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RESUMO 

PIRES, Monica Rosenstock. Analise economico-financeira da empresa Nadir 

Figueiredo S.A. 

0 presente trabalho apresenta uma analise economico-financeira da empresa Nadir 

Figueiredo durante os anos de 2004, 2005 e 2006. lnicia-se com um resumo 

contextual sobre a importancia da analise financeira e os principais indicadores e 

tecnicas utilizadas para esta analise, sendo no sentido estatico ou no dinamico. Em 

seguida esta demonstrada a analise da empresa escolhida com suas devidas 

conclusoes e recomendagoes. 

Palavras-chave; Analise; balangos; capital de giro; dinamica financeira; economico

financeira. 
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1 INTRODUCAO 

0 presente trabalho tern como objetivo realizar a analise economico

financeira, de uma empresa que possua sua contabilidade devidamente publicada 

na Comissao de Valores lmobiliarios (CVM) de onde possam ser extraidos os 

balanc;:os patrimoniais, demonstratives de resultados e notas explicativas do periodo 

compreendido entre 2004 a 2006. 

A metodologia de trabalho tera inicio com a reclassificac;:ao das contas do 

Balanc;:o Patrimonial e ORE, suas devidas correc;:oes monetarias de acordo com 

indice IGPM, seguidas de analises vertical e horizontal, indices financeiros, 

estruturais, economicos de capital de giro e rentabilidade, alem dos calculos e 

analise atraves de ciclometria e dinamica financeira. 

A empresa escolhida para a realizac;:ao deste trabalho foi a Nadir Figueiredo 

Industria e Co mercia S.A, fund ada em 1912, com quase 100 a nos de experiencia no 

desenvolvimento e comercializac;:ao de artigos em vidro e outros materiais, contando, 

atualmente com urn extenso portfolio, composto par mais de 400 produtos, divididos 

em 4 grandes linhas: 

- Lar e presentes: composta par artigos para casa como capos, pratos, refratarios, 

jarras e cinzeiros. 

- Bar, hotel e restaurante: linha de produtos direcionados a estes estabelecimentos. 

- Embalagens de Vidro: para o acondicionamento de produtos industrializados (pates 

e frascos); 

- Brindes e Promocionais: embalagens customizadas para o desenvolvimento de 

campanhas promocionais. 

Alem de em todo territ6rio nacional, seus produtos tambem podem ser 

encontrados em mais de 120 paises ao redor do mundo. A referida empresa 

encontra-se cadastrada na CVM pelo c6digo 904-0. Atraves da metodologia ja 

citada, este trabalho ira transformar os dados disponfveis em informac;:oes com valor 

de mercado, onde seja possivel a avaliac;:ao do desempenho da empresa, refletindo 

em informac;:oes relevantes para a analise de credores e investidores. 
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1.1 PROBLEMA 

A empresa Nadir Figueiredo S.A. foi escolhida como objeto de analise para 

este trabalho. Foram retirados do site da CVM (Comissao de Valores lmobiliarios), 

seus Balanc;os Patrimoniais e Demonstrac;oes dos Resultados do Exercfcio dos anos 

de 2004, 2005 e 2006, para serem analisados de forma economica e 

financeiramente. 

Questao de pesquisa: Qual a situac;ao economico-financeira da empresa 

Nadir Figueiredo entre os anos de 2004, 2005 e 2006? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Apresentar a analise economico-financeira da empresa Nadir Figueiredo S.A. 

durante os anos de 2004, 2005 e 2006. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

• Apresentar a analise vertical e horizontal. 

• Apresentar a analise dos Indices financeiros (estrutura e liquidez) e 

economicos (rentabilidade ). 

• Apresentar a analise da ciclometria. 

• Apresentar a analise dinamica do capital de giro. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho pode ser usado como urn util instrumento para os profissionais e 

alunos do setor contabil ou financeiro, pais nele encontram-se resumidas os 

conceitos das principais ferramentas utilizadas na analise de uma empresa e urn 

exemplo pratico de como esta analise funciona. 
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1.4 DELIMITA<;OES 

Uma limitac;ao da pesquisa e a nao generalizac;ao dos resultados, isto e, nao 

se pode concluir que outras empresas do mesmo segmento terao resultados iguais 

ao obtidos na Nadir Figueiredo. 0 conteudo analisado compreende apenas os anos 

de 2004 a 2006, seno assim, esta mesma empresa pode ter suas analises alteradas 

significativamente nos pr6ximos periodos. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Primeiramente sera apresentado urn resumo contextual da importancia da 

analise financeira, seguido da analise financeira estatica - contemplando as analises 

vertical, horizontal, atraves de indices e a ciclometria - e a dinamica financeira. 

Numa segunda etapa estara a parte pratica onde se encontram todos os dados 

caletas para esta analise, seus calculos, graticos e conclus6es. 
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2 REVISAO DA LITERA TURA 

A revisao de literatura pretende, baseada em autores, fundamentar conteudos 

que abordem os objetivos especfficos da pesquisa, facilitando a discussao dos 

resultados obtidos. 

Neste capitulo, apresenta-se, inicialmente, as definic;oes e conceitos de 

analise financeira, bern como a sua importancia dentro da empresa. Na sequencia e 

abordada a analise financeira estatica e/ou tradicional compondo seu conjunto de 

indicadores que sao compreendidos em analise vertical, analise horizontal, analise 

atraves de indices (financeira, estrutural, economica e de capital de giro) alem da 

ciclometria. E, par fim, e abordada a analise financeira dinamica e/ou avanc;ada 

realizando considerac;6es acerca do saldo de tesouraria, capital de giro e 

necessidade de capital de giro. 

2.1 A ANALISE FINANCEIRA E SUA IMPORTANCIA 

Para se tratar sabre a importancia da analise financeira, faz-se necessaria, 

em urn primeiro momenta, discutir o que se entende par este tipo de analise, 

buscando identificar conceitos sob a perspectiva de alguns autores. 

A analise financeira tratada par Silva (2000), pode ser considerada como um 

exame dos numeros alcanc;ados atraves das demonstrac;oes financeiras, entretanto 

nao deve limitar-se apenas a estas demonstrac;6es, pais existem outros fatores que 

atendem ao prop6sito do objetivo da empresa e que interferem no estado financeiro, 

como par exemplo, os relat6rios da administrac;ao, as notas explicativas e pareceres 

dos auditores. 

Neste aspecto, a analise financeira e compreendida como uma analise 

cautelosa dos dados financeiros disponiveis sabre a empresa. Estes dados podem 

ser vistas como programas de investimentos, demonstrac;oes financeiras, projec;ao 

de fluxo de caixa e projec;oes de vendas. Alem destes fatores, ha ainda 

deterrninadas condic;oes end6genas que afetam a empresa financeiramente, como a 

capacidade gerencial, estrutura organizacional e o nivel tecnol6gico da empresa, e, 
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ex6genas, que sao de ordem economica, politica, concorrencia e fenomenos 

naturais (SILVA, 1999). 

Braga (1994) salienta que, a analise financeira e importante para a 

interpretagao das informagoes da sua idoneidade de saldar suas dividas assumidas 

com terceiros e que atraves da demonstragao financeira do Balango Patrimonial 

(BP) e Demonstrative de Resultado do Exercicio (ORE) e possivel que a empresa, 

independente do seu ramo de atividade, verifique, de forma pratica, sua situagao 

financeira e economica. 

E, a partir desse conhecimento, pode-se, entao, referir o termo (BP) balango 

patrimonial no entendimento de ludicibus e Marion (2002) como sendo a 

demonstragao financeira da empresa em urn determinado periodo. Ha duas colunas 

que comp6e o balango patrimonial, sendo a coluna do lado direito nomeado de 

passivo e patrimonio liquido e a coluna do lado esquerdo nomeado de ativo. 0 ativo 

e representado por: 

ATIVO = PASSIVO + PATRIMONIO LiQUIDO 

Na compreensao de ludicibus e Marion (2002), a demonstragao do resultado 

do exercicio e urn resumo sistematico da rentabilidade e custos da empresa em 

determinado periodo. Dos Iueras, subtraem-se os gastos e, na sequencia, aponta-se 

o resultado, sendo estes transformados em Iuera ou prejuizo. 

Schrickel (1997) destaca a analise de balangos como sendo o metoda mais 

rapido e abrangente de se conhecer a situagao real de uma companhia, pois nela 

podem ser extraidas valiosas informagoes e ocasionalmente informag6es nao tao 

claras, mas de extrema importancia. 

Os calculos da analise sempre serao os mesmos independentemente de 

quem os faz, porem cada analise e praticamente (mica, pois cada analista possui 

influencias particulares como a sua formagao academica, experiencia profissional e 

pessoal (SCHRICKEL, 1997). 

Segundo Padoveze (2004) a analise de balango e urn instrumento que 

possibilita a comparatibilidade, sendo com outras empresas, periodos passados e/ou 
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orc;:ados, padroes setoriais, internacionais ou internes da empresa, possibilitando 

analisar, com urn acompanhamento continuo, suas tendencias. 

0 responsavel por esta analise dentro da empresa varia de acordo com seu 

tamanho e estrutura hierarquica, mas na maioria delas e o setor de controladoria, 

nas que nao possuem este setor, a responsabilidade fica por conta da area 

financeira. Resumindo a sua definic;:ao, a controladoria e urn setor de suporte da 

companhia, ajudando com o cumprimento de sua missao. Pode-se afirmar que o 

controller e uma especie de contador geral e/ou auditor interno, sendo responsavel 

pela comparac;:ao e analise dos dados gerados por todos os setores da empresa 

(PEREZ JUNIOR; PESTANA; FRANCO, 1997). 

2.2 ANALISE FINANCEIRA ESTATICA OU TRADICIONAL 

A analise financeira estatica ou tradicional apresenta como principal 

caracteristica o calculo da situac;:ao economico-financeira da empresa atraves do 

balanc;:o patrimonial e demonstrac;:ao de resultados. Esta avaliac;:ao permite identificar 

os pontos fortes e fracas da empresa. 

A analise financeira, estaticamente, representa o saldo de caixa, e, 

dinamicamente, representa a variac;:ao de caixa. Quando a expressao "financeira" e 

tratada de forma limitada, refere-se a caixa; quando e tratada de forma vasta, refere

se a capital circulante liquido (MATARAZZO, 1987). 

A compreensao de analise financeira tradicional para Hopp e Leite (1989) 

esta voltada para o aspecto estatico da empresa e implica o pagamento da empresa 

no curta prazo. Menciona, ainda, com relac;:ao as demonstrac;:oes contabeis, que os 

analistas estejam cientes da categoria estatica da informac;:ao, e as duvidas sejam 

preenchidas pelo fluxo de recursos constituidos pelas operac;:oes dos ativos e nao 

pela sua liquidac;:ao. 

A analise financeira tradicional abrange grandes conjuntos de indicadores, 

incluindo a analise vertical, a analise horizontal, a analise atraves de indices e a 

ciclometria. Neste aspecto, e, inserido na proposta apresentada, buscou-se entender 

cada urn destes processes de demonstrac;:oes financeiras. 
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2.2.1 Analise Vertical 

A finalidade inicial da analise vertical (AV) e indicar a participagao relativa de 

cada parte de uma demonstragao financeira em relagao a determinado referendal. 

No balango, e comum determinar-se quanta par cento representa cada rubrica (e 

grupo de rubricas) em relagao ao ativo total (SILVA, 1999). 

que: 

Analisando a questao da analise vertical, Assaf Neto (2000, p. 108) coloca 

[ ... ] esta e um processo comparative, expresso em porcentagem, que se 
aplica ao se relacionar uma conta ou grupo de contas com um valor afim ou 
relacionavel, identificado no mesmo demonstrative. Desta forma, dispondo
se dos valores absolutes em forma vertical, pode-se apurar facilmente a 
participa9ao relativa de cada item contabil no ativo, no passive ou na 
demonstra9ao de resultado, e sua evolu9ao no tempo. 

Tal entendimento e respaldado par Sanvicente (1987), onde cita a analise 

vertical como sendo urn periodo ou data, e, declara haver necessidade de comparar 

as analises verticais de demonstrag6es de datas ou periodos distintos para 

aproximar-se de urn esclarecimento mais adequado dos acontecimentos 

observados. Ressalta tambem a importancia de integrar os enfoques vertical e 

horizontal que, juntos, identificarao as causas da conseqOente verificagao. 

Na visao de Matarazzo (1987) este tipo de analise tern sido pouco utilizado 

principalmente em fungao do trabalho de calculo que esta tecnica exige. Aponta 

ainda para outros fatores que desestimulam o uso mais intenso da analise vertical e 

horizontal. Estes motivos se devem ao aumento inflacionario que abarca o pais, bern 

como as alterag6es de procedimentos contabeis em fungao de legislagao comercial, 

fiscal ou mercado de capitais e a dinamica da propria economia brasileira. 

A analise vertical e tambem conhecida como analise de estrutura, composigao 

ou percentual e consiste em se estabelecer uma razao entre dados homogemeos, ou 

seja, a parte em relagao ao todo de urn mesmo exercicio, ao contrario da analise 

horizontal que e referente basicamente a exercicios distintos (IUDICIBUS, 1995). 
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2.2.2 Analise Horizontal 

A analise horizontal no entendimento de Assaf Neto (2000) e a checagem que 

se faz entre a importancia de uma mesma conta ou grupo de contas, em distintos 

exerclcios sociais. E fundamentalmente urn processo de analise temporal, 

desenvolvido por meio de numeros-lndices. 

A inten9ao da analise horizontal (AH) e permitir a analise do progresso 

hist6rico de cada uma das contas que compoem as demonstra96es financeiras 

(SILVA, 1999). 

Tal entendimento e respaldado por ludlcibus (1995) ao relatar que a analise 

horizontal adquire certo valor, podendo apontar areas de maior interesse para a 

verifica9ao ainda que as demonstra96es de resultados e balan9os encontrem-se em 

moeda de poder aquisitivo de mesma data. 

A analise horizontal de demonstra96es financeiras envolve calculos de 

porcentagens de diferen9a de cada item considerado, entre urn perlodo e outro, em 

geral no perlodo de urn ano, observando a varia9ao entre as despesas e permitindo 

a compara9ao dos resultados obtidos atraves de algum outro indicador 

(SANVICENTE, 1987). 

Ainda na perspectiva de Sanvicente (1987), o autor sugere na analise 

horizontal que sejam relacionadas as varia96es de itens como, por exemplo, 

patrimonio, lucros, vendas, custo de produtos vendidos entre outros, a indicadores 

como taxas de infla9ao ou mesmo o aumento dos mesmos itens nas empresas 

concorrentes. 

2.2.3 Analise Atraves de indices 

Atualmente, alguns dos primeiros Indices que surgiram continuam sendo 

utilizados, entretanto, as tecnicas de analises vern se aprimorando conforme a 

moderniza9ao da sociedade. Hoje, integram-se a estas tecnicas avan9ados 

conhecimentos envolvendo matematica e estatfstica. Frente a esta realidade 

aumenta-se a preocupa9ao com os Indices de balan9o no sentido de fornecer 

estimativas comuns sobre distintos aspectos da empresa sem precisar descer a urn 

nlvel maior de profundidade (MATARAZZO, 1987). 
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Os indices fazem-se presentes quando se deseja avaliar a situac;ao 

economico-financeira de uma instituic;ao. Neste aspecto, Matarazzo (1998) aponta 

que a analise atraves de indices precisa servir ao acabamento a que se reserva, 

sendo indispensavel responder o que se deseja com os calculos e indices que serao 

encontrados. 

Assim, Silva, (2000, p. 214), define os indices financeiros como: 

[ ... ] rela<;oes entre contas ou grupos de contas das demonstra<;oes 
financeiras, que tern por objetivo fornecer informa<;oes que nao sao faceis 
de serem visualizadas de forma direta nas demonstra<;oes financeiras. 
Como medida relativa de grandeza, o fndice permite que numa mesma 
empresa possa compara-lo ano a ano para observar sua tendencia, ou seu 
comportamento. E possfvel tambem, adicionalmente comparar em 
determinado momenta ou perfodo, o fndice de uma empresa como mesmo 
fndice relative a outras empresas de mesma atividade, para saber como 
esta a empresa em rela<;ao as suas principais concorrentes ou mesmo em 
rela<;ao aos padroes do seu segmento de atua<;ao. 

As demonstrac;oes financeiras e contabeis de uma empresa tambem podem 

auxiliar para a construc;ao de indices. Estes indices podem ser apresentados como 

sendo grandezas comparaveis alcanc;adas a partir de valores monetarios integrais, 

designados a aferir a posic;ao financeira e o grau de desempenho da empresa em 

diversos aspectos (SANVICENTE, 1987). 

0 atributo principal dos indices e gerar visao ampla da conjuntura economica 

ou financeira da empresa. Os indices ainda reservam o direito de projetar medidas 

para os diversos aspectos economicos e financeiros das empresas, permitindo a 

construc;ao de um conjunto significative de avaliac;oes (MATARAZZO, 1987). 

A analise par meio de indices nao envolve simplesmente a aplicac;ao de uma 

formula a dados financeiros, para se conseguir um determinado indice, o que possui 

maior importancia e a interpretac;ao do valor do indice, pois sera par meio deste que 

sera possivel conferir a situac;ao de uma empresa com outras empresas ou consigo 

mesma ao Iongo do tempo (GITMAN, 2002). 

Ainda com relac;ao aos indices, Hernandez Junior e Begalli (2002) descrevem 

como sendo a relac;ao entre contas ou grupo de contas das demonstrac;oes 

financeiras, que objetiva ratificar determinado aspecto da situac;ao economica ou 

financeira de uma empresa e, com isto, criar informac;oes favoraveis aos usuarios. 

Contemplam, ainda, que nao e necessaria o emprego de uma vasta quantidade de 
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indices, mas sim fazer uso daqueles que mais atenderao ao grau de profundidade 

desejada na analise. 

Os indices financeiros podem ser divididos em quatro grupos principais, entre 

eles encontram-se os indices de liquidez, indices de atividade, indices de 

endividamento e indices de lucratividade. Os indices de liquidez, de atividade e de 

endividamento analisam essencialmente, riscos; os indices de lucratividade avaliam 

o retorno. (GITMAN, 2002). 

Ainda na perspectiva de Gitman (2002), para prazos curtos, os elementos 

importantes sao a liquidez, a atividade e a lucratividade Quando nao ha duvidas de 

que a empresa possui potencial para ser bem-sucedida no curto prazo, os indices de 

endividamento sao fundamentalmente uteis. 

A analise das demonstragoes financeiras para Matarazzo (1987) pode ser 

dividida em analise financeira e analise economica. Recomenda-se que cada uma 

seja analisada, num primeiro momenta, separadamente, e, no momenta seguinte, as 

duas conclus6es sejam analisadas juntamente. Existe uma subdivisao destas duas 

situagoes conforme demonstra o esquema a seguir. 

Grafico 01 - Principais aspectos revelados pelos indices financeiros 

Estrutura 

Situagao Financeira 

Liquidez 

Situagao Economica -------+ Rentabilidade 

Fonte: Matarazzo (1987) 

Para urn esclarecimento mais amplo da analise atraves de indices, buscou-se 

investigar alguns componentes que integram este metoda de demonstragao contabil, 

a analise financeira, analise estrutural, analise economica e analise de capital de 

giro, abordando as principais caracteristicas de cada indicador. E, por fim, abordou

se sobre os aspectos da ciclornetria que repercutem na analise financeira estatica. 
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2.2.3.1 Analise Financeira 

Existem indices que sao convenientes somente em determinadas analises e 

para determinado usuario e/ou empresa (MATARAZZO, 1987). Os indices que sao 

pertinentes a este trabalho e que serao analisados nesta abordagem financeira sao 

os indices de liquidez. Estes indices sao subdivididos em indice de liquidez imediata, 

indice de liquidez seca, indice de liquidez corrente e indice de liquidez geral, sendo 

cada urn destes conceituados na sequencia. 

