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RESUMO 

Mandetta, Annelie, Analise Financeira da Empresa Schenker do Brasil. 
Este trabalho e urn estudo de case sabre uma empresa multinacional em transportes 
internacionais limitada com varias filiais no Brasil. Como metoda foi a analise 
documental des base documentos contabeis da empresa, o Balan9o Patrimonial des 
anos de 2006 e 2007 e tambem Demonstrayao de Receitas des anos de 2006 e o des 
anos de 2007. A analise principal foi utilizar metodos tradicionais de analise 
financeira, dentre eles as analises verticais e tambem analises horizontais des 
documentos contabeis. Assim como foi utilizado tambem o famoso metoda de Freut 
que nao faz parte da analise tradicional e sim da analise dinamica, o capital de giro. 
Estas analises sao importantes para a verifica9ao da saude financeira da empresa, 
bern como o rumo que esta tomando. Com estas informa96es as Administradores da 
Empresa poderao analisar quais as futuras tomadas de decisoes Gerenciais que 
afetarao a saude da empresa atual e tambem no futuras, pais estao analisando 
tambem o quanta a empresa e lucrativa e se seu estrutura suporta as pr6ximos anos 
dentro do mercado de sua aerea. 

Palavras-chave: Analise vertical, analise horizontal, metodologia de Freuet, analise 
financeira. 
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1 INTRODUCAO 

A tecnologia criou uma nova Era de Marketing, gragas a ferramentas 

como o armazenamento de dados a custos suportaveis, instrumentos de 

captagao de dados em tempo real, comunicagao par satelite e banco de dados 

m ultid imensionais. 

0 usa das informagoes provenientes destas ferramentas de tecnologia 

da informagao na tomada de decisoes e na formulagao de pianos de agao, 

transforma os dados em inteligemcia empresarial. 

Agora, os contadores gerenciais podem exercer urn papel mais amplo 

em suas empresas, garimpando a inteligencia empresarial para o planejamento 

de controle de fungoes, pais conhecimento e poder. 

Com informagoes rapidas e corretas em maos, ficou imprencidivel a 

formulagao de modelos de analise economica-financeira como subsidio ao 

processo decis6rio, pais a preocupagao com a saude financeira das empresas 

tern impacto direto na sua capacidade de sobrevivencia, e se estas empresas 

conseguirao prosseguir com novas empreendimentos, bern com apresentar-se 

a sociedade com investimentos viaveis. 

Conforme citado em ASSAF NETO (2000. p. 20), na analise de 

empresas, ganham essencia a valorizagao do empreendimento e a 

competencia demonstrada em atuarem em mercados mais exigentes e 

concorridos. Nesse ambiente, as unidades produtivas devem voltar-se a seus 

mercados, identificando as melhores oportunidades de investimento e 

financiamento e estabelecendo, com base no comportamento observado, suas 

estrategias operacionais. 

0 presente trabalho apresenta a analise economico-financeira da 

empresa Schenker do Brasil Transportes lnternacionais Ltda. Uma das maiores 

empresas de transporte internacional no mundo. Como uma sociedade 

limitada, a empresa procura utilizar todas as informagoes contabeis possiveis 

para estudar estrategias para atingir seus objetivos: de crescimento, 

maximizagao dos Iueras, competitividade e o principal de todos, a geragao de 

Iuera. 
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Assim, a analise economico-financeira torna-se uma ferramenta 

indispensavel para os gestores na tomada de decisao, visando sempre atingir 

os objetivos estabelecidos alem de ter subsidies para tragar estrategias para 

esta conquista. 

0 trabalho visa demonstrar a importancia das analises contabeis atraves 

do Balango Patrimonial e da Demonstragao do Resultado do Exercicio sendo: 

analise vertical, horizontal, financeira e economica, bern como uma breve 

apresentagao da analise dinamica do capital de giro- Modele Fleuriet. 

As analises apresentam informagoes relevantes para toda a sociedade, 

investidores e acionistas, gestores e clientes. 

Conforme citado em IUDiCIBUS (1998, p. 18), o relacionamento entre os 

varies itens do balango e das demais pegas contabeis publicadas tambem e de 

grande interesse para os investidores, de maneira geral. Numa economia de 

mercado bastante desenvolvida, uma razoavel parcela des motives que leva o 

investidor a adquirir agoes de determinada empresa reside nos resultados da 

analise realizada com relagao aos balangos das empresas, demais pegas 

contabeis e avaliagao das perfectivas do empreendimento. 

ASSAF NETO (2000, p. 48), detalha ainda mais a importancia das 

demonstragoes contabeis: 

"Atraves das demonstragoes contabeis levantadas par uma 

empresa, podem ser extraidas informagoes a respeito de sua posigao 

economica e financeira. Par exemplo, urn analista pede obter conclusoes sabre 

a atratividade de investir em ag6es de determinada companhia; se urn credito 

solicitado merece ser ou nao ser atendido; se a capacidade de pagamento 

(liquidez) encontra-se numa situagao de equilibria ou insolvencia; se a 

atividade operacional da empresa oferece uma rentabilidade que satisfaz as 

expectativas des proprietaries de capital; e assim par diante". 

