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"0 homem sabio sera o dono de sua mente. 
0 toto sera seu escravo." 

Publilius Syrus 
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RESUMO 

DAY, Claudia K. Analise Economico-Financeira da Madeireira SolS/A e lmplanta~ao 
do Setor de Controfadoria. Neste trabafho avafiamos as Demonstra<;oes Contabeis e 
Financeiras de uma empresa Familiar do setor Industrial, no mercado ha 70 anos e visamos 
identificar possiveis mefhorias. Sugerimos a implanta<;ao de urn novo setor para o 
"desafogamento' de fun<;oes do atual diretor. Atraves das analises observamos que a 
empresa em estudo apresenta 6timos indices financeiros, os quais acreditamos que se 
houvesse uma reestrutura<;ao organizacional os mesmos poderao ser melhorados. Vale 
salientar que a empresa possui muitos enraizamentos, mas acreditamos que ao darmos urn 
insight aos "encarregados" e "diretores", mostrando que com a implanta<;ao da Controladoria 
os indices serao mefhorados e estes enraizamentos deixarao de existir. Concfuimos que a 
Madeireira Sol S/A vern atendendo estas analises e o conhecimento obtido durante a 
realiza<;ao deste trabafho, pudemos observar que a empresa atinge urn estagio avanyado de 
gestao economico-financeiro, levando-nos a recomendar a cria<;ao de urn setor de 
Controfadoria para mefhorar ainda mais o desempenho da empresa. 

Palavras-chave: analise financeira; analise economica; controtadoria; Indices; implantayao . 
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1 INTRODUCAO 

Este trabalho tern por objetivo efetuar uma analise economico-financeira da 

Madeireira Sol S/A. (nome ficticio para preservar a empresa) e a implanta9ao da 

area de Controladoria. Para tanto utilizaremos as demonstra9oes financeiras de tn3s 

periodos consecutivos: 2004, 2005 e 2006. 

Este trabalho e baseado em informa9oes extraidas do Balan9o Patrimonial, 

Demonstra9ao de Resultados, Notas Explicativas e conhecimento de funcionarios da 

empresa citada. 0 Balan9o Patrimonial e urn dos principais instrumentos utilizados 

pelos gestores das empresas, visando a avalia9ao do desempenho e eficiencia na 

administra9ao dos recursos. Com o resultado de uma analise de balan90, 

conseguimos identificar pontos fortes e fracas da companhia, auxiliando os 

administradores nas tomadas de decisoes. 

A analise economico-financeira de uma empresa serve para avaliar sua atual 

situa9ao e para planejamento da empresa, e e de suma importancia para o sucesso 

do neg6cio. 

Em contra-partida muito se tala de Controladoria, mas poucos a conhecem 

realmente. Alguns a entendem como sendo o conjunto de procedimentos do plano 

or9amentario, com enfase no controle entre o real e o or9ado. Ha quem entenda a 

Controladoria como urn 6rgao de assessoria da diretoria da empresa, gerando 

relat6rios gerenciais a partir da contabilidade. Outros entendem como controle 

interne, auditoria interna e normaliza9ao de procedimentos, administrativos. 

Concordamos com Padoveze (2003) quando diz "controladoria e o 6rgao 

administrative responsavel pela gestao economica da empresa com o objetivo de 

leva-la a maior eficacia", embasados neste conceito desenvolvemos este estudo que 

visa a aplica9ao dos conhecimentos te6ricos obtidos atraves das disciplinas 

Controladoria, Gestao Or9amentaria e Gestao Financeira. 

A empresa escolhida para este estudo de caso, apresenta uma gestao 

familiar com uma estrutura tradicional e no momenta nao possui a area de 

Controladoria. Analisaremos a possibilidade da implanta9ao desta unidade para uma 

melhor gestao. 

7 



1.1 HISTORICO DA EMPRESA 

A empresa em estudo Madeireira SolS/A, foi fundada em 1935, par uma 

jovem suh;a, que escolheu o Brasil para fixar definitivamente suas raizes. Ap6s 70 

anos, a Madeireira Sol S/A, continua forte e sendo uma empresa familiar. Na atual 

gestao temos o seu neto como presidente e o bisneto como seu assessor. 

Ao Iongo do tempo, a empresa tern tido a preocupa~ao de manter-se sempre 

ativa e inovadora, buscando a modernidade atraves de programas e projetos que a 

distinguem em seu ramo de atividade. Nesta dir~ao podemos destacar como 

diferenciais: projetos de reflorestamento, preocup~ao constante com ecologia, 

programas de busca da qualidade total, como PNQM1 (Programa Nacional de 

Qualidade de Madeira), 

Dizem que a boa arvore e a que da bans frutos, hoje sua matriz esta 

localizada em Curitiba, com filial em Paragominas (PA), tendo tambem duas 

empresas no grupo, uma em Ananindeua (PA) e outra em Bocaiuva do Sui (PR), 

esta responsavel par cuidar dos projetos de reflorestamento. 

A jovem fundadora da Madeireira Sol S/A foi esta arvore, mesmo nao 

estando mais aqui, faz germinar dia-a-dia a dedicac;ao eo amor pelo trabalho, pelo 

meio-ambiente e pela qualidade dos produtos que levam a marca Sol. 

1.2 MERCADO 

Distribuidores e industrias moveleiras do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, 

Belgica, ltalia, Suecia, Espanha, Dinamarca, lnglaterra, Africa do Sui, Finlandia e 

toda a America Latina recebem e aplicam os produtos Sol, dando prova de 

prefer€mcia pela qualidade da marca que, ha 70 anos, abastece os mercados mais 

exigentes com o que ha de melhor em produtos de madeira, na forma de laminas 

faqueadas, torneadas, compensados e serrados. 

1 Ver Certificado em Anexo. 8 



1.3 CRENCAS, VALORES, FILOSOFIA, MISSAO 

Apesar do seu reconhecimento mundial a Madeireira Sol S/A nao apresenta 

definido estes itens. Exceto quanta a sua missao: Manter-se sempre ativa e 

inovadora, buscando a qualidade de seus produtos. 

1.4 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E OPERACIONAL DA EMPRESA 

A Madeireira Sol trabalha hoje com enfoque maior em seus clientes, seus 

recursos humanos e na comunidade em geral2 como meio de garantir sua 

prosperidade e crescente participa~ao no mercado. 

1.5 MODELO DE GEST AO DA EMPRESA 

Atualmente a Madeireira Sol S/A trabalha com a seguinte estrutura 

organizacional: 

Fi ura 1 

Claudia Kellen Day, 2007 

2 A empresa mantem dentro de suas dependencias uma creche para filhos de funciomlrios e algumas vagas para a 
comunidade. 9 



1.6 SISTEMA DE INFORMACAO GERENCIAL 

A empresa possui urn caderno com informa<;oes gerenciais que fica em poder 

do diretor administrativo/financeiro e do presidente. Pode-se considerar este caderno 

como o SIG da Madeireira Sol S/A. 

10 



2 ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA 

2a 1 PADRONIZACAO DAS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS 

As demonstra~aes financeiras publicadas, mesmo que estejam expressas 

em moeda constante ou em d61ares, precisam ser padronizadas, ou seja, 

reclassificadas para fins de analise. Desta forma, antes de iniciar a analise deve-se 

examinar detalhadamente as demonstra~oes financeiras. Este trabalho e chamado 

de padroniza~ao e consiste numa critica as contas das demonstra~aes financeiras, 

bern como na transcri~ao delas para urn modelo previamente definido. 

Conforme Matarazzo (2003, p.136), a padroniza~ao de urn balan~o para 

analise e feita pelos seguintes motivos: 

- Simplifica~ao; 

- Comparabilidade; 

- Adequa~ao aos objetivos da analise; 

- Precisao nas classifica~oes de contas; 

- Descoberta de erros; 

- lntimidade do analista com as demonstra~oes financeiras da empresa. 

As principais caracteristicas da padroniza~ao de urn balan~o sao: 

- 0 ativo deve apresentar apenas as contas essenciais; 

- 0 Passivo Circulante e dividido em Operacional e Financeiro, sendo que 

as "Duplicatas Descontadas" fazem parte deste ultimo; 

- No Passivo, acha-se urn subtotal representado por Capitais de Terceiros 

(Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo) 

- No Patrimonio Uquido aparecem "Capital Social" ja deduzido de eventuais 

"Capital a Realizar" e somado as "Reservas". 

- A Demonstra~ao do Resultado evidencia apenas os valores fundamentais 

para analise; 

- A receita liquida de vendas ja e deduzida de devolu~aes, abatimentos e 

impastos; 

- As receitas e despesas financeiras estao liquidas dos efeitos inflacionarios. 

Abaixo segue as demonstra~oes financeiras da Madeireira Sol, ap6s a 

padroniza~ao das contas. 11 



Fi ura 2 

MADEIREIRA SOL S/A 

BALANCO PATRIMONIAL- EM MILHARES DE R$ 

31/12104 31/12105 31/12106 

ATIVO 
CIRCULANTE 
Financeiro 
Disponivel 396 517 161 
Aplicac;oes Financeiras 0 0 0 
Total Financeiro 396 517 161 
Operacional 
Clientes 9.844 6.375 9.244 
Estoques 24.858 21 .226 19.118 
Outros 19762 14207 14596 
Total Operacional 54.464 41 .808 42.958 

TOTAL CIRCULANTE 54.860 42.325 43.119 
REALIZ. LP E PERM. 
Realizavel a Longo Prazo 4883 5130 6084 
Permanente 
I nvestimentos 15.376 16.194 8.804 
lmobilizado 15.716 17.479 18.928 
Diferido 0 0 0 

TOTAL REALIZ. LP E PERM. 35.975 38.803 33.816 
TOTALATIVO 90.835 81.128 76.935 

PASSIVO 
CIRCULANTE 
Financeiro 
Emprestimos Bancarios 229 1.631 327 
Duplicatas Descontadas 0 0 0 
Total Financeiro 229 1.631 327 
Operacional 
Fornecedores 12.939 9.683 11 .024 
Outros 4.210 4.544 2.755 
Total Operacional 17.149 14.227 13.779 

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 17.378 15.858 14.106 
EXIGiVEL LONGO PRAZO E PL 
Exig fvel a Longo Prazo 
Emprestimos/Financiamentos 6.037 5.976 1.997 
Outros 16771 2892 2232 
TOT. EXiG. LP 22.808 8.868 4.229 
PATRIMONIO LiQUIDO 
Capital + Reservas 28.203 28.631 28.665 
Lueras Acumulados 22.446 27.771 29.935 
TOTAL PATRIMONIO LiQUIDO 50.649 56.402 58.600 

TOTAL PASSIVO 90.835 81.128 76.935 

Claudia Kellen Day, 2007 
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Fi ura 3 
MADEIREIRA SOL S/A 

DEMONSTRACAO DO RESULT ADO- MILHARES DE R$ 

31/12/04 31/12/05 31/12/06 

RECEITA LiQUIDA 53.440 48.032 41 .507 

Custo dos Produtos Vendidos 36.042 35.924 29.589 

LUCRO BRUTO 17.398 12.108 11 .918 

Despesas Operacionais 9.594 10.372 9.399 

Outras Rec. Desp. Oper. 549 10.462 -1.676 

LUCRO OPER. (sem Res. Fin.) 8.353 12.198 843 

Receitas Financeiras 0 0 0 
Despesas Financeiras 0 0 0 

LUCRO OPERACIONAL 8.353 12.198 843 

Resultado Nao Operacional 338 434 549 

LUCRO ANTES DO I.R. 8.691 12.632 1.392 

LUCRO LiQUIDO 5.718 8.553 682 

Claudia Kellen Day, 2007 

2.2 ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL 

Ap6s a padroniza~ao das demonstra~oes financeiras sera aplicada a analise 

vertical e horizontal. Por intermedio da qual e possivel conhecer alguns pontos que 

escapam da analise generica atraves de indices. A analise de balan~os deve partir 

do geral para o particular. 

A analise vertical baseia-se na compara~ao em valores percentuais das 

demonstra~aes financeiras. Na analise vertical, calcula-se o percentual de cada 

conta em rela~ao ao total do ativo e ao total do passivo e na demonstra~ao do 

resultado calcula-se o percentual de cada conta em rela~ao as vendas, onde seu 

valor e igualado a 1 00°/o . 

A analise horizontal e a compara~ao que se faz de cada conta de uma serie 

de demonstra~oes financeiras com rela~ao a demonstra~ao anterior ou em rela~ao a 

mais antiga da serie. E basicamente urn processo de analise temporal, ou seja, e u~ 



processo de estudo que permite avaliar a evoluvao verificada dos diversos 

elementos das demonstravoes contabeis ao Iongo de determinado intervale de 

tempo. Onde a grande importancia desta tecnica e permitir, analisar a tendemcia 

passada e futura de cada valor contabil. Na elaboravao da analise horizontal os 

valores da data base sao considerados iguais a 100%. 

Segundo MATARAZZO (2003, p. 248) "E recomendavel que estes dais tipos 

de analises sejam usados conjuntamente. Nao se deve tirar conclusoes 

exclusivamente da Analise Horizontal, pais determinado item, mesmo apresentando 

variavao de 2.000%, par exemplo, pode continuar sendo urn item irrelevante dentro 

da demonstravao financeira a que pertence. Par exemplo, uma conta de 

lnvestimentos que representa 0,2% do Ativo de uma empresa cresce 2.300% em 

dais anos ao final dos quais passa a representar 0, 7%, ou seja: nada significava 

para a analise no primeiro balanvo e continua a nao significar nada no terceiro 

balanvo, apesar do enorme crescimento". 

E desejavel que as conclusoes baseadas na analise vertical sejam 

complementadas pelas da analise horizontal. Pais em resumo a analise vertical 

mostra a importancia de cada conta em relavao a demonstravao financeira e a 

analise horizontal mostra a evoluvao de cada conta das demonstravoes financeiras. 

2.2.1 Analise Vertical e Horizontal da Madeireira Sol S/A 

0 ativo total da empresa decresceu 15,30% de 31/12/04 a 31/12/06 em 

termos reais. Esta diminuivao pode ser verificado no total do ativo circulante que 

decresceu 21,40% em 2006, confrontando como ana de 2004. Em 2004, 60% dos 

recursos estavam investidos no ativo circulante, sendo que em 2005 estes recursos 

recuaram para 52% e em 2006 para 56%. A conta disponivel decresceu em 2006, 

59,34% em relavao a 2004 e 68,86% em relavao a 2005. A conta estoques em 2006, 

decresceu 23,09% em relavao a 2004 e 9,93% em relavao a 2005, fatos estes 

explicados pela queda do d61ar e a constante burocratizavao com a liberavao de 

compra de materia-prima e venda par 6rgaos do governo. 