• indice de Liquidez lmediata 

Este indice de liquidez demonstra se a empresa e capaz de cumprir com suas 

obrigac;oes de curta prazo como que ela possui disponivel ou como que a empresa 

pode prontamente transformar em dinheiro. Calcula-se atraves da divisao entre as 

disponibilidades e (PC) passivo circulante (SANVICENTE, 1987). 

• indice de Liquidez Seca 

ILM = disponivel 
PC 

Corresponde em uma tentativa de sanar as carencias do indice de liquidez 

corrente, refletindo na capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos 

em curta prazo, eliminado os estoques do ativo circulante (AC), pois estes estoques 

sao considerados ativos menos liquidos (SANVICENTE, 1987). 

ILS = AC -estoques 
PC 

• indice de Liquidez Corrente 

Mede a capacidade da empresa em saldar suas obrigac;oes de curta prazo. 

Gitman (2002) cita que quanta mais previsiveis forem os fluxos de caixa da 

empresa, menor sera o indice de liquidez corrente aceitavel. 0 indice de liquidez 
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corrente e calculado entre a divisao do ativo circulante (AC) e passivo circulante 

(PC). 

• fndice de Liquidez Geral 

ILC= AC 
PC 

Consiste em indicar a liquidez da empresa no curta e Iongo prazo. E calculada 

a partir da divisao da soma dos ativos circulante (AC) e realizavel a Iongo prazo 

(RLP) pela soma dos passivos circulante (PC) e exigfvel a Iongo prazo (ELP) 

(MATARAZZO, 1987). 

2.2.3.2 Analise Estrutural 

ILG= AC+FLP 
PC+ELP 

As analises de estrutura sao indicadores que relacionam a composic;ao de 

capitais e que estimam os nfveis de imobilizac;ao de recursos buscando diferentes 

relac;oes na estrutura dos debitos da empresa. Estes Indices, de certo modo 

encontram-se atrelados as disposic;oes financeiras de investimento e financiamento. 

(SILVA, 2000). 

Neste aspecto, a analise estrutural foi dividida em diferentes denominac;oes a 

fim de especificar os resultados relativos a cada indicador da empresa. lnicialmente 

sera apresentada a participac;ao do capital de terceiros, na seqUencia, sera 

abordado a composic;ao das exigibilidades, posteriormente, a imobilizac;ao de 

recursos pr6prios, e, por fim, sera conceituada a capitalizac;ao dentro da analise 

estrutural. 
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• Participagao de Capital de Terceiros 

Este indice revela a proporgao de utilizagao de capital de terceiros em relagao 

ao capital total aplicado da empresa (MATARAZZO, 1987). Esta representado na 

seguinte formula: 

PCT = CT I PL x 100 

Sen do: 

PCT = Participagao do capital de terceiros 

CT = Capital de terceiros 

PL = Patrimonio liquido 

• Composigao das Exigibilidades 

De acordo com Silva (1999), a composigao das exigibilidades representa em 

relagao as obrigag6es totais da empresa o quanta a empresa devera pagar no curta 

prazo. E calculado atraves da seguinte formula: 

CE = PCICTx 100 

Sendo: 

CE = Composigao das exigibilidades 

PC = Passive circulante 

CT = Capital de terceiros 

• lmobilizagao de Recursos Proprios 

0 indice de imobilizagao de recursos proprios no entendimento de Matarazzo 

(1987) aponta que percentuais de recursos nao correntes a empresa aplicou no ativo 

permanente (AP). Sua formula esta representada por: 

/RP =API PL + ELP X100 



Sendo: 

IRP = lmobilizac;ao de recursos pr6prios 

AP = Ativo permanente 

PL = Patrimonio lfquido 

ELP = Exigivel a Iongo prazo 

• Capitalizac;ao 
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Matarazzo (1987) menciona que este indicador demonstra quanto a empresa 

aplicou do seu patrimonio ativo permanente (AP). Sua formula esta representada no 

seguinte calculo: 

Sen do: 

C = Capitalizac;ao 

CPM = Capitais pr6prios medio 

AM = Ativo medio 

2.2.3.3 Analise Economica 

C = CPM I AM x 100 

Refere-se a lucro, no sentido de circulac;ao/movimentac;ao. Estaticamente 

refere-se a patrimonio liquido. 0 saldo economico podera ser considerado como de 

lucro ou prejuizo. 0 lucro aumenta o patrimonio liquido, mas nao as disponibilidades 

de dinheiro (MATARAZZO, 1987). 

A analise economica de uma empresa pode ser avaliada atraves de alguns 

indicadores que evidenciam aspectos da situac;ao economica. Estes indicadores 

representam a margem liquida, a rentabilidade do ativo, a rentabilidade do 

patrimonio liquido e a produtividade, que, na sequencia, serao explicitados. 
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• Margem Liquida 

Aponta quanta a empresa obtem de Iuera em relagao as vendas liquidas da 

empresa (MATARAZZO, 1987). Sua verificagao e realizada por meio da divisao do 

Iuera liquido (LL) por vendas liquidas (VL) da empresa, conforme demonstrado a 

seguir. 

ML = LL I VL X 100 

• Rentabilidade do Ativo 

Indica quanta a empresa obtem de Iuera pelo investimento total media 

realizado (MATARAZZO, 1987). A rentabilidade do ativo (RA) e dada pela divisao do 

Iuera liquido (LL) pelo ativo media (AM), como explanado na seqUencia. 

RA = LL I AM X 100 

• Rentabilidade do Patrimonio Liquido 

Registra quanta a empresa obtem de Iuera pelo capital proprio investido 

(MATARAZZO, 1987). Este indice e expresso diante a divisao do Iuera liquido (LL) 

pelo patrimonio liquido media (PLM). A formula e demonstrada logo abaixo. 

RPL = LL I PLM x 1 oo 

• Produtividade 

Indica quanta a empresa vendeu em relagao ao investimento media no Ativo 

Total (MATARAZZO, 1987). Sua formula e apresentada pela divisao das Vendas 

Liquidas (VL) pelo Ativo Media (AM), como mostrado a seguir. 

P= VLIAM 
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2.2.3.4 Analise de Capital de Giro 

0 Capital de Giro (CG) diz respeito aos recursos de fluxo da empresa 

habitualmente destacados como aqueles aptos de serem transformados em caixa no 

tempo determinado de no maximo urn ano, ou seja, refere-se aos recursos exigidos 

no sentido de financiar o ciclo operacional da empresa (ASSAF NETO e SILVA, 

1997). 

Para Silva (1999) a expressao capital de giro pode ter varias denotac;oes, 

ainda que seja empregado por profissionais atuantes do campo financeiro, o capital 

de giro pode adquirir significado distinto em diversos mementos. 

Santi Filho e Olinquevitch (1993, p. 70) colocam que: 

[ ... ] denomina-se Capital de Giro (COG) a parcela dos recursos pr6prios da 
empresa que se encontra disponivel para aplica<_;:oes. Contabilmente, o 
valor do COG e obtido pela formula<;:ao Capital de Giro = Patrim6nio 
Uquido menos Ativo Permanente. A variavel COG refere-se aquela parcela 
dos recursos pr6prios que nao esta aplicada no Ativo Permanente; 
portanto, disponivel para outras aplica<_;:oes. 

Atraves do calculo dos Indices de rotatividade ou prazos medias e possfvel 

erguer urn exemplo de analise dos investimentos e financiamento do capital de giro, 

sendo este de grande proveito tanto para a avaliac;ao da competencia administrativa 

do capital de giro como no aspecto gerencial da empresa (MATARAZZO, 1987). 

Na presente pesquisa, a analise de Capital de Giro esta subdividida em 

Capital em Giro, Capital de Giro, Capital de Giro Uquido, Capital de Giro Proprio e 

Capital a Disposic;ao. Na perspectiva de Ross (2002), seguem as definic;oes de cada 

uma destas. 

• Capital em giro 

Representa a soma dos capitais pr6prios mais os capitais de terceiros 

aplicados na empresa, que envolvem, respectivamente, o Patrimonio Uquido, o 

Passive Circulante eo Exigfvel, ou seja, corresponde ao Ativo Total da empresa. 
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• Capital de Giro 

Representa o valor total do Ativo Circulante (AC) da empresa. 

CG=AC 

• Capital de Giro Uquido 

Segundo Ross (2002, p.42) "o Capital de Giro Uquido e igual ao Ativo 

Circulante menos o Passivo Circulante. 0 Capital de Giro Uquido e positivo quando 

o Ativo Circulante e maior do que o Passivo Circulante". Calcula-se da seguinte 

forma: 

CCL =AC- PC 

• Capital de Giro Proprio 

E representado pela diferen<;a do Patrimonio Uquido (PL) e Ativo Permanente 

(AP) 

CGP=PL-AP 

• Capital a Disposi<;ao 

Deriva da soma do Passivo Circulante, Exigivel a Longo Prazo e Patrimonio 

Uquido. 

CD= PC+ PELP + PL 
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2.2.4 Ciclometria 

A ciclometria compreende no tempo que transcorre entre o inicio das compras 

e as vendas correspondentes. 0 estudo analitico da movimenta<;ao de bens e 

valores pertencentes a uma organiza<;ao economica com a finalidade de determinar 

o giro dos capitais nela aplicados. Em termos mecanicos, a analise da circula<;ao de 

bens e valores demonstra quantas vezes urn determinado capital se renova na 

empresa durante urn determinado periodo de tempo, ou quantos dias sao 

necessarios para uma rota<;ao completa. Em termos de analise, informara se tal 

rota<;ao e ou nao adequada (HELBERT, 2001). 

• Cicio Operacional 

De acordo com Gitman (2002) o ciclo operacional e caracterizado como urn 

periodo de tempo desde o inicio de mao-de-obra no procedimento produtivo, 

passando pela estocagem de produtos, ate o momenta em que a empresa e paga 

pela venda do produto. A soma dos fatores relacionados a idade media dos 

estoques (IME) e o periodo medio de cobran<;a das vendas (PMC) resultam o ciclo 

operacional. Sua formula e representada como: 

CO=/ME+PMC 

0 ciclo operacional no entendimento de Hoji (2001) dara urn foco comparativo 

dos prazos medias de recebimento de duplicatas, pagamento de fornecedores, 

custos fixos mensais e prazos de giros de estoques. Seu inicio se da juntamente 

com o clico economico ou financeiro, o que ocorrer primeiro, e encerra-se junto com 

o termino do ciclo economico ou financeiro, ou seja, com o que ocorrer por ultimo. 

• Cicio Financeiro 

0 ciclo financeiro na defini<;ao de Gitman (2002) e o periodo decorrido entre o 

pagamento aos fornecedores e o recebimento pela venda do produto acabado. E 
avaliado como o numero de dias do ciclo operacional menos o periodo medio do 

pagamento dos insumos de produ<;ao. 

CC = CO-PMP 
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Quanta maior o ciclo financeiro, mais recursos pr6prios e de terceiros estarao 

provisoriamente sobrepostos nas operac;oes, gerando despesas financeiras e 

afetando o rendimento. Para obter uma apropriada ciclometria de caixa e importante 

estabelecer uma correta combinac;ao de valores aplicados no ativo circulante, 

gerados do passivo circulante, isto e, determinando OS Indices de posicionamento a 
empresa (ZDANOWICZ, 1998). 

2.3 ANALISE FINANCEIRA DINAMICA OU AVANCADA 

As considerac;oes de analise financeira avanc;ada envolvem a introduc;ao ao 

capital de giro, fluxes de caixa, analise da necessidade de capital de giro da 

empresa e os recursos. Estes conceitos sao imprescindfveis para uma boa avaliac;ao 

e decisao de credito. Para possuir urn born desempenho nos neg6cios empresariais 

e/ou como avalista de credito e necessaria possuir vasto conhecimento sabre a 

situac;ao financeira da empresa, as razoes que a afetaram, a capacidade de 

pagamento, as necessidades de recursos, entre tantas outras (SILVA, 2000). 

Ap6s definic;ao de analise financeira dinamica (ou avanc;ada), julga-se 

necessaria realizar o estudo sabre saldo de tesouraria, capital de giro e necessidade 

de capital de giro, pais estes fatores alem de fazerem parte da referida analise, 

ainda refletem diretamente nos resultados da empresa. 

2.3.1 Saldo de Tesouraria 

0 saldo de tesouraria (ST) e adquirido por meio da diferenc;a entre Ativo 

Circulante Financeiro (ACF) e Passivo Circulante Financeiro (PCF), de mesmo 

modo, podera ser calculado atraves da diferenc;a entre Capital de Giro (CG) e 

Necessidade de Capital de Giro (NCG), evidenciando a margem de garantia 

financeira (HOJI, 2001 ). 0 saldo de tesouraria pode ser representado da seguinte 

forma: 

ST=ACF-PCF ou ST= COG- NCG 
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0 saldo em tesouraria (T) pode ser maior ou menor que zero. Quando for 

menor, significa que a empresa tern debitos de curta prazo junto a instituig6es 

financeiras ou mesmo outras dfvidas de curta prazo nao relacionadas a seu ciclo 

operacional, superior a seus recursos financeiros de curta prazo. (SILVA, 1999). 

0 conceito de saldo de tesouraria, para Silva (2000) esta conexo com as 

contas do balango que, sao administradas pelo tesoureiro. Neste sentido, o 

tesoureiro administra o caixa da empresa; quando ha sabra de dinheiro, o tesoureiro 

aplica no curta prazo; quando falta dinheiro, o tesoureiro desconta duplicatas ou 

obtem emprestimos de curta prazo. 

Segundo Santi Filho e Olinquevich (1993, p. 25): 

"a variavel Tesouraria, e sem duvida, aquela que melhor expressa a 
situa9ao financeira de curta prazo das empresas. 0 seu saldo positivo, 
indica uma situa9ao financeira folgada; se o saldo for negativo, indica a 
utiliza9ao de recursos de terceiros para financiar as atividades 
operacionais da empresa". 

A variante T (tesouraria) e a consequencia da reclassificagao das contas do 

Ativo e Passive Circulante, designadamente aquelas cujos resultados nao se 

relacionam com a atividade operacional da empresa, as quais denominam-se Outras 

Contas do Ativo e Passive Circulantes. Por isso mesmo, sao contas que, depois de 

liquidadas, se compoem, terminantemente, em entradas ou safdas de caixa (SANTI 

FILHO & OLINQUEVITCH, 1993). 

Na concepgao de Assaf Neto (2000, p. 200): 

"quando uma empresa apresenta par varios exercicios seguidos um 
crescimento do NIG (necessidade de investimento de giro) superior ao 
do capital circulante liquido (CCL}, diz-se que ela convive com o 
denominado efeito tesoura, identificado par um crescente saldo de 
disponivel negativo". 

Assaf Neto (2000) cementa ainda que a medida que as necessidades cfclicas 

de giro sao financiadas por dfvidas de curta prazo, ha um aumento na diferenga 

entre o NIG e o CCL, agravando o efeito tesoura. 0 efeito tesoura pode ocorrer por 

crescimento elevado do nfvel de atividade empresarial (overtrade), desvio de 

recursos do giro para imobilizagoes, inflagao, entre outros. 
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2.3.2 Capital de Giro 

Para Assaf Neto (2000, p. 190): 

"o capital de giro constitui-se no fundamento basico da avalia<;ao do 
equilibria financeiro de uma empresa. Pela analise de seus elementos 
patrimoniais sao identificados os prazos operacionais, o volume de 
recursos permanentes (Iongo prazo) que se encontra financiando o giro 
e as necessidades de investimento operacional". 

Ainda na observac;ao de Assaf Neto (2000), o comportamento do capital de 

giro e extremamente dinamico, exigindo modelos eficientes e rapidos de avaliac;ao 

da situac;ao financeira da empresa. Uma necessidade de investimento em giro mal 

dimensionada e certamente uma fonte de comprometimento da solvencia da 

empresa, com reflexos sabre sua posic;ao economica de rentabilidade. 

Para Hoji (2001, p. 83), "a compreensao da natureza do capital de giro e 
fundamental para a administrac;ao financeira, pais, geralmente, os recursos que 

ficam girando em uma empresa sao substanciais". 0 capital de giro obedece aos 

ativos correntes (valores a receber disponibilidades e estoque) que permanecem 

"girando" a cada fase dentro da empresa. Os valores do ativo depois de concluido o 

ciclo operacional, devem estar superiores ao inicial. 

A administrac;ao eficiente do Capital de Giro (CG) de uma determinada 

empresa pode aumentar a competitividade desta e leva-la ao plena sucesso. Ja o 

contrario, ou seja, a ineficiencia, como especifica Gitman (1997), pode afetar de 

maneira drastica o fluxo de caixa das empresas e com isso, desordenar toda uma 

estrutura, deixando a empresa suscetivel ao fracasso. 

Na opiniao de Martins e Assaf Neto (1985, p. 292): 

[ ... ] o capital de giro pode ainda ser classificado em permanente (ou 
fixo) ou sazonal (variavel). A parte fixa do capital de giro e determinada 
pela atividade normal da empresa, e seu montante e definido pelo 
nivel minimo de necessidades de recursos em determinado periodo. 0 
capital de giro sazonal, por sua vez, e determinado pelas variacoes 
temporarias que ocorrem normalmente nos neg6cios da empresa. Por 
exemplo: maiores vendas em determinados meses do ano ou grandes 
aquisi<;oes de estoques antes de periodos entressafra produzem 
variacoes temporarias no ativo circulante e sao, por isso, denominadas 
sazonais e variaveis. 
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2.3.3 Necessidade de Capital de Giro 

De acordo com Assaf Neto (2000, p. 194): 

"a necessidade de capital de giro revela o montante de capital 
permanente em que uma empresa necessita para financiar seu capital 
de giro. Esse volume e determinado conforme o nfvel de atividade da 
empresa (produc;:ao e vendas) e prazos operacionais". 

0 NCG (Necessidade de Capital de Giro) e efetivo para calcular a 

estabiliza9ao financeira da empresa, isto e, o amadurecimento de seus 

investimentos e financiamentos. Basicamente uma empresa somente ira apresentar 

seguran9a financeira na situa9ao em que o Capital Circulante Liquido for maior que 

a Necessidade de lnvestimento em Giro (ASSAF NETO, 2000). 

Na opiniao de Santos (2001, p. 26), "o elevado volume de capital de giro ira 

desviar recursos financeiros que poderiam ser aplicados nos ativos permanentes da 

empresa. Todavia, capital de giro muito reduzido restringira a capacidade de 

opera9ao e de vend as da empresa". 

A Necessidade de Capital de Giro (NCG) e calculada subtraindo o Passivo 

Operacional (PO) do Ativo Operacional (AO). Sendo que o Ativo Operacional refere

se aos estoques, duplicatas a receber e outros itens do ativo circulante que tern 

natureza permanente, e, o Passivo Operacional e composto pelas contas referentes 

a salarios, taxas, fornecedores, impastos e encargos. 

Segundo Matarazzo (1998, p. 348) o NCG reflete o quanta a empresa precisa 

financiar o seu ativo circulante para o seu funcionamento. 

