controle de Qualidade e responsavel pela garantia da 

qualidade final do produto entregue ao consumidor. 

Para tanto, realiza urn rigoroso controle onde sao testados e avaliados 

todos os materiais e componentes utilizados na fabrica(fao dos produtos Grendene, 

tendo como parametro normas nacionais e internacionais de qualidade, treinamento 

profissional e pessoal. Sua produ(faO e de cal(fados sinteticos e injetados a base de 

PVC e EVA. A Grendene e: 

• Urn dos maiores produtores de cal<fados sinteticos do mundo. 

• Maior empresa cal<fadista do Brasil em numero de pares, com uma 

participa<fao no mercado de 145 milhoes de pares vendidos em 2004 e 

representando 14% da exporta(fao brasileira de cal<fados. 

• Mais avan(fada fabrica de cal<fados injetados do mundo. 

• Maior produtor mundial de sandalias. 

• Capacidade de entrega de produtos de alta qualidade em prazos bern 

menores que os da concorn3ncia. 

A Grendene iniciou suas exporta(f6es em 1979, e ja em 1984 estava 

presente nos principais mercados cal<fadistas do mundo com as marcas Melissa e 

Karina. 

Pouco tempo depois, em 1987, ocorreu o inlcio das exporta(foes dos 

produtos Rider, que foram conquistando urn importante espa<fo no mercado externo. 

Atualmente, as marcas Grendene estao tendo cada vez mais sucesso nos 

principais palses, podendo ser encontradas hoje nas melhores vitrines dos cinco 

continentes. 

Em urn mercado competitive como o dos EUA, por exemplo, os produtos 

Rider sao encontrados em lojas como Footlocker, The Athlete's Foot, Finish Line, 

The Sports Authority e Gart Sports. A Melissa, por sua vez, tern espa<fo especial em 
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grandes lojas de prestigio como Bloomingdale's, Nordstrom, Robinson May, 

Journey's e Dillard's. 

As exporta(f6es, que sao responsaveis por 14% da receita bruta total da 

Companhia, tambem apresentaram queda de 22% (6,3% em d61ares) na receita 

bruta, devido a queda de 19% no pre<fo media (2,9% em d61ares) e de 3,6% no 

volume de vendas. A Grendene atingiu 19% do mercado interno Brasileiro de 

cal<fados em 2005 - baseado no consumo aparente da Abical<fados - contra 21% em 

2004. Ja no mercado externo, a empresa ganhou market share, pais passou de 13% 

em 2004 para 15% em 2005 do total das exporta(f6es Brasileiras de cal(fados, pais 

de acordo com a Decex, o volume das exporta(f6es caiu 11 %, enquanto que o 

volume caiu 3,6%. Em 2005, o setor cal<fadista (em especial o de cal(fados 

montados, de couro e de mao-de-obra intensiva) sofreu como aumento significativo 

das importa(f6es de cal<fados, em especial oriundos de produtores asiaticos. 

TABELA 10 - EXPORT ACOES DA GRENDENE ENTRE OS ANOS DE 2000 A 

2005 

EXPORTACOES DA GRENDENE ENTRE OS ANOS DE 2000 A 2005 

85 PAiSES 

VOLUME DE EXPORTACOES 

Ano R$ (Milhoes) Pares (Milhoes) 

2000 64,0 12,8 

2001 107,4 14,9 

2002 166,7 16,4 

2003 302,7 26,9 

2004 235,2 28,7 

2005 183,3 27,7 

Fonte: Grendene S/A 
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3.4 A TECNOLOGIA DA GRENDENE 5/A 

lnvestir em tecnologia e um dos pilares do sucesso da Grendene. A 

empresa se preocupa em ter as melhores maquinas desenvolvidas no mundo para 

que seus funcionarios tenham todos os instrumentos para realizar um trabalho da 

melhor qualidade. A Grendene e a maior consumidora do mundo de PVC flexfvel. 

Desenvolveu uma tecnologia (mica que permite acabamento, flexibilidade e 

transparencia. 

Esses fatores, que fazem toda a diferenc;a no produto final, sao resultados 

de tres pilares da transformac;ao industrial promovida pela Grendene: o molde, a 

injetora e a formulac;ao do material. As 19,7 mil pessoas que trabalham na area 

produtiva potencializam o desenvolvimento tecnol6gico, buscando produtividade e 

qualidade de vida. 

A Grendene possui um laborat6rio de PVC onde pesquisa texturas, 

densidades e performances adequadas a cada tipo de produto, buscando materias

primas especfficas, e a segunda maior produtora de PVC do Brasil. Ja foram 

desenvolvidas mais de 70 formulac;oes distintas de PVC, diferentemente das 

empresas concorrentes, que utilizam uma (mica formulac;ao na fabricac;ao de seus 

produtos. 

Esse controle e desenvolvimento de materia-prima dao a Grendene a 

condic;ao (mica de ter o material especffico para cada produto. 

> Pilar Ambiental 

> Reciclagem de 99% dos resfduos industriais 

> Reaproveitamento de agua no circuito produtivo 

> PVC todo reaproveitado 

> Reaproveitamento de resfduos de pintura 

> Empresa limpa - nao polui o ambiente 

> Espac;o para lazer e descanso 
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> Programas de palestras e a<f6es para a administra<faO familiar 

> Programas de preven(fao de doen(fas e incentive a habitos saudaveis. 

3.5 MARCAS E MARKETING 

A Grendene tern uma forte cultura de marketing e diferencia<fao de 

produtos, com marcas fortes e reconhecidas, tornando seus produtos refer€mcia no 

segmento de sandalias e cal<fados plasticos. Sua capacidade de inova<fao de 

marketing e movida por lan(famentos constantes de novos modelos, com estrategia 

bern sucedida com cria<fao atraves de nomes de celebridades e de personagens 

infantis. Seu canal de vendas no mercado interno e por meio de seus representantes 

comerciais, no mercado externo e atraves de exporta(f6es diretas, distribuidores e 

subsidiarias no exterior, alem da divisao especial da Melissa para exporta(fao. A 

empresa tern cerca de 17.300 pontos de vendas no Brasil e 19.500 no exterior. 

Suas marcas: 

Grendha 

Lan<fada em 1994, a Grendha e a marca feminina que mais cresce na 

Grendene com uma linha extensa que atinge os mais diversos tipos de 

consumidoras. Com grandes volumes de vendas, consegue agregar tecnologia, 

atualidade e pre<fo competitive. Seu diferencial e traduzir as tendencias da moda 

para as necessidades da mulher pratica, dinamica e trabalhadora. Seja no Brasil ou 

no mundo. Contempla 5 segmenta(f6es: Casual (modelos classicos), Tropical ( 

modelos moda-praia), Fashion (modelos tendencialinova<f6es), Verao 

(chinelo/sandalias basicas-praia), Promocional (aval celebridades/suporte 

publicitario, como Adriane Galisteu, Daniela Cicarelli~ Carolina Dieckman, Tars 

Araujo). Principais concorrentes: Azaleia, Via Marte, Be ira Rio, Ramarim, Dakota, 

Picadilly, Via Uno. 
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Melissa 

A Melissa surgiu em 1979 e nunca parou de se reinventar. Seus 

lan<;amentos encantam fashionistas brasileiros, teenagers americanas e 

consumidores de 5 continentes. Full plastic, leone de moda e referencia de 

comportamento, a Melissa criou um conceito de vanguarda para o mercado da 

moda. Divertida, fashion, original. Sempre igual, sempre diferente. E sempre um 

case de sucesso. Melissa e a linha que lan<;a tendencias de moda no mercado local 

e no exterior. Principais concorrentes: Arezzo e Schultz. 
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lpanema 

Lan<;ada em 2001, lpanema ja e um sucesso de vendas. Em 2002 foi 

lan<;ada a linha Gisele Bundchen, com suporte publicitario especffico. E leve, 

sensual e tropical como a mulher brasileira, veio para atuar no mercado de chinelos, 

tamancos e sandalias, porem direcionada para o mercado de consumo em massa. 

Suas segmenta<;6es: Basica (modelos basicos/classicos), Temas (Feminines), 

Temas (Masculines). E novidade na Europa, Americas e Asia. E charmosa ate no 

nome, que remete a uma das praias mais famosas do Brasil. Principais 

concorrentes: Sao Paulo Alpargatas, Dupe, Salina, Beira Rio. 
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Grendene Kids 

E llder de mercado, com aproximadamente 15 linhas voltadas para o 

segmento baby e infantil. As principais marcas licenciadas sao Disney, Barbie, 

Looney Tunes, Xuxa, Sandy, Rouge e Senninha. Principais concorrentes: Klim, Bibi, 

Pampily, Bical, Pe com Pe, Marisol. 