0 ativo permanente de 2004 para 2006 decresceu apenas 6,95%, mas 2005 

notamos que houve urn aumento de 7,86% em relavao a 2004, comparando com 

2006, as contas mantiveram-se estaveis. 14 



No passivo circulante, notamos que houve urn decrescimo de 18,83% no 

periodo de 2004 a 2006. Em 2005, a conta fornecedores diminuiu 25,16% 

comparando com 2004 e aumentou 13,85% comparando com 2006 e notamos que 

fornecedores nao financiou os estoques em nenhum dos anos em analise. 0 passivo 

exigivel a Iongo prazo, diminuiu significativamente, analisando periodo de 2004 a 

2006 houve urn decrescimo de 81,46%, fato este explicado epla quitagao de contrato 

de mutuo entre coligadas. 

E visivel que nos dois ultimo anos em analise que as dividas a curto prazo 

sao maiores que a Iongo prazo, em 2006 apresentava 18,33% a curto prazo contra 

5,5% a Iongo prazo. 0 patrimonio liquido da empresa aumentou 15,7% de 2004 a 

2006. Na conta de Iueras acumulados houve acrescimo de 33,36% em 2006 

comparando com 2004, enquanto capital e reservas cresceu 1,64% de 2006 para 

2004. 

Dados estes que podem ser observados na Figura abaixo. 

15 



F ura4 
MADEIREIRA SOL S/A 

ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL DOS BALAN~OS 

31/12/04 AV AH 31/12/05 AV AH 31/12/06 AV AH 

ATIVO 
CIRCULANTE 
Financeiro 
Disponivel 396 0,44 100,00 517 0,64 130,56 161 0,21 40,66 
Aplica~Oes Financeiras 0 0,00 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Total Financeiro 396 0,44 100,00 517 0,64 130,56 161 0,21 40,66 
Operacional 
Clientes 9.844 10,84 100,00 6.375 7,86 64,76 9.244 12,02 93,90 
Estoques 24.858 27,37 100,00 21 .226 26,16 85,39 19.118 24,85 76,91 
Outros 19762 21,76 100,00 14207 17,51 71 ,89 14596 18,97 73,86 
Total Operacional 54.464 59,96 100,00 41 .808 51 ,53 76,76 42.958 55,84 78,87 

TOTAL CIRCULANTE 54.860 60,40 100,00 42.325 52,17 77,15 43.119 56,05 78,60 
REALIZ. LP E PERM. 
Realizavel a Longo Prazo 4883 5,38 100,00 5130 6,32 105,06 6084 7,91 124,60 
Permanente 
lnvestimentos 15.376 16,93 100,00 16.194 19,96 105,32 8.804 11 ,44 57,26 
lmobilizado 15.716 17,30 100,00 17.479 21 ,54 111 ,22 18.928 24,60 120,44 
Diferido 0 0,00 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

TOTAL REALIZ. LP E PERM. 35.975 39,60 100,00 38.803 47,83 107,86 33.816 43,95 94,00 
TOTALATIVO 90.835 100,00 100,00 81.128 100,00 89,31 76.935 100,00 84,70 

PASSIVO 
CIRCULANTE 
Financeiro 
Emprestimos Bancarios 229 0,25 100,00 1.631 2,01 712,23 327 0,43 142,79 
Duplicatas Descontadas 0 0,00 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Total Financeiro 229 0,25 100,00 1.631 2,01 712,23 327 0,43 142,79 
Operacional 
Fornecedores 12.939 14,24 100,00 9.683 11 ,94 74,84 11 .024 14,33 85,20 
Outros 4.210 4,63 100,00 4.544 5,60 107,93 2.755 3,58 65,44 
Total Operacional 17.149 18,88 100,00 14.227 17,54 82,96 13.779 17,91 80,35 

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 17.378 19,13 100,00 15.858 19,55 91,25 14.106 18,33 81,17 
EXIGiVEL LONGO PRAZO E PL 
Exigivel a Longo Prazo 
Emprestimos/Financiamentos 6.037 6,65 100,00 5.976 7,37 98,99 1.997 2,60 33,08 
Outros 16771 18,46 100,00 2892 3,56 17,24 2232 2,90 13,31 
TOT. EXiG. LP 22.808 25,11 100,00 8.868 10,93 38,88 4.229 5,50 18,54 
PATRIMONIO LiQUIDO 
Capital + Reservas 28.203 31 ,05 100,00 28.631 35,29 101 ,52 28.665 37,26 101 ,64 
Lucros Acumulados 22.446 24,71 100,00 27.771 34,23 123,72 29.935 38,91 133,36 
TOTAL PATRIM0NJO LiQUIDO 50.649 55,76 100,00 56.402 69,52 111,36 58.600 76,17 115,70 

TOTAL PASSIVO 90.835 100,00 100,00 81.128 100,00 89,31 76.935 100,00 84,70 

Claudia Kellen Day, 2007 

Na demonstra9ao do resultado, o decrescimo real da receita foi 22,63°/o no 

periodo analisado. A empresa nao apresentou born desempenho dos custos dos 

produtos vendidos, do quais passaram de 67 ,44o/o em 2004 para 71 ,29o/o em 2006. 

Com isso o Iuera bruto que apresentava 32,56o/o das vendas caiu para 28,71o/o. 

Podemos notar uma preocupa9ao na gestao das despesas operacionais, que ao 

Iongo dos tres anos diminuiu gradativamente. 0 Iuera do exercicio decresceu 

88,07°/o no periodo em analise, e e visivel que a empresa tern urn forte controle das 

situa96es, devido a competencia da gestao administrativa. 
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F ura 5 
MADEIREIRA SOL S/A 

ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL DA DEMONSTRACAO DE RESUL TADO 

31/12/04 AV AH 31/12/05 AV AH 31/12106 AV AH 

RECEITA LiQUIDA 53.440 100,00 100,00 48.032 100,00 89,88 41.507 100,00 77,67 
Custo dos Produtos Vendidos 36.042 67,44 100,00 35.924 74,79 99,67 29.589 71,29 82,10 

LUCRO BRUTO 17.398 32,56 100,00 12.108 25,21 69,59 11 .918 28,71 68,50 
Despesas Operacionais 9.594 17,95 100,00 10.372 21 ,59 108,11 9.399 22,64 97,97 
Outras Rec. Desp. Oper. 549 1,03 100,00 10.462 21 ,78 1905,65 -1 .676 -4,04 -305,28 

LUCRO OPER. (sem Res. Fin.) 8.353 15,63 100,00 12.198 25,40 146,03 843 2,03 10,09 
Receitas Financeiras 0 0,00 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Despesas Financeiras 0 0,00 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

LUCRO OPERACIONAL 8.353 15,63 100,00 12.198 25,40 146,03 843 2,03 10,09 
Resultado Nao Operacional 338 0,63 100,00 434 0,90 128,40 549 1,32 162,43 

LUCRO ANTES DO I.R. 8.691 16,26 100,00 12.632 26,30 145,35 1.392 3,35 16,02 
LUCRO LiQUIDO 5.718 10,70 100,00 8.553 17,81 149,58 682 1,64 11 ,93 

Claudia Kellen Day, 2007 

2.3 ANALISE ATRAVES DE iNDICES 

A analise atraves de indices e a tecnica mais empregada pelos analistas, 

para identificar elementos nas demonstra¢es financeiras, extraindo as melhores 

conclusaes sabre a empresa analisada. Matarazzo (2003), enfatiza que a 

caracteristica fundamental dos indices e fornecer visao ampla da situa~ao 

economico-financeira da empresa, ele comenta que este tipo de analise permite 

obter rela~oes entre contas ou grupo de contas das demonstra~aes contabeis, com 

vistas a revelar aspectos importantes da situa~ao economica ou financeira da 

empresa, visando nao apenas retratar o que aconteceu no passado, mas sim, 

fornecer informa~oes para o analista deduzir o que podera ocorrer no futuro. 

No entanto, este tipo de analise possui algumas desvantagens, como a 

grande diversidade de metodos contabeis adotados pelas empresas. Outro 

problema encontrado e a ocorrencia da manipula~ao das informa~aes contabeis com 

intuito de embelezar as demonstrayc)es financeiras alterando os resultados. Os 

principais aspectos revelados pelos indicies sao a situa~ao financeira e a economica. 

Onde a situa~ao financeira e evidenciada atraves dos indices de estrutura de 

capitais e de liquidez, e a situa~o economica e evidenciada pelos indices de 

rentabilidade. 
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Estrutural 

Analise Financeira 

Liquidez 

Analise Economica Rentabilrdade 

2.3.1 Analise Financeira - Estrutural e Liquidez 

Os indices que analisam a estrutura de capital sao utilizados para medir 

como e composta a fonte de recursos da empresa. Indica qual o grau de 

dependencia da empresa com rela~ao aos capitais de terceiros. Quanto aos indices 

de liquidez, medem a capacidade financeira da empresa para satisfazer seus 

compromissos frente a terceiros. Os indices de liquidez medem no confronto dos 

Ativos Circulantes perante as dividas, quanta e salida e a base financeira da 

empresa. 
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Figura 6 

GRUPO DENOMINA~O FORMULAS 2004 2005 2006 

Ltquldez lrnedtata 
Dlsponfvel 

Passlvo Ctrculante 
1,73 0,32 0,49 

Sea empresa fosse liquidada em 31/12/06, teria em caixa disponivel 

lnterpreta~ao 
R$ 0,49 para cada R$1 ,00 de divida a curto prazo. Em 2004 e 2005, a 

empresa manteve uma situa~ao sastifat6ria, honraria as dividas a curto 

prazo. 

Llquldez Seca 
Atlvo Clrculante • Estoques 

0,59 0,43 0,67 F Passlvo Clrculante 
I 

A 
N Nos tres anos em analise, podemos notar que para liquidar o Passive 

N 
A A lnterpreta~ao Circulante, descontando os estoques, a empresa teria mais de R$ 0,40 para 

L 
N 

cada R$1 ,00 de divida a curto prazo,mantendo uma situa~ao satisfat6ria. c 
I 

E Atlvo Clrculante 
s 

I 
Ltquldez Corrente 3,16 2,67 3,06 

E Passlvo Ctrculante 
R 

Nos tres anos em analise, demonstra que para liquidar as dividas do 
A 

lnterpreta~ao curto prazo, a empresa teria mais que R$ 2,60 para saldar cada R$ 1,00 

de divida a curto prazo. 

Llquldez Geral 
Atlvo Clrculante +Real. Longo Prazo 

1,49 1,92 2,68 
Passlvo Ctrculante + Extgfvel Longo Prazo 

Nos tres anos em analise, demonstra born controle, pois para cada 

lnterpreta~ao R$ 1 ,00 de divida total, a empresa tinha mais de R$ 1 ,40 de Realizavel 

a curto e a longo prazo. 

Claudia Kellen Day, 2007 
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Figura 7 
GRUPO DENOMINA~O 

Endtvidamento 

lnterpretac;:ao 

Compost~o do Endtvidamento 
E 
s 

A 
T lnterpretac;:ao 

N 
R A u 

L lmobfltza~o do Patrtm6nto Ltqutdo 
I 

T 
u s 
R 

E lnterpretac;:ao A 
L 

lmobtltza~lo dos Recursos. Nlo 
Correntes 

lnterpretac;:ao 

Claudia Kellen Day, 2007 

FORMULAS 2004 2005 2006 

Capital de Tercetros 
79,00% 44,00% 31,00% 

Patrtm6nto Ltqutdo 
• 

Nos tres anos em analise, a empresa tomou emprestado para cada 
R$1 00 de capital proprio investido, aproximadamente R$ 30 de capitais 
terceiros. Em 2006, observamos uma melhora neste indice. 

Passtvo Ctrculante 
43,00% 

~ 

Capital de Tercetros 
64,00% 77,00% 

Notamos que o percentual a cada ano que passa esta aumentando. lsto 
demonstra, por exemplo que em 2006 as obrigac;:6es de curto 
prazo representavam77% do total das obrigac;:6es com terceiros. 

Attvo Permanente 
Patrtm6nto Ltqutdo 

61,00% 60,00% 47,00% 

Nestes indices, tambem o percentual esta diminuindo a cada ano que 
passa, por exemplo, em 2006 mostra que 47% do patrimonio liquido 
foi investido no Ativo Permanente. 0 restante 53% estao 
aplicados no Ativo Circulante. 

Ca~ttats Pro~rtos Medto 
42,00% 52,00% 44,00% 

Attvo Medto 
Observamos que a empresa destinou em media nos (Jltimos 3 anos 46% 

dos recursos nao correntes para o ativo permanente. Por exemplo, em 

2005, podemos afirmar que 52% foi destinado para o ativo circulante 

onde se determina o capital circulante liquido (CCL) 
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~ 

2.3.2 Analise Economica - Rentabilidade 

Estes indices demonstram a rentabilidade dos capitais que foram investidos. Avalia o retorno sabre os recursos pr6prios 

investidos na empresa, ou seja, qual o grau de exito economico da empresa. 

Figura 8 

GRUPO DENOMIHA~AO FORMULAS 2004 2005 2006 

MarJem Liqutda 
Lucro Lfqutdo 

11,00% 18,00% 2,00% 
Vendas Lfqutdas 

~ 

Observamos em 2006 que para cada R$ 100 vendidos, a empresa obteve 

lnterpreta~ao R$ 2,00 de tucro. Assim, notamos R$ 11,00 e R$ 18,00 de tucro em 

2004 e 2005, respectivamente. 
E Lucro Liqutdo 

A c Rentabiltdade do Attvo 
Attvo Medto 

7,00% 11,00% 1,00% 

N 0 
Para cada R$ 100 investidos,a empresa ganhou R$7 ,00 em 2004, R$ 11 ,00 em 

A N 

L 0 lnterpreta~ao 
2005 e R$ 1,00 em 2006, portanto, urn aumento apreciavet na rentabilidade 

I M 
do ativo, justamente peto aumento da Margem Liquida e o aumento 

s I da Rentabilidade do Ativo 

E c Rentabiltdade do Patrtmonfo Lucro Liqufdo 
12,00% 16,00% 1,00% 

A Liqufdo Patrtmonfo Liqutdo Medfo 

Para cada R$ 100 de Capital Proprio invetido, a empresa conseguiu R$ 12,00 de 

tucro em 2004, R$ 16,00 de tucro em 2005 e R$ 1 ,00 em 2006. As taxas dos anos 

lnterpreta~ao em analise sao superior ao que oferecem os titutos de mercado. Podemos 

salientar que em 2005 houve urn aumento acentuado na rentabilidade 

da empresa, divergente do que ocorreu em 2006. 