A analise do desempenho da NCG e urn componente importante para avaliar 

a situa9ao financeira das organiza96es, ja que ela evidencia as mudan9as ocorridas 

no neg6cio. A necessidade de capital de giro (NCG) e nao s6 urn conceito 

fundamental para a analise da empresa do ponto de vista financeiro, ou seja, analise 

de caixa, mas tambem de estrategias de financiamento, crescimento e lucratividade 

(Matarazzo, 2003). Ela pode ser mensurada em termos de datas ou em termos 

monetarios atraves da diferen9a entre o ativo circulante operacional e passivo 

circulante operacional: 

NCG = ACO- PCO 
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3 METODOLOGIA 

Gil (1996) define que uma pesquisa e classificada com base em seu objetivo 

e nos procedimentos tecnicos utilizados. 

a) Com base em seu objetivo 

Este trabalho tratara de uma pesquisa explorat6ria, ou seja, sera trabalhado 

de uma forma em que havera a necessidade de nomear, conhecer a respeito da 

hist6ria, da relac;ao, da situac;ao do objeto de estudo da pesquisa. Suas 

caracteristicas sao de prover criterios, descobrir ideias e fatos, e bastante flexivel e 

versatil, a amostra e pequena e nao quantitativa, as suas constatac;oes sao 

experimentais e os resultados podem levar ao desenvolvimento de novas pesquisas. 

b) Com base nos procedimentos tecnicos utilizados 

Pesquisa bibliografica - desenvolvida a partir de material ja elaborado - foi 

realizada atraves da utilizac;ao de livros didaticos, artigos, balanc;os e outras 

publicac;oes sobre analise economico-financeira. 
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Para uma melhor estrutura9ao do Balanyo Patrimonial a fim de analise, a 

conta Vendor foi transferida do Ativo (Ciientes) para o Passivo (Outras Obrigay6es). 

Demonstratives atualizados pelo IGPM conforme tabela abaixo: 

Tabela 01 - indice IGPM 

EXERCICIO 12/2004 12/2005 12/2006 

IGPM 1,6995 1,7199 1,7861 

CONVERSOR 1,05095616 1,03849061 1 

Fonte: Ag€mc1a Estado I FGV 

Tabela 02- Balanyo Patrimonial Reclassificado e Atualizado 
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Tabela 03- ORE Reclassificado e Atualizado 

A reclassificac;ao do balanc;o e realizada para simplificar os demonstratives 

objetivando uma analise mais adequada. 
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4.2 ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL DO BP 

Tabela 04- Analise Vertical E Horizontal do BP 

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 

III.Vi4R -~:!!-Mlild ~~~Jim R \i?ZM il~.tf7~ ~'?~ ii4)Y~il -~if~~ 
Ativo Circulante 

Disponfvel 11 .912 4,88 100,00 5.799 2,25 48,68 5.406 2,07 45,38 
Realizavel a Curto Prazo 78.834 32,27 100,00 80.951 31,36 102,69 83.151 31,85 105,48 
Estoque 37.096 15,19 100,00 35.015 13,56 94,39 31.984 12,25 86,22 

Soma 127.841 52,33 100,00 121.765 47,16 95,25 120.541 46,17 94,29 
Ativo realizavel a Iongo prazo l 

Soma 473 0,20 100,00 407 0,16 86,08 591 0,23 124,97 
Permanente 

I nvestimentos 24.711 10,12 100,00 25.328 9,81 102,50 25.816 9,89 104,47 
lmobilizado 91.262 37,36 100,00 110.672 42,87 121,27 114.108 43,71 125,03 

Soma 115.973 47,47 100,00 136.000 52,68 117,27 139.924 53,60 120,65 
Total do Ativo 244.287 100,00 100,00 258.172 100,00 105,68 261.056 100,00 106,86 

Passivo Circulante 

Fornecedores 14.689 6,01 100,00 9.881 3,83 67,27 10.430 4,00 71,00 
Outras obriga<;6es 47.747 19,55 100,00 52.299 20,26 109,53 40.368 15,46 84,55 

Soma . 62.436 25,56 100,00 62.181 24,08 99,59 50.798 19,46 81,36 
Exigfvel a Iongo Prazo 

Emprestimos e financiamentos 26.542 10,87 100,00 23.312 9,03 87,83 32.530 12,46 122,56 
Dfvidas com pessoas ligadas 6.099 2,50 100,00 6.415 2,48 105,18 8.001 3,06 131,19 

Outros 3.265 1,34 100,00 3.446 1,33 105,52 3.995 1,53 122,35 
Soma 35.906 14,70 100,00 33.173 12,85 92,39 44.526 17,05 124,01 
Patrimonio Uquido 

Capital social 47.718 19,53 100,00 61 .375 23,77 128,62 59.100 22,64 123,85 
Reservas de capital 41.321 16,92 100,00 40.956 15,86 99,12 38.080 14,59 92,16 
Reserva de reavaliacao 12.019 4,92 100,00 11 .558 4,48 96,17 10.824 4,15 90,06 
Reserva de lucro 44.887 18,37 100,00 48.930 18,95 109,01 57.728 22,11 128,61 

Soma 145.945 59,74 100,00 162.819 63,07 111,56 165.732 63,49 113,56 
Total do Passivo 244.287 100,00 100,00 258.172 100,00 105,68 261.056 100,00 106,86 

4.2.1 Analise Vertical do BP 

Grafico 02 ;__Analise Vertical do BP 
~------------------------

2004 2005 2006 

Com base na tabela04 e, nos graficos anteriores, pode-se notar que: 
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• Em 2004, o Ativo Circulante representava 52,33% do Ativo, sendo que, 

destes, a conta Realizavel a Curto Prazo representava 32,27%, destacando-se 

ainda, devido sua baixa representatividade, a conta Disponivel, com 4,88%. 

• 0 Ativo Realizavel a Longo Prazo, representa 0,20% das aplicac;oes e o Ativo 

Permanente com uma participac;ao de 47,47%. 

• No Passivo, 25,56% do total e concentrado em Passivo Circulante, 14,70% 

em Exigivel a Longo Prazo e, a maior parte, em Patrimonio Liquido, com 59,74%. 

• Em 2005, Ativo Circulante representa 47,16% do total, Ativo Realizavel Longo 

Prazo com 0,16% e Ativo Permanente com 52.68%. 

• Ja as contas do Passivo dividiram-se em 24,08% no Passivo Circulante, 

12,85% no Exigivel a Longo Prazo e 63,07% no Patrimonio Liquido. 

• Em 2006, o Ativo Circulante configura com 46,17% do total, o Ativo Realizavel 

a Longo Prazo, com 0,23% e o Ativo Permanente com aproximadamente 53.60% do 

total. 

• 0 Passivo aparece com suas contas dividas em 19,46% no Circulante, 

17,06% no Exigivel a Longo Prazo e 63,49% no Patrimonio Liquido. 

Conclui-se que os investimentos a curto prazo (ativo circulante) sofreram 

consecutivas reduc;oes durante os exercicios analisados, em 2004 representava 

52,33% do total do ativo, caiu para 47,16% em 2005 e 46,17 em 2006, mas o que 

nao comprometeu a liquidez da empresa, pois houve tambem urn decrescimo, em 

proporc;oes maiores nas dividas de curto prazo, representadas pelo passivo 

circulante, que em 2004 representavam 25,56% do total do passivo e fecharam 2006 

representando 19,46%. 

Dentro das contas do ativo, destaca-se o ativo permanente, unico grupo 

patrimonial que registrou crescimento nos periodos de 2005 e 2006. Ressalta-se, 

ainda, que 2004, 59,74% dos ativos da empresa eram financiados por capital 

proprio, indice que foi elevado a 63,07% em 2005 e a 63,49 em 2006, o que indica 

uma dependencia de capital de terceiros cada vez menor. 
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4.2.2 Analise Horizontal do BP 

As aplica96es do ativo circulante de 2005 em rela9ao a 2004 decresceram 

4,75% enquanto que em 2006 foi 5,71% 

Comparados os anos de 2004 e o exercfcio de 2005, as contas componentes 

do Ativo Circulante decresceram cerca de 5%. As do Realizavel a Longo Prazo 

tambem decresceram, par volta de 14% em rela9ao ao ana de 2004. Somente o 

Ativo Permanents registrou acrescimo de cerca de 17%. 

Tomando como base ainda o ana de 2004, em 2006, ainda registra-se queda 

de 6% no Ativo Circulante, porem, urn crescimento de 24% no Realizavel a Longo 

Prazo, mantendo-se tambem o crescimento no Ativo Permanents, na casa dos 20%. 

Para as contas do Passivo, em 2005, registra queda, porem, nao relevante na 

participa9ao do Passivo Circulante, menos de 0,5%. No Exigivel a Longo Prazo a 

queda e urn pouco maior, chegando a quase 8%. Apenas o Patrimonio Liquido 

configura acrescimo de aproximadamente 11%. 

Ja em 2006, a queda do Passivo Circulante aparece de forma mais 

acentuada, chegando a quase 20%. Em contrapartida, o Exigivel a Longo Prazo, 

apresenta crescimento de 24% e, o Patrimonio Liquido confirma tendencia de 

crescimento com taxa de 13% em rela9ao a 2004. 

Em analise da evolu9ao dos ativos e passivos de curta prazo, a Nadir 

Figueiredo apresentou queda em ambos os indices, mantendo sua folga financeira, 

conforme afirmado anteriormente, na analise vertical dos indices. 

Confirma-se a tendencia de investimento no imobilizado realizado pela 

empresa, uma vez que esta conta, acumulou crescimento de cerca de 25% ao final 

de 2006, destacando-se a aquisi9ao de terrenos, fornos e maquinas realizada pela 

companhia. 

Apesar do aumento dos indices do grupo patrimonial Exigivel a Longo Prazo 

(emprestimos e financiamentos), a Nadir Figueiredo apresentou, durante os periodos 

analisados, preferencia pela utiliza9ao de recursos pr6prios, apresentando 

crescimento de 13% em seu Patrimonio Liquido ao final de 2006. 



4.3 ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL DO ORE 

Tabela 05- Analise Vertical E Horizontal do ORE 
31/12/2004 31/12/2005 

~~:¥1A'Gl!l.l'Jl ~A'\/p~~J] ~~,li!l'~! l~i.."\{!4!;? w.':':i ~if~~ 
Receita Bruta de Vendas e/ou Servic;:os 287.780 100,00 100,00 309.112 100,00 
Deduc6es da Receita Bruta (66.471 (23,10) 100,00 (75.534 (24,44 
Receita Liquida de Vendas e/ou Servic;:os 221.309 100,00 100,00 233.578 100,00 

Gusto de Bens e/ou Services Vendidos (129.2501 (58,40) 100,00 7141 .298 (60,49 
Resultado Bruto 92.060 41,60 100,00 92.280 39,51 
Despesas/Receitas Operacionais (74.144 (33,50 100,00 84.127 (36,02 

Com Vendas (34.744 (15,70 100,00 36.742 (15,73 
Gerais e Administrativas (29.195 (13,19 100,00 37.463 (16,04 
Financeiras (9.716 (4,39 100,00 10.471 14,48 

Outras Receitas Operacionais 593 0,27 100,00 1.909 0,82 
Outras Despesas Operacionais (1.069 (0,48) 100,00 (1.965 (0,84 
Resultado da Equivalencia Patrimonial (14 (0,01\ 100,00 604 0,26 
Resultado Operacional 17.916 8,10 100,00 8.153 3,49 
Resultado Niio Operacional (744) {0,34) 100,00 66 0,03 
Resultado Antes Tributac;:iio/Participac;:oes 17.172 7,76 100,00 8.220 3,52 
Provisao para IR e ContribuiQao Social (5.878 (2,661 100,00 (3.098 (1,33 

ParticipaQ6es/Contribuic6es Estatutarias (1.030 (0,471 100,00 1488 To,21 
Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 6.287 2,84 100,00 3.209 1,37 
Lucro/Prejuizo do Exercicio 16.550 7,48 100,00 7.843 3,36 

4.3.1 Analise Vertical do ORE 

Grafico 03- Analise Vertical do ORE 

1!!1 Custo de Bens e/ou Servigos Vendidos 

• Despesas/Receitas Operacionais 

o Outras Dedugoes 

0 Lucro/Prejufzo do Exercfcio 

Ell Custo de Bens e/ou Servigos Vendidos 

• Despesas/Receitas Operacionais 

0 Outras Dedug6es 

0 Lucro/Prejufzo do Exercfcio 
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31/12/2006 

~~H~,:=_~ ~ ~~ii;;l;\(.Ai~""yjj !lrQ~l{~~ ~~~'i~AfWci:,_:~ 
107,41 307.044 100,00 106,69 
113,63 (77.808 (25,34) 117,06 
105,54 229.236 100,00 103,58 
109,32 {136.736 (59,65) 105,79 
100,24 92.500 40,35 100,48 
113,46 (74.884 (32,67 101,00 
105,75 (34.793 (15,18 100,14 
128,32 (32.901 (14,35 112,70 
107,77 (8.822 (3,85 90,80 
322,02 622 0,27 104,94 
183,83 (1 .296 (0,57) 121,25 

{4.423,82 2.306 1,01 (16.878,40 
45,51 17.616 7,68 98,33 
{8,93) (476) {0,21) 63,97 
47,87 17.140 7,48 99,82 
52,70 (5.416 (2,36 92,14 
47,39 (766 (0,33 74,37 
51,04 3.750 1,64 59,65 
47,39 14.708 6,42 88,87 

~ Custo de Bens e/ou Servigos Vendidos 

• Despesas/Receitas Operacionais 

o Outras Dedug6es 

0 Lucro/Prejufzo do Exercfcio 

Com base na planilha de analise e, no grafico anterior, podem-se observar 

alguns aspectos como: 

Em 2004 observa-se que cerca de 58°/o da receita lfquida de vendas era 

destinados a cobrir custos incorridos e 33°/o a despesas operacionais sendo que 

neste grupo destacam-se despesas com vendas e gerais administrativas, resultando 

em Lucro de 7 ,48o/o do valor da receita. 

Em 2005 ocorreu urn aumento nos custos do produto vendido, 

comprometendo 60,49°/o da receita lfquida que, aliado ao aumento das despesas 
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operacionais para cerca de 36%, resultou no lucro lfquido de apenas 3,36% sobre a 

receita . 

Ja em 2006, ocorreu urn pequeno decrescimo no custo do produto vendido 

para 59,65% da receita de vendas lfquida, porem, as despesas operacionais, cafram 

mais drasticamente, com o menor comprometimento dos exercicios analisados, 

32,67%, resultando em recuperac;ao do lucro liquido para 6,42 em relac;ao a receita 

liquida de vendas. 

4.3.2 Analise Horizontal do ORE 

Com base na Tabela05 podem-se obter algumas considerac;oes em relac;ao a 

2004. No ano de 2005 a Receita Uquida cresce em 6% em relac;ao ao ano base, 

enquanto que em 2006 foi de 4%. 0 Gusto de Bens e servic;os cresceu numa 

proporc;ao maior do que a Receita Uquida, ou seja, 9% e 6% em relac;ao ao ano 

base. 

Crescimento em despesas com venda em cerca de 6% em 2005, mas 

retornando em 2006 aos valores registrados em 2004. 

Houve urn aumento significative nas despesas gerais de 2005, crescendo 

16% em relac;ao a 2005, mas reduzindo a 4% em 2006. 

Ja as despesas financeiras, apesar de crescerem 8% em 2005, apresentaram 

drastica queda em 2006 reduzindo seus custos em 9% em relac;ao ao ano base. 

Destaca-se ainda, em 2005 o crescimento expressive das receitas 

operacionais, cerca de 222%, o que indica ganhos com variac;ao cambial. 

Conclui-se que em 2005 o custo do produto vendido superou o crescimento 

das vendas, que aliado ao crescimento das despesas operacionais resultou no pior 

lucro liquido dos perfodos analisados. 

0 Lucro liquido decresceu em 53% em 2005 enquanto que em 2006 foi de 

11% em relac;ao ao a no base. 
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4.4 ANALISE ATRAVES DE INDICES 

4.4.1 Analise Financeira 

Tabela 05- Analise Financeira 

INDICES DA EMPRESA 
OENOMINAcAO FORMUlA 2004 2005 2006 

<( Liquidez lmediata Disoonfvell Passfvel Circulante 0,19 0,09 0,11 UJO: 
~0 Liquidez Seca :(Ativo Circulante- Estoques)IPassivo Circulante 1 ,45 1 ,40 1 ,74 
-:t2 
2<( Liquidez Corrente Ativo Circulante I Passivo Circulante 2,05 1,96 2,37 
<C2 

Li: Liquidez Geral (AC+ARLP) I (PC+PELP) 1,30 1,28 1,27 

a) Liquidez lmediata 

Observa-se que no ana de 2004 a Nadir passu fa disponfvel para cada R$1 ,00 

de suas dividas a curta prazo apenas R$0, 19. Em 2005 este indice passou para 

R$0,09 e em 2006 para R$0, 11. Apesar de este fndice mostrar-se baixo, ele nao 

pode ser considerado para verificar a situagao financeira da empresa, pais ele mede 

apenas o dinheiro disponfvel de imediato para contas com vencimentos em ate 360 

dias. 

b) Liquidez Seca 

Em 2004, a Nadir possufa R$1 ,45 em disponibilidades mais duplicatas a 

receber lfquidas para cada dfvida a curta prazo, passando para R$1 ,40 em 2005 e 

R$1 ,74 em 2006. 

0 aumento deste fndice de 2005 para 2006 da-se ao fato do declfnio do 

Passivo Circulante que, pela analise horizontal, pode-se perceber a mudanga de 

24,08% do Passivo Total em 2005 para apenas 19,46% em 2006. 

c) Liquidez Corrente 

0 fndice de liquidez corrente apresenta urn declfnio em 2005, sendo que em 

2004 era de 2,05 e passou para 1 ,96. Ja em 2006 este fndice aumentou para 2,37, o 

que significa que em 2006 para cad a R$1 ,00 de dfvida a curta prazo, a empresa 

possui R$2,37 em disponfveis e direitos a curta prazo. Neste fndice incluem-se os 

estoques, par isto a diferenga entre o fndice de liquidez seca. 
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d) Liquidez Geral 

Para cada R$1 ,00 de divida em curto e Iongo prazo a empresa dispunha de 

R$1 ,30 em disponibilidades mais direitos realizaveis a curto e Iongo prazo em 2004. 

A liquidez geral apresenta urn pequeno declinio durante os anos de 2005 e 

2006, com os Indices 1 ,28 e 1 ,27 respectivamente. Este pequeno declinio esta 

claramente demonstrado na analise horizontal do Balango Patrimonial. 

4.4.2 Analise Estrutural 

Tabela 06 -Analise Estrutural 

INDICES DA EMPRESA 
DENOMINAQ\0 FORMULA 2004 2005 2006 

...J Participa~tao do Capital de Terceiros Capital de Terceiros I Patrimonio Uquido 67,38% 58,56% 57,52% 
~CE -=> Composi~tao das Exigibilidades Passivo Circulante I Capital de Terceiros 63,49% 65,21% 53,29% ....... 
~~ lmobiliza~tao de Recursos Pr6prios Ativo Permanents I Patimonio Uquido 79,46% 83,53% 84,43% ..:r;; 

Capitaliza~tao Capitais Pr6prios Medio I Ativo Medio 61,45% 63,28% Ul 

a) Participagao de Capitais de Terceiros 

Pode-se observar que em 2004 para cada R$1 00,00 de capital proprio a 

empresa utilizava R$67,38 de recursos de terceiros. Nos anos seguintes este indice 

teve urn pequeno declinio para 58,56% em 2005 e 57,52% em 2006. lsto mostra que 

a Nadir esta se endividando cada vez menos, isto e, esta utilizando menos capitais 

de terceiros. 

b) Composigao das Exigibilidades 

Em 2004, 63,49% das dividas totais eram em curto prazo, este indice obteve 

urn aumento em 2005 que foi para 65,21% e em 2006 diminuiu para 53,29%. 