Rider 

Rider e o "after-sport footwear" da Grendene. Voltado para o mercado 

masculino, esta marca lfder nasceu em 1986 e segue conquistando novas 

consumidores no Brasil e no exterior. Maior exportador de sandalias masculinas do 

Brasil. Rider busca em todos os esportes sua inspirac;ao para desenvolver produtos 

que reinventam a categoria. A linha Rider contempla 3 segmentac;6es: Sports 
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(Chinelos de gaspea), Beach (Chinelos de Dedo ), Adventure (Sandalias e 

Sandatenis). Principais concorrentes: Azaleia, Kenner, Beira Rio, Sao Paulo 

Alpargatas, ltapua, Free-Way. 

Tambem faz parte da hist6ria da Grendene a contratac;ao de grandes 

names nacionais e internacionais para impulsionar suas marcas. Campanhas 

memoraveis utilizando Sharon Stone, Claudia Schiffer, Gisele Bundchen, Adriane 

Galisteu, Gustavo Kuerten (Guga), lvete Sangalo, Xuxa, Roberto Carlos, Fernanda 

Lima, Dean Cain, Terry Hatcher, Patrick Cox, Jean Paul Gaultier, Stephane Kelian, 

Tierry Mugler e Alexandre Herchcovitch. 

0 marketing continua nos distribuidores. No mundo inteiro, cada 

distribuidor que trabalha com os produtos Grendene se compromete a destinar urn 

percentual de seu Iuera para ac;oes de marketing. lsso garante visibilidade para a 

marca e a presenc;a dos produtos em programas de TV, desfiles, mldia espontanea 

em editoriais de revistas, eventos de moda e de esporte, alem das tradicionais 

mldias de massa. Tudo para reforc;ar a identidade de cada produto e impactar o 

consumidor. 
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4 DESEMPENHO FINANCEIRO E ECONOMICO DA GRENDENE S/A 

TABELA 11 - ANALISE HORIZONTAL E VERTICAL DO BALANCO 

PATRIMONIAL DA GRENDENE S/A- ATIVO E PASSIVO 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

ANALISE VERTICAL e ANALISE HORIZONTAL 
BAI..Al\K;O PATR!l\IIONIAL (Reais Ml) 

31/12/2003 31/12/2004 
VA AV% AH% VA AV% AH% VA 

ATIVOTOTAL 1.039.209 100,00 100,00 1.064.417 100,00 102,43 1.156.937 
Ativo Circulante 

Disponfvel 228.888 22,03 100,00 308.342 28,97 134,71 484.106 
Realizavel a OJrto Prazo 355.608 34,22 100,00 371.962 34,95 104,60 321.885 
Estoques 166.374 16,01 100,00 128.462 12,07 77,21 96.297 
OJ!ros Ativos 32.008 3,08 100,00 35.145 3,30 109,80 25.594 

SOMA 782.877 75,33 100,00 843.911 79,28 107,80 927.882 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 
Qeditos Diversos 196 0,02 100,00 1.186 0,11 606,10 5.592 
Qeditos oom Pessoas Ligadas 2.244 0,22 100,00 0 0,00 0,00 0 
OJtros 562 0,05 100,00 650 0,06 115,60 376 

SOMA 3.001 0,29 100,00 1.836 0,17 61,17 5.968 

Ativo Penmnente 
lnvestirrentos 57.481 5,53 100,00 47.240 4,44 82,18 42.067 
lrrobilizado 195.849 18,85 100,00 171.430 16,11 87,53 181.020 
Diferido 0 0,00 100,00 0 0,00 #DIV/0! 0 

SOMA 253.331 24,38 100,00 218.671 20,54 86,32 223.087 

PASSIVO TOTAL 1.039.209 100,00 100,00 1.064.417 100,00 102,43 1.156.937 
Passivo Circulante 

Errprestirros Banduios 16.802 1,62 100,00 19.969 1,88 118,85 25.280 
Fomecedores 29.040 2,79 100,00 24.348 2,29 83,84 15.981 
OJ!ras O:Jriga<;iies 71.612 6,89 100,00 141.074 13,25 197,00 112.259 

SOMA 117.454 11,30 100,00 185.391 17,42 157,84 153.520 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 
Rnanciarrentos Bancarios 133.622 12,86 100,00 130.458 12,26 97,63 150.850 

SOMA 133.622 12,86 100,00 130.458 12,26 97,63 150.850 

Patrim6nio Uquido 
Capital e Reservas 263.377 25,34 100,00 748.568 70,33 . 284,22 852.567 
Lucrosl Preiufzos kurrulados 524.756 50,50 100,00 0 0,00 0,00 0 

SOMA 788.132 75,84 100,00 748.568 70,33 94,98 852.567 

Fonte: Autor 

31/12/2005 
AV% AH% 

100,00 111,33 

41,84 211,50 
27,82 90,52 
8,32 57,88 
2,21 79,96 
80,20 118,52 

0,48 2.857,60 
0,00 0,00 
0,03 66,90 
0,52 198,85 

3,64 73,18 
15,65 92,43 
0,00 #DIV/0! 
19,28 88,06 

100,00 111,33 

2,19 150,46 
1,38 55,03 
9,70 156,76 
13,27 130,71 

13,04 I 112,89 
13,04 112,89 

73,69 323,71 
0,00 0,00 
73,69 108,18 
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T ABELA 12 - ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL DA DEMONSTRA<;AO DO 

RESULTADO DO EXERCiCIO DA GRENDENE S/A 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

DEMONSTRA9AO DO RESULT ADO DO EXERCiCIO 

01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 31/12/2004 01/01/2005 a 31/12/2005 
VA AV% AH% VA AV% AH% VA AV% AH% 

Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~ 782.755 100,00 100,00 1.517.175 100,00 193,82 1.339.889 100,00 171,18 
-) DeduG5es da Receita Bruta (129.780) (16,58) 100,00 (313.441) (20,66) 241,52 (283.496) (21,16) 218,44 

Receita Uquida de Vendas e/ou Sen 652.975 100,00 100,00 1.203.735 100,00 184,35 1.056.393 100,00 161,78 
-) Custo de Bens e/ou Servicos Vendi (335.613) (51,40) 100,00 (701.249) . (58,26) 208,95 (619.576) (58,65) 184,61 

Resultado Bruto 317.362 48,60 100,00 502.486 41,74 158,33 436.823 41,35 137,64 
-/+ Despesas/Receitas Operacionais (51.687) (7,92) 100,00 (396.957) (32,9Bl 768,00 (306.025) (28,97) 592,07 

Com Vendas (136.586) (20,92) 100,00 (274.249) (22,78) 200,79 (255.899) (24,22} 187,35 
Gerais e Administrativas (33.161) (5,08) 100,00 (59.922) (4,9Bl 180,70 (48.033) (4,55) 144,85 
Financeiras (8.074) (1,24) 100,00 (60.670) (5,04) 751,38 4.556 0,43 (56,42) 
Outras Receitas Operacionais 9.947 1,52 100,00 6.732 0,56 67,68 1.418 0,13 14,26 
Outras Despesas Ooeracionais (513) (0,08) 100,00 (5.056) (0,42) 985,35 (1.203) (0,11) 234,45 
Resultado da Equivalencia Patrtmc 116.701 17,87 100,00 (3.793) (0,32) (3,25) (6.864) (0,65) (5,88) 

Resultado Operacional 265.675 40,69 100,00 105.529 8,77 39,72 130.798 12,38 49,23 
Resultado Nao Operacional (518) (0,08) 100,00 49 0,00 19,38) 157 0,01 (30,33) 

Resultado Antes do IR 265.157 40,61 100,00 105.577 8,77 39,82 130.955 12,40 49,39 
Provisao para IR e Contribuicao Social (34.050) (5,21) 100,00 (44.274) (3,68) 130,03 (45.733) (4,33) 134,31 
IR Diferido 0 0,00 100,00 9.595 0,80 #DIV/0! (827) (0,08) #DIV/0! 

Lucro I Prejuizo do Exercicio 231.107 35,39 100,00 70.898 5,89 30,68 84.395 7,99 36,52 

Fonte: Autor 

4.1 ANALISE HORIZONTAL DA GRENDENE S/A 

Entre os anos de 2003 e 2005 pode-se observar que ocorreu crescimento 

do Ativo Circulante decorrente principalmente do crescimento do saldo da conta 

Disponibilidades que teve urn crescimento de aproximadamente 111 ,50% de 2003 

para 2005, em virtude do aumento das Aplicac;6es Financeiras. 

Observa-se tambem crescimento marcante no ano de 2005 do Ativo 

Realizavel a Longo Prazo em decorrencia de urn aumento da conta Creditos 
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Diversos, resultando em acrescimo de aproximadamente 2.757,60%. Este aumento 

esta relacionado aos Tftulos e Valores a Receber que geraram uma liquidez que nos 

anos anteriores nao havia ocorrido. 

No Ativo Permanente todas as contas mantiveram-se equilibradas com 

variac;oes muito pequenas, inclusive os investimentos que demonstraram reduc;ao 

entre o ano de 2003 e 2005. 

0 Passivo Circulante teve uma variac;ao significante no ano de 2005, 

devido principalmente o aumento de Emprestimos bancarios no patamar de 50,46% 

entre 2003 e 2005. lsso significa que aumentou a dependencia de capitais de 

terceiros com vencimentos a curto prazo. 