0 autor define a analise de balangos como uma ferramenta que relata 

com base nas informagoes contabeis fornecidas pelas empresas, a posigao 

economico financeira atual, as causas que determinam a evolugao 

apresentadas e as tendencias futuras. 
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1 . 1 Objetivo Geral 

Analisar a situa9ao economica da empresa Schenker do Brasil 

Transportes lnternacionais Ltda dos anos de 2006 e 2007. 

1 .2 Objetivos Especificos 

- ldentificar a situa9ao financeira da empresa; 

- Verificar a situa9ao estrutural; 

- Analisar a rentabilidade e a lucratividade da empresa; 

1 . 3 J ustificativa 

Conforme dados no Sebrae, podemos notar quanta as importa96es e 

exporta96es tern se desenvolvido no Brasil nos ultimos anos e por este motivo 

e importante analisar a saude de uma empresa de presta9ao de servi9os na 

area de comercio exterior que pode oferecer uma vasta gama de servi9os 

mundialmente. 

1.4. Metodologia 

A metodologia representa OS metodos de investiga96es do pensamento 

correto e do pensamento verdadeiro, que visa delimitar urn determinado 

problema, analisar e desenvolver observa96es, criticar o problema e interpreta

lo a partir das rela96es de causa e efeito (OLIVEIRA, 2001 ). Por isso, diz-se 

que o metoda deriva da metodologia e trata de urn conjunto de processes pelos 

quais se torna possivel conhecer uma determinada realidade, produzir 

determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos ou comportamentos. 

Pode ser compreendido, conseqOentemente, como a forma de pensar para se 

chegar a natureza de urn determinado problema, quer seja para estuda-lo ou 

explica-lo. De acordo com Minayo (2003, p.16), a metodologia consiste no 

caminho do pensamento e a pratica exercida na abordagem da realidade. lnclui 

as concep96es te6ricas de a abordagem, o conjunto de tecnicas que 

possibilitam a constru9ao da realidade e o sopro divino do potencial criativo do 
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investigador. Enquanto conjunto de tecnicas, a metodologia precisa dispor de 

instrumental capaz de encaminhar os impasses te6ricos para o desafio da 

pratica. A valoriza9ao demasiada das tecnicas "produz urn formalismo arido ou 

respostas estereotipadas. Seu desprezo, ao contrario, leva ao empirismo 

sempre ilus6rio em suas conclusoes, ou a especula96es abstratas e estereis". 

Em sintese, o metoda constitui, sumariamente, estabelecer parametres para 

caminhar no conhecimento. 

0 metoda consiste no ordenamento que se deve seguir para alcan9ar 

determinado fim estabelecido ou urn objetivo esperado. 0 metoda cientifico e 

urn tra9o caracteristico da ciemcia aplicada. Fachin (2001) explica que ele 

conduz a uma reflexao critica e consiste em: 

a) postular urn modelo fundamentado nas observa96es ou 

medidas existentes; 

b) verificar os progn6sticos desse modelo com respeito as 

observa96es ou medi96es anteriores; e, 

c) ajustar ou substituir o modelo conforme exigencias de novas 

observa96es. 

A Contabilidade, reconhecida como uma ciencia social, aplica os 

metodos cientificos e seus procedimentos, os quais tendem a possuirem 

caracteristicas pr6prias moldadas as particularidades do estudo do Patrimonio. 

Procedimentos metodol6gicos como o estudo de caso, a observa9ao, e a 

analise hist6rica, sao freqOentes nas pesquisas academicas da Ciencia 

Contabil. Nesse sentido, importa que o pesquisador tenha percep9ao de que o 

enquadramento da Contabilidade como ciencia e definido o Patrimonio como 

seu objeto, confere a mesma a possibilidade de ser estudada a partir de 

metodos previamente estabelecidos, tipicos de uma ciencia social aplicada. 

Entende-se por METODOLOGIA o estudo do metoda na busca de 

determinado conhecimento. Demo (2201, p.19) diz que a metodologia " e uma 

preocupa9ao instrumental. Trata das formas de se fazer ciencia. Guida dos 

procedimentos das ferramentas, dos caminhos." 

A ciencia e a busca do conhecimento sistematico de fenomenos da 

natureza e abrange urn conjunto de conhecimentos racionais - certo ou 
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provaveis - obtidos segundo determinado metodo, sendo sistematizados e 

verificaveis, com a caracteristica adicional de fazerem referencia a objetos de 

uma mesma natureza. 

A metodologia aplicada a este trabalho e urn estudo de caso da empresa 

Schenker do Brasil Transportes lnternacionais Ltda. Yin (2002, p.32) diz que 

o metodo estudo de caso e uma investigac;ao empirica que investiga urn 

fenomeno contemporaneo dentro de seus contexte da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenomeno e o contexte nao estao claramente 

definidos. 