0 indice em 2006 mostra que para cada R$1 00,00 em dividas, R$53,29 sao 

de curto prazo. 



38 

c) lmobilizagao de Recursos Pr6prios 

No anode 2004 esta analise apresentava o indice de 79,46%, o que significa 

que para cada R$1 00,00 de capital proprio a Nadir tinha aplicado R$79,46 no ativo 

permanente. 

A Nadir vern apresentando urn crescimento no indice de lmobilizagao do 

Patrimonio Liquido, passando para 83,53% em 2005 e tendo em 2006 atingido 

84,43%. 0 Ativo Permanente como urn todo vern crescendo, especialmente em 

decorrencia das aplicagoes no item de imobilizado. 

d) Capitalizagao 

Os indices mostram que a empresa vern se capitalizando, pois ha urn 

aumento do indice de 2005 que era de 61,45% para 63,28% em 2006. 

4.4.3 Analise Economica 

Tabela 07- Analise Economica 

INDICES DA EMPRESA 

DENOMINAcAO FORMULA 2004 2005 2006 
<( Margem Uquida Lucro Uquido I Vendas Uquidas 7,48% 3,36% 6,42% wu 

~~ Rentabilidade do Ativo Lucro Uquido I Ativo Medio 3,12% 5,67% 
-<C;z 

Rentabilidade do Patrim6nio Uquido Lucro Uquido I Patrim6nio Uquido Medio 5,08% 8,95% 2o 
<Cu 

Produtividade Vendas Uquidas I Ativo Medio w 0,93 0,88 

a) Margem Uquida 

Comparando o lucro liquido das tres periadas pade-s abservar a diminuigaa 

da margem liquida de 7,48% em 2004 para apenas 3,36% em 2005, seguido de urn 

aumenta para 6,42% em 2006. lsto significa que em 2006 o Iuera da empresa sabre 

suas vendas foi de 6,42%. 

b) Rentabilidade do Ativo 

A Rentabilidade que a empresa propiciau em relagao aos investimentos tatais 

representado pelo Ativa Medio foi de 3,12% em 2005 e 5,67% em 2006. lsto significa 

que em 2006, para cada R$100,00 do Ativo Total a empresa gerou urn lucro liquida 

de R$5,67. 
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A Rentabilidade do Ativo aumentou em func;ao do aumento da Margem 

Liquida numa proporc;ao maior do que a diminuic;ao da Produtividade. 

c) Rentabilidade do Patrimonio Liquido 

Em 2005 a rentabilidade foi de 5,08°/o em relac;ao aos recursos pr6prios em 

2005, e obtendo urn melhor resultado em 2006, com 8,95o/o, ou seja, no ultimo ano, 

para cad a R$1 00,00 do Patrimonio Liquido houve urn retorno de R$8,95. Apesar de 

baixo o indice nao pode ser considerado ruim, pois ele deve ser comparado com 

outras empresas do mesmo ramo. 

d) Giro do Ativo (Produtividade) 

Em 2005 a empresa apresentou vendas da ordem de R$93,00 para cada 

R$1 00,00 de investimento medio no Ativo Total, e em 2006 este indice caiu para 

R$88,00. 

4.4.4 Analise de Capital de Giro 

Tabela 08 -Analise de Capital de Giro 

4.4.4.1 Analise do Capital em Giro 

Representado pelo ~ Ativo, e perceptive! no capital em giro da Nadir 

Figueiredo, que contabilizou em 2004 cerca de R$244.287, passando a R$258.172 

em 2005 e encerrando 2006 com R$261.056, provavelmente em razao do 

investimento efetuado no lmobilizado da empresa. 
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4.4.4.2 Analise do Capital de Giro 

0 capital circulante da Nadir Figueiredo, que e resultado de todo seu Ativo 

Circulante, mostrou urn decrescimo ao Iongo dos periodos analisados. Em 2004 seu 

Capital de Giro somava R$127.841, caindo para R$121.765 em 2005 e R$120.541 

em 2006, reflexo da queda das contas "Disponibilidades" que somava R$11.912 em 

2004 e conclui 2006 com o montante de R$ 5.406 como tambem de "Estoques" que 

baixou de R$ 37.096 em 2004 para R$31.984 em 2006. 

4.4.4.3 Analise de Capital de Giro Uquido 

Encontrado atraves da diferenga entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, 

o Capital de Giro Uquido da Nadir Figueiredo apresentou queda, comparando os 

valores de 2004 com R$65.405 e 2005 com R$59.584. Porem em 2006 ocorreu uma 

recuperagao, com R$69.743, o que superou o valor de 2004. 

4.4.4.4 Analise do Capital de Giro Proprio 

Calculado atraves da diferenga entre Patrimonio Uquido e Ativo Permanente 

o que demonstra a parcela de recursos proprios que esta disponfvel a outras 

aplicag6es. 

Observa-se urn decrescimo no Capital de Giro Proprio da Nadir Figueiredo, 

que apresentava R$29.972 em 2004, caindo para R$26.819 em 2005 e fechando 

2006 com R$25.808. 

4.4.4.5 Analise do Capital a Disposigao 

Resultante da soma do Passivo Circulante, Exigfvel a Longo Prazo e 

Patrimonio Uquido. 

De 2004 a 2006 observa-se aumento do Capital a Disposigao, que havia 

somado R$244.287 em 2004, R$258.172 em 2005 e R$261.056 em 2006, indicando 

aumento no patrimonio Hquido, confirmando a intengao da empresa em estar se 

financiando com recursos proprios. 
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4.5 Conclusoes e Recomendac;oes 

Quanta ao desempenho, observa-se que no ano de 2005, as despesas 

administrativas aumentaram consideravelmente, fazendo com que, mesmo obtendo 

uma maior receita liquida dos tres periodos, ela tivesse o menor Iuera liquido. Outro 

fator que levou a este desempenho foi o menor volume de vendas no mercado 

externo no segmento de embalagens para alimentos, e de ajustes da capacidade de 

produc;ao com a paralisac;ao de uma unidade industrial. Em 2006, a empresa pode 

beneficiar-se com os investimentos industriais feitos nos anos anteriores 

proporcionando mais economias no seu processo produtivo, obtendo assim um 

maior Iuera. 

Considerando a eficiencia na utilizac;ao de recursos, constata-se que a 

empresa vern se endividando cada vez menos, uma vez que esta utilizando menos 

capitais de terceiros (PC+PELP). As dividas de curta prazo tambem vern 

decrescendo durantes os periodos, o que gera maior facilidade para cumprir com 

suas obrigac;oes. 

Em suas tendencias e perspectivas observa-se que Nadir Figueiredo vern, ao 

Iongo dos periodos analisados, reduzindo sua dependencia de capital de terceiros e 

imobilizando seus recursos pr6prios. 

Um ponto forte da empresa Nadir Figueiredo e que ela conta com 

investimento no imobilizado em todos os anos analisados, e o principal objetivo 

deste investimento e a expansao de capacidade e modernizac;ao industrial, alem da 

construc;ao de area de armazenagem. 

Com relac;ao a situac;ao financeira verifica-se que a Nadir, nos tres anos 

analisados, apresentou o seu Ativo Circulante maior que seu Passivo circulante, isto 

significa que ela obteve uma boa folga financeira. A liquidez seca, corrente e geral 

apresentaram bans indices, ja a liquidez imediata apresentou um indice muito baixo, 

o qual deve ser acompanhado com mais atenc;ao para que nao saia do controle, 

virando assim um problema. 

Com relac;ao a situac;ao estrutural pode-se notar que a composic;ao de 

endividamento apresentou uma baixa de 2005 para 2006 gerando assim menor 

pressao para a empresa gerar recursos para honrar com seus compromissos. 

A situac;ao economica nao e boa mesmo apresentando indicadores positivos 

e crescentes, pais a Rentabilidade do Ativo e baixa, ou seja, inferior a 10%. 



4.6 CICLOMETRIA 

4.6.1 Calculos 

a)Calculo do Custo do Produto Vendido (CPV) 

CPV = Elpa + CPA - Efpa 

* Sendo valor do CPV retirado do ORE 

Para 2005: 

141.298 = 17.060 + CPA-16.185 

141.298 = 875 +CPA 

CPA= 140.423 

Para 2006: 

136.736 = 16.185 + CPA-13.565 

136.736 = 2.620 +CPA 

CPA= 134.116 

b)Calculo do Custo da Produ~ao Acabada (CPA) 

CPA = Eipe + CPP + EFpe 

Para 2005: 

140.423 = 480 + CPP- 188 

140.423 = 292 + CPP 

CPP = 140.131 

Para 2006 

134.116 = 188 + CPP- 552 

134.116 =- 364 + CPP 

CPP = 134.480 

c)Calculo dos Materiais Aplicados na Produ~ao (MAP) 
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MAP = Elmp + COMPRAS L[QUIDAS- EFmp 

ou 

MAP = 40% x CPP 

Para 2005: 

MAP= 40% x 140.131 

MAP= 56.052 

* Compras Uguidas 

56.052 = 4.663 + CL- 3.932 

56.052 = CL + 731 

CL = 51.321 

Para 2006: 

MAP = 40% x 134.480 

MAP= 53.792 

* Compras Uquidas 

53.792 = 3.932 + CL- 2.489 

53.792 = CL + 1.443 

CL = 52.349 

d)Calculo das Compras Brutas 

COMPRAS BRUTAS = Compras Liquidas x (1 +%/PI) 

1-% /CMS 

*Sendo IPI = 2% e ICMS = 18% 

Para 2005: 

COMPRAS BRUT AS= 51.321 X (1 + 2%) 

(1 -18%) 

COMPRAS BRUT AS = 63.838 

Para 2006: 

COMPRAS BRUT AS= 52.349 X (1 + 2%) 

(1 -18%) 

COMPRAS BRUT AS = 65.117 
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e)Calculo do Prazo Media Estoque de Materia Prima 

PMEmp = ( (Eimp + EFmp) I 2) x T x MAP 

MAP RB-DevA 

Para 2005: 

PMEmp = ((4.663 + 3.932) I 2) x 360 x 56.052 

56.052 309.112 

PMEmp = 5,00 

Para 2006: 

PMEmp = ({3.932 + 2.489) I 2) x 360 x 53.792 

53.792 307.044 

PMEmp = 3,76 

f) Calculo do Prazo Media Estoque de Produtos em Elaborac;ao 

PMEpe = ( (Eipe + EFpe) I 2) x T x CPA 

CPA RB-DevA 

Para 2005: 

PMEpe = ((480+188) I 2) x 360 x 

140.423 

PMEpe = 0,39 

Para 2006: 

PMEpe = ((188 + 552) I 2) x 360 x 

134.116 

PMEpe = 0,43 

140.423 

309.112 

134.116 

307.044 

g)Calculo do Prazo Media Estoque de Produtos Acabados 
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PMEpa = ( (Eipa + EFpa) 12) x T x CPV 

CPV RB-DevA 

Para 2005: 

PMEpa=((17.060 + 16.185)12)x360 x 141.298 

141.298 309.112 

PMEpa = 19,36 

Para 2006: 

PM Epa= ((16.185 + 13.565) I 2) X 360 x 136.736 

136.736 307.044 

PM Epa = 17,44 

h)CALCULO PRAZO MEDIO DE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS (clientes) 

PMEdr = ( (Sidr + SFdr) 12) x T x VP 

VP RB-DevA 

* Sendo VP = 80% da Receita Bruta 

Para 2005: 

PMEdr = ((50.208 + 64.597) I 2) x 360 x 247.290 

247.290 309.112 

PMEdr = 66,85 

Para 2006: 

PMEdr = ((64.597 + 62.920) I 2) x 360 x 245.635 

245.635 307.044 

PMEdr = 74,76 

i) CALCULO PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES 

PMdpg = ( (Sidpg + SFdpg) 12) x T x Compras Brutas 

Compras Brutas RB - Dev A 
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Para 2005: 

PMEdpg = ((14.689 + 9.881) I 2) X 360 X 44.362 

44.362 309.112 

PMEdpg = 14,31 

Para 2005: 

PMEdpg = (( 9.881 + 1 0.430) I 2) X 360 X 45.251 

45.251 307.044 

PMEdpg = 11 ,91 

Tabela 09 - Resume dos Calculos Realizados 

4.6.2 Comentarios sabre Ciclometria 

Considerando a Receita Bruta de Vendas de 2005 no valor de R$ 309.112 

anual, sendo R$ 858,64 diaria, multiplica-se este valor pelo ciclo financeiro 

equivalente do period a de 77 ,29. Logo ap6s, retirando as disponibilidades 

(R$5.799), obtem-se o valor de R$ 60.230,76, que e o valor necessaria para 

sustentar o ciclo financeiro. 

Considerando a Receita Bruta de Vendas de 2006 no valor de R$ 307.044 

anual, sendo R$ 852,90 diaria, multiplica-se este valor pelo ciclo financeiro 

equivalente do periodo de 84,48. Logo ap6s, retirando as disponibilidades 
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(R$5.406), obtem-se o valor de R$ 67.073,44, que e o valor necessaria para 

sustentar o ciclo financeiro durante o perfodo. 

Grafico 04- Graficos de Ciclometria 

4.6.3 Conclus6es e Recomendag6es 

Verificando os prazos medios de duplicatas a pagar e a receber, observou-se 

urn grande ciclo financeiro, isto e, 0 prazo compreendido para pagamentos das 

duplicatas e o recebimento dos clientes e consideravelmente extenso. Podendo ser 

diminufdo mediante uma nova negociagao com os fornecedores principais, e uma 

possfvel renegociagao com clientes, ou a adogao de novos prazos para novas 

clientes. 



4.7 ANALISE DINAMICA 

4. 7.1 Reestruturac;ao do BP 

Tabela 10 - Reestruturac;ao do BP 

4.7.2 Calculo do ST, CCL e NCG 

Saldo de Tesouraria (ST) = ACF-PCO 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) = ACC-PCC 

Capital de Giro (CCL) = ST +NCG 

48 



49 

Tabela 11 - Calculo do ST, CCL e NCG 

4.7.3 Grafico ST, CCL e NCG 

Grafico 05- Grafico ST, CCL e NCG 
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4.7.4 Grafico por Tipo 

Grafico 06- Grafico por Tipo 

2004 

RESTRI<;OES: ST < 0 
NCG > 0 
CCL> 0 

ACF 

CONDI<;AO: ST < CCL < NCG 

2005 1 2006 

ESTRUTURA: Tipo Ill - Situagao financeira insatisfat6ria 

4. 7.5 Conclus6es e Recomendag6es 
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Ap6s a analise dinamica da empresa, observando a Grafico06 e os calculos 

das variaveis ST, NCG e CCL, conclui-se que a estrutura da Nadir apresenta uma 

pequena participagao do ACF, provavelmente em decorrencia do alto ciclo 

financeiro, ja citado anteriormente. Apesar da empresa se enquadrar na estrutura 

tipo Ill (situagao financeira insatisfat6ria) pode-se observar que a variavel 

determinants desta classificagao em tipo Ill, foi o ST negativo, oriundo da carencia 

de ACF. Porem, com a analise visual do grafico pode-se observar que o Ativo 

Circulante (ACF+ACC) e maior do que o Passivo Circulante (PCO+PCC) fazendo 

com que a empresa possua condig6es suficientes para honrar com suas obrigag6es 

de curto prazo (ate 360 dias). 
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5 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 

Milhares de empresas nascem a cada dia no mundo, mas muitas delas nao 

conseguem se manter ja durante os primeiros anos, e certo afirmar que os motivos 

sao dos mais variados, mas com uma boa administrac;ao a chance para ser uma 

empresa bern sucedida e maior. Existem muitas ferramentas que podem e devem 

ser usadas para que urn neg6cio seja eficaz, e a analise financeira dos balanc;os e 

uma delas. Tanto para analisar e acompanhar a saude do proprio neg6cio, mas 

tambem dos fornecedores e clientes. 

0 presente trabalho apresentou primeiramente urn resumo te6rico do que e 

analise financeira, a sua importancia, e os principais indicadores utilizados para tal, 

tanto na perspectiva estatica quando na dinamica. Para urn melhor entendimento da 

teoria foi apresentada uma analise financeira de uma empresa real, com seus dados 

publicados no site da CVM, assim podendo ser utilizada como exemplo para que o 

leitor possa usa-lo como urn guia para outras analises. 

Com base nas analises vertical e horizontal do BP e correto afirmar que a 

diminuic;ao que sofreu o Ativo Circulante foi menor do que a do Passivo Circulante, 

contribuindo assim para que a empresa se mantivesse numa situac;ao confortavel 

em relac;ao as suas obrigac;oes de curta prazo. Observa-se tambem urn aumento em 

investimentos em imobilizado, e Patrimonio Uquido, que no final de 2006 aumentou 

em 13,56% significando urn aumento de recursos pr6prios da empresa. 

Ja na analise vertical e horizontal do ORE pode-se destacar o aumento da 

Receita Uquida em proporc;ao inferior ao aumento do Gusto de Bens e Servic;os 

Vendidos que juntamente com o aumento das Despesas Operacionais causou 

queda no Luera do Exercfcio, principalmente em 2005. 

Na analise dos indicadores financeiros, pode-se dizer que OS Indices de 

liquidez aumentaram ou permaneceram num patamar considerado fora de risco, a 

nao ser a Liquidez lmediata, que obteve uma queda devido a diminuic;ao das 

Disponibilidades, par outro lado, em 2006 a Liquidez Corrente aumentou mais do 

que esta queda. Ao modo geral a empresa vern gradativamente captando menos 

recursos de terceiros, mostrados pelos Indices da Analise Estrutural, isto significa 

que a empresa vern se capitalizando cada ana mais, diminuindo suas obrigac;oes a 

curta prazo e aplicando em seu Ativo Permanente. Ao observar os Indices da 
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Analise Economica pode-se concluir que a Rentabilidade do Ativo aumentou em 

func;ao do aumento da Margem Liquida numa proporc;ao maior do que a queda da 

produtividade. 

Podem-se destacar algumas alterac;oes e comentarios sobre a Analise do 

Capital como o Capital em Giro aumentou devido principalmente ao aumento em 

lmobilizado; o Capital de Giro reduziu devido a reduc;ao de Estoques e do Disponivel 

numa proporc;ao maior do que o aumento do Realizavel a Longo Prazo; o Capital de 

Giro Liquido teve uma queda em 2005, mas em 2006 ja retomou urn patamar maior 

do que o ano base, melhorando assim sua Liquidez Corrente. 

A Analise da Ciclometria indicou uma diferenc;a muito grande entre os Prazos 

Medias de Recebimento e de Pagamento de Duplicatas, a situac;ao atual e de uma 

media de 74,76 dias para receber contra 11,91 para pagar, o que gera uma 

necessidade de capitac;ao de recursos de terceiros para o pagamento de seus 

fornecedores. Numa tentativa de minimizar esta diferenc;a, a empresa deve tentar 

uma nova negociac;ao com fornecedores juntamente com a avaliac;ao de uma outra 

politica de prazos para seus clientes. 