0 Passivo Exigfvel a Longo Prazo apresentou uma variac;ao pequena na 

conta Emprestimos e Financiamentos, devido Financiamentos do (Proapi e Provin) 

que resultou em acrescimo de aproximadamente 12,89%. 

0 Patrim6nio Uquido apresentou um aumento em torno de 8% em 

decorrencia do acrescimo do Capital Social que teve uma variac;ao 

aproximadamente de 369% entre o ano de 2003 e 2005. 

Os custos de produtos vendidos no ano de 2005 tiveram aumento de 

84,61% em relac;ao a 2003. 

Observa-se que as despesas foram sendo maiores que as receitas, 

continuamente a cada ano o que resultou em um aumento de 492,07% de despesas 

operacionais. 

A empresa apresentou reduc;ao do lucro nos anos de 2004 e 2005, ou seja, 

teve saldo final menor que no ano de 2003, isso em virtude do resultado operacional 

que tambem teve queda de aproximadamente 50% em relac;ao a 2003. Conforme 

tabelas 11 e 12 no infcio do capitulo. 
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4.2 ANALISE VERTICAL DA GRENDENE S/A 

As contas a receber tiveram impacto significative no total do ativo, tendo 

representado 34,22% sobre o total do ativo, 34,95% e 27,82% nos anos de 2003, 

2004 e 2005, respectivamente. 

Se comparado ao total do Ativo o aumento da participac;ao do Ativo 

Realizavel a Iongo prazo nao foi significative, pois o aumento foi abaixo de 1% em 

todas as contas, tftulos e valores a receber, creditos com pessoas ligadas. 

A conta lmobilizado representou reduc;ao no decorrer dos anos, sendo 

18,85% do ativo total em 2003, 16,11% e 15,65% em 2004 e 2005, respectivamente. 

No Passive Circulante os salaries e dividendos a pagar tiveram aumentos 

relevantes entre os anos de 2003 e 2005, tendo representando as provisoes com 

salaries 27%, 19% e 22% do total do passive, em 2003, 2004 e 2005, 

respectivamente. E os dividendos representaram 35% e 28% do total do passive em 

2004 e 2005, respectivamente. 

No Passive Exigfvel a Iongo prazo os financiamentos bancarios nao 

tiveram grandes variac;6es, mantiveram-se no patamar de 12% do total do Passive. 

0 Patrimonio Uquido teve no ano de 2003 urn lucro que representou 

50,50% do passive total, porem nos anos seguintes nao teve lucro nem prejufzo. 0 

capital social teve aumento de 23% representando 73,69% do total do passive. 

Aumento da participac;ao das Deduc;oes da Receita Bruta a partir de 2004, 

provavelmente relacionado ao aumento de devoluc;ao de mercadorias ou perdas em 

transporte; 

A variac;ao do Custo de bens e/ou servic;os vendidos esteve constante nos 

3 anos, representando em torno de 58% do total da receita lfquida. 

As despesas com vend as representaram 20,92%, 22,78% e 24,22% do 

total da receita lfquida, nos anos de 2003, 2004 e 2005, respectivamente. 
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A empresa apresentou queda do Iuera no decorrer dos anos principalmente 

devido as despesas com vendas, gerais e administrativas. 0 Iuera lfquido em 

relagao a receita lfquida passou de 35,39% para 5,89% e depois para 7,99%, 2003, 

2004, 2005, respectivamente, conforme tabelas 11 e 12 no inicio do capitulo. 

4.3 ANALISE ATRAVES DE iNDICES DA GRENDENE S/A 

TABELA 13- ANALISE ATRAVES DE iNDICES DA GRENDENE S/A 

GRENDEJ\e S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-00 

ANAI..JSEATRAvEs DE i~CES-f~CAI)(R:S EOO'JCMCCl>FfNANCBR<l) 

GRlPO DENClVI~ FOOMJI.AS 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 

Uqliclez ll'll:diata Dsp:r1ivel 1,95 1,66 3,15 
~ Passivo Orrulante 

"(j) 
Ativo Ora.dant:e- Estcx:u.e (..') 

Uquiclez~ 5,25 3,00 5,42 c 
Passivo Orrulante co c u:: Uquiclez Carate Ativo Ora.dante 6,67 4,55 6,04 Q) Passivo Orculante -~ :co 

Uquidez <?era! Ativo Ora.dante + Rmlizavel Lam Prazo 3,13 2,68 3,07 c 
<( Passivo Orculante + Exiqivel Law Prazo 

Partid~de Carltal de Terreira; 31,00% 42,19% 35,70% 
Capital de Terreira; Patril'l'tria Uql.ido 

~ Carp:si<;fv das Passivo Orculante 
~ 46,78% 58,70% 50,44% - Exigitiliclocles CaPtal de T erreira> ~ ,_ - lrrotllizac;8o de Ativo Penranente (/) 

32,14% 29,21% 26,17% w 
Q) Ren.rrsoo F1q'Jrioo Patril'l'tria Uqlido 
-~ Cadtais Rfuioo Madia :co Capitalizac;8o 73,05% 72,08% c AtivoM3dia <( 

Capital F1q'Jria l'vEdc Patrirrirlia Uglido + Patrinma Uglich 768.350 800.937 
2 

tva-gem Uqlida LwoUgLido 
Q) Va'das Uquidas 35,39% 5,89% 7,W/o 

...._"0 Rentabilida:le do LwoUgLido co.§ 
U= Ativo AtivoM3dia 6,74% 7,f!Y/o ·E:o 

Rentabilida:le do LwoUgLido <0 l9 
cc Patrirrirlia Uquido Patrinma Uqlido Madia 9,12% 10,54% QQ) uo::: 

Va'das Uguidas WQ) A"cx:lutividade 
~""0 AtivoM3dia 1,14 0,95 
=Q) 

Ativo T ctali + Ativo T ctal1 
•CO CJ) 
c= Ativo rre:lia <( •CO 2 1.051.813 1.110.677 c 

<( Patrinma Uquido Patrinma Ualido + Patrinma Uglich 
1\/Edia 2 768.350 800.937 

FQ\JTE: A.i.cr 
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4.3.1 ANALISE FINANCEIRA DA GRENDENE S/A 

Liquidez lmediata 

Este indice mede a capacidade financeira da empresa em pagar 

imediatamente seus compromissos. Quanta a empresa possui para liquidar 

imediatamente a cada R$ de divida de curta prazo. 0 indice de liquidez imediata 

reflete a porcentagem do passivo circulante que pode ser saldada imediatamente 

atraves da utiliza9ao do caixa. 

Nota-se que a empresa dispoe de uma liquidez imediata de maior indice no 

a no de 2005 no valor de R$ 3,15 de disponibilidades e me nor em 2004 no valor de 

R$ 1 ,66, ou seja, em 2005 a empresa teve R$ 3, 15. 

Liquidez Seca 

0 indice de liquidez seca representa a porcentagem do passivo circulante 

que pode ser coberta pelo ativo circulante ap6s o desconto dos estoques e das 

despesas pagas antecipadamente. 

0 maior indice de liquidez seca foi encontrado no ano de 2005 no valor de 

R$ 5,42, ou seja, para cada real de dividas a curta prazo a empresa dispoe-se de R$ 

5,42. Acima de R$ significa que todos os estoques estao pagos. 

Liquidez Corrente 

0 indice de liquidez corrente indica o quanta o ativo circulante fara frente 

ao passivo circulante, isto e, qual a proporctao da relactao entre o ativo circulante e o 

passivo circulante. 

0 maior indice de liquidez corrente ocorreu no anode 2003- R$ 6,67.Para 

cada real de dividas do passivo circulante a empresa possui uma disponibilidade de 

R$ 6,67 no ativo circulante. lsso mostra que a empresa e muito conservadora. 
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Liquidez Geral 

0 lndice de liquidez geral representa o quanta a soma do ativo circulante e 

o ativo realizavel a Iongo prazo fara frente a obrigagoes de curta e Iongo prazo. 

Para cad a dlvida de curta e Iongo prazo a empresa dispoe de R$ 3, 17; R$ 

2,68 e R$ 3,07. 

4.3.2 ANALISE ESTRUTURAL DA GRENDENE S/A 

A analise estrutural consiste de Indices que visam aferir a composigao das 

fontes passivas de recursos de uma empresa. 

Estes Indices fornecem elementos para avaliar o grau de comprometimento 

financeiro de uma empresa perante os seus credores e a capacidade de fazer frente 

aos compromissos de Iongo prazo (ASSAF, MARTINS, 1996, p.249). 

Participa~ao de Capital de Terceiros 

Indica quanta a empresa possui de capital de terceiros para cada R$ de 

capital proprio. A empresa teve seu maior lndice no ana de 2004, quando existiam 

aplicados na empresa 42,19% de Capitais de Terceiros, para cad a R$ 100 que a 

empresa tern de capital proprio, 42,19% e capital de terceiros. Do ana de 2003 para 

2004 a empresa se endividou, passando de 31,86% para 42,19%, porem em 2005 

houve redugao da dlvida caindo para 35,70%. 