Claudia Kellen Day, 2007 



2.4 ANALISE DE CAPITAL DE GIRO 

Figura 9 

ANALISE DO CAPITAL DE GIRO 2QOAt 2005 2006 

CAPITAL EM GIRO (em drcula~ao) 

Ativo Total 90.835 81.128 76.935 

CAPITAL DE GIRO (Capital drculante) 

Total Ativo Circulante 54.860 42.325 43.119 

CAPITAL DE GIRO LIQUIDO 

Ativo Circulante- Passivo Circulante 37.482 26.467 29.013 

CAPITAL DE GIRO PROPRIO 

Patrimonio Uquido- Ativo Permanente 14.674 17.599 24.784 

CAPITAL DISPONIVEL NA EMPRESA 

Passivo Exigivel Longo Prazo + 73.457 65.270 62.829 
Patrimonio Uquido 

Claudia Kellen Day, 2007 

Grafico 1 

2004 2005 2006 

ATIVO PASSIVO 

PC 

Claudia Kellen Day, 2007 
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Na analise do capital de giro, observamos que nos tres anos em analise, sob 

a otica das fontes e apHcac;oes de recursos, a empresa pode ser considerada 

conservadora. Observa-se que nos tres anos havia disponibilidade de capital de giro 

proprio, indicando que os valores investidos no Ativo Permanente foram inferiores ao 

valor dos recursos proprios. Comparando o valor do capital de giro proprio com o 

valor das necessidades de capital de giro, verifica-se a existencia de uma folga 

financeira entre as fontes e aplicac;oes de recursos envolvido nos giro dos neg6cios. 

2.4.1 Capital de Giro e Necessidade de Capital de Giro 

A necessidade de capital de giro e composta pelas contas ciclicas do ativo e 

do passivo, ou seja, relacionadas com a atividade operacional da empresa e 

englobam todas as contas que representam o objeto da empresa: como as contas a 

receber de clientes, os estoques, fornecedores, impostos a pagar sobre operac;oes, 

salarios etc. 

Fleuriet (2003) destaca que "quando no cic/o financeiro, as saidas de caixa 

ocorrem antes das entradas de caixa, a operar;ao da empresa cria uma necessidade 

de aplicar;ao permanente de fundos, que se evidencia no balanr;o por uma diferenr;a 

positiva entre o valor das contas ciclicas do ativo e das contas ciclicas do passivo. 

Denomina-se necessidade de Capital de giro ... " Neste caso a empresa possui 

aplicado no seu ativo circulante ciclico valores superiores as fontes de recursos 

(origens) do passive circulante ciclico, devendo assim, buscar outras fontes de 

recursos, seja proveniente de recursos pr6prios ou de terceiros. 

Quando ocorre o contrario, o ativo operacional e menor que o passive 

operacional significa que nao ha necessidade de capital de giro nos neg6cios. 

No caso da NCG negativa, Fleuriet (2003) argumenta que "no ciclo 

financeiro, as saidas de caixa ocorrem depois das entradas de caixa. 0 passivo 

ciclico torna-se maior que o ativo cic/ico, constituindo-se em fonte de fundo para a 

empresa. Todavia esta situar;ao nao ocorre na pratica com grande freqiifmcia". 

Analisando o quadro abaixo, verificamos que a empresa em questao, 

demonstra NCG positiva, o que gera a necessidade de recursos, para as quais a 

empresa deve obter outras fontes de recursos, que podem ser pr6prias (aumento de 
23 



capital, reenvestimentos dos lucros gerados nas opera<;oes) ou de terceiros 

(emprestimos e financiamentos curto e Iongo prazo, etc). 

Figura 10 

MADEIREIRA SOL S/A 
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 

OBS: VALORES EM$ 31/12/04 31/12/05 

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 37.315 27.581 

Claudia Kellen Day, 2007 

31/12/06 

29.179 

Podemos observar que comparando o periodo de 2006 com os anteriores, a 

NCG, ficou menor, mesmo assim permanece positiva, isto ocorre quando o ativo 

ciclico (ou aplica<;oes de capital de giro) e maior que o passivo ciclico (ou fontes de 

capital de giro). Neste caso, no periodo de 2004/2005, ocorreu aumento tanto no 

ACC como no PCC, ja no periodo de 2005/2006, houve diminui<;ao no ACC e 

aumento no PCC, que acabou gerando uma redu<;ao de 21,8% na NCG. 

NCG = Necessidade de Capital de Giro 

ACC = Ativo Circulante Ciclico 

PCC = Passivo Circulante Ciclico 
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J IMPLANTACAO DO SETOR DE CONTROLADORIA 

3.1 CONTROLADORIA 

0 6rgao administrativo Controladoria tern por finalidade garantir informac;6es 

adequadas ao processo decis6rio, colaborar com os gestores em seus esforc;os de 

obtenc;ao da eficacia de suas areas quanta aos aspectos economicos e assegurar a 

eficacia empresarial, tambem sob aspectos economicos, por meio da coordenac;ao 

dos esforc;os dos gestores das areas. 

Conforme Mosimann e Fisch (1999), a controladoria consiste em urn corpo 

de doutrinas e conhecimentos com relac;ao a gestao economica e pode ser vista sob 

dois enfoques: 

Como 6rgao administrativo com missao, func;oes e principios norteados 

definidos no modelo de gestao do sistema da empresa; 

Como uma area de conhecimento humano com fundamentos, conceitos, 

principios e metodos oriundos de outras ci€mcias. 

Pode-se entender que o departamento de controladoria e responsavel por 

elaborac;ao, implementac;ao e manutenc;ao do sistema integrado de informac;oes 

operacionais. Em poucas palavras, a controladoria serve como 6rgao de observac;ao 

e controle da cupula administrativa. 

A controladoria, assim como todas as areas de responsabilidade de uma 

empresa, tern como missao esforc;ar-se para garantir o cumprimento da missao e 

continuidade da organizac;ao. Seu papel fundamental nesse sentido, consiste em 

coordenar os esforc;os para conseguir urn resultado global sinergico, isto e, superior 

a soma dos resultados de cada area. A missao da controladoria e otimizar os 

resultados economicos da empresa e desempenhar urn importante papel de exito 

empresarial, que e a gerac;ao de informac;oes relevantes para a tomada de decisao 

no ambito da organizac;ao. A func;ao basica da controladoria e garantir a perfeita 

realizac;ao do processo de decisao, ac;ao, informac;ao e controle, acompanhando e 

controlando as atividades da organizac;ao. 
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KANITZ (1946, p. 7), estabelece como func;ao primordial da controladoria a 

direc;ao e a implantac;ao dos sistemas de: 

./ lnforma~ao: compreende os sistemas contabeis e financeiros da 

empresa, sistema de pagamentos e recebimentos, folha de pagamento 

etc . 

./ Motiva~ao: refere-se aos efeitos dos sistemas de controle sabre o 

comportamento das pessoas diretamente ligadas . 

./ Coordena~ao: visa centralizar informac;oes com vistas a aceitac;ao de 

pianos, sob o ponto de vista economico, tomando conhecimento de 

eventuais inconsistencias dentro da organizac;ao, assessorando a direc;ao 

e sugerindo soluc;oes . 

./ Avalia~ao: interpreta fatos e informac;oes, avaliando os resultados por 

centro de resultado, por area de responsabilidade, por processes, por 

atividades etc . 

./ Planejamento: assessora a direc;ao da empresa na determinac;ao e 

mensurac;ao dos pianos e objetivos, se estao consistentes ou viaveis, se 

real mente poderao servir de base para uma avaliac;ao posterior. 

./ Acompanhamento: verifica e controla a evoluc;ao e o desempenho dos 

pianos trac;ados a fim de corrigir falhas ou revisao de planejamento. 

3.2 CONTROLLER 

No Brasil, a func;ao do controller emergiu com a instala<;ao de empresas 

multinacionais norte-americanas no pafs. Nessa epoca, profissionais dessas 

empresas vinham para ensinar as teorias e praticas contabeis, desenvolvendo e 

implantando sistemas de informac;oes que fosse capaz de atender aos diferentes 

tipos de usuarios da contabilidade, inclusive para manter urn adequado sistema de 

controle sobre as operac;oes dessas empresas. 

0 controller deve ser urn profissional multifuncional, ou seja, deve acumular 

experiencias nas areas contabeis, financeiras e administrativas. 0 controller faz a 

compilac;ao, sintese e analise das informac;oes geradas. Sua fun<;ao basica ~ 



garantir que tais informa<;oes sejam preparadas e distribuidas oportunamente dentro 

da entidade, assim o controller atua como 6rgao de staff, ligado diretamente a alta 

administra<;ao, selecionando e filtrando as informa<;oes oriundas dos diversos 

departamentos, que serao utilizadas para a tomada de decisoes. 

Segundo Nakagawa (1993), os modernos conceitos de controladoria indicam 

que o controller desempenha sua fun<;ao de controle de maneira muito especial, isto 

e, ao organizar e reportar dados relevantes, exerce uma for<;a ou influencia que 

induz os gerentes a tomarem decisaes 16gicas e consistentes com a missao e 

objetivos da empresa. 

Entre as principais responsabilidades do controller, segue alguns principios 

que devem nortear o trabalho de urn controller: 

./ lniciativa: o controller deve antecipar e prever problemas da gestao 

economica e fornecer informa<;oes para os gestores . 

./ Visio economica: como tern a fungao de assessorar outros gestores 

deve captar efeitos economicos, estudar metodos utilizados no 

desempenho das tarefas da area . 

./ Comunica~ao racional: ao fornecer informa<;oes para outras areas, 

deve expressar informag5es de forma compreensivel, simples e util aos 

gestores . 

./ Sintese: deve traduzir fatos e estatisticas em graficos de tendencia e em 

indices, de forma a comparar resultado planejado e realizado . 

./ Visio para o futuro: com base na analise de desempenho e resultados 

passados, pode sugerir a implementa<;ao de a<;oes, com o objetivo de 

melhorar desempenho futuro . 

./ Oportunidade: deve fornecer informa<;oes aos gestores em tempo habit 

as altera<;oes de pianos ou padroes, em fun<;ao de eventuais mudan<;as 

ambientais . 

./ Persistencia: deve acompanhar o desempenho das areas, estudando e 

interpretando e cobrando a<;oes para otimizar resultados . 

./ Persuasao: deve convencer os gestores da utiliza<;ao das sugestoes, no 

sentido de tornar mais eficaz o desempenho de suas areas. 27 



'~" lideranc;a: como administrador de sua area, tern subordinados e 

compete a ele conduzi-los a realizayao de suas tarefas de forma eficiente 

e eficaz para que a empresa atinja seus objetivos. 

3.3 INFORMACAO 

A contabilidade faz uma distinyao relevante entre dados e informayoes. Os 

dados podem ser definidos como mensurayoes ou descriyoes de objetos ou 

eventos. Se estes dados ja sao conhecidos ou nao sao de interesse da pessoa, nao 

podem ser definidos como informayao. 

A informayao pode ser definida como urn dado (ou conjunto de dados) que 

provoca o efeito surpresa na pessoa que o recebe. Alem disso, deve reduzir a 

incerteza, comunicar uma mensagem, ter urn valor superior ao seu custo e ser 

capaz, potencialmente, de evocar uma resposta do tomador de decisao. 

A informayao e como urn subconjunto de dados que foram selecionados e 

organizados, tornando-se uteis nas soluyoes de problemas e tomadas de decisoes. 

3.4 SISTEMA DE INFORMAC0ES 

Conforme Mosimann e Fisch (1999, p. 54) "urn sistema de informayoes pode 

ser conceituado com uma rede de informayoes cujos fluxos alimentam o processo de 

tomada de decisoes, nao apenas de empresa como urn todo, mas tambem de cada 

area de responsabilidade". 

Todo sistema de informayao pode ser visto, do ponto de vista mais tecnico, 

como urn conjunto de programas e de estruturas de dados. E possivel classificar os 

sistemas de informayoes em sistemas de processamento de transayoes e sistemas 

de suporte a decisao. Os sistemas de processamento de transayoes tern como 

principal objetivo o registro acurado das operayoes e fatos relevantes das areas de 

neg6cio. A enfase nesses sistemas e com a validayao dos dados, visando maior 

qualidade e depurayaO das bases de dados. Ja OS sistemas de SUporte a decisao 
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sao projetados para apoiar os gestores de neg6cio no processo de tomada de 

decisao numa perspectiva de mais Iongo prazo. 

Segundo NAKAGAWA (1993 p. 63), o sistema de informa96es e uma 

combina9ao de pessoas, facilidades, tecnologias, midias, procedimentos e controles, 

com os quais se pretende manter canais de comunica96es relevantes, processar 

transa96es rotineiras, chamar a aten9ao dos gerentes e outras pessoas para 

eventos internos e externos, significativos e assegurar as bases para a tomada de 

decisoes inteligentes. 

Todo sistema e parte de urn sistema maior, podendo ser chamado de 

subsistema. Podemos entao concluir que o sistema de informa9ao e urn subsistema 

do "sistema empresa", tendo dentro desse mesmo sistema os subsistemas de 

or9amentos, custos, contabilidade, sendo que dentro do sistema contabilidade 

podem existir outros subsistemas. 

0 sistema de informa96es deve ser confiavel, para que a mensagem nele 

introduzida seja corretamente interpretada em seu destino. As principais rea96es 

decorrentes de excesso de informa96es sao: omissao, erro de processamento, entre 

outros. 

3.5 SISTEMA DE INFORMACAO GERENCIAL 

E o processo de transforma9ao de dados em informa96es. Quando este 

processo esta voltado para a gera9ao de informa96es que sao necessarias e 

utilizadas no processo decis6rio da empresa, diz-se que esse e urn sistema de 

informa96es gerenciais. 

E necessaria urn sistema de informa96es eficiente para urn processo 

adequado de decisoes. A informatica e uma inova9ao tecnol6gica que permite o 

armazenamento e tratamento da informa9ao. Para o processamento da informa9ao, 

sao necessarios recursos tecnol6gicos e humanos, novas formas de coordena9ao e 

controle. 