Atraves da Analise Dinamica constatou-se que o Saldo de Tesouraria em 

todos os periodos foi negativo e a Necessidade de Capital de Giro vern 

decrescendo, por estes fatores a empresa enquadrou-se numa situac;ao financeira 

insatisfat6ria. Uma recomendac;ao a ser dada seria o aumento do ACF para que a 

empresa tenha uma maior liquidez imediata. Outra sugestao seria a da diminuic;ao 

do ciclo financeiro, para que sua necessidade de capital de giro diminua. 

Como se pode perceber neste trabalho, a aplicac;ao das tecnicas citadas, 

aliadas a interpretac;ao adequada com a realidade da empresa, servira como urn 

grande aliado dos gestores no processo de tomada de decisao, ja que o objetivo da 

analise financeira e transformar dados financeiros em informac;oes de cunho 

gerencial. 

Para futuros trabalhos e uma analise mais detalhada sugere-se ampliar os 

periodos analisados e dividi-los em trimestres para uma melhor visualizac;ao do 

desempenho durante todo o ano. 
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ANEXO 01 - Balan~o Patrimonial Nadir Figueiredo S.A. - Ativo 
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ANEXO 02 - Balan~o Patrimonial Nadir Figueiredo S.A. - Passivo 
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ANEXO 03 - D.R.E. Nadir Figueiredo S.A. 
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ANEXO 04- Notas Explicativas 2004 

Notas explicativas as demonstra~oes contabeis individuais e consolidadas 

para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003 

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

CONTEXTO OPERACIONAL 
A Nadir Figueiredo Industria e Comercio S.A. e uma Controladora de capital 

aberto, tern sua sede na cidade de Sao Paulo, contando com instala~6es industriais 

nas cidades de Sao Paulo e Rio de Janeiro, e seus principais objetivos sao: 

industria, comercio, exporta~ao e importa~ao de produtos de vidro, cristal, ceramica 

e lou~a, destinados as utilidades domesticas e embalagens de alimentos e bebidas. 

APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 
a) Controladora 

As demonstra~oes contabeis apresentadas foram elaboradas em 

conformidade com a Lei das Sociedades por A~6es e de acordo com as praticas 

contabeis adotadas no Brasil e disposi~6es complementares da Comissao de 

Valores Mobiliarios - CVM, seguindo princfpios, metodos e criterios uniformes em 

rela<;ao aqueles adotados no encerramento do ultimo exercicio social. 

b) Consolidado 

As demonstra<;6es contabeis consolidadas foram elaboradas de acordo com 

as praticas contabeis adotadas no Brasil. 

Os saldos e as transa~6es intercompanhias estao eliminados para efeito de 

consolida~ao. 

Essas demonstra<;6es consolidadas apresentam os saldos das contas e 

transa~6es da Controladora e das seguintes controladas: Multividro Industria e 

Comercio Ltda. e Minera~ao Rosicler Ltda. 

Apresentamos a seguir a reconcilia~ao entre as demonstra~6es contabeis da 

controladora e as consolidadas: 



Controladora 
. Equivalencia patrimonial indireta 
. Reservas que nao transitam pelo 
resultado 

Consolidado 

Lucro Uquido 
2004 2003 

Patrimonio Liguido 
2004 2003 

15.748 6.581 138.869 129.605 
( 41 ) 284 1 .419 1.460 

--"(=22~) (238) 

15.685 6.627 140.288 131.065 

PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

a) Aplica~oes Financeiras 
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As aplicagoes financeiras estao avaliadas ao custo de aquisigao, acrescido 

dos rendimentos auferidos ate a data do balango, liquido dos tributos incidentes 

sobre tais rendimentos. 

b) Contas a receber e Provisao para Creditos de Liquida~ao Duvidosa 

As contas a receber de clientes sao contabilizadas pelos seus valores 

nominais, em contrapartida de receitas, quando da transfer€mcia de propriedade das 

mercadorias. 

A provisao para creditos de liquidagao duvidosa foi constitufda com base na 

analise individual dos recebfveis, em montante considerado suficiente para cobrir 

possfveis perdas. 

c) Estoques 

Os estoques estao demonstrados ao custo medio das compras, produgao, ou 

de mercado, entre esses o menor. 

d) Demais ativos circulantes e realizaveis a Iongo prazo 

Os demais ativos circulantes e realizaveis a Iongo prazo sao demonstrados 

aos valores de custo ou realizagao, incluindo, quando aplicavel, os rendimentos 

auferidos. 
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e) Ativo permanente 

As operac;oes efetuadas com as controladas sao realizadas em condic;oes 

equivalentes aquelas realizadas com terceiros. As participac;oes em controladas 

foram registradas pelo metoda de equivalencia patrimonial, menos desagios a 

amortizar. 

0 imobilizado e avaliado pelo custo, acrescido das reavaliac;oes e corrigido 

monetariamente ate 31 de dezembro de 1995. As depreciac;oes sao computadas 

pelo metoda linear, tomando-se por base a vida util estimada dos bens. Melhorias 

nos bens existentes sao acrescidas ao imobilizado e custos de manutenc;ao e reparo 

sao lanc;ados no resultado, quando incorridos. 

f) Ativos e passivos sujeitos a atualiza~ao monetaria 

Contas sujeitas a correc;ao monetaria sao atualizadas com base nos indices 

definidos legalmente ou em contrato. 

g) Transa~oes em moeda estrangeira 

Transac;oes em moeda estrangeira sao contabilizadas pela taxa de cambia do 

dia da transac;ao. Ativos ou passives denominados em moedas estrangeiras sao 

convertidos utilizando-se a taxa de cambia na data do balanc;o patrimonial. As 

variac;oes cambiais sao reconhecidas nas demonstrac;oes do resultado a medida que 

ocorrem. 

h) Financiamentos 

Sao atualizados com base nas variac;oes monetarias e cambiais, acrescidos 

dos respectivos encargos incorridos, ate a data de encerramento do exercicio. 

i) Impasto de Renda e Contribui~ao Social 

Sao computados com base nas disposic;oes da legislac;ao vigente as aliquotas 

aplicaveis. Impastos diferidos ativos e passives sao reconhecidos sabre prejuizos 

fiscais, base negativa de Contribuic;ao Social, e diferenc;as temporais na extensao 

em que a sua realizac;ao seja provavel. 
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j) Demais passivos circulantes e exigiveis a Iongo prazo 

Os demais passives circulantes e exigfveis a Iongo prazo sao demonstrados 

pelos valores conhecidos ou exigfveis, acrescidos, quando aplicavel, dos respectivos 

encargos e variac;oes monetarias e cambiais. 

k) Lucro por a~ao 

0 Iuera par ac;ao e calculado com base no numero de ac;oes em circulac;ao na 

data do balanc;o. 

I) Uso de estimativas 

A preparac;ao das demonstrac;oes contabeis individuais e consolidadas requer 

que a Administrac;ao fac;a estimativas e adote premissas relacionadas com os ativos 

e passives reportados, com ativos e passives contingentes na data das 

demonstrac;oes contabeis e com os montantes de receitas e despesas reportados 

nos respectivos periodos. Resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

m) Demonstra~oes contabeis do exercicio anterior 

As demonstrac;oes contabeis referentes ao exercicio findo em 31 de 

dezembro de 2003 foram reclassificadas, quando aplicavel, para comparac;ao. 

CONTAS A RECEBER 

CONTROLADORA CONSOLI DADO 
2004 2003 2004 2003 

Mercado lnterno 55.004 46.436 55.055 46.562 

Mercado Externo 11.702 8.356 11.702 8.356 

Vendor (9.998) (6.393) (9.998) (6.393) 
Provisao para Creditos de Liquidagao Duvidosa (8.934) (6.534) (8.966) (6.565) 

Total 47.774 41.865 47.793 41.960 



ESTOQUES 

CONTROLADORA CONSOLI DADO 
2004 2003 2004 2003 

Produtos acabados 16.233 13.840 16.233 13.840 
Produtos em elaborac;ao 457 195 457 195 
Materia-prima 4.437 2.517 4.437 2.517 
Materiais de embalagem 1.438 1.134 1.438 1.134 
Materiais de manutenc;ao 12.732 9.130 12.732 9.130 

Total 35.297 26.816 35.297 26.816 

INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

Multividro Ind. e Com. L!da. 

Minerac;:ao Rosicler L!da. 

Totais 

Participac;:oes (%) Capital 

Diretas lndiretas Exercicio Social 

91,83 8,17 2003 10.508 
2004 10.508 

100,00 2003 835 
2004 835 

2003 
2004 

(*) lnclui desagio de 315. 

Patrimonio 
Liquido 

17.993 
17.495 

3.755 
4.201 

ABERTURA DOS SALDOS DE PARTES RELACIONADAS: 

Ativo 

Realizavel a Longo Prazo 

Minerac;:ao Rosicler L!da. 

Passive 

Exigivel a Longo Prazo 

Multividro Industria e Comercio Ltda. 

Pessoas Fisicas 

Resultado 

Compras 

Multividro Industria e Comercio Ltda. 

2004 

5.803 

1.053 

4.750 

1.344 

1.344 

Luera 
Liquid a 

3.470 
(520) 

(510) 
445 

2003 

11 

11 

5.697 

1.341 

4.356 

1.577 

1.577 

Equivah~ncia 

Patrimonial 

3.425 
(458) 

(510) 
445 

63 

Valor do 
lnvestimento 

16.295 
15.837 

3.669 
4.114 

19.964 
19.951 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 
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Os montantes registrados no Realizavel e Exigivel a Longo Prazo referem-se 

a mutuos entre partes relacionadas, os quais estao sendo corrigidos pelo CDI -

Certificado de Deposito lnterbancario. 

As operac;oes efetuadas entre partes relacionadas sao realizadas em 

condic;oes de mercado, ou seja, equivalentes as operac;oes realizadas com terceiros. 

IMOBILIZADO 

Taxas de CONTROLADORA 
depreciac;ao 2004 2003 

% Custo Depreciac;ao Liguido Liquido 

Terrenos 21.694 21.694 21.694 
Edificios e construc;oes 4 23.060 14.983 8.077 7.490 
Equipamentos e instalac;oes 10 a 20 84.507 57.004 27.503 27.147 
Fornos 33 34.073 27.737 6.336 1.707 
Maquinas e matrizes 10 31.819 21.244 10.575 7.153 
Veiculos 20 2.875 1.758 1.117 809 
Construc;oes em andamento 11.535 11.535 7.890 

Total 209.563 122.726 86.837 73.890 

Taxas de CONSOLI DADO 

depreciac;ao 2004 2003 

% Custo Depreciac;ao Liguido Liguido 

Terrenos 29.234 29.234 29.874 

Edificios e construc;oes 4 32.645 20.675 11.970 11.644 

Equipamentos e instalac;oes 10 a 20 87.035 59.359 27.676 27.321 

Fornos 33 51.626 43.349 8.277 3.858 

Maquinas e matrizes 10 44.373 33.426 10.947 7.525 

Veiculos 20 3.032 1.916 1.116 808 

Construc;oes em andamento 11.535 11.535 7.890 

Total 259.480 158.725 100.755 88.920 



FORNECEDORES 

Fornecedores Nacionais 
Fornecedores lnternacionais 

CONTROLADORA 
----~2~0~04~ 2003 

13.736 
241 

13.977 

6.997 
476 

7.473 

CONSOLI DADO 
----~2~0~04~ 2003 

13.736 
241 

13.977 

6.997 
476 

7.473 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

CONTROLADORA 
Descric;:ao Vencimentos Taxas (%) 2004 2003 

Curto Prazo 

Finame Jan/05 a Out/07 T JLP + 3,75 a 4,8 a. a. 527 6.762 
BNDES OuV05 a Out/10 T JLP + 3,625 a 4,8 a.a. 5.464 4.868 
ACC Jan/05 a Mar/05 2,7 a 3,35 a.a. 2.425 1.936 
ABN (moeda estrangeira) Jul/05 a SeV05 Libor + 0,125% a. a. 2.912 
Bradesco (moeda estrangeira) SeV05 Libor + 0,6% a. a. 1.421 

Sub-Total 12.749 13.566 

LonqoPrazo 

Finame Jan/05 a Out/07 T JLP + 3,75 a 4,8 a.a. 965 1.210 
BNDES OuV05 a Out/10 T JLP + 3,625 a 4,8 a. a. 24.290 14.947 
Outros 

Sub-Total 25.255 16.157 

Total 38.004 29.723 

CONTINGENCIAS 
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CONSOLI DADO 
2004 2003 

527 6.762 
5.464 4.868 
2.425 1.936 
2.912 
1.421 

12.749 13.566 

965 1.210 
24.290 14.947 

2 

25.255 16.159 

38.004 29.725 

Provisoes para contingencias relacionadas a processes trabalhistas, 

tributaries, civeis e comerciais, nas instancias administrativa e judicial, sao 

reconhecidas tendo como base as opinioes dos assessores legais e as melhores 

estimativas da Administrac;ao sabre o provavel resultado dos processes pendentes 

nas datas dos balanc;os patrimoniais. 

De acordo com a legislac;ao vigente, as operac;oes das Sociedades estao 

sujeitas as revisoes pelas Autoridades Tributarias pelo prazo de cinco anos com 

referenda aos tributes federais, estaduais e municipais. Nao ha prazo de prescric;ao 

para exame dos recolhimentos de encargos trabalhistas e sociais. Como decorrencia 
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dessas revisoes, transa96es e recolhimentos poderao ser questionados, ficando os 

valores identificados sujeitos a multa, juros e atualiza9ao monetaria. 

PATRIMONIO LiQUIDO 
0 capital social, totalmente subscrito e integralizado, e composto de 

12.408.343 a96es sem valor nominal, sendo 4.342.920 a96es ordinarias e 8.065.423 

a96es preferenciais. As a96es preferenciais nao tern direito a voto, mas gozam de 

prioridade na distribui9ao de dividendo mfnimo nao acumulativo, de 6% a.a. sabre o 

valor de sua participa9ao no capital social integralizado e participam de outras 

vantagens em igualdade de condi96es com as a96es ordinarias. 

Atendidas as disposi96es legais e estatutarias, a destina9ao do Iuera lfquido 

do exercfcio de 2004 no montante de R$ 15.748, sera submetida a delibera9ao da 

Assembleia Geral Ordinaria - AGO, conforme segue: Destina9ao de R$ 787 para 

Reserva Legal, destina9ao de R$ 1.575 para Reserva Estatutaria, credito aos 

acionistas de R$ 5.982 a titulo de Juras sabre Capital Proprio e R$ 7.404 para 

aumento do Capital Social. 

Adicionalmente sera destinado o montante de R$ 31.308 para Reserva de 

reten9ao de Iuera, proveniente do saldo remanescente de Iueras acumulados. 

As destina96es do Iuera lfquido do exercfcio e do saldo remanescente de 

Lueras Acumulados, informados acima, serao deliberados em Assembleia Geral 

Extraordinaria a ser realizada na mesma data da Assembleia Geral Ordinaria. 

Os Dividendos e Juras sabre o Capital Proprio estao registrados de acordo 

com a Lei 9.249/95, complementada por disposi96es legais contidas na Lei n° 

9.430/96. Os valores dos dividendos mfnimos obrigatorios, determinados conforme 

disposi96es estatutarias sao os seguintes: 

2004 2003 

Lucro liquido do exercicio 15.748 6.581 

(-) Reserva legal (5%) (787) (329) 

Base de calculo do dividendo 14.961 6.252 

Dividendo minimo obrigat6rio (25%) 3.740 1.563 
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A Administra9ao, segundo lhe facultam as disposi96es societarias e 

tributarias, procedeu ao calculo e credito aos acionistas de juros sobre capital 

proprio no montante de R$ 5.982 em 2004. Esses juros, apresentados como 

distribui9ao do resultado, atendem ao dividendo minimo obrigat6rio estabelecido no 

artigo 202 da Legisla9ao Societaria, totalizando o montante de R$ 5.085, liquido dos 

efeitos tributarios, que corresponde a 34% da base de calculo do dividendo. 

No decorrer do exercicio de 2004, ja foi pago aos acionistas o montante de 

R$ 2.660, liquido dos efeitos tributarios. 

PLANO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR 
A Controladora e suas controladas patrocinam urn plano de pensao fechado 

de contribui9ao definida para seus empregados. 0 plano e administrado pelo HSBC. 

A contribui9ao da Controladora e suas controladas para o plano foi de R$ 639 em 

2004 (R$ 454 em 2003). Nao existe compromisso estatutario em rela9ao a 

insuficiencia patrimonial. 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL 
As controladas possuem prejuizos fiscais acumulados de R$ 1.105 e base 

negativa de Contribui9ao Social acumulada de R$ 1.233 em 2004 (R$ 976 e 

R$ 1.190, respectivamente em 2003), sobre os quais a administra9ao da Sociedade 

optou por nao constituir creditos tributarios, em virtude da dificuldade de mensura9ao 

da gera9ao de resultados tributaveis no futuro. 

Na Controladora, os Impastos de Renda Diferidos Ativos e Passivos 

registrados no Iongo prazo referem-se as exclusoes temporarias para o montante 

ativo e efeitos das reservas de corre9ao monetaria especial registrados no 

Patrimonio Liquido. 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
Os valores de mercado de Aplica96es Financeiras, Contas a Receber, 

Emprestimos e Financiamentos e Fornecedores, bern como de demais instrumentos 

ativos e passivos em 31 de dezembro de 2004 e 2003, nao diferem 

substancialmente daqueles reconhecidos nas demonstra96es contabeis. 
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SEGUROS 
Os valores segurados sao determinados e contratados em bases tecnicas que 

contemplam o valor maximo passive! de sinistro em urn mesmo evento e sao 

suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de tais sinistros com 

bens do Ativo Permanente e dos Estoques. 

Em 31 de dezembro de 2004, a cobertura contra sinistros para o ativo 

permanente e os estoques e de R$ 243.572 (R$ 191.458 em 2003). 
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ANEXO 05 - Notas Explicativas 2005 

NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 

Notas explicativas as demonstra~oes contabeis lndividuais e consolidadas 

para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 

(valores expresses em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

CONTEXTO OPERACIONAL 

A Nadir Figueiredo Industria e Comercio S.A e uma Controladora de capital 

aberto, com sede na cidade de Sao Paulo, contando com instalac;6es industriais nas 

cidades de Sao Paulo e Rio de Janeiro e seus principais objetivos sao: industria, 

comercio, exportac;ao e importac;ao de produtos de vidro, cristal, ceramica e louc;a, 

destinados as utilidades domesticas e embalagens de alimentos e bebidas. 

APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

a) Controladora 

As demonstrac;oes contabeis apresentadas foram elaboradas em 

conformidade com a Lei das Sociedades por Ac;oes e de acordo com as praticas 

contabeis adotadas no Brasil e disposic;6es complementares da Comissao de 

Valores Mobiliarios - CVM, seguindo principios, metodos e criterios uniformes em 

relac;ao aqueles adotados no encerramento do ultimo exercfcio social. 

b) Consolidado 

As demonstrac;oes contabeis consolidadas foram elaboradas de acordo com 

as praticas contabeis adotadas no Brasil. 

Os saldos e as transac;6es intercompanhias estao eliminados para efeito de 

consolidac;ao. 