Composi~ao das Exigibilidades 

Demonstra o quanta da dlvida e de curta prazo, o restante da dlvida e de 

Iongo prazo, assim, observa-se que a empresa tera de repor a Iongo prazo 58,70% 

dos capitais tornados de terceiros no ana de 2004. De tudo que a empresa deve 

58,70% esta concentrado a Iongo prazo. 
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lmobiliza~ao de Recursos Pr6prios 

Indica quanta do ativo permanente e financiado pelo Capital Proprio. Nota

se que no anode 2003 foi financiado 32,14%. 0 quociente sendo inferior a um (1), 

indica a exist€mcia do capital circulante proprio, utilizado para financiar parte do 

capital de giro. 

Capitaliza~ao 

Quanta do ativo media e financiado por capitais proprios. Observa-se que 

em 224 era de 73,05% e em 2005 era de 72,08%, isso significa que esta 

descapitalizando. Para cada real de ativo media obteve origem em capital proprio, a 

empresa esta trabalhando com maior parte de capital proprio. 

4.3.3 ANALISE ECONOMICA DA GRENDENE 5/A 

A analise economica e composta dos indices indicadores de rentabilidade, 

que sao a margem liquida, a rentabilidade do ativo (retorno sabre o ativo), a 

rentabilidade do patrimonio liquido (retorno sabre o patrimonio liquido) e a 

produtividade. 

Margem Uquida 

A margem liquida e relagao entre o Iuera liquido e o valor da vendas 

liquidas do periodo, indicando o quanta a empresa ganhou com o montante da 

venda. Este indice tambem e obtido atraves da analise vertical do demonstrativo de 

resultados. 

Observa-se que a margem liquida teve redugao significante entre os anos 

de 2003 e 2005, significa que a empresa teve diminuigao em seus ganhos com as 

vendas. 
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Rentabilidade do Ativo 

A rentabilidade do ativo revela o retorno produzido pelo total das 

aplicaQ6es realizadas por uma empresa em seus ativos. Este fndice auxilia na 

determinaQao do custo financeiro maximo que poderia incorrer na captaQao de 

capitais de terceiros. 

Sendo superior a unidade indica que a lucratividade nao foi suficiente para 

cobrir o valor investido na empresa, porem a empresa teve aumento de 

aproximadamente 6,74% para 7,60%. 

Rentabilidade do Patrimonio Uquido 

A rentabilidade do patrimonio lfquido mensura o retorno dos recursos 

aplicados na empresas pelos seus proprietarios, isto e, determina a relaQao entre o 

Iuera obtido e os recursos pr6prios aplicados para o alcance do Iuera. Em 2004 a 

empresa teve uma rentabilidade de 9,12% ou 0,91 e em 2005 foi de 10,54% ou 1 ,05, 

nota-se que teve consideravel acrescimo na rentabilidade do capital proprio da 

empresa. 

Produtividade 

A produtividade representa a proporQao do ativo que circulou devido a 

venda de mercadorias durante um determinado perfodo (exercicio). A empresa 

gerou em vend a em relaQao a cad a real do ativo R$ 1 , 14. 
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4.4 ANALISE DO CAPITAL DE GIRO 

4.4.1 ANALISE AVANCADA DO CAPITAL DE GIRO 

TABELA 14- ANALISE AVANCADA DO CAPITAL DE GIRO DA GRENDENE S/A 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

ANAI..JSE AlRAvES DE iNDICES-ANAI..JSE AVN¥;/JDADO CAPITAL DE GIRO 

GRUPO DENOMINACAO FORMULAS 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 

0 
Capital em 

Capital de Giro= Total do Ativo 
L.. Cirrulacao 1.039.209 1.064.417 1.156.937 

<.9 
Q) Capital Cirrulante Capital de Giro= Total do Ativo Cirrulante -c 782.877 843.911 927.882 
ro 

Capital Cirrulante Capital de Giro Uquido = -·c.. 
co Uquido Ativo Cirrulante- Passivo Cirrulante 665.423 658.520 774.2i32 0 
Q) Capital Cirrulante Capital de Giro R-6prio = 
-c 
Q) R-6prio Patrirn6nio Uquido- Ativo Perrnanente 534.802 529.897 629.480 
.!a Passivo Cirrulante + Passivo Exigivel a :co Capital Disponivel na c: Longo R-azo + Patrirn6nio Uquido = <( Empresa 

Capital de T erceiros + Capital R-6prio 1.039.209 1.064.417 1.156.937 
FCX\ITE: Autor 

0 capital em circulac;ao, capital circulante e capital disponlvel da empresa 

vern crescendo ano a ano, mostrando que a empresa nao necessita de recursos de 

terceiros podendo saldar suas dlvidas com seus pr6prios recursos. 0 capital de giro 

Hquido demonstra crescimento entre os anos de 2003 e 2005, indicando que nao 

houve investimentos em bens do ativo permanente e nao esta financiando parte de 

seu ativo permanente. 

0 capital de giro proprio tambem aumentou no perlodo de 2003 e 2005, 

fazendo com que a empresa tenha mais recursos pr6prios do que investimentos. 
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GRAFICO 4 - GRAFICO DO CAPITAL DE GIRO 

1400.000 

1200.000 

1000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

0 
2003 2004 2005 

Fonte: Autor 

4.5 CICLOMETRIA DA GRENDENE 5/A 

4.5.1 CICLO DE PRODUCAO, OPERACIONAL E FINANCEIRO DA GRENDENE 

5/A 

Como ja mencionados no capitulo 2, os ciclos da operac;ao em uma 

empresa sao: Cicio de Produc;ao, Cicio Operacional e Cicio Financeiro. Veja abaixo 

OS calculos da empresa Grendene: 



TABELA 15 - MENSURACAO DOS RECURSOS EXIGIDOS PELOS CICLOS 

ANODE 2004 

\.:itt"~NII~!'I!:: :),A 

CNPJ: 89.850.341/0001-60 

MENSURA<;AO DOS RECURSOS EXIGIDOS PELOS CICLOS 
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31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
Estoque Total 166.374 128.462 96.297 

Materia-Prima 48.062 58.074 42.254 
Produto em Elaboravao 33.382 24.673 17.296 
Produtos Acabados 17.743 15.147 11.288 
Materiais de embalagem 12.944 14.529 9.619 
Materiais intermediaries e diversos 40.971 12.428 15.155 
Adiantamento a Forn. e lmpor. em Andam. 13.273 3.611 685 
Duplicatas a Receber 355.608 371.962 321 .885 
Duplicatas a Pagar 29.040 24.348 15.981 
Receita Bruta * 782.755 1.517.175 1.339.889 
Compras Uguidas 285.989 260.157 233.723 
Compras Brutas 351.456 319.712 287.226 
* No calculo nao foi considerado Devolu~oes e Abatimentos por nao ter sido demonstrado no balan~o. 

Cicio de Produ~ao 2004 

1. Calculo do Custo do Produto Vendido I 701 .2491 
CPV = Elpa + CPA - EFpa 
CPV = 17.743 + 698.652-15.147 ORE= custo dos produtos vendidos 

2. Calculo do Custo da Produ~ao Acabada 
CPA = Elpe + CPP- Efpe I CPA = CPV- EiPa +EfPa 
CPA= 701 .249- 17.743 + 15.147 I 698.6521 

Custo da Produ~ao do Periodo 
CPP = CPA - Elpe + EFpe 
CPP = 698.652 - 33.382 + 24.673 I 689.9431 

3. Materiais Aplicados na Produ~ao 
MAP = Eimp + Compras Liquidas - Efmp ou 
MAP= 40% x CPP (por estimativa porcentagem arbitrada) I 275.9771 
MAP= 40% x 689.943 

Compras Liquidas 
Compras Liquidas = MAP - Eimp + Efmp 
Compras Uquidas = 275.977-48.062 + 58.074 I 285.9891 

4. Calculo das Compras Brutas 
Compras Brutas = Compras Liquidas * (1 +%/PI) IPI:2% 

(1-% ICMS) ICMS: 17% 
Compras Brutas = 285.989 * (1 + 0.02) I 351.4561 

1 - 0,17 

5. Calculo do Prazo Medio de Estoque de Materia-Prima 
Eimp + Efmp xT 

PMEmp = 2 X MAP 
MAP RB-DevA 

48.062 + 58.07 4 X 360 
PMEmp= 2 X 275.977 I 12,591 

275.977 1.517.175 



6. Calculo do Prazo Medio de Estoque de Produtos em Elabora!iao 
Eipe + Efpe X T 

PMEpe = 2 x CPA 
CPA RB-DevA 

33.382 + 24.673 X 360 
PMEpe = 2 x 698.652 6,89! 

698.652 1.517.175 

7. Calculo do Prazo Medio de Estoque de Produtos Acabados 
Eipa + Efpa x T 

PMEpa = 2 x CPV 
CPV RB-DevA 

17.743 + 15.147 X 360 
PMEpa = 2 X 701 .249 3,90! 