Os sistemas de informa96es gerenciais podem trazer os seguintes 

beneficios para as empresas: 
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if Reduc;ao de custos nas operac;oes, 

./ Melhoria no acesso as informac;oes, propiciando relat6rios mais precisos 

e rapidos, com menor esforc;o, 

./ Melhoria na produtividade, 

./ Melhorias nos servic;os realizados e oferecidos, 

./ Melhoria na tomada de decisoes, por meio do fornecimento de 

informac;oes mais rapidas e precisas, 

./ Estimulo de maior interac;ao entre os tomadores de decisao, 

if Fornecimento de melhores projec;oes dos efeitos das decisoes, 

if Melhoria na estrutura organizacional, para facilitar o fluxo de 

informac;oes, 

if Melhoria na estrutura de poder, proporcionando maior poder para 

aqueles que entendem e controlam o sistema, 

if Reduc;ao do grau de centralizac;ao de decisoes na empresa, 

if Melhoria na adaptac;ao da empresa para enfrentar os acontecimentos 

nao previstos. 

0 sistema de informac;oes permite caracterizar as informac;oes basicas que 

serao necessarias a contribuic;ao dos cadastros de cada subsistema. A empresa 

deve ser enfocada do ponto de vista de suas fun9oes e atividades, 

independentemente da estrutura organizacional vigente. 

Areas funcionais do sistema de informayoes gerenciais (SIG) 

if Marketing; 

if Produ9ao; 

if Administrayao financeira; 

if Administrayao de materiais; 

if Administrayao de recursos humanos; 

if Administrayao de serviyos; 

if Gestao empresarial. 
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A principal caracteristica de urn modelo de decisoes de uma empresa deve 

residir no fato de que o processo de planejamento e controle interage com os 

sistemas de informayoes, na busca de eficiencia e eficacia de suas opera96es. Esta 

forma de integra9ao e capaz de assegurar que os gerentes tenham o suporte 

necessaria de informa96es para a analise das atividades previstas nas etapas que 

caracterizam seu processo de tomada de decisoes seja feita de modo que os 

recursos da empresa sejam utilizados adequadamente. 

3.6 DESCRITIVO DAS FUNCOES (CARGOS) JA EXISTENTES E AS 

MELHORIAS PROPOSTAS 

Figura 11 

FUN~O(CARGO) ATUALMENTE SUGESTAO 

RESPONSAVEL POR DOZE SETORES, TOMADAS DE 
DECISOES EM INVESTIMENTOS, PLANEJAMENTO 

AO RECEBER INFORMA~OES PELO CONTROLLER, BUSCAR 
TRIBUTARIO, CONTROLE DE DESPESAS, CONTROLE 

DIRETOR ADMINISTRATIVO 
CONTAS A PAGAR/RECEBER, IMPORTA~OES E 

NOVAS FORMAS DE INVESTIMENTO PARA EMPRESA, 

EXPORTA~OES (FECHAMENTO DE CAMBIO), CUSTOS, 
NOVOS MERCADOS. 

CONTROLE A~OES JUDICIAIS. 

FECHAMENTO CONTABIL, CONTROLE DO IMOBILIZADO, FICAR RESPONSAVEL POR IMPOSTOS INDIRETOS E 
CONTADORA LAN~AMENTOS CONTABEIS, CONCILIA~OES , DIRETOS, CONTAS A PAGAR/RECEBER, 

ELABORA~AO BALAN~O GERENCIAL. IMPORTA~AO/EXPORTA~AO, CUSTOS. 

DECLARA~OES ACESSORIAS A SRF, LAN~AMENTOS 
REMANEJAMENTO DE SERVI~OS, DEIXAR A AUXILIAR 

ANALISTAS CONTABEIS (2) ADMINISTRATIVA COM TODAS CONCILIA~OES, 
CONTABEIS, CONCILIA~OES, DESPESAS. LAN~AMENTOS CONTABEIS, DEPESAS E AJUDA CONTAS J. 

PAGAR. REPASSAR TAREFAS DA CONTADORA COMO 
FECHAMENTO CONTABIL E ELABORA~AO BALAN~O 
GERENCIAL AOS ANALISTAS, SENDO QUE UM DOS 

AUXILIAR ADMINISTRA TIVA CONCILIA~OES, AJUDA NO CONTAS A PAGAR ANALISTAS PODERIA NESTE MOMENTO ASSUMIR 0 
CARGO DE CONTROLLER. 

RECEBER DADOS DA CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, 

CONTROLLER NAO EXISTE 
COMPRAS, RH E INFORMATICA E TRANFORMAR EM 
INFORMA~OES A SEREM PASSADAS AO DIRETOR 

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

RESPONSAVEL POR FOLHA DE PAGAMENTOS, PROCESSOS ALEM DAS FUN~OES JA MENCIONADAS, TERIA SOB SUA 
RH TRABALHISTAS, TUDO QUE SE REFERE AOS RESPONSABILIDADE OS TECNICOS DE SEGURAN~A DO 

FUNCIONARIOS, CONTRATA~AO DE TERCEIRIZADOS. TRABALHO E AMBULATORIO. 

Claudia Kellen Day, 2007 
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3.7 ESTRUTURA FUNCIONAL DA AREA 

Figura 12 

Claudia Kellen Day, 2007 

A Madeireira Sol S/A na atual estrutura funcional possui uma grande 

sobrecarga de tarefas e responsabilidades diretas sabre o Diretor 

Administrativo/Financeiro isto vern acarretando muitas func;oes operacionais a este 

diretor que poderiam ser delegadas a urn Controller ao qual sugerimos a 

implantac;ao. 

Tam bern sugerimos a alterac;ao da contabilidade como urn Focal Point para 

os departamentos de Contabilidade, Tesouraria, Fiscal, Exportac;ao e lmportac;ao 

(Parte Burocratica) e Custos, alocamos no Departamento de RH os Tecnicos de 

Seguranc;a e o Ambulat6rio com a proposta de terceirizac;ao destas atividades, como 

podemos visualizar no organograma abaixo, "desafogamento" de func;oes ao Diretor 

Administrativo/Financeiro. 
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Figura 13 

Estrutura Organizacional Proposta 

D Terceiriza~ao 
R H. da Empresa 

Claudia Kellen Day, 2007 

3.8 LOCALIZACAO E SUBORDINACAO DA AREA 

lnicialmente estruturamos a controladoria como urn staff da Diretoria 

Administrativa e Financeira no intuito de assessorar gerencialmente nas tomadas de 

decis6es desta area, mas acreditamos que com a evolu<;ao desta gestao ela paden~ 

ser suporte tambem para a Presidencia e demais diretorias. 

3.9 MISSAO DA AREA DE CONTROLADORIA 

A controladoria tern a missao de suportar todo o processo de gestao 

empresarial, tendo como principal caracteristica mensurar economicamente as 

opera<;oes para planejamento, controle, avalia<;ao dos resultados e desempenho da 

empresa financeiramente. 
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3.10 CONDICQES PARA CUMPRIMENTO DA MISSAO 

Para o cumprimento da missao da controladoria e necessaria a aceitac;ao e 

implementac;ao da nova estrutura organizacional proposta bern como a quebra dos 

paradigmas existentes e mudanc;a cultural de gestao existente. 

3.11 FUNCAO DA AREA DE CONTROLADORIA 

A controladoria em sentido amplo tern a func;ao de reunir, analisar, 

interpretar, organizar as informac;oes para uma melhor analise gerencial na tomada 

de decisao da diretoria. Tambem e func;ao da controladoria zelar pela qualidade dos 

controles internos necessaries a protec;ao dos bens e diretos da empresa, analisar 

as causas e efeitos das modificac;oes patrimoniais e dar sugestoes para a correc;ao 

dos mesmos bern como a melhoria de processes ja existentes. 

E func;ao da controladoria a coordenac;ao de esforc;os para a otimizac;ao da 

gestao de neg6cios da empresa, pela criac;ao, implantac;ao, operac;ao e manutenc;ao 

dos sistemas de informac;oes que deem suporte ao processo de planejamento e 

controle. 

3.12 REQUISITOS NECESSARIOS PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA 

FUNCAO 

0 Controller tern que possuir uma visao pr6-ativa e voltada para o futuro, ser 

imparcial e possuir uma comunicac;ao racional, born poder de sintese, persistencia, 

consciencia das limitac;oes do grupo e ter iniciativas. 

Ter uma visao ampla de todos os processes da empresa, sua hist6ria, 

poHticas, suas operac;oes, princlpios e procedimentos contabeis, conhecimento geral 

do setor de atividade economica de qual a empresa esta inserida bern como possuir 

a habilidade para analisar e interpretar dados contabeis e estatisticos de forma que 

estes se tornem a base para decis6es e planejamento. 
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3.13 PLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DA AREA 

Para a realizac;ao do planejamento da area de controladoria propomos, que 

primeiramente, seja realizada a reestruturac;ao dos sistemas que geram as 

informac;oes para que seja realizada uma analise gerencial baseado nos BP/Fiuxo 

de Caixa/Demonstrac;ao de Resultados, com o auxilio do departamento de 

Informatica para a obtenc;ao destas informac;oes; a administrac;ao deste sistema 

devera ser monitorada permanentemente pelo controller para que se alcance a 

integrayao desejada; 

Para que o planejamento seja eficaz, neste momenta, propomos a 

implantac;ao de urn orc;amento trimestral para a empresa, com projec;oes e 

simulac;oes de resultado, e por responsabilidades setoriais; 

Tambem serao de responsabilidade da area os dados estatisticos para 

analise de mercado, ambiental e projeyao de cenarios. 

Para a obtenc;ao de urn planejamento de sucesso deve-se observar os 

objetivos globais da instituiyao. 

3.14 FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO 

0 acompanhamento do planejamento da controladoria deve ser realizado 

atraves de relat6rios de acordo com as necessidades gerenciais da empresa com 

base nas informac;oes existentes podendo ser semanal, quinzenal ou mensal. 

Utilizac;ao e implantac;ao de ferramentas que mensurem as variac;oes 

existentes entre o orc;amento e o efetivo realizado, com as devidas explicac;oes 

demonstrando as causas e os efeitos decorrentes, podemos citar como exemplo de 

modelo de ferramenta de gerenciamento de desempenho o Balance Scorecard. 

0 planejamento devera servir de base para reduzir as incertezas e riscos no 

processo decis6rio da empresa, interagindo continuamente com os controles. 
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3.15 CONTROLES DAS ATIVIDADES 

Sendo o controle uma fase do processo decisorio e com base no sistema de 

informa9ao deve ser avaliada a eficacia empresarial de cada area atribuindo a ela 

receitas e custos sobre as quais elas tern efetivo controle. 

0 Controller atraves de seu poder de sintese deve identificar as atividades 

que necessitam de urn maior controle e que sao geradoras de informa96es vitais 

para as analises gerenciais, visando corrigir os provaveis ou eventuais desvios em 

rela9ao ao plano desenhado originalmente. 

Atraves do controle das atividades da empresa podera ser observada 

alguma oportunidade antes nao identificada e que poderao gerar ganhos para a 

empresa ou redu9ao de custos. Os controles tambem possibilitam a identifica9ao de 

erros e ineficiencias, como exemplo da empresa Madeireira Sol S/A podemos citar: 

./ Onerar financeiramente a empresa de despesas de taxi para realiza~o de 

servi9os externos, sendo que a empresa possui urn veiculo de sua frota 

propria que nao esta sendo utilizado; 

./ Gastos com funcionarios sem terem vinculos com a atividade fim da 

empresa, como exemplo podemos citar o medico, que vai somente 2 

horas ao dia, e que a realiza9ao deste servi9o poderia ser feita por uma 

empresa terceirizada especializada, reduzindo os valores de salarios e 

encargos sociais da empresa, seria menos dispendiosa, nao criaria vinculo 

empregaticio, o mesmo sugerimos ao caso da enfermeira e com os 

tecnicos de seguran9a. 

./ Acompanhando a analise das atividades da empresa podemos tambem 

sugerir a terceiriza9ao da area de informatica uma vez que em grande 

maioria das ocorrencias sao resolvidos atraves da assistencia tecnica 

direcionada (maquinas e equipamentos industriais) ou prestadores as 

servi90 . 

./ A empresa possui uma grande despesa com refei96es que sao realizadas 

no proprio refeitorio, este servi9o e prestado por uma empresa 

terceirizada, mas que nao realiza nenhum controle efetivo das refei96es 

realmente consumidas, para este episodio propomos a inclusao de UrllJi 



catraca com leitura do cartao funcional de cada funcionario para a 

marca9ao das refei96es. 

v' Aproveitamos para sugerir que com a marca9ao da quantidade de 

refei96es podera ser realizado uma co-participayao do funcionario no valor 

da refei9ao que sera urn valor simb61ico, e que este valor podera ser 

revertido para a melhoria das refei96es ja existentes nao onerando a 

empresa, mas trazendo urn beneficio para os colaboradores e 

indiretamente urn ganho motivacional na empresa. 

3.16 CLASSIFICACAO DOS CONTROLES 

A classifica9ao de controles deve ser determinada pela empresa, 

objetivando os pontos em que ela tern maior necessidade ou deficiemcia de 

informa96es, porem nao podemos excluir os processos de informa96es ja existentes 

e sim dar manuten9ao nos mesmos. 

Os Controles deve ter objetividade, ou seja, devem ser endere9adas as 

pessoas certas contendo apenas as informa9oes que elas estao interessadas ou 

que sao responsaveis; devem ser economicos, portanto devem conter somente as 

informa96es relevantes, cujo custo de apura9ao seja razoavel ante o seu valor. Os 

relat6rios devem ter a maior concisao possivel, se houver necessidade de maior 

detalhamento eles devem ser incluidos em relat6rios a parte, deve-se evitar a 

utiliza9ao de termos tecnicos. 

Tambem devem ser consistentes e com base de comparayao, como dados 

de periodos anteriores, sendo instrumento auxiliar das decisoes e aciona-las, assim 

o primeiro requisito de urn Controller para qualquer nivel de organograma e ser 

compreendido e aceito prontamente como base para qualquer a9ao corretiva a ser 

decidida. 
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4 CONCLUSAO 

A empresa Madeireira Sol S/A, demonstrou a existencia de urn born 

planejamento estrategico, que podemos observar na primeira visualiza<;ao de suas 

Demonstra<;oes Financeiras. 

0 desempenho da empresa, medido pelos indicadores de analise financeira, 

apresentou-se altamente positivo, com boa capacidade financeira de curto prazo e 

independente da realiza<;ao dos estoques. A participa<;ao de capitais de terceiros 

encontra-se baixa, sendo preponderantemente constituida por dividas de Iongo 

prazo. A analise da imobiliza<;ao do capital proprio indica que a empresa possui uma 

rela<;ao saudavel entre os investimentos no Ativo Permanente e os recursos proprios 

(Patrimonio Uquido). A rentabilidade, medida pelo principal indicador de resultados, 

indica que foi favoravel a remunera<;ao dos capitais proprios investidos. 