Essas demonstrac;oes consolidadas apresentam os saldos das contas e 

transac;6es da Controladora e das seguintes controladas: Multividro Industria e 

Comercio Ltd a. e Minerac;ao Rosicler Ltd a .. 
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PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

a. Aplicacoes Financeiras 

As aplicac;oes financeiras estao avaliadas ao custo de aquisic;ao, acrescido 

dos rendimentos auferidos ate a data do balanc;o, de forma "pr6-rata temporis", 

liquido dos tributos incidentes sobre tais rendimentos. 

b. Contas a receber e Provisao para Creditos de Liguidacao Duvidosa 

As contas a receber de clientes sao contabilizadas pelos seus valores 

nominais, em contrapartida de receitas, quando da transferencia de propriedade das 

mercadorias. 

A provisao para creditos de liquidac;ao duvidosa foi constitufda com base na 

analise individual dos recebfveis, em montante considerado suficiente pela 

Administrac;ao para cobrir possiveis perdas. 

c. Estogues 

Os estoques estao demonstrados ao custo medio das compras, produc;ao, ou 

de mercado, entre esses o menor. 

d. Demais ativos circulantes e realizaveis a Iongo prazo 

Os demais ativos circulantes e realizaveis a Iongo prazo sao demonstrados 

aos valores de custo ou realizac;ao, incluindo, quando aplicavel, os rendimentos 

auferidos. 

e. Ativo permanente 

As participac;oes em controladas foram registradas pelo metoda da 

equivalencia patrimonial. 

0 imobilizado e avaliado pelo custo, acrescido das reavaliac;oes e corrigido 

monetariamente ate 31 de dezembro de 1995. As depreciac;oes sao computadas 

pelo metoda linear, tomando-se por base a vida util estimada dos bens. Melhorias 
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nos bens existentes sao acrescidas ao imobilizado e custos de manutenc;ao e reparo 

sao lanc;ados no resultado, quando incorridos. 

f. Transacoes em moeda estrangeira 

Transac;oes em moeda estrangeira sao contabilizadas pela taxa de cambia do 

dia da transac;ao. Ativos ou passivos denominados em moedas estrangeiras sao 

convertidos utilizando-se a taxa de cambia na data do balanc;o patrimonial. As 

variac;oes cambiais sao reconhecidas nas demonstrac;oes do resultado a medida que 

ocorrem. 

g. Financiamentos 

Sao atualizados com base nas variac;oes monetarias e cambiais, acrescidos 

dos respectivos encargos incorridos, ate a data de encerramento do exercicio. 

h. Impasto de Renda e Contribuicao Social 

Sao computados com base nas disposic;oes da legislac;ao vigente as aliquotas 

aplicaveis. Impastos diferidos, ativos e passivos, sao reconhecidos sabre prejuizos 

fiscais, base negativa de Contribuic;ao Social, e diferenc;as temporais na extensao 

em que a sua realizac;ao seja provavel. 

i. Demais passivos circulantes e exigiveis a Iongo prazo 

Os demais passivos circulantes e exigiveis a Iongo prazo sao demonstrados 

pelos valores conhecidos ou exigiveis, acrescidos, quando aplicavel, dos respectivos 

encargos e variac;oes monetarias e cambiais. 

j. Luera par acao 

0 Iuera par ac;ao e calculado com base no numero de ac;oes em circulac;ao na 

data do balanc;o. 

k. Usa de estimativas 

A preparac;ao das demonstrac;oes contabeis individuais e consolidadas requer 

que a Administrac;ao fac;a estimativas e adote premissas relacionadas com os ativos 

e passivos reportados, com ativos e passivos contingentes na data das 
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demonstra96es contabeis e com os montantes de receitas e despesas reportados 

nos respectivos perfodos. Resultados reais podem diferir dessas estimativas. 

I. Demonstracoes contabeis do exercfcio anterior 

As demonstra96es contabeis referentes ao exercfcio findo em 31 de 

dezembro de 2004 foram reclassificadas, quando aplicavel, para compara9ao. 

CONTAS A RECEBER 

Controladora Consolidado 
2005 2004 2005 2004 

Mercado lntemo 60.940 55.004 60.940 55.055 
Mercado Externo 15.430 11.702 15.430 11.702 
Vendor (9.761) (9.998) (9.761) (9.998) 
Provisao para Creditos de Liquidagao Duvidosa (4.406) (8.934) (4.406) (8.966) 

Total 62.203 47.774 62.203 47.793 

ESTOQUES 

Controladora Consolidado 
2005 2004 2005 2004 

Produtos acabados 15.585 16.233 15.585 16.233 
Produtos em elabora9ao 181 457 181 457 
Materia-prima 3.786 4.437 3.786 4.437 
Materiais de embalagem 748 1.438 748 1.438 
Materiais de manuten9ao 13.417 12.732 13.417 12.732 

Total 33.717 35.297 33.717 35.297 
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INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

lnvestimentos em Controladas 

Participa91ies (%) Capital Patrimonio Luera Equivalencia Valor do 
Exercicio Social Uquido Uquido Patrimonial lnvestimento 

Multividro Ind. e Com. Ltda. 91,83 2004 10.508 17.495 
2005 10.508 17.472 

Minera9ao Rosicler Ltda. 100,00 2004 835 4.201 
2005 835 4.804 

Totais 2004 
2005 

(*) lnclui desagio de 315. 

ABERTURA DOS SALDOS DE PARTES RELACIONADAS: 

Passivo 

Exigivel a Longo Prazo 

Multividro Industria e Comercio Ltda. 

Pessoas Fisicas 

Resultado 

Compras 

Multividro Industria e Comercio Ltda. 

2005 

6.177 

480 

5.697 

2.238 

2.238 

(520) 
(22) 

445 
601 

2004 

5.803 

1.053 

4.750 

1.344 

1.344 

(458) 15.837 
(21) 15.816 

445 4.114 
603 4.717 

19.951 
20.533 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

Os montantes registrados no Exigivel a Longo Prazo referem-se a mutuos, e 

estao sendo atualizados pelo COl - Certificado de Deposito lnterbancario. 

As operac;oes efetuadas entre partes relacionadas sao realizadas em 

condic;oes de mercado, ou seja, equivalentes as operac;oes realizadas com terceiros. 
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IMOBILIZADO 

Taxas de Gontroladora 
depreciagao 2005 2004 

% Gusto Deprecias:ao Liquido Liquido 

Terrenos 34.794 34.794 21.694 
Edificios e constru96es 4 23.060 15.782 7.278 8.077 
Equipamentos e instalag6es 10 a 20 89.126 62.629 26.497 27.503 
Fornos 33 40.436 31.513 8.923 6.336 
Maquinas e matrizes 10 40.174 23.466 16.708 10.575 
Veiculos 20 2.902 1.921 981 1.117 
Gonstru96es em andamento 11.389 11.389 11.535 

Total 241.881 135.311 106.570 86.837 

Taxas de Gonsolidado 
deprecias:ao 2005 2004 

% Gusto Deprecia9ao Liquido Liquido 

Terrenos 42.334 42.334 29.234 
Edificios e constru96es 4 32.645 21.656 10.989 11.970 
Equipamentos e instala96es 10 a 20 91.654 64.984 26.670 27.676 
Fornos 33 57.988 47.547 10.441 8.277 
Maquinas e matrizes 10 52.728 35.649 17.079 10.947 
Veiculos 20 3.060 2.079 981 1.116 
Gonstru96es em andamento 11.389 11.389 11.535 

Total 291.798 171.915 119.883 100.755 

FORNECEDORES 

Gontroladora Gonsolidado 

2005 2004 2005 2004 

Nacional 9.515 13.736 9.515 13.736 

Exterior 241 241 

Total 9.515 13.977 9.515 13.977 
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EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Controladora Consolidado 
Descric;ao Vencimentos Taxas (%) 2005 2004 2005 

Curto Prazo 

Finame Mar/07 a Out/07 TJLP + 3,75 a 4,8 a.a. 525 527 525 
BNDES Jul/07 a Out/10 T JLP + 3,625 a 4,8 a.a. 8.098 5.464 8.098 
ACC Jan/06 a Mar/06 3,25 a 4,68 a.a. 2.110 2.425 2.110 
FINIMP (moeda estrangeira) Jan/06 a Mar/06 Libor + 0,45 a 0,8 a.a. 2.544 4.333 2.544 
Capital de Giro (moeda nacional) Out/06 a Dez/06 CDI 6.793 6.793 

Sub-Total 20.070 12.749 20.070 

Longo Prazo 

Finame Mar/07 a Out/07 T JLP + 3,75 a 4,8 a. a. 479 965 479 
BNDES Jul/07 a Out/10 T JLP + 3,625 a 4,8 a.a. 21.969 24.290 21.969 

Sub-Total 22.448 25.255 22.448 

Total 42.518 38.004 42.518 

Os montantes vincendos no Iongo prazo, estao assim demonstrados: 

Controladora Consolidado 

2005 2004 2005 2004 

2006 7.287 7.287 

2007 7.276 6.080 7.276 6.080 

2008 5.386 4.226 5.386 4.226 

2009 5.347 4.188 5.347 4.188 

2010 4.439 3.474 4.439 3.474 

TOTAL 22.448 25.255 22.448 25.255 

Como garantia dos emprestimos e financiamentos, foram oferecidos os bens 

pertencentes ao ativo imobilizado da Companhia e de suas controladas, bern como 

titulos de credito. 

2004 

527 
5.464 
2.425 
4.333 

12.749 

965 
24.290 

25.255 

38.004 
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CONTINGENCIAS 

Provisoes para contingencias relacionadas a processos trabalhistas, 

tributarios, civeis e comerciais, nas instancias administrativa e judicial, sao 

reconhecidas tendo como base as opinioes dos assessores legais e as melhores 

estimativas da Administragao sobre o provavel resultado dos processos pendentes 

nas datas dos balangos patrimoniais. 

De acordo com a legislagao vigente, as operagoes das Sociedades estao 

sujeitas as revisoes pelas Autoridades Tributarias pelo prazo de cinco anos com 

referenda aos tributos federais, estaduais e municipais. Nao ha prazo de prescrigao 

para exame dos recolhimentos de encargos trabalhistas e sociais. Como decorrencia 

dessas revisoes, transagoes e recolhimentos poderao ser questionados, ficando os 

valores identificados sujeitos a multa, juros e atualizagao monetaria. 

PATRIMONIO LiQUIDO 

a) Capital Social 

0 capital social, totalmente subscrito e integralizado, e composto de 

13.579.031 agoes sem valor nominal, sendo 5.513.608 agoes ordinarias e 8.065.423 

agoes preferenciais. As agoes preferenciais nao tern direito a voto, mas gozam de 

prioridade na distribuigao de dividendo minimo nao acumulativo, de 6% a.a. sobre o 

valor de sua participagao no capital social integralizado e participam de outras 

vantagens em igualdade de condigoes com as agoes ordinarias. 

b) Dividendos e juros sobre capital proprio 

A Administragao, segundo lhe facultam as disposigoes societarias e 

tributarias, procedeu ao calculo e credito aos acionistas de juros sobre capital 

proprio no montante de R$ 3.090 em 2005. Esses juros, apresentados como 

distribuigao do resultado, atendem ao dividendo minimo obrigatorio estabelecido no 

artigo 202 da Legislagao Societaria, totalizando o montante de R$ 2.626, liquido dos 

efeitos tributarios, que corresponde a 37% da base de calculo do dividendo. 

No decorrer do exercicio de 2005, ja foi pago aos acionistas o montante de 

R$ 927, liquido dos efeitos tributarios. 
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c) Destina9ao dos lucros 

Atendidas as disposi96es legais e estatutarias, a destina9ao do lucro liquido do 

exercfcio de 2005 no montante de R$ 7 .552, sera submetida a delibera9ao da 

Assembleia Geral Ordinaria -AGO, destina9ao conforme segue: reserva legal de R$ 

378, R$ 755 para Reserva Estatutaria, credito aos acionistas de R$ 3.090 a titulo de 

Juros sobre Capital Proprio e R$ 3.809 para Reserva de Reten9ao de Lucro. 

PLANO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR 

A Controladora e suas controladas patrocinam urn plano de pensao fechado 

de contribui9ao definida para seus empregados. 0 plano e administrado pelo HSBC. 

A contribui9ao da Controladora e suas controladas para o plano foi de R$ 579 em 

2005 (R$ 639 em 2004). Nao existe compromisso estatutario em rela9ao a 
insuficiencia patrimonial. 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL 

As controladas possuem prejufzos fiscais acumulados de R$ 743 e base 

negativa de Contribui9ao Social acumulada de R$ 797 em 2005 (R$ 1.1 05 e 

R$ 1.233, respectivamente em 2004), sobre os quais a administra9ao da Sociedade 

optou por nao constituir creditos tributarios, em virtude da dificuldade de mensura9ao 

da gera9ao de resultados tributaveis no futuro. 

Na Controladora, o lmposto de Renda Diferido Passivo registrado no Iongo 

prazo refere-se a reserva de reavalia9ao. 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Valor justo de instrumentos financeiros 

A Companhia nao identificou diferen9as significativas entre os valores de mercado 

dos instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2005 e os valores 

apresentados nas demonstra96es financeiras. 

Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia tinha os seguintes instrumentos 

financeiros: 
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i) Disponfvel, contas a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar 

Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de realizac;ao. 

ii) Financiamentos 

Sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. As taxas de juros que estao 

atualmente disponiveis para a Companhia para operac;oes com termos e 

vencimentos similares nao diferem materialmente das taxas contratadas. 

b) Risco de taxa de juros 

Esse risco e oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas por conta 

de flutuac;oes nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a 

emprestimos captados no mercado. Nao foram realizados contratos de derivatives 

para reduzir o risco especifico da flutuac;ao na taxa de juros. 

c) Risco com taxa de cambia 

Esse risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por 

conta de flutuac;oes nas taxas de cambia, que reduzam ou aumentem valores 

captados no mercado. A Companhia nao efetua "hedge". 

d) Risco de credito 

A Companhia pode incorrer na possibilidade de perdas com valores a receber 

oriundos de faturamentos de pec;as. Para reduzir esse risco, e realizada 

constantemente a analise de credito dos clientes. Para fazer face as possiveis 

perdas com creditos de liquidac;ao duvidosa, foram constituidas provisoes cujo 

montante e considerado suficiente pela Administrac;ao para a cobertura de eventuais 

perdas na realizac;ao de contas a receber. 

e) Derivatives 

A Companhia contratou instrumentos derivatives de opc;ao no montante de US$ 700 

mil para urn periodo de sete meses, modalidade swap cambial com taxas de d61ar 
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variando de R$ 2,35 a R$ 2,49, para proteger parcialmente as suas operac;oes 

cambiais. A Companhia adota o procedimento de registrar os ganhos nos 

instrumentos derivativos de opc;ao quando da liquidac;ao dos contratos. 

SEGUROS 

Os valores segurados sao determinados e contratados em bases tecnicas que 

contemplam o valor maximo passive! de sinistro em urn mesmo evento e sao 

suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de tais sinistros com 

bens do Ativo Permanente e dos Estoques. 

Em 31 de dezembro de 2005, a cobertura contra sinistros para o ativo 

permanente e os estoques e de R$ 251.753 (R$ 243.572 em 2004). 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Ap6s a analise das referidas demonstrac;oes contabeis do exercicio social 

findo em 31.12.2005, bern como das Notas Explicativas da administrac;ao da 

sociedade e do Parecer da BDO-Trevisan Auditores lndependentes, os Sr. 

Conselheiros Fiscais, dentro de sua competencia, concluiram pela exatidao dos 

elementos apreciados e entenderam que as demonstrac;oes contabeis refletem 

adequadamente a situac;ao patrimonial, a posic;ao financeira e as atividades 

desenvolvidas no periodo. 

SAO PAULO, 17 DE MARCO DE 2006 

CONSELHO FISCAL 



ANEXO 06- Notas Explicativas 2006 

Notas explicativas as demonstra~oes contabeis 

Referentes aos exercicios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005 

(valores expresses em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

CONTEXTO OPERACIONAL 
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A Nadir Figueiredo Industria e Comercio S.A. e uma Controladora de capital 

aberto, com sede na cidade de Sao Paulo, contando com instala96es industriais nas 

cidades de Sao Paulo e do Rio de Janeiro e seus principais objetivos sao: industria, 

comercio, exporta9ao e importa9ao de produtos de vidro, cristal, ceramica e lou9a, 

destinados a utilidades domesticas e embalagens de alimentos e bebidas. 

APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

a) Controladora 

As demonstra96es contabeis apresentadas foram elaboradas em 

conformidade com a Lei das Sociedades par A96es e de acordo com as praticas 

contabeis adotadas no Brasil e disposi96es complementares da CVM - Comissao de 

Valores Mobiliarios, seguindo principios, metodos e criterios uniformes em rela9ao 

aqueles adotados no encerramento do ultimo exercicio social. 

b) Consolidado 

As demonstra96es contabeis consolidadas foram elaboradas de acordo com 

as praticas contabeis adotadas no Brasil. 

Os saldos e as transa96es intercompanhias estao eliminados para efeito de 

consolida9ao. 

Essas demonstra96es consolidadas apresentam os saldos das contas e 

transa96es da Controladora e das seguintes controladas Multividro Industria e 

Comercio Ltda. e Minera9ao Rosicler Ltda. 
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PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

a) Aplicagoes financeiras 

As aplicagoes financeiras estao avaliadas ao custo de aquisigao, acrescido 

dos rendimentos auferidos ate a data do balango, de forma pro rata temporis, liquido 

dos tributos incidentes sobre esses rendimentos. 

b) Contas a receber e Provisao para Creditos de Liquidacao Duvidosa 

As contas a receber de clientes sao contabilizadas pelos seus valores 

nominais, em contrapartida de receitas, quando da transferencia de propriedade das 

mercadorias. 

A provisao para creditos de liquidagao duvidosa foi constituida com base na 

analise individual dos recebiveis, em montante considerado suficiente pela 

Administragao para cobrir possiveis perdas. 

c) Estogues 

Os estoques estao demonstrados ao custo medio das compras, produgao ou 

de mercado, entre esses o menor. 

d) Demais ativos circulantes e realizaveis a Iongo prazo 

Os demais ativos circulantes e realizaveis a Iongo prazo sao demonstrados 

aos valores de custo ou realizagao, incluindo, quando aplicaveis, os rendimentos 

auferidos. 

e) Ativo permanente 

As participagoes em controladas foram registradas pelo metodo da 

equivalencia patrimonial. 