701 .249 1.517.175 

Cicio de Produ!iao 
Relayao Materia Prima X Receita Bruta* 

Cicio Operacional 2004 

8. Calculo do Prazo Medio de Duplicatas a Receber (Ciientes) 
Sldr + SFdr x T 

PMEdr= 2 x VP 
VP RB-DevA 

355.608 + 371.962 X 360 
PMEdr = 2 x 1.517.175 86,32! 

1.517.175 1.517.175 

Cicio Operacional 109,70! 

Cicio Financeiro 2004 

9. Calculo do Prazo Medio de Pagamento A Fornecedores (Dupl icatas a Pagar) 
S/dpg + SFdpg x T 

PMEdpg = 2 x Comoras Brutas 
Compras Brutas B - DevA 

29.040 + 24.348 X 360 
PMEdpg = 2 X 319.712 6,331 

319.712 1.517.175 

Cicio Financeiro 
Diferenya Ciclos Financeiro e Operacional 

103,371 
-6,33 

6,331 
12,591 6,891 3.91 

12,59+6,89+3,90 
275.977/1 .517.175 

23,38+86,32 

109,70-6,33 
103,37-109,7 

86,321 

GRAFICO 5 - GRAFICO DA MENSURACAO DOS CICLOS DO ANO DE 2004 

fm "Cicio Financeiro = Cicio operacional- Prazo Media de Pagamento a Fornecedores" 

• "Prazo Media de Estoque em Materia Prima" 

Ll "Prazo Media de Estoque de Produtos em Elaborac;ao" 

1:1 :"Prazo Media de Estoque de Produtos Acabados" 

• "Prazo Media de Recebimento de Duplicatas (Ciientes)" 

Fonte: Autor 
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TABELA 16 - MENSURACAO DOS RECURSOS EXIGIDOS PELOS CICLOS 

ANODE 2005 

li~!::."!!J!:~!: :S.A 

CNPJ: 89.850.341/0001-60 

MENSURA<;AO DOS RECURSOS EXIGIDOS PELOS CICLOS 
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31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
Estoque Total 166.374 128.462 96.297 

Materia-Prima 48.062 58.074 42.254 
Produto em Elaborac;ao 33.382 24.673 17.296 
Produtos Acabados 17.743 15.147 11 .288 
Materiais de embalagem 12.944 14.529 9.619 
Materiais intermediaries e diversos 40.971 12.428 15.155 
Adiantamento a Forn. e lmpor. em Andam. 13.273 3.611 685 
Duplicatas a Receber 355.608 371.962 321 .885 
Duplicatas a Pagar 29.040 24.348 15.981 
Receita Bruta * 782.755 1.517.175 1.339.889 
Compras Uquidas 253.346 227.514 201 .080 
Compras Brutas 311.340 279.596 247.110 
* No calculo nao foi considerado Devolu~oes e Abatimentos por nao ter sido demonstrado no balan~o . 

Cicio de Produ~ao 2005 

1. Calculo do Custo do Produto Vendido I 619.5701 
CPV = E/pa + CPA - EFpa 
CPV = 15.147 + 615.711 -11.288 ORE= custo dos produtos vendidos 

2. Calculo do Custo da Produ~ao Acabada 
CPA = Elpe + CPP- Efpe I CPA = CPV- EiPa +EfPa 
CPA= 619.750-15.147 + 11 .288 I 615.7111 

Custo da Produ~ao do Periodo 
CPP = CPA - Elpe + EFpe 
CPP = 615.711 - 24.673 + 17.296 I 608.3351 

3. Materiais Aplicados na Produ~ao 
MAP = Eimp + Compras Liquidas - Efmp ou 
MAP = 40% x CPP (por estimativa porcentagem arbitrada) I 243.3341 
MAP= 40% x 608.335 

Compras liquidas 
Compras Liquidas = MAP - Eimp + Efmp 
Compras Uquidas = 243.334- 58.074 + 42.254 I 227.5141 

4. Calculo das Compras Brutas 
Compras Brutas = Comeras Liguidas * (1 + %/Pfl IPI : 2% 

(1 - % ICMS) ICMS: 17% 
Compras Brutas = 227.514 * (1 + 0.02) I 279.5961 

1 - 0,17 

5. Calculo do Prazo Medio de Estoque de Materia-Prima 
Eime + Efme xT 

PMEmp = 2 X MAP 
MAP RB-DevA 

58.074 + 42.254 X 360 
PMEmp= 2 X 243.334 I 13,481 

243.334 1.339.889 



6. Calculo do Prazo Medio de Estoque de Produtos em Elabora~ao 
Eipe + Efpe x T 

PMEpe = 2 x CPA 
CPA RB- DevA 

24.673 + 17.296 X 360 
PMEpe = 2 615 .711 5,64! 

615 .711 1.339 .889 

7. Calculo do Prazo Medio de Estoque de Produtos Acabados 
Eipa + Efpa x T 

PMEpa = 2 x CPV 
CPV RB- DevA 

15.147 + 11 .288 X 360 
PMEpa = 2 619.570 3,55! 

619.570 1.339 .889 

Cicio de Produ~ao 
Rela<;;ao Materia Prima X Receita Bruta• 

Cicio Operacional 2005 

8. Calculo do Prazo Medio de Duplicatas a Receber (Ciientes) 
Sldr + SFdr x T 

PMEdr = 2 x VP 
VP RB- DevA 

371 .962 + 321.885 X 360 

2 --~1~. 3~39~.~88~9~--~--~9~3,~2~11 
1.339.889 1.339.889 

PMEdr = 

Cicio Operacional 115,88! 

Cicio Financeiro 2005 

9. Calculo do Prazo Medio de Pagamento A Fornecedores (Duplicatas a Pagar) 
Sldpg + SFdpg X T 

PMEdpg = 2 x Compras Brutas 
Compras Brutas RB- DevA 

24.348 + 15.981 X 360 
PMEdpg = 2 247.110 5.42! 

247 .110 1.339 .889 

Cicio Financeiro 
Diferen<;;a Ciclos Financeiro e Operacional 

3,551 

13,48+5,64+3,55 
243 .334/1 .339 .889 

22 ,67+93 ,21 

115,88+5,42 
110,46-115,88 

93 ,211 

GRAFICO 6 - GRAFICO DA MENSURA<;AO DOS CICLOS DO ANO DE 2005 

Fonte: Autor 

20 40 60 80 100 120 

m Cicio Financeiro = Cicio operacional - Prazo Medio de Pagamento a Fornecedores 

• "Prazo Medio de Estoque em Materia Prima" 

c "Prazo Medio de Estoque de Produtos em Elaborac;ao" 

CJ "Prazo Medio de Estoque de Produtos Acabados" 

• "Prazo Medio de Recebimento de Duplicatas (Ciientes )" 

80 
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2004 2005 
Calculo do Prazo Medio de Estoque de Materia-Prima 12,59 13,48 
Calculo do Prazo Medio de Estoque de Produtos em Elabora< 6,89 5,64 
Calculo do Prazo Medio de Estoque de Produtos Acabados 3,90 3,55 
Cicio de Produc;ao 23,38 22,67 
Rela<;ao Materia Prima X Receita Bruta* 0,18 0,18 
Calculo do Prazo Medio de Duplicatas a Receber (Ciientes) 86,32 93,21 
Cicio Operacional 109,70 115,88 
Calculo do Prazo Medio de Pagamento A Fornecedores (Dup 6,33 5,42 
Cicio Financeiro 103,37 110,46 
Diferenga Ciclos Financeiro e Operacional -6,33 -5,42 

0 Cicio de ProdU<iao refere-se ao prazo media de manuten<;ao de estoque 

de materias-primas, mais o prazo media dos produtos no processo de elabora<;ao e 

mais a media de perman€mcia dos produtos acabados em estoque ate a sua venda. 

0 ciclo de produ<;ao da empresa e razoavel tern um giro em 

aproximadamente 23 dias. 0 calculo do prazo media de estoque de materia-prima 

mostra que a empresa tern estoque para aproximadamente 12 dias no ano de 2004 

e para 13 dias no ano de 2005. A empresa no ano de 2004 tinha em torno de 7 dias 

para terminar o produto em elabora<;ao e o produto acabado ficava parado no 

estoque em torno apenas de 4 dias. Em 2005] o produto em elabora<;ao tinha prazo 

para termino de 6 dias e depois o produtoJ acabado ficava parado no estoque 

durante 3 dias. 

0 Cicio Operacional compreende a soma do Cicio de Produ<;ao mais o 

prazo media de recebimento das mercadorias vendidas aos clientes da empresa. 0 

periodo resultants refere-se ao tempo necessaria para empresa promover o retorno 

do capital investido na produ<;ao. 

A empresa trabalha com estoques em boa quantidade, porem seria 

aconselhavel reduzir estoques de materia-prima, em elabora<;ao e produtos 

acabados, reduzindo assim o ciclo operacional da empresa, que e em torno de 110 

dias. 