Tanto ao analisarmos 2004 como 2005, observamos que a empresa 

apresentava necessidades de capital de giro em niveis elevados. Em ambos os 

periodos havia disponibilidade de capital de giro proprio, indicando que os valores 

investidos no Ativo Permanente eram inferiores ao valor dos recursos proprios. Ao 

compararmos o valor do capital de giro proprio com o valor das necessidades de 

capital de giro, verifica-se a existencia de uma folga financeira efetiva entre as fontes 

e aplica<;oes de recursos envolvidos no giro dos negocios. Comparando esta folga 

em rela<;ao a Receita Bruta, ela pode ser considerada muito expressiva. Neste 

sentido, a analise do capital de giro, sob a otica das fontes e aplica<;oes de recursos, 

pode ser considerada como uma posi<;ao conservadora. 

0 conjunto das politicas financeiras de curto prazo em 2005 e 2006 pode ser 

considerado satisfatorio. Aparentemente os impostos incidentes sobre o 

faturamento vern sendo recolhidos regularmentes. Quanto as obriga<;oes 

trabalhistas, tambem ha indicativos de que as mesmas vern sendo recolhidas em 

dia. 

Nos periodos analisados, a empresa apresentou capacidade de gera<;ao de 

caixa relativamente expressiva. Analisando as necessidades de capital de giro pode 

ser verificado que a capacidade de gera<;ao de caixa encontra-se em situa<;ao 

razoavel de compatibilidade com as politicas financeiras de curto prazo, no periog~ 



de 2006, indicando que, numa fase de evoluc;ao positiva das vendas, o aumento das 

necessidades de recursos para o giro dos neg6cios, poderia ser coberto, em grande 

parte, com a gerac;ao de recursos pr6prios. 

Tendo como conceito em que a controladoria e o 6rgao administrativo 

responsavel pela gestao economica da empresa com o objetivo de leva-/a a maior 

eficacia': ao analisarmos alguns pontos na estrutura organizacional podemos 

observar que a empresa podera apresentar maior crescimento se algumas tarefas 

hoje efetuados pelo Diretor Administrativo!Financeiro, fosse func;ao do Controller. 

Pois desta forma o Diretor poderia estar mais envolvido em questoes estrategicas e 

maneiras de maior ganho para a empresa. 

Verificando o organograma, podemos verificar que na situac;ao atual este 

diretor tern 12 setores que se reportam a ele, com nossa proposta de reestruturac;ao 

ele teria apenas 5 setores e o Controller para auxilia-lo com informac;oes para 

tomadas de decisoes. Neste primeiro momenta, observamos tambem que o 

ambiente da empresa pode ser melhorado com algumas mudanc;as, como o 

alimentac;ao servida no refeit6rio, a comunicac;ao que pode ser mais clara e 

transparente, ressalvamos que a grande maioria dos funcionarios sao competentes 

e dispostos a passarem por esta nova reestruturac;ao. 

Com a implantac;ao da Controladoria, muitas despesas abusivas poderao ser 

controladas, pois hoje mesmo que se queira saber onde economizar ou otimizar 

recursos, nao existe como aplicar, pois os valores sao somente verificados sem a 

menor referenda com urn valor orc;ado ou hist6rico, onerando muitas atividades e 

por conseqOencia o resultado da empresa. 

Enfim, nos dias de hoje, onde a palavra chave e reduc;ao de custo, fica 

evidente nesta empresa, a necessidade de controle e argo fundamental para seu 

desenvolvimento. 

A aplicac;ao deste recurso possibilitara grandes ganhos e menores perdas, o 

que acreditamos que tara com que seu sucesso seja ainda maior. Podemos concluir 

que a Madeireira SolS/A vern atendendo as expectativas de seus acionistas ano a 

ano. Levando em considerac;ao estas analises e o conhecimento obtido durante a 

realizac;ao deste trabalho, pudemos observar que a empresa atinge urn estagio 
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avangado de gestao economico-financeiro, levando-nos a recomendar a criagao de 

urn setor de Controladoria para melhorar ainda mais o desempenho da empresa. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1 - Certificado PNQM 

Anexo 2- Balanc;o Patrimonial Original- 31/12/2004 

Anexo 3- Demonstrac;ao do Resultado Original- 31/12/2004 

Anexo 4- Notas Explicativas- 31/12/2004 

Anexo 5 - Balanyo Patrimonial Original - 31/12/2005 

Anexo 6 - Demonstrayao do Resultada Original - 31/12/2005 

Anexo 7- Notas Explicativas- 31/12/2005 

Anexo 8- Balanc;a Patrimonial Original- 31/12/2006 

Anexo 9- Demonstrac;ao do Resultado Original- 31/12/2006 

Anexo 1 0 - Notas Explicativas - 31/12/2006 
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As notas explicativas sao parte integrante das demonstrat;i5es financeiras 
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Fonte: Jornallndustria e·comercio, 2007 
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Receita 'operacional bruta 
Vendas de produtos ' 56.596 44.380 
Devolu~oes e impastos· sabre vendas (3.156) (2.72;3) 

Receita operacional llqulda · · ."- ·. · 53.440 41.617 

Custo dos produtos vendldos ·~ (36.0~2) (29.93Q} 
Lucre bruto ·. 

,I ·.·; .. 
17.398 1L687 

Despesas operacianais · 
Vendas,· admlnlstrativas e gerais (9.594) . (7.982) 
Resultado finahcelro llquido · (945) (985) 
Resultada de equival~ncia patrimonial 9 803 
Outras reeeltas/Despesas operaeianais 1.48l2 l-282 

(9.Q45) (2.462} 
Luera aperaelanal 8.353 5.205 

Reeeitas naa aperaeianais 338· 188 

Luera antes do impasto de ·renda e contribui~o social 8.691 5.393 

Contribuic;:ao social (807) (471) 
Impasto de renda (2,1§§) (1 .13Q} 

Luera llquida do exere!cio Q.718 ;3.792 

Luera .par ac;:ao (R$) 13,QO 6,62 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrayoes financeiras 

Fonte: Jornal Industria e Comercio, 2007 
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRA<;:OES FINANCEIRAS 

31 de dezembro de 2004 e 2003 - (Em milhares de reais) 

~ .ICoiiiniteixtiiioiOiperaiiiiiiiicliioiiiniiiall•······ .·.·~··-~·~· -~-~··~;.·;·~:·.·~·· t~m ~;r ~~~~~;~~- ;~!~::!:~:: ~;;;;:::U!dt ~r-:!f~"!tt~t:~!~~::=~~==:·~:::~~:=~~ a~~~~~ ~~~~4ALa 
lndustnahzao;ao 8 0 beneficiamento de madeiras, o comerc1o em geral e a ·' .reflorestemento admlnistrado pela Com~~hia decorrentes . ...,~.,:·3.5~ a 4,60% a~a. '(4',00% a 6,70o/o a.e. am 2003), com vencimentos 
lmportar;io 8 exportac;8o de produtos afins. poclendo a1nda part1c1par de outras _de. gast~~ com de~~~~"!~o e.~anutenc;a~ .. das. f~r~stas_~-..,.~,'1;'':!:• .:":' ':.'t., prog~dos para C) ,exerclcio de 2oo5 .. ~ .. :: ~:. ~·. · • -;: •. 

~~::::::~:: :~:·::m:Un:::;~::· Flnancelras ··· • · ,,;.:.~' 7~:~rans~96ea.i:o~~=~~;;;;_~f~~!~ '~_ ,~tYf~· .. :)~foi·.S.}t./~,:. -~{~~~~:! ~P~3~ ·'c~i~·; -\,~ /, · ·: · ;: ' 

As demonstra,oes financeiras estlio sendo apresentadas em contormidade c: ;:..~ · "" · "'.:·-:;..;r."!'t'':l;;:r··:<;_·,: II· ·.· · ,t. · · ,., .: .. , · ; · ·. ·P ... ·: .... .. , A·'coinpanhla esta questionando judicialmente a aplica~;iio de trlbutos 
T • d 5 c· dades por Ao;oes 8 conforms · · . · -r"A-~< ~i ., .. ~tituo Atlvo .... Mutuo aaslvo • · · 

com as dispo~i.;oes contidas na Le1 a~ 0 18 • · · ErDpresa" · . · '-- "~~' -.:.2!11! ...:.....2llQa · · ;_;_2IHI! ___.2lHI) ·. · t?Onsidera~ de alta indagattlio jurldica. Para aquele~ processes cujas _decis6es 
pnncipa1s pn\t1cas contabe1s. . : ... : \. . . ., ... J. , • . •• . sAo impreVIslveis, na opinllo dos consultores jurld1cos da Companh1a, foram 

3, Principals Prlitlcaa Contabels • "''"'~r.:~"!:::·:·. ,~.. r,·: ·-· .;;~; 4.187 · .. · .. · 4.381 . ·'·: co~stituldas as respectlvas provisOes. Para lazar face a essas discussOes, em 
a) Apurattlio do resultado . . 2.121 .· 1.725 ·,.. · • ·: determinados casos, foram etetuados depositos judiciais no montante dos 
As receitas 8 despesas sao a~prmdas de acordo como reg1me de compat6nc1a. . 6p6 7:. 505 •. ·:•!.'•.::·-. . -~ ·· · p~os ~rrespondentes . 
b) Provisiio para cn\ditos de hqu1dao;iio duv1do~a . . . ..... , ·..:-"·"·~·.a~.~,~-· ,--f.;.. --- •·.~ ---- .. ,,: --:. . '. . . . . . . 
Foi constituida em montante considerado sufi.Ciente, pela adm1mstra~;ao, pa!a .. -~J ;tl'.•! ~;:;· -~ ......2.JZl .. __2.33.11 ~ · 4 381 -. Os saldos de dep6s1tos jud1C1a1s a da prov1siio para cont1ngenc1as sao os 
cobnr eventuais perdas na realizao;iio dos credltos, de acordo com a Leglsla~;ao . • .. . .. ... -"V . ' ' .. , . . seguintes: 
em vigor. As transao;Oes com pa!'es. ~e!a~?.nadas Slo e!etuadas em co~dio;Oes normals de .. , 

me rca do. .. ··, . • . . ,. • ~~ .. ·"- . • ~, DepUs~os judiciais Provis,o para contingincia 
ce)s;~~~~:nstrados ao cu~to. medio d~ aquisi.;iio ou produo;ao, sendo inferiores ,:,!': ·• ~ f!.~.-~.r::":-~ :·": ., fl ... .., ., 7: · · ·,;;,;· <. :~;: ·',: "-

. · d 1· • 8 lnveatlmentos .. ··• ~>. ··"'· '·' 
90 custo de reposi.;io e ao valor hqUidO e rea 1zao;ao. • :. . .. ~ .. , '·,. 

e) Creditos e d~bitos com coligadas 
Referem-se a contratos de mutuo com sociedades controladas. representando 
o principal mais juros calculados com base na taxa CETIP. 

f) lnvestimentos 

;.::··. • :.s •. :! . ."-':;.~ ., 

Participa~;Oes em controladas 
Participa~;oes por inceritivos flscais 
Participao;oes diversas • :; ,, "-

·)~,;.. ''J ... ~ 

'.i.:·":·. '·.: ...:;, ·: .. ~ ••. 

.f 
.r1'". ... 

: ~ .... 
,· .. 

r.·· 

.i.'·": 

~ 
..... ·- ·- ~ . 

15.183 
43 

,. 1-110 

·' ... ---
___jJ.3Z§ 

Os investimentos relevantes em controladas e coligadas siio avaliados palo 
metodo da equivalencia patrimonial. com base em balan~;os levantados na 
mesma data. Os demais investimentos sAo avaliados palo valor de custo e 
quando aplicavel. deduzido de provislio para perdas. 

g) lmobilizado A companhia detem a~-s~~i~i~s ·pa~l~i~a~~~s relevanies: - ._ 

~ 

15.173 
43 

238 

~ ·---

TOTAL 

21!04 ·2003 21111§ 21111:1 
Reclamat6rias Trabalhistas 463 425 425 425 
COFINS adicional 1% 865 849 865 ,. 860 

Outros dep6sitos judiciais 106 63 35 40 
1.434 1.337 1.325 1.325 

i. 

Adicionalmente a Companhia pleiteia o dlreito de ressarcimanto do ICMS 
sobre exporta~;lio de laminas (ceres de R$ 1.500 mil). Apesar que seus 
consuitores consideram como provavel as chances de 6xito, a companhia nio 
procedeu · nenhum registro contabll destes possiveis creditos. 

• .. ,, • ..•. ~ OO:;, ~:~&. '~. j. '"' • 

12. Parcelamento de lmpoatoa e Contrlbulo;oes 
No exerclcio de 2003 a companhia aderiu ao parcelamento especial (PAES) 

f, 

E demonstrado palo custo de aquisittlio ou constru.;iio, corrigido monetariamente 
ate 31 de dezembro de 1995 a deduzido da deprecia.;ao acumulada, calculada 
palo metodO linear. de_ acordO corn as taxaS demonstradas na nota explicaliva nr.9. 

h) Prov1soes para imposto de renda a contribui~;ao social 
SAo reg1straaos com base no lucro real determinado de acordo com a legisla~tao 

tributaria a allquotas vigentes. 

I) Adiantamento sabre contratos de cAmbio 
Os adiantamentos sobre contratos de cAmbio foram atualizados para 31 de 
dezembro de 2004, pela varlao;ao cambial a palos juros contratuais. 