0 imobilizado e avaliado pelo custo, acrescido das reavaliagoes e corrigido 

monetariamente ate 31 de dezembro de 1995. As depreciagoes sao computadas 

pelo metodo linear, tomando-se por base a vida util estimada dos bens. Melhorias 

nos bens existentes sao acrescidas ao imobilizado e custos de manutengao e reparo 

sao langados no resultado, quando incorridos. 
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f) Transacoes em moeda estrangeira 

Transa96es em moeda estrangeira sao contabilizadas pela taxa de cambia do 

dia da transa9ao. Ativos ou passives denominados em moedas estrangeiras sao 

convertidos utilizando-se a taxa de cambia na data do balan9o patrimonial. As 

varia96es cambiais sao reconhecidas nas demonstra96es do resultado a medida que 

ocorrem. 

g) Financiamentos 

Sao atualizados com base nas varia96es monetarias e cambiais, acrescidos 

dos respectivos encargos incorridos, ate a data de encerramento do exercicio. 

h) Impasto de Renda e Contribuicao Social 

Sao computados com base nas disposi96es da legisla9ao vigente as aliquotas 

aplicaveis. Impastos diferidos ativos e passives sao reconhecidos sabre prejufzos 

fiscais, base negativa de Contribui9ao Social e diferen9as temporais a medida que 

sua realiza9ao for provavel. 

i) Demais passives circulantes e exigfveis a Iongo prazo 

Os demais passives circulantes e exigfveis a Iongo prazo sao demonstrados 

pelos valores conhecidos ou exigfveis, acrescidos, quando aplicaveis, dos 

respectivos encargos e varia96es monetarias e cambiais. 

j) Luera par acao 

0 lucro por a9ao e calculado com base no numero de a96es em circula9ao na 

data do balan9o. 

k) Usa de estimativas 

A prepara9ao das demonstra96es contabeis individuais e consolidadas requer 

que a Administra9ao fa9a estimativas e adote premissas relacionadas com os ativos 

e passives reportados, com ativos e passives contingentes na data das 

demonstra96es contabeis e com os montantes de receitas e despesas reportados 

nos respectivos perfodos. Resultados reais podem diferir dessas estimativas. 
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I) Demonstracoes contabeis do exercfcio anterior 

As demonstrac;oes contabeis referentes ao exercicio findo em 31 de 

dezembro de 2005 foram reclassificadas, quando aplicaveis, para comparac;ao. 

CONTAS A RECEBER 

Controladora Consoli dado 

2006 2005 2006 2005 

Mercado lnterno 61.812 60.940 61.812 60.940 
Mercado Externo 17.359 15.430 17.359 15.430 
Vendor (9.659) (9.761) (9.659) (9.761) 
Provisao para Creditos de Liquidac;ao Duvidosa (6.592) (4.406) (6.592) (4.406) 

Total 62.920 62.203 62.920 62.203 

ESTOQUES 

Controladora Consolidado 

2006 2005 2006 2005 

Produtos acabados 13.565 15.585 13.565 15.585 
Produtos em elaborayao 552 181 552 181 
Materia-prima 2.489 3.786 2.489 3.786 
Materiais de embalagem 944 748 944 748 
Materiais de manutenyao 14.434 13.417 14.434 13.417 

Total 31.984 33.717 31.984 33.717 
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INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

lnvestimentos em controladas 

Capital Patrimonio Luera Equivalemcia Valor do 
Participa¢es (%) Exercfcio Social Uquido Uquido Patrimonial lnvestimento 

Multividro Ind. e Com. Ltda. 91,83 2005 10.508 17.472 (22) (21) 15.816 (*) 

2006 10.508 19.384 2.188 1.755 17.572 (*) 

Mineragao Rosicler Ltda. 100,00 2005 835 4.804 601 603 4.717 (*) 

2006 835 5.356 554 551 5.267 (*) 

Totais 2005 20.533 
2006 22.839 

(*) lnclui desagio de 315. 

ABERTURA DOS SALDOS DE PARTES RELACIONADAS: 

2006 2005 
Passivo 

Exigivel a Longo Prazo 8.001 6.177 

Multividro Industria e Comercio Ltda. 840 480 
Pessoas Fisicas 7.161 5.697 

Resultado 
Compras 2.150 2.238 

Multividro Industria e Comercio Ltda. 2.150 2.238 

Os montantes registrados no exigivel a Iongo prazo referem-se a mutuos, e 

estao sendo atualizados pelo CDI- Certificado de Deposito lnterbancario. 

As opera96es efetuadas entre partes relacionadas sao realizadas em 

condi96es de mercado, ou seja, equivalentes as opera96es realizadas com terceiros. 
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IMOBILIZADO 

Controladora 

Taxas de 2006 2005 
depreciayao 

% Custo Deprecia9ao Uguido Liguido 

Terrenos 34.762 34.762 34.794 
Edificios e construyees 4 22.934 16.517 6.417 7.278 
Equipamentos e instala<;6es 10 a 20 92.404 66.527 25.877 26.497 
Fomos 33 39.129 24.317 14.812 8.923 
Maquinas e matrizes 10 46.604 25.433 21.171 16.708 
Veiculos 20 2.713 1.754 959 981 
Construyees em andamento 10.110 10.110 11.389 

Total 248.656 134.548 114.108 106.570 

Consolidado 

Taxas de 2006 2005 
depreciayao 

% Custo DepreciaQi3o Uguido Uguido 

Terrenos 42.226 42.226 42.334 
Edificios e construyees 4 32.400 22.453 9.947 10.989 
Equipamentos e instala<;6es 10 a 20 94.931 68.881 26.050 26.670 
Fornos 33 56.683 40.775 15.908 10.441 
Maquinas e matrizes 10 59.157 37.615 21.542 17.079 
Veiculos 20 2.871 1.912 959 981 
Construyees em andamento 10.110 10.110 11.389 

Total 298.378 171.636 126.742 119.883 
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FORNECEDORES 

Controladora Consolidado 

2006 2005 2006 2005 

Nacionais 10.422 9.515 10.422 9.515 
Exterior 8 8 

Total 10.430 9.515 10.430 9.515 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Controladora Consolidado 

Descrigao Vencirnentos Taxas (%) 2006 2005 2006 2005 

Curto Prazo 

Finarne jan/07 a dez/07 TJLP + 3,75 a 4,8 a 409 525 409 525 
BNDES jan/07 a dez/07 TJLP + 3,2 a 4,0 a.c: 7.092 8.098 7.092 8.098 
ACC jan/07 a fev/07 4,16 a 6,4 a.a. 413 2.110 413 2.110 
FINIMP (rnoeda estrangeira) jan/07 a jul/07 Ubor + 0,4 a. a. 881 2.544 881 2.544 
Capital de Giro (rnoeda nacional) 6.793 6.793 
Modermaq jan/07 a dez/07 10,85 a.a. 91 91 

Subtotal 8.886 20.070 8.886 20.070 

Longo Prazo 

Finarne jan/08 a abr/09 T JLP + 4,8 a.a. 80 479 80 479 

BNDES jan/08 a out/13 T JLP + 3,2 a 3,625 32.137 21.969 32.137 21.969 

Modermaq jan/08 a mai/11 10,85 a.a. 313 313 

Subtotal 32.530 22.448 32.530 22.448 

Total 41.416 42.518 41.416 42.518 
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Os montantes vincendos a Iongo prazo estao assim demonstrados: 

Controladora Consolidado 

2006 2005 2006 2005 

2007 7.276 7.276 
2008 7.540 5.386 7.540 5.386 
2009 8.531 5.347 8.531 5.347 
2010 7.602 4.439 7.602 4.439 
2011 3.136 3.136 
2012 3.094 3.094 
2013 2.627 2.627 

Total 32.530 22.448 32.530 22.448 

Como garantia dos emprestimos e financiamentos, foram oferecidos os bens 

pertencentes ao ativo imobilizado da Companhia e de suas controladas, bern como 

titulos de credito. 

CONTINGENCIAS 

Nas datas das demonstragoes contabeis, a Companhia apresentava os 

seguintes passivos e os correspondentes depositos judiciais relacionados a 

contingencias: 

Depositos Judiciais Provisao para contingencias 

2006 2005 2006 2005 

Tributarias 17 17 2.774 2.462 
Trabalhistas e previdenciarias 519 320 391 270 
Civeis 17 

Total 536 337 3.182 2.732 

Provisoes para contingencias relacionadas a processos trabalhistas, 

tributarios, civeis e comerciais, nas instancias administrativa e judicial, sao 

reconhecidas tendo como base as opinioes dos assessores legais e as melhores 

estimativas da Administragao sobre o provavel resultado dos processos pendentes 

nas datas dos balangos patrimoniais. Nos depositos judiciais trabalhistas estao 

contidos os depositos recursais. 
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De acordo com a legislagao vigente, as operagoes das Sociedades estao 

sujeitas a revisoes pelas Autoridades Tributarias pelo prazo de cinco anos com 

referemcia aos tributes federais, estaduais e municipais. Nao ha prazo de prescrigao 

para exame dos recolhimentos de encargos trabalhistas e sociais. Como decorrencia 

dessas revis6es, transag6es e recolhimentos poderao ser questionados e os valores 

identificados ficam sujeitos a multa, juros e atualizagao monetaria. 

PATRIMONIO LiQUIDO 

a) Capital Social 

0 capital social, totalmente subscrito e integralizado, e composto de 

13.579.031 agoes sem valor nominal, sendo 5.513.608 agoes ordinarias e 8.065.423 

agoes preferenciais. As agoes preferenciais nao tern direito a voto, mas gozam de 

prioridade na distribuigao de dividendo mfnimo nao acumulativo, de 6% a.a. sobre o 

valor de sua participagao no capital social integralizado e participam de outras 

vantagens em igualdade de condigoes com as agoes ordinarias. 

b) Dividendos e Juros sobre capital proprio 

A Administragao, segundo lhe facultam as disposigoes societarias e 

tributarias, procedeu ao calculo e credito aos acionistas de juros sobre capital 

proprio e dividendos complementares, que atendem ao dividendo mfnimo obrigatorio 

estabelecido no artigo 202 da Legislagao Societaria. 

Os dividendos foram calculados da seguinte forma: 



Luera liquido do exercicio 
Reserva legal 5% 

Luera liquido apos a reserva legal 

Dividendos minimos obrigatorios (25%) 

Dividendos propostos: 
Juras sabre o capital proprio 
Impasto de renda na fonte sabre juros sabre o capital proprio 
Dividendos 

Remunerayao total dos acionistas 

Pagamentos intermediaries 

Juras sabre o capital proprio e dividendos a pagar 

Dividendos e Juras sabre o capital proprio a pagar de anos anteriores 

Total de dividendos e juros sabre o capital proprio a pagar 

c) Destinacao dos Iueras 

89 

2006 2005 

14.708 7.552 
(735) (378) 

13.973 7.174 

3.493 1.794 

3.750 3.090 
(563) (464) 

359 

3.546 2.626 

(1.898) (927) 

1.648 1.699 

22 24 

1.670 1.723 

Atendidas as disposic;oes legais e estatutarias, a destinac;ao do Iuera liquido 

do exercicio de 2006 no montante de R$14.708 sera submetida a deliberac;ao da 

AGO - Assembleia Geral Ordinaria, da seguinte forma: reserva legal de R$735, 

R$1.471 para Reserva Estatutaria, credito aos acionistas de R$3.750 como juros 

sabre capital proprio e R$9.232 para reserva de retenc;ao de Iuera, com dividendos 

propostos de R$359. 

As destinac;oes do Iuera liquido do exercieio, informadas acima, serao 

deliberadas em Assembleia Geral Extraordinaria a ser realizada na mesma data da 

AGO. 

PLANO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR 

A Controladora e suas controladas patrocinam urn plano de pensao fechado 

de contribuic;ao definida para seus empregados. 0 plano e administrado pelo HSBC. 

A contribuic;ao da Controladora e suas controladas para o plano foi de R$672 em 

2006 (R$579 em 2005). Nao existe compromisso estatutario em relac;ao a 
insuficiencia patrimonial. 
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IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL 

As controladas possuem prejuizos fiscais acumulados de R$534 e base 

negativa de Contribuigao Social acumulada de R$588 em 2006 (R$743 e R$797, 

respectivamente em 2005), sabre os quais a Administragao da Companhia optou par 

nao constituir creditos tributaries, em razao da dificuldade de mensuragao da 

geragao de resultados tributaveis no futuro. 

Na Controladora, o Impasto de Renda Diferido Passivo registrado no Iongo 

prazo refere-se a reserva de reavaliagao. 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Valor justa de instrumentos financeiros 

A Companhia nao identificou diferengas significativas entre os valores de 

mercado dos instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2006 e os valores 

apresentados nas demonstragoes contabeis. 

Em 31 de dezembro de 2006, a Companhia tinha os seguintes instrumentos 

financeiros: 

Disponivel, contas a receber. outros ativos circulantes e contas a pagar 

Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de realizagao. 

Financiamentos 

Sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. As taxas de juros que estao 

atualmente disponiveis a Companhia para operagoes com termos e vencimentos 

similares nao diferem materialmente das taxas contratadas. 

Risco de taxa de juros 

Este risco e oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas par 

conta de flutuagoes nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras 

relativas a emprestimos captados no mercado. Nao foram realizados contratos de 

derivatives para reduzir o risco especifico da flutuagao na taxa de juros. 
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Risco com taxa de cambio 

Este risco decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas 

por conta de flutuac;oes nas taxas de cambio, que reduzam ou aumentem valores 

captados no mercado. A Companhia nao efetua hedge. 

Risco de credito 

A Companhia pode incorrer na possibilidade de perdas com valores a receber 

oriundos de seu faturamento. Para reduzir esse risco, e realizada constantemente a 

analise de credito dos clientes. Para fazer face as possfveis perdas com creditos de 

liquidac;ao duvidosa, foram constitufdas provisoes cujo montante e considerado 

suficiente pela Administrac;ao para a cobertura de eventuais perdas na realizac;ao de 

contas a receber. 

Derivatives 

A Companhia contratou instrumentos derivatives de opc;ao no montante de 

US$800 mil para urn perfodo de sete meses, modalidade swap cambial com taxas 

de d61ar variando de R$2,35 a R$2,49, para proteger parcialmente as suas 

operac;oes cambiais. A Companhia adota o procedimento de registrar os ganhos nos 

instrumentos derivatives de opc;ao quando da liquidac;ao dos contratos. 

SEGUROS 

Os valores segurados sao determinados e contratados em bases tecnicas que 

contemplam o valor maximo passfvel de sinistro em urn mesmo evento e sao 

suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes desses sinistros com 

bens do ativo permanents e dos estoques. 

Em 31 de dezembro de 2006, a cobertura contra sinistros para o ativo 

permanente e os estoques e de R$258.979 (R$251.753 em 2005). 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Ap6s a analise das referidas demonstrag6es contabeis do exercicio social 

findo em 31.12.2006, bern como das Notas Explicativas da administragao da 

sociedade e do Parecer da 800-Trevisan Auditores lndependentes, os Sr. 

Conselheiros Fiscais, dentro de sua competemcia, concluiram pela exatidao dos 

elementos apreciados e entenderam que as demonstrag6es contabeis refletem 

adequadamente a situagao patrimonial, a posigao financeira e as atividades 

desenvolvidas no periodo. 

SAO PAULO, 14 DE MARCO DE 2007 

CONSELHO FISCAL 
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ANEXO 07 - Relat6rio da Administra~ao 2004 

Senhores Acionistas: 

Apresentamos para apreciagao de V.Sas. as Demonstragoes Financeiras da 

Controladora e Consolidado, relativas ao exercicio social findo em 31 de dezembro 

de 2004, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores 

lndependentes, atraves dos quais transmitimos da forma mais abrangente possfvel o 

desempenho da Sociedade. A seguir, ressaltamos alguns fatos que julgamos 

importantes: 

DESEMPENHO 

A Receita Bruta atingiu a R$ 273,8 milhoes com aumento de 20,2% em 

relagao a 2003 e o Luera Bruto montou a R$ 87,6 milhoes, 26,0% superior ao de 

2003. As exportagoes totalizaram R$ 50,3 milhoes, ou 22,9% acima do valor 

observado em 2003. 0 Iuera operacional antes do resultado financeiro, de impastos 

e de depreciagoes e amortizagoes, pelo conceito EBITDA, ou LAJIDA, evoluiu 

55,5% em relagao ao ana anterior, correspondendo a 13,2% da Receita Bruta; o 

Luera Liquido totalizou R$ 15,7 milhoes, correspondente a 5,8% da Receita e que 

representa urn incremento de 139,3% quando comparado a 2003. 

Esse desempenho foi decorrencia, entre outros fatores, da maior capacidade 

de produgao disponivel, do programa de investimentos industriais efetuado pela 

Empresa nos ultimos anos, do desenvolvimento de novas produtos, da continuidade 

do Programa para Melhoria da Qualidade- Qualidade Total- que consistentemente 

vern sendo aplicado desde 1992, que coincidiram com o momenta de recuperagao 

do consume no mercado interne e expansao de exportagoes. 

No encerramento de 2004, o endividamento financeiro bruto da Companhia 

totalizava R$ 46,3 milhoes, 20,1% superior ao registrado no final de 2003. 0 

crescimento da divida e consequencia dos investimentos, que consumiram 

aproximadamente R$ 24,4 milhoes em ativos permanentes, no ultimo ana, tendo 

parte deste montante o apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e 

Social - BNDES. No encerramento do periodo a relagao endividamento financeiro 

bruto I EBITDA era de 1 ,28 vez, refletindo a baixa alavancagem da Empresa. 
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OPERACOES E MERCADOS 

A Nadir S/A industrializa e comercializa artigos de vidro, atuando em dois 

segmentos: 

- Produtos para uso em resid€mcias, hoteis, bares e restaurantes: copos, xicaras, 

pratos, jarras, assadeiras, saladeiras e cinzeiros; 

- Produtos para embalagem de alimentos industrializados e bebidas: copos, potes e 

frascos. 

Em 2004 representaram, respectivamente, 70,6% e 29,4% da Receita Bruta e em 

2003 65,3% e 34,7% 

Esses dois segmentos sao atendidos por diversas industrias, multinacionais e 

nacionais de grande, medio e pequeno porte e ainda, por produtos importados. 

A maior demanda do mercado interno e o crescimento das exportag6es, 

promoveram o crescimento da receita liquida, que atingiu o valor de R$ 210,6 

milh6es, superior em 12,4% com relagao a de 2003. Esse aumento foi resultado da 

ampliagao de 5,5% no volume de produtos vendidos e de alteragao do "mix" das 

vendas ao Iongo do ano. 0 crescimento do volume fisico ocorreu no segmento de 

vidros para uso domestico. 

A relagao EBITDA I Receita Uquida apresentou melhora, passando de 12,4% 

em 2003, para 17,1% em 2004. 

A expansao de capacidade concluida durante o ano, permitiu a Empresa 

aumentar a oferta de produtos, atendendo ao crescimento da demanda interna 

observada em 2004. No ano, foram langados 20 novos modelos de produto, 

demonstrando a preocupagao em inovar constantemente para atender as demandas 

de mercado. 

Foram adotadas, tambem, diversas ag6es para a melhoria operacional e de 

resultados, em especial no tocante a produtividade. 

PLANO DE INVESTIMENTOS 

Foi investido durante o ano, o montante de R$ 31,0 milh6es, sendo R$ 24,2 

milh6es destinados a aquisigao de ativos imobilizados, com destaque para a 

expansao de capacidade e modernizagao industrial e R$ 6,6 milh6es em Capital 

Giro. 

Os principais projetos contemplaram: 
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- Reconstrugao de urn forno na unidade industrial de Sao Paulo, com aumento de 

sua capacidade, permitindo a instalagao de dispositivos complementares de 

produgao, tais como: linha para tempera de produtos, equipamentos de conformagao 

para produtos com alga e/ou pe. 

- Nova linha de conformagao pelo processo prensado-soprado para artigos de mesa. 

- Ampliagao e melhorias das instalag6es e das utilidades industriais da unidade de 

Sao Paulo. 

- Projeto de melhoria e ampliagao de armazenagem. 

- Desenvolvimento tecnol6gico e de novos produtos. 