0 Cicio Financeiro e resultado da diferen<;a dos prazos de pagamentos dos 

fornecedores da empresa e o seu Cicio Operacional. A diferen<;a entre o Cicio 
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Operacional e o Cicio Financeiro evidencia o perfodo de tempo ao qual a empresa 

deve suportar com seus pr6prios recursos a sua opera<;ao. 

0 ciclo financeiro tern um periodo de 103 dias para que a empresa consiga 

saldar suas dividas com fornecedores, porem o prazo para recebimento e maior, e 

de 110 dias. Apesar da diferen<;a entre o prazo para recebimento e o prazo para 

pagamento ser de apenas 7 dias, recomenda-se que a empresa reduza os prazos 

concedidos a seus clientes e busque aumentar seus prazos de pagamentos a 

fornecedores com o objetivo de financiar o crescimento das vendas com seu ciclo 

operacional, reduzindo a necessidade de financiamento com recursos de terceiros 

de curto prazo. 

4.6 ANALISE DINAMICA DA GRENDENE 5/A 

4.6.1 SALDO DE TESOURARIA (ST) 

Segundo ASSAF, NETO (1998, p. 195), a variavel Saldo de Tesouraria 

(ST) pode ser obtida pela diferen<;a entre o Ativo Circulante Financeiro (ACF) e o 

Passive Circulante Oneroso (PCO) ou pela diferen<;a entre o Capital de Giro (CCL) e 

Necessidade de Capital de Giro (NCG). Na equa<;ao, respectivamente: 

ST =ACF- PCO ST =CCL- NCG 
ou 

0 saldo de tesouraria nao mantem liga<;ao direta com as atividades 

operacionais da empresa, mas representa uma medida de margem de seguran<;a 

financeira, pois procura medir a capacidade interna de uma empresa para 

financiamento do crescimento da atividade operacional. 

No caso em que o ST apresenta-se positive, indica uma sobra de recursos 

de curto prazo, ou seja, o capital de giro e suficiente para cobrir as necessidades de 
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capital de giro e ainda mantem urn nivel de caixa ou ate mesmo aplicag6es no 

mercado financeiro, garantindo a liquidez da empresa. 

No caso do ST negative, indica que a empresa possui fontes de recursos 

de curto prazo financiando as atividades operacionais, indica que o capital de giro e 

insuficiente para cobrir a necessidade de capital de giro, o que pode levar a empresa 

a uma situagao de insolv€mcia. 

4.6.2 EFEITO TESOURA 

Diante de tais perspectivas de insolvencia, se faz necessaria urn 

acompanhamento da evolugao do saldo de tesouraria, pois saldo negatives 

sucessivos e crescente podem revelar possiveis dificuldades financeiras para a 

empresa, revelando uma dependencia excessiva de emprestimos a curto prazo. 

Aumentos sucessivos da NCG superior ao crescimento do CCL gera saldo 

de tesouraria negative, ocorrendo na empresa o chamado "efeito tesoura" ou 

"overtrading (overtrade)". Este efeito tesoura demonstra que as necessidades de 

capital de giro na empresa, na maior parte, estao sendo financiadas por recursos de 

curto prazo onerosos, como: emprestimos de curto prazo, duplicatas descontadas, 

etc, o que pode significar incapacidade da empresa financiar seus investimentos 

operacionais em giro. 

As contas representativas de natureza financeira sao o Ativo Circulante 

Financeiro (ACF) e o Passive Circulante Oneroso (PCO). As contas representativas 

de natureza operacional sao o Ativo Circulante Ciclico (ACC) e o Passive Circulante 

Ciclico (PCC). Ambos os tipos de contas do ativo e do passive correspondem aos 

saldos totais do Ativo Circulante e do Passive Circulante. 

Da confrontagao das contas do Ativo e do Passive sao geradas 

informag6es importantes sobre a dinamica da empresa. A diferenga entre os valores 

do Ativo Circulante Financeiro (ACF) e do Passive Circulante Oneroso (PCO) e 
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denominada Saldo de Tesouraria (ST). A diferenc;a entre os valores do Ativo 

Circulante Ciclico (ACC) e do Passivo Circulante Ciclico (PCC) e denominada 

Necessidade de Capital de Giro (NCG), ou tambem de lnvestimento Operacional em 

Giro (lOG). Baseando no fato que o Capital Circulante Uquido (CCL) e a diferenc;a 

entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante (PNC - ANC), pode-se concluir que a 

soma da Necessidade de Capital de Giro (NCG) mais o Saldo de Tesouraria (ST) e 

igual ao Capital Circulante Uquido (CCL). 

4.6.3 TIPOS DE ESTRUTURA DE BALANCO 

Combinando-se as variaveis CCL, NCG e ST, para o calculo da analise 

dinamica define-se tambem os tipos de estrutura de balanc;o. Existem 6 tipos de 

situac;ao financeira possiveis para a empresa, sao eles: 

Tipo I 

Restric;oes: 

Condic;ao: 

ST >0 

NCG < 0 

CCL>O 

ST >CCL> NCG 

Empresas com este tipo de estrutura possuem situa~ao financeira de 

excelente liquidez, indicando que ha recursos permanentes aplicados no ativo 

circulante ciclico, e folga financeira para fazer frente aos seus compromissos de 

curta prazo. 

Tipo II 

Restric;oes: 

Condic;ao: 

ST>O 

NCG >0 

CCL>O 

ST <CCL> NCG 
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Empresas com este tipo de estrutura possuem situa~ao financeira s61ida, 

indicando que disp6e de saldo de tesouraria positivo para fazer frente a temporarias 

necessidades de capital de giro. 

Tipo Ill 

Restrict6es: 

Condictao: 

ST<O 

NCG >0 

CCL>O 

ST <CCL< NCG 

Este tipo de balancto indica situa~ao financeira insatisfat6ria, indicando 

que ha uma insuficiencia de recursos operacionais para a manutenctao das 

atividades, caracterizando uma situactao de dependencia de fontes de recursos de 

curto prazo, que sao utilizadas de forma complementar. 

TipoiV 

Restrict6es: ST<O 

NCG >0 

CCL< 0 

ST <CCL< NCG 

Empresa com este tipo de estrutura e considerada de situa~ao financeira 

pessima, pois o capital de giro liquido e negativo, demonstrando que a empresa 

utiliza-se de recursos de curto prazo para financiar ativos nao circulantes, revelando 

acentuado desequilibrio entre as fontes de recursos obtidas e suas aplicact6es. 

TipoV 

Restrict6es: ST<O 

NCG<O 

CCL<O 
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Condigao: ST >CCL< NCG 

Neste tipo de estrutura contata-se uma situa~ao financeira muito ruim, 

pais fontes de recursos de curta prazo financiam as operagoes da empresa e parte 

de seu permanente. 

Tipo VI 

Restrigoes: 

Condigao: 

ST>O 

NCG<O 

CCL<O 

ST >CCL> NCG 

Este tipo de estrutura e considerado como uma situa~ao financeira de 

alto risco, pais o CCL e NCG sao negativos, gerando urn saldo positivo de 

tesouraria, os passivos cfclicos financiam os ativos cfclicos, a empresa utiliza sabra 

de recursos para financiar ativos nao circulantes. 

Para realizagao da analise dinamica, foi necessaria reestruturagao das 

contas, conforme tabela e calculos da Demonstragao da Analise Dinamica (abaixo), 

o que permitiu visualizar melhor a dinamica da estrutura patrimonial da empresa, 

possibilitando uma visao mais precisa da situagao da empresa. 
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TABELA 17- ANALISE DINAMICA DA GRENDENE S/A 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

ANALISE DINAMICA 
31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 

ATIVO TOTAL 913.409 1.051.792 1.156.937 

ACF- Ativo Circulante Financeiro 201.180 304.685 484.106 
Disponibilidades 201.180 304.685 484.106 

ACC- Ativo Circulante Ciclico 486.927 529.216 443.776 
Realizavel a Curto Prazo 312.560 367.550 321.885 
Estoques 146.234 126.938 96.297 
Outras contas a receber 28.133 34.728 25.594 

ANC - Ativo Nao Circulante 225.302 217.891 229.055 
Creditos Diversos 172 1.172 5.592 
Creditos com Pessoas Ligadas 1.972 0 0 
0 utros cred itos 494 642 376 
lnvestimentos 50.523 46.680 42.067 
lmobilizado 172.141 169.397 181.020 
Diferido 0 0 0 

PASSIVO TOTAL 913.409 1.051.792 1.156.937 

PCO- Passivo Circulante Oneroso 14.768 83.883 68.461 
Emprestimos Bancarios 14.768 19.732 25.280 
Dividendos a Pagar 0 64.151 43.181 

PCC - Passivo Circulante Ciclico 88.468 99.309 85.059 
Fornecedores 25.525 24.059 15.981 
Impastos, Taxas e Contribuicoes 4.773 9.801 8.417 
Debentures 0 0 0 
Salarios a Paqar e Provisoes 28.325 34.193 33.017 
Provisoes 24.715 25.723 21.708 
Outras contas a pagar 5.130 5.533 5.936 