Descdcio .. ... • -. ~ 
Capital social 1.400 8.060 

PatrimOnio llquido 1.199 1 ~· ;249 
Lucro (pre1ulzo) 
do exerclcio . • ,, : • ( 93) .! · 133 

~·· --1IIR! __Zim 
662 8.122 7.534 

2.303 15.751 15.776 

-!.:' 
·.(67) .(27) 1.599 

de acordo com a· lei 10.264 de 30105103, reconhecendo um debito tributario 
referents ao questionamento jurldlco a respeito da aplica~;ao da lei 8.200 de 
28106/91 no montante de R$ 2.487 mil, que toi parcelado em 120 mesas a ~· 
partir de Julhol2003 com correo;iio pela T JLP. !(' 
Para este evenlo ja havla sido constituldo uma provisil.o no valor de R$ 786 :_, 

4. Eatoques 
__2l!!M 21111;) 

Produtos acabados 16.356 17.784 

Produtos em elaborao;ao 249 167 

Materia-pnma 7.986 5.580 

Materials de consumo 21iZ 200 
2§ 11511 23Z3l 

' .. 
5. lmpostos a Recuperar 

~ 211!:!;) 

Credito de ICMS 2.728 1.656 

Credito de IPI 15.225 16.840 

Credito de Pis 126 0 

Credito de Colins 851 0 

Outros 
~ 

111 111 

0'> 
18,9411 ____1B.li14 

Em jun/2000 a Empresa toi beneficiada por A~;&o Judicial transitada em julgado 
que detemunou o Cll!ditamento dos valores de IPI sobre mat~rias primas isentas. 
allquota zero e nao tributadas. 0 valOr total dos cn!ditos. bam como as companS8<;(ies 
eslio ainda em processo de holnologac;iio final na Secretaria da Receita Federal. 
A contrapart•da do valor do principal destes cn!ditos foi contabilizado na conta 

•, .•. ~ • • oCt -;--.,"••lo••·<:>~·~·""'· "~'·""i,yn .a ,II .... C,QfJ~c;i!ofjl![<l,SIJa.~!!JJ.E,b!9LI()j, 

Percentual de .·'i .. ;· .,.., · · · ..... • 

particlpa~Ao '· :' 60,0000 ··99.2802 
Quotas possuidas · 420.000 6.016,583 

.,. ;.. ·:'. ~ 
'--~~-- . :: ... ~. ... r Valor corrigido 

dos invesllmentos 
Resullado de 
equivall!ncia 
patrimonial 

775 :12.029 

• 
1551 

: t· 
~ 

Valor patrimonial 
do investimento 720 

i ·• . .!. 

·12.161 
••• t 

9. lmoblllzado 

....... 
dtprac;las.jg 

lm6veis 4% 
Mequinas e equipamentos .10% 
Velculos 20% 
lnstala~oes 1 O"'o 
M6veis a utensilios 10% 
Aorestamento a reflorestamentos. 
Benteitorias em imCiveis 

' 
Cuato 

l:miiiiJI<I 
2.584 

13.305 
1.951 
1.597 

337 
8.276 

... , 
99,9846 
601.898 

..... ,. 
2.370 
-··~·. ~ 

.. __{ljjl.\ 

2.302 
= 

21111§ 
~ 

JIIDiliilllada 
(225) 

(10.547) 
(1.471) 
(1.583) 

(311) 
(270) 

, ... ··· .: _:; . 

15.174 14.370 

___Jl ~ 
' ... ... 
15.183 15.173 
== 

-2ll!!a 

.1laJWig Llmlill.ll 
2.359 2.248 
2.758 2.939 

·460 590 
14 21 
26 29 

8.006 7.101 

de terceiros 4% 1.395 (BOO) 595 644 
Q,!!!r<l .. s .. ,i~q!?ili;zl!!<D,S_t; ..... -~- ' ' ... J~?9l, -1..lli __7!H. 

mil. , .. , · 
::r• .::•.'".j';.; 

PAES - Curto prazo 
• Longo prazo 

r • • 

~~-
•• 

2.11.11! 
249 

.1.ll.6.5 
. 2.114 

'21111.a 
249 

2..1ll 
2.363 

· 13. Capital Social a Dlvldendoa ~· 
0 capital social em 31 de dezembro de 2.004 esta representado por 440.090 r, 
&ftoes ordinaries nominatives, sam valor nominal. l; 
A administra~;ao da Companhia destinou dividenaos no valor de R$ 1.358 mil, ji 
que correspondem a 25% dos lucros a dlsposi~;ao dos acionistas, conforms ~ 
c81culo demonstra~o. a seguir: f " I 

1 
t 

_l.llll§ 

Lucro llquido do exerclclo 5.718 

(-) Constitui~;ao da reserve legal -12ll.6l , . l 
Lucros a dlsposi~tio dos acionistas ~ ~ 
Dlvidendos propostos ~ /'---- •( 

~ 
14. Seguros ~ 
A Companhia e auto·seguradora de suas tlorestas e dos projetos de ' 
!8,!.1D!;~s,t_lll11.e"!.to,_ e_m .d~~~rrencia da dilui_2ao dos riscos envolvidos 

l> ·? 
::::l 
I'D 
X 
0 
.1:>. 

~~ 
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.... , ·•. ·.:.. ;. 

. I 

ATrt/0 

Circulante 
Dep6sitos bancarios 
Duplicatas I cambiais a receber 
Provisao para credito de liquida~o duvidosa 
Adiantamentos sabre camblais entregues 

Estoques ' 
Impastos a recuperar 

Outros creditos 
Despesas antecipa~as 

Realizavel a Iongo prazo 
Creditos com coligadas 
Dep6sitos judiciais 
Projetos florestais 
Outros creditos 

Permanente 
lnvestimentos 
lmobilizado 

' 

Total do Atlvo < • 

. 

-~ . ;'' 
2005 

517 
10.224 

(104) 
(3.745) 
21.226 
13.566 

468 
jz3 

42.325 

3.132 
1.195 

732 
71 

5.130 

16.194 
17.479 
33.673 

2004 

·396 
. 1.0.355 
; (105) 

(406) 

24.858 
18.948 

657 
lfiZ 

54.860 

2.777 
1.434 

641 
31 

4.883 

15.376 
15.71_6 
31.092 

. • 

'·' ~-~ '".-·: :.:rl!;' ·~·,, , /: .~!X/~7. '' 
PASSIVO · · -: : .: 1,. ( . ; :· .. ~-

Circulante ' . ~ ..... 
Fomecedores 

· Financiamer:~tos/Finame 
Adiantamentos sobre contratos de 
lmpostos a recolher 
Provisao IRPJ, CSSL e Cotins adicional. 
Salaries e encargos socials 
Provisao para ferias 
Gratitica~;oes _a Diretoria 
Dividendos a pagar 
Credores diversos 

I 

Exigivel a Iongo prazo 
Debitos com coligadas 

· Financiamento 
fmpostos e contribui¢es 
Provisao para contingencias 
Oi.Jtros . ,. 

'Receita de Exercicios Futuros 

Patrimonio llquido 
Capital social 
Reserva de lucros 
Lucros acumulados 

......... •·: 

.·•l 

;;;i~:~i(:/ . 
ft~l'\"l ·bb·· .. 
:~~;~: ·-.- . ~~' 