DIVIDENDOS 

0 Conselho de Administragao propos aos acionistas, durante o exercfcio de 

2004, a titulo de juros sobre o capital proprio, a distribuigao de R$ 5.085 mil, Hquido 

de impasto de renda, no montante de R$ 897 mil. Esse valor corresponde a R$ 0,41 

por agao, ou 34,0% do lucro Hquido ajustado no perfodo. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

0 envolvimento da Empresa com os publicos interno e externo, e orientado 

por sua missao e estrategia de neg6cios, pautado pela convicgao de que os 

resultados devem ser obtidos nas perspectivas economica, pessoal, etica, social e 

ambiental. 

No final do ano de 2004, a Nadir S/A mantinha 1297 colaboradores diretos, 

para os quais proporciona urn ambiente de trabalho que conduz ao aprimoramento 

profissional e pessoal. Programas de treinamento e desenvolvimento foram 

ministrados representando, em media, 37,3 horas de treinamento por colaborador, 

no ano de 2004, com investimentos de R$ 333 mil. 

0 total da remuneragao paga atingiu R$ 31 ,9 milh6es, alem de R$ 17,1 

milh6es em encargos legais obrigat6rios e R$ 4,2 milh6es em beneffcios 

diferenciados, como alimentagao, assistencia medica e previdencia complementar, 

esta ultima no valor de R$ 639 mil. 

Adicionalmente, existe uma polftica de remuneragao variavel que inclui ag6es 

de reconhecimento e urn Plano de Participagao nos Resultados (PPR), extensive a 

todos os colaboradores, que distribuiu, no perfodo, R$ 1117 mil. 
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VALOR ADICIONADO 

0 valor adicionado e representado pela diferen9a entre as receitas obtidas, de 

R$ 273,8 milhoes, e os custos relacionados a aquisi9ao de materias-primas, 

servi9os, deprecia9ao, amortiza9ao e outros resultados operacionais e nao

operacionais, de R$ 170,7 milhoes, totalizando R$ 105,1 mil hoes em 2004. 

Desse montante, R$ 42,9 milhoes, equivalentes a 15,7% das receitas obtidas 

e a 40,8% do valor adicionado total, foram destinados aos governos federal, 

estadual e municipal na forma de impostos e contribui96es. 

AUDITORES INDEPENDENTES 

Em atendimento a lnstru9ao CVM n° 381/03, Nadir S/A e suas controladas 

informam que nao contrataram outros servi9os da empresa Trevisan Auditores 

lndependentes, responsavel pela auditoria externa da Empresa, no periodo findo em 

31 de dezembro de 2004. 

AGRADECIMENTOS 

No encerramento de mais urn periodo de atividades, os resultados 

alcan9ados no ano de 2004 refletem a constante busca pela melhoria e gera9ao de 

valor, o que s6 tern sido possivel pela confian9a em n6s depositada por clientes e 

consumidores, pela dedica9ao e o comprometimento de nossos colaboradores, pela 

coopera9ao com fornecedores e pelo apoio dos acionistas. 

Sao Paulo, 1 0 de mar90 de 2005 

A Administra9ao 
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ANEXO 08 - Relat6rio da Administra~ao 2005 

Senhores Acionistas: 

Apresentamos para apreciagao de V.Sas. as Demonstrag6es Financeiras da 

Controladora e Consolidado, relativas ao exercicio social findo em 31 de dezembro 

de 2005, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores 

lndependentes, atraves dos quais transmitimos da forma mais abrangente possivel o 

desempenho da Sociedade. A seguir, ressaltamos alguns fatos que julgamos 

importantes: 

DESEMPENHO 

A Receita Bruta atingiu a R$ 297,7 milh6es com aumento de 8,7% em relagao 

a 2004 e o Lucro Bruto montou a R$ 88,9 milh6es, 1,4% superior ao de 2004. As 

exportag6es totalizaram R$ 50,3 milh6es, valor igual observado em 2004. 0 lucro 

operacional antes do resultado financeiro, de impastos e de depreciag6es e 

amortizag6es, pelo conceito EBITDA, ou LAJIDA, teve uma redugao de 17,6% em 

relagao ao a no anterior, correspondendo a 10,1% da Receita Bruta, no montante de 

R$ 29,7 milh6es; o Lucro Liquido totalizou R$ 7,6 milhoes, correspondentes a 2,5% 

da Receita, 52,0% menor quando comparado a 2004. 

Esse desempenho foi decorrencia, principalmente, do volume menor de 

vendas no segmento de embalagens para alimentos, no mercado externo, de 

ajustes da capacidade de produgao com a paralisagao de uma unidade industrial. 

0 programa de investimentos industriais efetuado pela Empresa nos ultimos 

anos, o desenvolvimento de novos produtos, a melhoria permanente da utilizagao da 

capacidade de produgao disponivel e a continuidade de diversos programas de 

desenvolvimento gerencial e de melhoria da qualidade que vern sendo aplicados 

constantemente, proporcionaram economias e resultados positives as operagoes da 

Companhia. 

No encerramento de 2005, o endividamento financeiro bruto da Companhia 

totalizava R$ 51,4 milh6es, 11,1% superior ao registrado no final de 2004. 0 

crescimento da divida e conseqOencia dos investimentos, que consumiram 

aproximadamente R$ 32,5 milh6es em ativos permanentes, no ultimo ano, sendo 
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parte deste montante com o apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento 

Economico e Social - BNDES e parte atraves de Aumento de Capital em Dinheiro. 

No encerramento do perfodo a relagao endividamento financeiro bruto I EBITDA era 

de 1,73 vez, refletindo a baixa alavancagem da Empresa. 

OPERACOES E MERCADOS 
A Nadir Figueiredo S.A. industrializa e comercializa artigos de vidro, atuando 

em dais segmentos: 

- Produtos para usa em residencias, hoteis, bares e restaurantes: capos, xfcaras, 

pratos, jarras, assadeiras, saladeiras e cinzeiros; 

- Produtos para embalagem de alimentos industrializados e bebidas: capos, pates e 

frascos. 

Em 2005 representaram, respectivamente, 76,0% e 24,0% da Receita Bruta e em 

2004 70,6% e 29,4% 

Esses dais segmentos sao atendidos par diversas industrias, multinacionais e 

nacionais de grande, media e pequeno porte e ainda, par produtos importados. 

A maior demanda no segmento de domestico, a retragao no segmento de 

embalagens no mercado interno e o igual montante das exportagoes proporcionaram 

em uma receita Hquida, de R$ 225,0 milhoes, superior em 6,8% com relagao a de 

2004. Esse aumento foi resultado da ampliagao de 8,0% no volume de produtos 

vendidos e de alteragao do "mix" das vendas ao Iongo do ana. 0 crescimento do 

volume ffsico ocorreu no segmento de vidros para usa domestico no mercado 

interno. 

A relagao EBITDA I Receita Uquida representou 13,2% em 2005 e 17,1% em 

2004. 

No ana, foram langados cerca de 80 novas produtos, demonstrando a 

preocupagao em inovar constantemente para atender as demandas de mercado. 

Foram adotadas, tambem, diversas agoes para a melhoria operacional e de 

resultados, em especial no tocante a produtividade. Foi paralisada a produgao de 

uma unidade industrial, na cidade do Rio de Janeiro, no mes de junho de 2005, em 

fungao do me nor volume de vendas. 
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PLANO DE INVESTIMENTOS 

Foi investido durante o ano, o montante de R$ 32,5 milh6es, sendo R$ 19,4 

milhoes destinados a aquisi<;ao de ativos imobilizados, com destaque para a 

expansao de capacidade e moderniza<;ao industrial e R$ 13,1 mil hoes em terrenos, 

aportados como Capital, destinados a amplia<;ao da area de armazenagem. 

Os principais projetos contemplaram: 

- Reconstru<;ao de urn forno na unidade industrial de Sao Paulo, com aumento de 

sua capacidade, permitindo a instala<;ao de dispositivos complementares de 

produ<;ao, tais como: linha para tempera de produtos, equipamentos de conforma<;ao 

para produtos com al<;a e/ou pe. 

- Nova linha de conforma<;ao pelo processo prensado-soprado para artigos de mesa. 

- Amplia<;ao e melhorias das instala<;6es e das utilidades industriais da unidade de 

Sao Paulo. 

- Projeto de melhoria e amplia<;ao de armazenagem. 

- Desenvolvimento tecnol6gico e de novas produtos. 

DIVIDENDOS 

0 Conselho de Administra<;ao propos aos acionistas, durante o exercfcio de 

2005, a titulo de juros sabre o capital proprio, a distribui<;ao de R$ 2.626 mil, valor 

lfquido de impasto de renda, no montante de R$ 464 mil. Esse valor corresponde a 

R$ 0,23 por a<;ao, ou 35,0% do Iuera lfquido ajustado no perfodo. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

0 envolvimento da Empresa para com os publicos interno e externo e 

orientado por sua missao e estrategia de neg6cios, pautado pela convic<;ao de que 

os resultados devem ser obtidos nas perspectivas economicas, pessoal, etica, social 

e ambiental. 

No final do ano de 2005, a Nadir Figueiredo S.A. mantinha 1.095 

colaboradores diretos, para os quais proporciona urn ambiente de trabalho que 

conduz ao aprimoramento profissional e pessoal. Programas de treinamento e 

desenvolvimento foram ministrados representando, em media, 105 horas de 

treinamento por colaborador, no ano de 2005, com investimentos de R$ 178 mil. 
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0 total da remunerac;ao paga atingiu R$ 34,3 milh6es, alem de R$ 18,4 

milh6es em encargos legais obrigat6rios e R$ 4,9 milh6es em beneffcios 

diferenciados, como alimentac;ao, assistencia medica e previdencia complementar, 

esta ultima no valor de R$ 579 mil. 

Adicionalmente, existe uma polftica de remunerac;ao variavel que inclui ac;oes 

de reconhecimento e urn Plano de Participac;ao nos Resultados (PPR), extensive a 

todos os colaboradores, que distribuiu, no periodo, R$ 1.480 mil. 

VALOR ADICIONADO 

0 valor adicionado e representado pela diferenc;a entre as receitas obtidas, de 

R$ 296,4 milh6es, e os custos relacionados a aquisic;ao de materias-primas, 

servic;os, depreciac;ao, amortizac;ao e outros resultados operacionais e nao

operacionais, de R$ 186,0 mil hoes, totalizando R$ 110,4 mil hoes em 2005. 

Desse montante, R$ 57,0 milh6es, equivalentes a 19,2% das receitas obtidas 

e a 51,1% do valor adicionado total, foram destin ados aos governos federal, 

estadual e municipal na forma de impastos e contribuic;oes. 

AUDITORES INDEPENDENTES 

Em atendimento a lnstruc;ao CVM n° 381/03, Nadir Figueiredo S.A. e suas 

controladas informam que nao contrataram outros servic;os da empresa BOO 

Trevisan Auditores lndependentes, responsavel pela auditoria externa da Empresa, 

no periodo findo em 31 de dezembro de 2005. 

AGRADECIMENTOS 

No encerramento de mais urn periodo de atividades, os resultados 

alcanc;ados no ano de 2005 refletem a constante busca pela melhoria e gerac;ao de 

valor, o que s6 tern sido possivel pela confianc;a em n6s depositada por clientes e 

consumidores, pela dedicac;ao e o comprometimento de nossos colaboradores, pela 

cooperac;ao com fornecedores e pelo apoio dos acionistas. 

Sao Paulo, 01 de marc;o de 2006. 

A Administrac;ao 
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ANEXO 09 - Relat6rio da Administra~ao 2006 

Senhores Acionistas: 

Apresentamos para apreciac;:ao de V.Sas., as Demonstrac;:oes Financeiras da 

Controladora e Consolidado, relativas ao exercfcio social findo em 31 de dezembro 

de 2006, acompanhada das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores 

lndependentes, atraves das quais transmitimos da forma mais abrangente possivel o 

desempenho da Sociedade. A seguir, ressaltamos alguns fatos que julgamos 

importantes: 

DESEMPENHO 

A Receita Bruta atingiu R$ 307,1 milhoes com aumento de 3,2% em relac;:ao 

a 2005 e o Lucro Bruto montou R$ 92,5 milhoes, 4,1% superior ao de 2005. As 

exportac;:oes totalizaram R$ 47,5 milhoes - equivalentes a US$ 21,8 milhoes pela 

cotac;:ao media anual do d61ar norte-americana (R$ 50,3 milhoes em 2005 -

equivalentes a US$ 20,7 milhoes). 0 lucro operacional antes do resultado financeiro, 

de impastos e de depreciac;:oes e amortizac;:oes, pelo conceito EBITDA, no valor de 

R$ 38,9 milhoes, teve um aumento de 31,5% em relac;:ao ao ano anterior, 

correspondendo a 12,7% da Receita Bruta; o Lucro Uquido totalizou R$ 14,7 

milhoes, correspondentes a 4,8% da Receita, 94,7% maior quando comparado a 

2005. 

0 programa de investimentos industriais efetuado pela Empresa nos ultimos 

anos, o desenvolvimento de novos produtos, a melhoria permanente da utilizac;:ao da 

capacidade de produc;:ao disponivel e a continuidade de diversos programas de 

desenvolvimento gerencial e de melhoria da qualidade que vern sendo aplicados 

constantemente, proporcionaram economias e resultados positivos as operac;:oes da 

Companhia. 

No encerramento de 2006, o endividamento financeiro bruto da Companhia 

totalizava R$ 49,4 milh6es. Em 2006 foi contratado com o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Economico e Social - BNDES, novo financiamento para suportar o 

programa de investimentos. No encerramento do periodo, a relac;:ao endividamento 

financeiro bruto I EBITDA era de 1 ,27, refletindo a baixa alavancagem da Empresa. 
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OPERACOES E MERCADOS 
A Nadir Figueiredo S.A., industrializa e comercializa artigos de vidro, atuando 

em dois segmentos: 

- Produtos para uso em residemcias, hoteis, bares e restaurantes: capos, xicaras, 

pratos, jarras, assadeiras, saladeiras e cinzeiros; 

- Produtos para embalagem de alimentos industrializados e bebidas: capos, pates e 

frascos. 

Em 2006 representaram, respectivamente, 78,9% e 21,1% da Receita Bruta 

(76,0% e 24,0% em 2005). 

Esses dois segmentos sao atendidos por diversas industrias, multinacionais e 

nacionais, de grande, media e pequeno porte e, ainda, por produtos importados. 

A evoluc;ao da demanda no segmento de domestico e a retrac;ao no segmento 

de embalagens no mercado interne e das exportac;oes proporcionaram uma receita 

liquida de R$ 229,2 milhoes, superior em 1,9% em relac;ao a de 2005. Esse aumento 

foi resultado de alterac;ao do "mix" das vendas ao Iongo do ano. 

A relac;ao EBITDA I Receita Uquida representou 17,0% em 2006 (13,2% em 

2005). 

No ano, foram lanc;ados cerca de 40 modelos novas, demonstrando a 

preocupac;ao em inovar constantemente para atender as demandas de mercado. 

Foram adotadas, tambem, diversas ac;oes para a melhoria operacional e de 

resultados, em especial no tocante a produtividade. 

PLANO DE INVESTIMENTOS 

Foi investido durante o ano o montante de R$ 23,9 milh6es em ativos 

imobilizados, com destaque para a expansao de capacidade e modernizac;ao 

industrial e construc;ao de area de armazenagem. 

Os principais projetos contemplaram: 

- Reconstruc;ao de urn forno na unidade industrial de Sao Paulo, com aumento de 

sua capacidade permitindo a instalac;ao de equipamentos com maior capacidade de 

conformac;ao de produtos. 

- Ampliac;ao e melhorias das instalac;oes e das utilidades industriais da unidade de 

Sao Paulo. 

- Melhoria e ampliac;ao de armazenagem. 
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- Desenvolvimento tecnol6gico e de novos produtos. 

DIVIDENDOS 

0 Conselho de Administra9ao propos aos acionistas, durante o exercicio de 

2006, a titulo de juros sobre o capital proprio, a distribui9ao de R$ 3.187 mil, valor 

liquido de impasto de renda, no montante de R$ 563 mil. Esse valor corresponde a 

R$ 0,24 por a9ao, ou 21,7% do lucro liquido ajustado no periodo, que somados aos 

dividendos propostos de R$ 359 mil a ser aprovado em AGO, atendem ao dividendo 

minima obrigat6rio. 

RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 

0 envolvimento da Empresa para com os publicos interno e externo e 

orientado por sua missao e estrategia de neg6cios, pautado pela convic9ao de que 

os resultados devem ser obtidos nas perspectivas economica, pessoal, etica, social 

e ambiental. 

No final do ano de 2006, a Nadir Figueiredo S.A. mantinha 1.252 

colaboradores diretos, para os quais proporciona um ambiente de trabalho que 

conduz ao aprimoramento profissional e pessoal. Programas de treinamento e 

desenvolvimento foram ministrados representando, em media, 118 horas de 

treinamento por colaborador, no ano de 2006, com investimentos de R$ 277 mil. 

A media de horas de treinamento por funcionario tern aumentado nos ultimos 

anos, devido a investimentos feitos em programas de desenvolvimento profissional 

de tonga dura9ao e na capacita9ao de jovens profissionais, contando com varios 

recursos educacionais, inclusive do Senai. Proporciona tambem estagio para 

aproximadamente 40 universitarios. 

0 total da remunera9ao paga atingiu R$ 33,1 milhoes, alem de R$ 17,2 

milhoes em encargos legais obrigat6rios e R$ 4,8 milhoes em beneficios 

diferenciados, como alimentayao, assistencia medica e previdencia complementar, 

esta ultima no valor de R$ 663 mil. 

Adicionalmente, existe uma politica de remunera9ao variavel que inclui a96es 

de reconhecimento e um Plano de Participa9ao nos Resultados (PPR), extensivo a 

todos os colaboradores, que distribuiu, no periodo, R$ 1.838 mil. 
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Quanta a sustentabilidade no suprimento de materias-primas e otimiza9ao no 

consume de recursos minerais, a Nadir Figueiredo S/A utiliza em seu processo 

produtivo materiais reciclados, especialmente, residues de vidro de seu processo 

produtivo e cacos de vidro recuperados externamente. 0 vidro permite 100% de 

reciclabilidade sendo a sua reutiliza9ao intensa. 

VALOR ADICIONADO 

0 valor adicionado e representado pela diferen9a entre as receitas obtidas, 

R$ 307,1 milhoes, e os custos relacionados a aquisi9ao de materias-primas, 

servi9os, deprecia9ao, amortiza9ao e outros resultados operacionais e nao

operacionais, de R$ 185,8 milhoes, totalizando R$ 121,3 milhoes em 2006. 

Desse montante, R$ 59,3 milhoes, equivalentes a 19,3% das receitas obtidas 

e a 49,0% do valor adicionado total, foram destinados aos governos federal, 

estadual e municipal na forma de impastos e contribui96es. 

AUDITORES INDEPENDENTES 

Em atendimento a lnstru9ao CVM n° 381/03, a Nadir Figueiredo S.A. e suas 

controladas informam que nao contrataram outros servi9os da empresa BOO 

Trevisan Auditores lndependentes, responsavel pela auditoria externa da Empresa, 

no periodo findo em 31 de dezembro de 2006. 

AGRADECIMENTOS 

No encerramento de mais urn periodo de atividades, os resultados 

alcan9ados no ano de 2006 refletem a constante busca pela melhoria e gera9ao de 

valor, o que s6 tern sido possivel pela confian9a em n6s depositada por clientes e 

consumidores, pela dedica9ao e o comprometimento de nossos colaboradores, pela 

cooperayao com fornecedores e pelo apoio dos acionistas. 

Sao Paulo, 28 de fevereiro de 2007. 

A Administra9ao 