PNC- Passivo Nao Circulante 810.173 868.600 1.003.417 
Emprestimos e Financiamentos 117.447 128.911 150.850 
Capital Social Realizado 137.477 620.580 733.783 
Reservas de Capital 63.707 113.203 109.664 
Reservas de Reavaliac;ao 2.815 0 0 
Reservas de Lucro 27.495 5.906 9.120 
Lucros acumulados 461.232 0 0 

lOG (NCG) = ACC- PCC 398.459 429.907 358.717 
CCL= PNC - ANC 584.871 650.709 774.362 
ST = ACF- PCO 186.412 220.802 415.645 
OCC = Outras Contas Ciclicas -34.810 -40.522 -43.484 

Fonte: Autor 

Com base nos tipos de estrutura de balan9o e calculos realizados, 

considera-se a classifica9ao quanto a rela9ao entre CCL, lOG e ST: 
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TABELA 18 - CLASSIFICACAO QUANTO A RELACAO ENTRE CCL, lOG E ST 

Classificacao auanto a relacao entre CCL lOG e ST I 

IRestri~ao 
lOG (NCG) >0 >0 >0 
CCL >0 >0 >0 
ST (T) >0 >0 >0 
Condi~ao ST <CCL> lOG ST <CCL> lOG ST <CCL> lOG 
Tipos de Estrutura de Balan~o 2 2 2 

Situagao Financeira Sol ida S61ida S61ida 
CCL/lOG 146,78% 151,36% 215,87% 
ST/IOG 46,78% 51,36% 115,87% 
Cfe 190 94 85 
Receita de Vendas (ROB - DA) * 688.000 1.499.180 1.339.889 
Depreciagao Acumulada -115.191 -138.911 -164.946 
Autofinanciamento (AUT) 318.322 144.817 206.160 
Porcentagens Sobre Vendas 
lOG I ROB- DA 57,92% 28,68% 26,77% 
AUT I ROB- DA 46,27% 9,66% 15,39% 
CCL/ ROB- DA 85,01% 43,40% 57,79% 
ST I ROB- DA 27,09% 14,73% 31,02% 
Crescimento da Vendas 117,90% -10,63% 
Outros indicadores 
CCL I lOG (vezes) 1,47 1,51 2,16 
ST I lOG (vezes) 0,47 0,51 1,16 

Fonte: Autor 

* No calculo nao foi considerado Devolu~oes e Abatimentos por nao 

ter sido demonstrado no balan~o. 

OCC = diferen<;a entre ACC exclusive estoques e dupl. receber e saldo do 

PCC exclusive fornecedores (quando OCC for positive devera ser subtraldo, quando 

for negative devera ser somado ). 

ROB- DA I 360 (receitas medias diarias de vendas) 

Cfe = NCG + ou - OCC I ROB - DA I 360 

NCG = Cfe *(ROB -DA)I360dias + OCC 



DEMONSTRATIVO DA ANALISE DINAMICA DA GRENDENE S/A- 2003 

AC = 
(-) 
PC = 
(=) 

CCL = 

AC 

(-) 
PC 
(=) 

CCL 

CCL 
CCL 

ST= 186.412 > 0 
CCL= 584.871 > 0 
lOG = 398.459 > 0 

ST <CCL> lOG 

ACF 
ACC 
ANC 
PCO 
PCC 
PNC 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

DEMONSTRATIVO ANALISE DINAMICA 
2003 
ACF + ACC 

(-) (- ) 
PCO + PCC 
(=) (=) 
ST + lOG 

201.180 + 486 .927 

(-) (-) 
14.768 + 88.468 

(=) (=) 
186.412 + 398.459 584.871 

PNC ANC 
810.173 225.302 584.871 

TIPO 2 
ATIVO PASSIVO 

201 .180 
486.927 
225.302 

14.768 
88.468 

810.173 

913.409 913.409 

DEMONSTRATIVO DA ANALISE DINAMICA DA GRENDENE S/A- 2004 

AC = 
(-) 
PC = 
(=) 

CCL = 

AC 
(-) 
PC 
(=) 

CCL 

CCL 
CCL 

ST = 220.802 > 0 
CCL = 650.709 > 0 
lOG = 429.907 > 0 

ST <CCL> lOG 

ACF 
ACC 
ANC 
PCO 
PCC 
PNC 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

DEMONSTRATIVO ANALISE DINAMICA 
2004 

ACF + ACC 
(-) (- ) 

PCO + PCC 
(=) (=) 
ST + lOG 

304.685 + 529.216 
(-) (-) 

83 .883 + 99.309 
(=) (=) 

220.802 + 429.907 650709 

PNC ANC 
868.600 217.891 650709 

TIP02 
ATIVO PASSIVO 
304.685 
529.216 
217.891 

83 .883 
99.309 

868 .600 

1.051 .792 1.051 .792 

89 



DEMONSTRATIVO DA ANALISE DINAMICA DA GRENDENE 5/A- 2005 

AC 
(-) 
PC 
(=} 

CCL 

AC 
(-) 
PC 
(=} 

CCL 

CCL 
CCL 

-

= 

= 

= 

= 

= 

ST = 415.645 > 0 
CCL= 774.362 > 0 

lOG= 358.717 > 0 

ST <CCL> lOG 

ACF 
ACC 
ANC 
PCO 
PCC 
PNC 

Fonte: Autor 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

DEMONSTRATIVO ANALISE DINAMICA 
2005 

ACF 
( -) 

PCO 
(=) 
ST 

484.106 
(-) 

68.461 
(=) 

415.645 

PNC 
1.003.417 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

TIP02 
ATIVO PASSIVO 
484.106 
443.776 
229.055 

68.461 
85.059 

1.003.417 

1.156.937 1.156.937 

ACC 
(-) 

PCC 
(=) 
lOG 

443.776 
(-) 

85.059 
(=} 

358.717 774.362 

ANC 
229.055 774.362 

2003 2004 
ST> 0 ST> 0 

NCG >0 NCG >0 
CCL> 0 CCL> 0 

2005 
ST> 0 

NCG>O 
CCL> 0 

90 

A empresa do presente estudo durante os 3 periodos (2003, 2004 e 2005) 

apresentou situa~ao financeira s61ida, ST menor que CCL e CCL maior que lOG 

(NCG). Tendo sido: 

Em 2003 o ST da empresa foi 186.412, o CCL foi 584.871 e o lOG 

398.459. 

Em 2004 o ST da empresa foi 220.802, o CCL foi 650.709 e o lOG 

429.907. 

Em 2005 o ST da empresa foi 415.645, o CCL foi 77 4.362 e o lOG 

358.717. A situac;ao financeira s61ida demonstra que a empresa disp6e de saldo de 

tesouraria positive para fazer frente a temporarias necessidades de capital de giro, 
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revela uma relativa liquidez a empresa, ou seja, os recursos permanentes aplicados 

no capital de giro suprem a insuficiE3ncia do PCC. 

A empresa tern lOG positivo em todos os anos (2003, 2004 e 2005), o que 

significa que os passivos de funcionamento PCC sao insuficientes para atender as 

necessidades de financiamento dos ativos operacionais de curta prazo ACC. 

Embora a situa<;ao da empresa Grendene S/A esteja estavel ela teve uma 

aproxima<;ao do efeito tesoura, confome grafico abaixo: 

GRAFICO 7 - GRAFICO DO lOG e CCL- EFEITO TESOURA (OVERTRADE) 
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Fonte: Autor 

GRAFICO DO lOG- EFEITO TESOURA 
(OVERTRADE) 

--ST=ACF - PCO 

-a-- CCL = PNC - ANC 

2003 2004 2005 

4.7 PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS DA GRENDENE 5/A 

Diante dos resultados expostos no decorrer do estudo, com as analises 

realizadas, podemos citar como pontos fortes da empresa o crescimento do saldo 

disponivel em torno de 111 °/o do ano de 2003 para 2005, a redu<;ao dos estoques 

que foi de aproximadamente 50°/o no mesmo periodo. 0 realizavel a Iongo prazo 
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com creditos diversos tambem demonstrou acrescimo significative de mais de 

2.000%. A empresa teve reduc;ao nos gastos com fornecedores que representou 

uma reduc;ao em torno de 45%, assim como o capital dos s6cios teve crescimento 

de mais de 200% no perfodo de 2003 a 2005. 

Como pontos fracos, podemos destacar os investimentos, que apesar de a 

reduc;ao ter sido pequena foi o que deu mais impacto no ativo permanente. Os 

emprestimos bancarios e financiamentos bancarios, sao os pontos de maiores 

destaques, pois s6 em emprestimos a empresa teve urn crescimento de mais de 

50%. Ja no resultado da empresa, as despesas com vendas e financeiras foram 

bastante significativas principalmente no ano de 2004. Numa analise geral, de posse 

dos numeros obtidos, podemos dizer que os pontos mais fracos da empresa foi em 

maior numero no ano de 2004. 