i~::~?~;'; . 
~~~·'1.'1."?" 
'')(•\. 

*l~·:·~~~~ :. ~· 
;~::)~( . 
~ ~6' ': 

, · \·rJ.\fJk 
.11..12.a 90,835 ·Total do Passivo v· ;':~o-. ·· --- ~::c 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrat;o'es flnanceira~ 

Fonte: Jornal Industria e Comercio, 2007 

+:-. 
........ 

.. ·;~ .. ~: ;'::1.{' -k·: ·:.~~-·;~ -.; ... ~ .. ~~:.: · .. ·-~: :·~.: ;.~1:-~:i~~? ?. .. ~--~~ :.:-- '!.~~--. : 
~.'!.:~~. l~'\'·.·" c\''2005 ;t ... ,,,.,\. 2004 

~-t~.c·:~·:;c·. ~~~:1.)·:. ~!-};;;_ ;·,:· .. _·\ r·_f:·.~~~; · .~~b-4 

·<, .. ::·? . .' .. ··-~:~·::.::.. . 
. 1;058 .~ :·:: ·1.303 

. .-; 1.631 . . ' 229 

8.6~ ~ .. · ;):~£.?: 
.• . -- \ 1.253 ' . 1 654 

. .\;:~i{} .:?:.::: '~:~' : .. :~ ~"!.:~f~~ 
299 ... ,0 

2.031 1.358 
__ _;11Jj0!62 89 

15.858 17.378 

5.240 
736 

2.526 
. ,,)i, ,., 182 

• v j84 
, ...... 8.868 

:... .... 

0 

.25.292 
. 3.339 
2Z..Z.l1 
56.402 

H...1n 

,';_,4.187 
.. 1.850 
·1.865 > .:';::.4160 

9 
,., 8.371 

. 14.437 
. -/ . '. /, ')~.-

·.25.292 
.,, :-2.911 

22.446 
~· .50.649 

90.835 

> ::> 
!1) 
>< 
0 ..., 



.. ~· 

. ·_ .. ·· 
- .. . -. 

·.·.: 

· , BEMd~stRAt;Ati tid Rt:sULtAt:i~ . 
l:xt:H·ctctos fiHtlos em 31 de tlezembro t:fe 2005 e 2titi4 

. (Em miihares de reais) 

t§!3ce_~t~ ,·ope_r~clonal· b~-~-~~i;,.:;-~~ ~l)6;1;~; ·
_. • yVe.lld~~ d~ Jm)dUt~s.. - -~ ""· ·· "· - ~- ' . 

- -~ -·-<j ~l De.vb,l!-!¢8.~/e~'lmpp!ltos . 
· _-.· -~:~ \RecetW~o~eract~n~itllqotdail.';a 

, Custo. dos pro~utosL vendldos 
\ Lucro: bruto '~ '1j·( ,- ;: . · :- · · ·,. · ·· : i:: ; . :. 

·-.: 

1 Despesas operaclonals 
Vendas, admlnlstratlvas e gerais 

""· Resultado. financelro llquldo · -
·'· Resultado de equlvalancla patrimonial 

Outras receltas/Despesas operacionais 

Lucro operaclonal 

Receitas nao operacionais 
Luera antes do impasto de renda 
e contrlbulvao social 

·- 2005 . 

- 12.108 

(10.372) 
(1.516) 

839 
11.139 

90 
12.198 

434 

12.632 

) Contrlbul9ao social,.- -~- .. ,, : ~ _1,1_ .. ·:., \ ; • •• -_ .· .: •• · :·~ · ( 1.1 05). , "'· . 
-· Impasto de renda ~.'"'(-?'"': ,,,~~~•--::::}:~.r::.-~·.;;,(~-\;;-f;::},~t-·1--1 (2.974) H'~~-
lmposto de Renda·· · · · ,_ · .. ,. ": ·· . :-- ,., • ' '" '·> · .: :· .-;.- ":;/': ' ' ~·! 

Luera Jlquido do exerclclo ·- ._--, . · · 8.553 
Luera Jlquido do exerclcio 
Luera par avao (R$) 19.43 

2004~ 

(9.594). 
(945) 

9 
1.485 

(9.045) 
.8.353 

338 

8.691 

(807) 
- (2.166)_:') 

. ·: 

5.718 

13.00 

As notas expllcativas sao parte /ntegrante das demonstra96es flnancelras 

Fonte: Jornal Industria e Comercio, 2007 
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1 •. Contaxto o;ractonal 
A t.om· por objetlvo a 
lnduatnalizac;iio e o beneficiamento de madeiras. o com6rcio em gerat a a 
lmportet;:io a exportet;:Ao de produtoa efina. podendo alnda participer de outras 
sociedades como quotiate ou ecioniata. 

2. ApraMnlat;:io des Damonstrat;:O.a Flnancelraa 
As demonstra¢ea financairas eslilo sendo apresentadas em conformidada com 
as disposi¢es conUdas ne Lei des Sociedades por A¢es. a conforms principals 
prllltlcas cont4beis. 

3. Principals Prtilcas Cont6bela 
al Apurac;io do reaultado 
As raceitas a despesas sio apropriades de acordo com o regime de competAncia. 

b) provisio para cr6dltos de Jiquldec;io duvidosa 
Fol constitulda em montante considerado suficfente. pale edministrac;ao, para cobrir 
eventuais penlas na realiza<;ilo doll crllldllos. de acordo com a Legislac;ao em vigor. 

c) Estoques 
Eslilo demonstrados ao custo media de aquisic;io ou produc;io, sendo inferiores 

ao custo de reposic;io a eo valor liquido de realizac;io. 

d) Crllditos a d6bltos com collgadas · 
Referem-se a contratos de mutuo com sociedades controladas. representando 
o principal mais juros calculados com base na taxa CETIP. 

a) lnvestimentos 
Os investimentos relevantes em controladas a coligadas sao aveliados palo 
miltodo da equivallncia patrimonial. com base em balan~os levantados na 
mesma data. Os demais investimentos sao avaliados palo valor de custo a 
quando aplic4vel, deduzido de provisiio para perdas. 

f) lmobillzado 
£ demonstrado palo custo de aquisic;io ou construc;io. corrigido monetariamente 
ate 31 de· dezembro de 1995 e deduzido da depreciac;io acumulada. calculada 
palo m6todo linear, de acordo com as taxes demonstradas na nota explicativa nr.9. 

g) Provisiles para Impasto de renda a contribuit;:ao social 
Silo registrados com base no Iuera real determtnado de acordo com a legislac;io 
trlbutaria e allquotas vigentes. 

hl Adlantamento sabre contratos de cllmbios 
Os adiantamentos sobre contratos de cllmbio foram atualizados para 31 de 
dezembro de 2005, pete variac;io cambial e palos juros contratuais. 

4. Estoquas 

Produtos acabados 
Produtos em elabora~llo 
Materia-prima 
Materials de consume 

5. Impastos a Recuperar 

Cr6dito de ICMS 
Credito de IPI 
Crildito de Pis 
Credlto de Cofins 
Outros ,_ 

__lgM 

14.201 
1113 

11.549 
---111 
Zl...Z.U 

__lgM 

4.188 
7.780 

192 
1.021 

405 

::lUll 

_lllliJ 

16.356 
249 

7.986 
~ 
24.858 

_lllliJ 

2.728 
15.225 

126 
851 

18 

..l.BMB 

Em j~n12000 a Empress fol beneficiada por At;:llo Judicial transitada em julgado 
que detenninou o creditamento dos valores de IPI sabre mat6rias primes isentas, 
allquota zero a nao tributadas. 0 valor total dos creditos. bam como as 
compensat;:oes eslilo ainda em processo de homologac;io final na Secretaria 
da Receita Federal. 
Em 2000 a Empress contabilizou o valor por ale apurado a debito de IPl a 
Recuperar a a crildlto de Racette de Exerclcios Futures. para utlliza~;;ao via 
compensat;:Ao de Impastos nos periodos subsequentea. Este valor encontra-se 

~ 
balant;:a de dez04: RS 14.436.893,86. 

m 05102105 a Secretaria da Receita Federal expediu uma lnstruc;io Normative 

I 
N 517 de 25102105) na qual determtna que os credores da SRF decorrentes de 

at;:Oes judiclais deveriam submeter ao 6rgiio uma planilha demonstrando os 
valores dos cr6ditos. A submeteu sua planilha atendendo a referida 

· tN. pete qual apresentou um credito ;unto a SRF no valor de R$ 10.001.417.31( 
oaz muhiles. um mil, quatrocentos a dezessete reais a tnnta e um centavos) 

'i' 'atualizado na data da 31/07/2000 4 , •. ,, ' ·· .:·. -._,, __ ,,., ,.,., ·_,.,·: · ·:·• 'h'llmoblaudO · ;,;~.- ·' · _._.,,-,~,;lj~.;,..,;:;:·:~1f"-'''''iG.~•''-+<~lh-:·.o;l . . . • ,. . -~ i-.... o • • ' . • • · .. '- -;_ -~·c: .'.:. -: si;,J'.''J .. _ .. ,,..,;·_,;lr(.: .. :;:t;-.,, ~:··~ ~l'l<·,~·- · .·.r.;.2JU "",;iiM~~~ 
De conformldade com noasos conaullorea tribut4rlos tomamoa aa segulntea , · · -• eu- .,..._... 
decis6es, no exercfcio de 2005: . .'!'.~ &;.- · .•.••. :-.. - .-_.,.., ;_ ·,_":J.~.<.~; .·" . • ~~-·~- --·---

~: .. _ (~ ~- .. -'- . '• • ~," . dam e'O ~ __._ 

a- Rev-r o ~manto cont4bU anterior (RS 14.436.893.86) Receita Exen:fcfos •.. · < ,_:_,. • _ ,., . 
Futuros contra a conta de ativo IPI a Recuperar, uma vez que este valor ainda lm6veis 

... 
3.217 

nlo havia sido contabilizado como resultado: . . M6qulnas e equipamentos 
b· Reconhecer a contabllizar o valor da planilha apresentada A SRF (R$ 

4% (229) 
10% 13.507 (11.021) 

10.001.417,31). Este valor foi etuelizado at6 o mas de ebri105 a descontado Velculos 20% 1.843 (1.527) 
10% --~'.836 (1_.603) dele os valoras de impastos que jill haviam sido compensados. Ap6s todas estas .. _ • _ l~stala¢es _ _ -· ·-·· ··---

atualizat;:Oes apuramos em abril05 um cr6dito no valor de RS 11.033.139,12; M6veis a utensflios 10% 344 (318) 
c- Este cr6dlto fol contabillzado em maio. na conta Outras Receitas Operacionais , Flonls1amentD 8 reflolestamentos 
no Demonatrativo de Resultados contra a conta de IPI a Recuperar no Atlvo: ·. Beriailaias em irnlM!is de teralitls 

.,.; . '9.250 (336) 

Tributamos este valor a "pegamos• o IR a CSSL via compensac;iio com os RS 11 . . 
mllhOes. casta forma o valor llquido q!'!' James em maio05 na conta _IPI a.-·- ~utr~s t~o_bl!tza¢es ,.-. __ _ 

4% 1.398 (854) 
2.355 (383) 

Recuperar 6 de R$ 7.294.765.00; •,;,.. . . ·i· 
d- 0 saldo de RS 7.294.765,00 sara utilizado para •pagar" (compensar) Impastos ·.: _ _ 33 750 _116211) 

federaia administrados pale Secretarta da .. ~eceita Federal. conforme legislac;io -10. Adlantamento aobre Contnltos da Clmblo . • . . · .. : ._1 

em vtgor. . . Estiio reprasentados por contratos a eslilo aujl!iloS a vanat;:BO cambtal a turos de 
e- Contudo a SRF est4 contestando o valor do cr6dt_to de RS 11 mtlhOes alegand~ 5 20% 8 6_80% a.a., com vencimentos programados para o exerclcio de 2008. 

• que o que fol homologado fol o dlretto de cr6dtto mas nao o valor que lot • . ...-.· .. . .. _ :. _,. .. 
· apresentado na ·planilha que atendeu o dlaposto na IN 517: · · · 11. Contlngtnclsa ·- · · · : : ' 

f. 0 aasunto estill sendo tratado palos advogados que defenderam a lese a A Companhia ast4 questlonando judiclalmente a apllca<;ilo de tributDII conaiderados 
tlveram sucesso judiclalmenta. a, segundo os quais nossa cha~ca de lxito sao de alta lndaga<;ilo juridlca. Para equates prcx:esaos cujas decisOes s6o impnl\lisfveia, 
bestante grandee. -1 na opini&o dos consullores juridicos da Compenhta, -~ constituldas as respeclillas 

8. Projatoa Florastals 
Referem-se a despesas lncorporadas ao valor de custo em projeto de 
reflorestamento administrado pela Companhla • decorrentes 
de gastos com desenvolvimento a manutenc;io das florestas. 

• -~~ 
7. Tranaat;:Oaa com Partes Relaclonadas 

i 
.1 M6tuo Atlvo Mutua Pllaslvo 

~~ Emprasa -~ 
{ 

~ 

.... 2.121 
656 

· . ...z.;rn 

5.240 4.187 

J.2!ll ''4.187 

As trartsaQOes com par1Bs relacionadas sic atetuadas em condl¢es normals de mercado. 

I. lnvastlmantos "l, 

Participat;:Oes em controladas 
Particlpat;:Oes por incentives fiscals 
Participat;:6es dlversas 

'· "' ;.~· 

"· 

:, 
~ :.._.2IIH 

18.001 15.183 
43 43 

150 . 150 

. ...J..U.H ..ll.llll 

A companhia det6m as segulntes participat;:Oes relevantes: 

Dascrlt;:lo 

Capital social 

PatrimOnlo llquido 

Luera (prejufzo) 

do exerclcio 

Percentual de 

particlpat;:iio 

Quotas possuldas 

Valor corrigido 

dos investlmentos 

Resultado de 

.-
1.400 

1.286 

87 

60,0000 

420.000 

. 720 

aquivallncia patrimonial _.52 

Valor patrimonial 

do investimento _ll2 

I--. -,., .. ' ., 
6.060 

13.057 

843 

99.3342 

8.019.859 

12.139 

__w_ 

__l..UZQ 

TOTAL 

t ~ ~ .....l1l!l! 
652 8.122 8.122 •.. ,, 

2.259 16.602 15.751 

(44) 886 (27) 

99.9846 

861.898 

2.303 15.162 15.174 

_ill1 ~_a 

_2.2Sl! lJi..Q.0.1 l.5..ln 

provisOes. Para tazarface a assas discussOes. em detarmtnados casos. ~ ~ 
depc)sllos tudiciais no montante dos passtVOS COIT8Spondentes. : • . _ _ ~ .. 

. ' 
Os saldos de dap6sitos judiclais a da provisao para continglncias sao os a~ulntes: 

.. ..... :I Dep6sltoo judlciala 

Reclamat6rias Trabalhlstas 
COFINS adicional 1% 
Outros depositos judlciais 

-- ---. 20u:> 2004 
207 
865 
123 

- 1.1i!i 

463 
865 
106 

~ 

. Plavilio pn c:antingincfa 

2005 . 2004 
147 ·425 
865 . 865 

35 • ---35 
.1.l!l .L1U 

' -- -.-- j 

Em 08/0112005 recebemos autos de lnfrac;io no valor de· RS 8.726.816,75 nos 
quais a Secretaria da Receita Federal indefere as compensa¢es efetuadas em 
aproveitamento aoa cr6ditos de IPI ganhos judicialmente conforms nota n.05 
ecima. a em 04/0812005 protocolamos os recursos aos referidos autos. -
De acordo com nossos consultores tribul4rios a jurfdicos os recursos aos autos 
de infra~iio eslilo consistentes a os riscos de insucesso sio multo paquenos. a 
que em um cenario mais pessimists (corret;:iio pale salle simples at41 junhO de 
2000) o cr6dito que alnda terfamos seria de R$ 1.200.000,00. '. . -
Adiclonalmente a Companhla pleiteia o dlreito de ressarcimento do JCMS 
sabre exportat;:ao de laminas (carca de RS 1.500 mil). Apesar que seus 
consultores consideram como provevel as chances de llxlto. a companhla nio 
procedeu nenhum registro contabil destes posslveis cr6dltos. · _ · · •. 

-.:~:· .. ; : -~ 
12. Parcalamanto da Impastos a Contrtbult;:Oas 
No exerclcio de 2003 a companhla aderiu ao parcelamento especial (PAES) 
de acordo com a lel 10.264 de 30/05/03, reconhecendo um d6bito tribut4rio 
referent& eo questlonamento jurldico a respeito da aplica~ao da lei 8.200 de 
28/06/91 no montante de R$ 2.487 mil. que fol parcelado em 120 mesas a 
panir de julho/2003 com corret;:ao pela T JLP. . 
Para esta evento ja havla sido constituldo uma provlsao no valor de RS 786 mil. 

PAES - Cuno prazo 
- Longo prazo 

~ ·W,! 
389 249 

2..52.§ . 1..B§.S 
2.915 ,, 2.114 

13. Capital Social • DJvldendos · 
0 capttal social em 31 de dezembro de 2.005 asta representado por 440.090 
aQOes ordin8rias nominativas, sam valor nominal. . 
A administrac;io de Companhla destinou dlvidendos no valor de RS 2.031 mil, 
que correspondem a 25% dos Iueras a dlsposi~ao dos actonistas. conforms 
c61culo demonstrado a seguir: • 

Luera llquido do exerclclo 

(-) Constitui~ao da reserve legal 
Lueras a disposi~o des acionistas 
Dlvidendos propostos 

2..M5 
8.553 

.!!2lll 
&.12.:i 
ZJl.ll 

14. Seguroa 
A Companhia e auto-seguradora de sues florestas e dos projetos de 
reflorestamento, em decorrtmcaa da diluic;:So dos riscos envolvidos pels 
diversidade da localizat;:ao dos ftorestamentos e reftorestamentos. 

-..j 



ATIVO 

Clrculante 

.. •(' ' 
:.~·! ; ... ·. 

,· :: ... 
.. :. 

Oep6sitos bancarios 

Ouplicatas I cambiais a receber 

Provisao para credito de liquidar;ao duvidosa 

Adiantamentos sabre cambiais entregues 

Estoques 

Impastos a recuperar 

Outros creditos 

Despesas antecipadas 
Total do Clrculante 

Nio Clrculante 

Realizavel a Iongo prazo 

Creditos com coligadas 

Dep6sitos judiciais 

Projetos florestais 

Outros creditos 

Permanente 

lnvestimentos 

lmobilizado 

Total do Atlvo nio Clrculante 