Porem, apesar de todos estes pontos fracos, podemos dizer que a 

empresa apresenta mais pontos fortes do que fracos, o que provavelmente pode ser 

explicado pela situac;ao financeira s61ida que a empresa manteve nos 3 anos do 

referente estudo. 
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5 CONCLUS.AO 

Neste estudo tivemos como base as demonstrac;oes financeiras da 

empresa Grendene S/A, o que cabe ressaltar aqui, que a mesma foi utilizada apenas 

como modelo de analise economico-financeira. 

Ap6s analise e interpretac;ao da situac;ao economica da empresa, pode-se 

dizer que a empresa apresenta grau de endividamento satisfat6rio, situac;ao 

financeira salida, que apesar de estudos comprovarem que nos ultimos anos ocorreu 

queda na evoluc;ao do setor de calc;ados, a empresa ainda se mantE~m com saude 

financeira e economica satisfat6ria. 

Apresentaram-se neste estudo as metodologias de calculos e analises 

sabre os resultados financeiros, a fim de buscar conclus6es sabre a real situac;ao em 

que a empresa se encontra. 

Atraves dos Indices de liquidez foi posslvel ver que a estrutura da situac;ao 

economica da empresa encontra-se com 6timos Indices de liquidez o que demonstra 

possuir capacidade da pagar a seus credores. 

No prazo dos estoques, apesar dos prazos quase serem os mesmos a 

empresa consegue prazos suficientes para cumprir suas obrigac;6es, talvez tenha 

urn pequeno atraso de 7 dias o que nao causa muitos prejulzos para a mesma. Mas, 

a empresa precisa ter urn pouco mais de cautela com as despesas com vendas e 

financeiras que tiveram impactos significativos no resultado da empresa. 

Com urn pouco mais de planejamento talvez a empresa tivesse tido prazos 

para recebimentos de fornecedores melhores que os prazos para pagamentos e 

tambem poderia ter despesas com estocagem muito menores, algo que deve ser 

estudado mais profundamente pelos gestores, com o objetivo de identificar as 

melhores condic;6es para tal planejamento. 

A rentabilidade mostra a situac;ao economica satisfat6ria em decorrencia 

do excelente giro do capital. 
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Ap6s todos os estudos realizados da situagao financeira e economica da 

empresa Grendene S/A, recomenda-se que a empresa procure otimizar seus 

recursos e custos de modo que possa no menor prazo possfvel melhorar seus 

indicadores econ6micos e financeiros tornando-a mais atrativa. 

Recomenda-se tambem que a empresa deva buscar a redugao do volume 

de seus estoques, a fim de obter menos gastos com estocagem e que o prazo para 

recebimento seja menor que o prazo para pagamentos, ou seja, que seu ciclo de 

produgao seja menor que o ciclo financeiro e operacional, visando uma maior 

liquidez. Recomenda-se redugao de despesas principalmente com vendas e 

financeiras, que, como ja informado, tiveram impactos significativos no resultado 

operacional da empresa, buscando tambem o aumento de receita e aumento do 

prazo para pagamento a fornecedores. Reduzir a dfvida a curto prazo tambem 

podera ajudar a produzir urn saldo de caixa suficiente para bancar todas as contas. 

Em fim, pode-se concluir esta analise dizendo que a empresa faz juz por 

ser urn dos maiores produtores de calgados sinteticos do mundo, uma das maiores 

empresas calgadistas do Brasil em numeros de pares e por ser marca reconhecida 

em diversos pafses, pois para isso nao basta apenas ter produto de qualidade, 

tambem e necessaria que se tenha uma situagao economica e financeira que passe 

seguranga a seus fornecedores, a seus compradores, a seus parceiros. 
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7 ANEXOS 

ANEXO I- BALANCO PATRIMONIAL ORIGINAL- 2003, 2004 e 2005 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

Balanc;o Patrimonial Ativo 

Descric;ao da Conta 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
Ativo Total 913409 1051792 1156937 
Ativo Circulante 688107 833901 927882 
Disponibilidades 201180 304685 484106 
Caixa 11469 22692 19367 
Aplicac;oes Financeiras 189711 281993 464739 
Creditos 312560 367550 321885 
Clientes 312560 367550 321885 

Estoques 146234 126938 96297 

Outros 28133 34728 25594 
lmpostos a Recuperar 12971 5534 6365 

Despesas do Exercicio Seguinte 1017 4484 1382 

I R e CS Diferidos 0 9481 8654 
Outros Creditos 14145 15229 9193 
Ativo Realizavel a Longo Prazo ~ llH ~ 
Creditos Diversos 172 1172 5592 

lmpostos a recuperar 0 987 608 

Tftulos e valores a receber 0 0 4781 

Outros creditos 172 185 203 

Creditos com Pessoas Ligadas 1Jru g g 
Com Coligadas 0 0 a 
Com Controladas 0 0 c 
Com Outras Pessoas Ligadas 1972 0 c 
Outros 494 642 37E 

Depositos Judiciais 494 642 37E 

Ativo Permanente 222664 216077 223087 

lnvestimentos 50523 46680 42067 

Participac;oes em Coligadas 0 0 a 
Participac;oes em Controladas 48664 44916 40303 

Outros lnvestimentos 1859 1764 1764 

lmobilizado 172141 169397 18102C 

Diferido 0 0 c 

Fonte: CVM/2006 
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GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

Balan«yo Patrimonial Passivo 
Descric;ao da Conta 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
Passivo Total 913409 1051792 1156937 

Passivo Circulante 103236 183192 153520 

Emprestimos e Financiamentos 14768 19732 25280 

lnstituic;;oes Financeiras 887 4703 9340 

Financiamentos do (Proapi e Provin) 13881 15029 15940 

Debentures 0 0 0 

Fornecedores 25525 24059 15981 

Impastos, Taxas e Contribuic;;oes 4773 9801 8417 

Dividendos a Pagar 0 64151 43181 

Provisoes 53040 59916 54725 

Provisao p/ Comissoes 18444 20500 17220 
Provisao p/ Fretes 6271 4773 3888 
Salaries e Encargos a Pagar 28325 34193 33017 
Provisao p/ contingencias 0 450 600 

Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 
Outros 5130 5533 5936 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 117447 128911 150850 

Emprestimos e Financiamentos 117447 128911 150850 

lnstituic;;oes Financeiras 55524 50897 61338 
Financiamentos de (Proapi e Provin) 61923 78014 89512 

Debentures 0 0 0 

Provisoes 0 0 0 
Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 

Outros 0 0 0 

Resultados de Exercicios Futures 0 0 0 

Patrimonio Liguido 692726 739689 852567 
Capital Social Realizado 137477 620580 73378::: 

Reservas de Capital 63707 113203 10966L 

Reservas de Reavaliac;;ao 2815 0 0 

Ativos Pr6prios 2815 0 0 

Controladas/Coligadas 0 0 0 

Reservas de Lucre 27495 5906 9120 

Legal 27.495 3.503 7.723 

Estatutaria 0 0 0 

Para Contingencias 0 0 0 

De Lucros a Realizar 0 2.403 1.397 

Retenc;;ao de Lucros 0 0 0 

Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos 0 0 0 

Outras Reservas de Lucre 0 0 0 

Lucros/Prejuizos Acumulados 461232 9 9 

Fonte: CVM/2006 
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ANEXO II - DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO DO EXERCiCIO ORIGINAL-
2003, 2004 e 2005 

GRENDENE S.A 
CNPJ: 89.850.341/0001-60 

Demonstra~ao do Resultado ORE 
Descri~ao da Conta 01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 31/12/2004 01/01/2005 a 31/12/2005 
Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~os 688000 1499180 1339889 
Deduv5es da Receita Bruta (114070) (309723) (283496) 

Receita Uguida de Vendas e/ou Servi~os 573930 1189457 1056393 
Gusto de Bens e/ou Servivos Vendidos (294986) (692931) (619570) 

Resultado Bruto 278944 496526 436823 
Despesas/Receitas Operacionais (45430) (392249) (306025) 

Com Vendas (120052) (270996) (255899) 

Gerais e Administrativas (29147) (59211) (48033) 

Remuneravao dos Administradores (114) (374) (835) 

Outras (29033) (58837) (47198) 

Financeiras (7097) (59950) 4556 

Receitas Financeiras 41199 57837 110102 

Despesas Financeiras (48296) (117787) (105546) 

Outras Receitas Operacionais 8743 6652 1418 

Outras Despesas Operacionais (451) (4996) (1203) 

Resultado da Equivalencia Patrimonial 102574 (3748) (6864) 

Resultado O~eracional 233514 104277 130798 
Resultado Nao Operacional (455) 48 157 

Receitas 0 48 796 

Despesas (455) 0 (639) 

Resultado Antes Trtbutavao/Participav5es 233059 104325 130955 

Provisao para IRe Contribuivao Social (29928) (43749) (45733) 

IR Diferido 0 9481 (827) 

Participav5es/Contribuiv5es Estatutarias 0 0 0 

Participav5es 0 0 0 

Contribuiv5es 0 0 0 

Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 0 0 0 

Lucro/Prejuizo do Exerclcio 203131 70057 84395 

Fonte: CVM/2006 