Total do Atlvo + ' 

·• .. ,·v· -1 ··.t·: 
~ 

161 

12.827 

(76) 

(3.507) 
19.118 

13.571 

942 

83 
43.119 

3.955 
1.043 

1.027 

59 

6.084 

8.804 

~ 
27.732 

~ 

.!!:.ill 

>' .. :\' 

.•. i.~ ... 

~ 

: '41 j. •· . 

2005 
. .. 

.;·· .. 
; .... ··."": ' ;, .. _, .... : ... 
~· 517 

10.224 

(104) 

(3.745) 
21.226 

13.566 

468 

173 
42.325 

3.132 
1.195 

732 

71 

5.130 

16.194 

.1Llli 
33.673 

38.803 

~. ;, ~~~~~.~ :ti··' ·:~f.~~i{~--· 
.;~:~~~~;\·:~-~:··~~!: ,. Fomecedores 

Financiamentos/Finame · 'li': .. ~· ·h ''-'i· ;j~ .J:''tb.:r.~~:.; 

Adiantamentos sabre contrat~s-'de .cAr 
I '<o' I , •'• ,,, ., ,.·•tlf#.r;,'?3J:>:,~ ·: 

· ;:~~~:~: ~~;~~~~~L~ g;~~;~~~;·o~~r1:wifr.~·· 
Salaries e encargos socials · ·' ..... . 
Provisao para ferias · ·.:::: :,,:; .. \;,.'• ·· · 
Gratificar;oes a Diretoria. '' :.•.: .:.<:·:·~· 
Dividendos a pagar :-- . , -~ .. 
Credores dlversos · · '~~ -~: : · · 

Total do Clrculante ~~~ ! .;. . . ;:,; 

Nio Clrculante '":: ~" · ' 
Exigivel a Iongo prazo •:;- ... · ., :.~ .. 

Debitos com coligadas ~: · ·.: · · " .. 

Flnanciamento · • ' 
. Impastos e contribuir;oes 

Provisao para contingl!ncias 
Outros 

Total do Passlvo nao Clrculante 

Patrlmllnio Uquido 
Capital social 
Reserva de Iueras 
Lueras acumulados 

Total do Patrlmllnio Lfquldo ;·~ 1 ·., · 

~ ;· ~r. '· • 
81.128 · Total do Passlvo e do Patrlm6nlo Lfquldo · · -

-- -. . UX>:::.~: 
As notas exp/icatlvas sao parte integrante das demonstra~oes f/nancelras .; it 

Fonte: Jornal Industria e Comercio, 2007 

()1 
0 

_J006 

,J 

1.099 
327 

-9.925 
1.-. 

67 
1.370 

208 
682 

87 
162 
179 

14.106 

•.;. 

• 1.997 
2.137 

104 

w 
4.229 

28.630 
35 

~ 
58.600 

--
76.935 

; -··· 
...:.• · ri, ~ :. · 

;•·.::·:.:: ... 1.058 
~~:··· 1.631 

r ... . ·a.625 
,. ••c. . 55 

.. "". ~::···1.253 
1. 1 . 

209 
595 
299 

; 2.031 
102 

15.858 

5.240 
736 -. 

2.526 f 
182 .r J;; 
184 !, 

8,868 f 
25.292 ' 

3.339 ' 
.. 27.771 

56.402 

81.128 r 

5" 
ro 
X 
0 
oa 

.. ' 

. ·.: y 
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bEMor.JstR.At;Ad fid REsULtAtio 
Exerdtlos tindos em :H de dezembro de 2006 e 2ot15 

(Em mllhares de reals) 
.. /-: . .. .. . - ;;.· : . ·, .. ;. - ~ ./ :":.. I I. I I 

R I 
.. I lb. ;·- .... ~-,:.:~·~ .;-_fr.:.:-..·,"·-·:-~· ··· 

. ece ta operac ona ruts.;~~,;,,,·,·,~\:.!,.:::..:,'·.;. ;· ... "'J •. -.1 .(.,.,.~ · ·-a!:•.:,.,1~;,; · ~ ·. : 
Vendas de produtos ·· ,. · ·· ·. _,_ ~-· ··! ;~:.~ • .-' "· 44.250 : ~n ;' ·• 51.350 ! 

_ Devoluc;oes e Impastos sabre vendas, .· (2.743) :_:: ··. (3.318) ··• 
Recelta operaclonallfqulda · :.. · 41.507 ~ .• :' · 48.032 ~~: 

Custo dos produtos vendldos . . . (29.589) ·: (35.924) S 
Lucro bruto:--: · ;-', .,. · . .. ·, · . 11.918. · · .. -'12.108 

. ·.•·:---

Despesas operaclonals · 
· i Vendas, admlnlstrativas e gerais 

Resultado flnancelro Hquldo 
Resultado de equlvalencla patrimonial 
Outras receltas/Despesas operaclonals 

Lucro operaclonal 

Receltas nao operaclonals 

Lucro antes do Impasto de renda 
' e contrlbulc;ao social • , ·.:: . · 
· Contrlbulc;ao social . · ' .; .. 

Impasto de renda 
Impasto de Renda 
Lucro lfquldo do exercrclo 
Lucro por ac;ao (R$) 

.•- -. 

. (9.399) 
(1.321) 

(607) 
252 

(11,075) 
843 

549 

' ' '1.392 ; ' 
,,-.(198)' 

(512) ' 

682 
1.55 

(10.372) 
(1.516) 

839 
11.139 

90 
12.198 

434 

,·.,12.632 
. (1.105) 
(2.974) 

8.553 

19.43 

As notas expllcativas sao parte Jntegrante das demonstra~oe~ financelras 

Fonte: Jornallndustria e Comercio, 2007 
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1. Conte- Openclon•l 

A tem par objetlvo a industrlall
zar;Ao e o beneficlamento de madeira&, o comercio em geral e a importaQilo e 
exporta~o de produtos aftns, podendo ainda partlcipar de outras sociedades 
como quotista au acioniata. 

2. Apnaentso;io d•• Demonatnr;6 .. Flnanceln• 
As demonstraQOes financeiras estao sendo apresentadas em confonnidade com 
as disposic;Oes contidas na Lei das Sociedades par AlfC)es, e conforms principals 
prilticas contabels. 

3. Prtnclp•l• Pritlcea Contibela 
a) Apura~o do resultado 
As receitas e despesas sao aproprladas de acordo com o regime de compeU!ncia. 
b) provisilo pare crildltos de ilquida~o duvidosa 
Fol constltulda em montante consideredo suflciente. pela admlnls~o. pare cobrlr 
eventuais perdas na realiza~o des crilditos, de acordo com a Legisia~o em vigor. 

c) Estoques • 
Estio demonstrados so custo m8dio de aquisictio au produt;ao. sendo inferiores 
80 custo de reposic;io e ao vator liquido de realizac;ao. 

d) Cr6ditos e d6bltos com coilgadas 
Referem-se a contratos de mUtua com sociedades controladas, representando o 
principal mals Juros caiculados com base na taxa CETIP. 

e) lnvestlmentos 
Os tnvestimentos relevantes em controladas e collgadas sao avalladas palo 
metodo da equival6ncia patrimontal, com base em balant;os levantados na 
mesma data. Os demais lnvestimentos s~o avaliados pelo valor de custo e 
quando apllcavel, deduzldo de provisao para perdas. 

I) lmoblllzado 
e: damonstrado palo custo de aquisic;So ou construt;3o. corrigido monetariamen
te ate 31 de dezembro de 1995 e deduzido da deprecaac;ao acumulada. calcu
lada palo metoda linear, de acordo com as taxas demonstradas na nota 
expllcatava nr.9. 

g) Prova~Oes para lmposto de renda e contribu~c;ao social • ' 
sAo regastrados com base no Iuera real determmado de acordo com a legislac;Ao 
trlbutarla e allquotas vlgentes. 

h) Adlantamento sabre contratos de cam bios '·, 
os adlantamentos sabre contratos de cambto foram atualizados 'Para 31 de 
dezembro de 2006, pels variat;3o cambial e palos juras contratuais. 

4.Eatoquea 

Produtos acabados 
Produtos em elaborar;Ao 
Mat8ria~pnma 
Materiais de consume 

5. Jmpoetoa • Recuperar 

Credlto de iCMS 
Cred1to de IPI 
Credlto de Pis 
Cr6dlto de Coflns 
Outros 

-lliU. 
12.590 

2.306 
3.130 

---11! 
::::IDili 
---l9.2§. 

3.636 
1.154 

302 
1.045 

434 

~ 
14.201 

163 
6.549 

__ill. 
~ 

_llW 
4.188 
7.760 

112 
1.021 

405 

_n.m ::::IDn 
Em JUn/2000 a Empress ~ol beneftclada por A~Ao Judicial transitada em Julgado 
que determanou o creditamento dos valores de IPI sobr9 materias primas isentas, 
allquota zero e nao tribUtadas. 

Em 2000 a Empresa contabillzou a valor per ela apurado a debito de I PI· a 
Recuperar e a cr8dito de Recetta de Exercfcios Futures, para utlllzac;ao via 
compensac;.3o de Impastos nos perlodos subsequentes. 

Em 05102105 a Secretaria da Recetta Federal expediu uma lnstru~Ao Normatlva 
(IN 517 de 25102105) na quai determ1na que os credores da SRF decorrentes de 
at;aes judiciais daveriam submeter ao 6rgt1o uma planilha demonstrando os 
valores dos cr8ditos. A submeteu sua ptanilha atendendo a referlda 
IN, pelaqual apresentou urn cred1to ;unto a SRF no valor de RS 10.001.417,31( 
Oez milhOes. um mit, quatrocentos a dazassete reaas e trinta e um centavos) 
atuallzado na data de 31107/2000. 
De confomudade com nossos consultorea tribut3rios tomamos as seguintes decl~ 
s6es. no exerclcio de 2005; 

a· Reverter o lanr;amento contabli anterior (R$ 14.436.893.86) Receita Exerclcl· 
as Futuros contra a conta de alivo IPl a Recuperar, uma vez que este valor ainda 
nAo havia sido contabilizado como resultado; 
.,.. Reconhecer e contabilizar o valor da planilha apresentada a SRF {R$ 

10.001.417,31 ). Este valor fot atualizadb at6 o m6s de abrll/05 e descontado dele . 
as valores de Impastos que Jill haviam alilo compensados. Ap6s todas estes atuatt-
za¢es apuremos em abrll/05 um credllo no valor da RS 11.033.139,12; • 
c- Este cr6dlto fol contablllzado em malo/05, na conta Outras Receitas Operecionals 
no Demonstrative de Resultados contra a conta de IPI a Recuperar no Ativo; 
Trlbutamos este valor e "pagamos" o IRe CSSL via compensaQio com os RS 11 
mllh6es. Desta forma o valor llquido que temos em maio05 na conta !PI a Recu· 
perar e de R$ 7.294.765,00; I 
<1- 0 saldo de R$ 7.294.765,00 sera utilizado pare "pagar" (compensar) im;iostos fedeo 
rel8 administrados pela Secretarta da Receita Federal, conforme iegisla~o em vigor. 
e- Contudo a SRF esta contestando o valor do cr6dito de RS 11 milh6es alegando 
que o que fol homologado fol o dlreito de cr6dlto mas nao o valor que fol apresen
tado na planilha que atendeu o disposto na IN 517; 
~ 0 assunto esta sendo tratado palos advogados que defenderem a lese e tlverem 
IIUC8SSO judicialmente, e, segundoos quaianossa cilance de 6xilo sao bastantegrendes. 
g- Atualmenta o processo encontre-se 'are Julgamento no Conselho de Contrlbu. 
lntes em Brasilia. 
8. ProJatoa Flonatala 
Referem-se a despesas lncorporadas ao valor de custo em projeto da reftoreata .. 
men to adminlstrado pela Companhia decorrentes de gastos 
com desenvolvlmento e manutenc;io O~s tlorestas. 
7. Tranaat;Oea com Partes Relaclonaciaa 

. J M(Jtuo Atlvo MQtuo Passlyo 
Empresa . ..zlll!§ ..J.QM ~ ..J.QM 

465 
2.622 

868 

T.j"55 

2.306 
826 

3.132 

5.240 

5,240 

Em outubro/2006 a quitou 0 mutuo 
passive que tlnha com a . no valor de RS 6. 783.021,28. com 
recursos de divldendos recebidos da prOpria 

I. lnveatlmentoa !·· 
Partlcipa~oes em controladas 
Part1cipac;6es par lncentivos fiscais 
Particlpa~des dlversas 

..:....zw -ZW. 
1.611 16.001 

43 43 
150 150 

8.iQ4 .::n;m 
A diminuic;~o na partlclpac;:io em controtadas deve·se ao~tes farc;;;--
• Olstnbui~o de dividendos da RS 6.826.482,11 
• Contabillza~o do PAES d ... 
Ltda que dimmuiu o PL 
• Resultado negative da Allbrands 

RS 662.612.59 
RS 246 52711 
RS 7.737.621,81 

A companhia detem as aeguintes participac;Oes relevantes: - ·=== TOTAL 

Daacrl~lo 
Capital soc1al 
PatnmOn.o liquid 
Luera (pro;ulzo) 
do exerclcio 
Percentual de 
particlpa~ao 
Quotas possuldas 
Valor corrigido dos 

1.400 
890 

(247) 

80.0000 
840.000 

lnvestJmentos 772 
Resultado dee 
quivail~ncta patrimonial---l.Z.ll.l 
Valor patnmonial 
do lnvest1mento ~ 
9. lmobltlzado ---

8.060 
5.859 

306 

99,3342 
8.019.859 

8.187 

-1lli.l 
_l.llQ 

862 
2.256 

(3) 

99.9848 
661.898 

~-l.m 
9.005 18.602 

58 888 

2.259 9.218 15.182 

---111 -l§.QLl --.W. 

__213 8.611 ~ 

ID! ..nJ!1 
Taxa do Cuato Doproclof.lo 

bJrul&ao Ctrr!Rido fCUmudL-lJiulll.o l.fmdU 
lm6veis 
Terrenos 
M3quanas e equipamentos 
Velculos 
lnstalac;Oes 
MOveis e utensfllos 
Ftoreslamento e reftorestamentos 
Benfettonas em tm6vets de tercetros 
Outras imobilizac;:Oes 

4% 300 (234) 86 72 
3.425 • 3.425 2.916 

10% 
20% 
10% 
10% 

13.743 (11.516) 2.227 2.486 
1.672 (1.445) 227 316 
2.146 (1.643) 503 233 

349 (324) 25 28 
10.205 (345) 9.860 8.914 

4% 1.398 (905) 483 544 
2.494 (392) 2.102 1.972 

35.732 (16 8041 ~ ~ 

10.Ad.._,._.._ConlratoadeCimbto ·:- .. " i 
Es!Ao repreaentados par contretoa e estAo aujeltos a varlar;Ao cambial e Juros 
de 7,05% a 7,50% a.a •• com venclmentos progremados para o exerclcio de 
2007. 

11. Contlng6ncl•• 
A Companhla esta questlonando Judicialmente a apiica~o de tributes conside· 
redos de alta indaga~o jurldlca. Para aqueles processes cujas deci86es slo 
lmprevislveis, na opiniio dos consultores jurfdlcos da Companhia, foram consti
tuldaa as respectlvas provis6es. Pare lazar face a essas discussoes. em determina
dos C3fKJS. foram efetuados depOsitos judiciais no montante dos passives corres
pondentes. 

Os saldos de dep6silos judlciais e da provislio pare conting6ncias sao OS seguintes: 

Reclamat6rlas Trabalhlstas 
COFINS adlclonal1% 
Outroo dap6sitos judlclais 

DepOoitoa Provlalo pan 
Judlclala contlng6ncta 

2006 2005 2006 2005 
140 207 69 147 
865 865 885 885 

38 123 35 35 
1.043 1.195 969 1.047 

Em 0610712005 recebemos autos de lntra~iio no valor de R$ 8.726.816.75 nos 
quais a Secretarta da Raceita Federal indefere as compensat;Oes efetuadas em 
aproveltamento aos credltos de IPI ganhos judlclaimenta conforme nota n.05 
acima, e em 0410812005 protocolamos os recursos aos referidos autos. 
De acordo com nosaoa conaultores tributaries e jurldicoi os recursos aos autos de 
lnfrac;io estAo conaiatentea e os r1scos de lnsucesso sAo pequenos, e que em um 
cenllrlo mala pessimists (corre~o pels salle simples at6Junho de 2000) o credito 
que alnda terlamos saris de R$ 1.200.000,00. 
Adlclonalmente a Companhla pleltela o dlreito de ressarclmento do ICMS sobre 
exporta~o de laminas (cerca de RS 1.500 mil). Apesar que seus consuitores 
conslderam como prov&vel as chances de Axlto, a companhla na.o procedeu 
nenhum reglstro contabll destes posslveis crildltos. 

12. Parcel•mento delmpoatoa e Contrlbul~6ea 

No exerclclo de 2003 e companhla aderiu ao parcelamento especial (PAES) de 
acordo com a lei 10.264 de 30/05103, reconhecendo um debito trlbutario 
referente ao questlonamento Jurldlco a respelto da apllca~ao da lel8.200 de 281 
06/91 no montante de RS 2.487 mil, que fol parcelado em 120 meses a partir 
deJulho/2003 com corre~ilo pels T JLP. 
Pare este evento 111 havia side constltuldo uma provisAo no valor de RS 786 mil. 
. ' ~.....lW. 

PAES • Curto prazo 
- Longo prezo 

1 :S. Capital Social e Dlvldendoo 

389 369 
.JJ.ll ....,UZ§. 

2.526 2.915 

0 capital social em 31 de dezembro de 2.006 esta representado per 440.090 
at;Oas ordln3rtaa nom.natlvaa, sam valor nominal. 
A edmlnlstra~Ao da Companhia dastinou dlvidendos no valor de R$ 162 mil. que 
correspondem a 25'Yo dos Iueras a dlspostc;:Ao dos aciomstas. contonne catculo 
demonstrado a segulr: 

Luera llquldo do exerclclo 

(-) Constltui~Ao da reserva legal 
Lucros a dlsposl~o des acionistas 
Dlvldendos propostos 

14. Seguroa 

~ 
682 

__!Ml 
~ 

162 

A Companhla e auto-seguradora de suas florestas e dos projetos de refloresta· . 
menta, em decorrAncta da dllulc;3o dos riscos envolvidos pela dlversidade dJ. 
localizac;Ao dos florestamentos e reflorestamentos. 

f - -
1 
' 