A ferramenta base sera a descric;ao da analise do Balanc;o Patrimonial e 

do ORE da empresa objeto. Ferrari (1982, p. 224) afirma que a "pesquisa 

documental tern por finalidade reunir, classificar e distribuir os documentos de 

todo genero dos diferentes dominies da atividade humana." 

1.5 Dados da empresa 

A empresa Schenker foi fundada em Vienna no ano de 1872, e ao 

Iongo dos anos tern se desenvolvido internacionalmente visando a criac;ao de 

urn conglomerado de empresas, cujo foco e se constituir como urn provedor 

logistico internacional capacitado para atender e satisfazer as necessidades 

dos clientes. 

No anode 2006, a empresa passou por uma ampliac;ao de atendimento 

internacional com a aquisic;ao da BAX Global, que atuava nos Estados Unidos 

nos servic;os de carga aerea e rodoviaria, proprietaria de 19 aeronaves pr6prias 

e grande frota de apoio. 

Atualmente a Schenker possui aproximadamente 55.000 funcionarios, 

distribuidos em 1.500 escrit6rios em 150 paises. 

A filial brasileira foi fundada em junho de 1973, e tern hoje 

aproximadamente 450 funcionarios divididos em 19 escrit6rios regionais. Em 

conjunto com a rede mundial da organizac;ao, a Schenker do Brasil oferece 

servic;os de transporte aereo, maritime, desembarac;o aduaneiro e servic;os 

correlates. 
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A Schenker do Brasil posiciona-se como uma das lideres de mercado 

no segmento de logistica integrada, possuindo profissionais altamente 

qualificados e, devidamente capacitados para melhor atender as necessidades 

dos clientes, juntamente com moderna tecnologia de informa9ao - tracking. 

0 bra9o brasileiro tambem atua com desembara9o aduaneiro de 

cargas, servi9o essencial para o transporte internacional e, para fechar o 

circuito, a Schenker do Brasil disponibiliza profissionais qualificados e com 

muita experiencia nas diversas regulamenta96es de importa9ao e exporta9ao, 

permitindo que a empresa ofere9a solu96es integradas: 

• experiencia em regulamenta96es; 

• especialista em importa9ao e exporta98o; 

• emissao de documentos; 

• drawback, importa9ao temporaria, ex tarifario, recof, linha azul, etc.; 

• remo9ao; 

• consultorias sobre libera96es alfandegarias e comercio exterior. 

A empresa foi a primeira agencia de cargas no Brasil a obter o 

certificado ISO 9002, obtido em 1996, e tambem a primeira na obten9ao do 

certificado na versao ISO 9001:2000 em agosto de 2003. 

1.5.1 Valores 

Os valores da empresa Schenker do Brasil Transportes lnternacionais 

sao orienta9ao ao cliente, excelencia nas opera96es, reconhecimento de 

nossos funcionarios - trabalho em equipe, ampla rede de escrit6rios,qualidade, 

lucratividade, conhecimento tecnico, desenvolvimento/crescimento 

1.5.2 Filosofia e missao 

Oferecer aos clientes todos os servi9os de logistica a partir de uma 

(mica fonte. 

1.5.3 Visao 

Posicionar a EMPRESA como a melhor escolha como parceira de 

logistica integrada. 
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1.5.4 Produtos 

1.5.4.1 Aereo 

Schenker Air e o nome do produto que cobre o transporte aereo 

intermodal de porta a porta em tempo definido. A alta qualidade e eficiencia 

estao baseados em rela<;oes contratuais de longa dura<;ao com companhias 

aereas de primeira linha. 

Schenker Jet Cargo first e para embarques expressos que nao podem 

esperar. Servi<;o de primeira classe com tempo de transito de 1 a 2 dias a 

partir do aeroporto de origem ate o aeroporto de destino. 

Schenker Jetcargo bussiness e o servi<;o padrao para embarques 

urgentes. Consolidados aereos com servi<;o de primeira classe com tempo de 

transito de 3 a 4 dias a partir do aeroporto de origem ate o aeroporto de 

destino. 

Schenker Cargo Economy e ideal para embarques aereos que podem 

demorar de 5 a 6 dias a partir do aeroporto de origem ate o aeroporto de 

destino. 

Schenker Skybridege e urn servi<;o multimodal, metade aere e metade 

maritima o que reduz custos e tempo de transito. 

1.5.4.2 Marftimo 

Schenker Ocean e o nome do produto que cobre o transporte maritima 

intermodal de porta a porta em tempo definido. A alta qualidade e eficiencia 

estao baseadas em rela<;oes contratuais de longa dura<;ao com armadores 

confiaveis de primeira linha. 

Schenker Complete e o servi<;o para embarques FCL (Full container 

load)., ou seja o produto a ser transportado ocupa o espa<;o do container. 

Schenker Combine e o servi<;o para embarques LCL (Less than a 

container load), ou seja, a carga nao ocupa tanto espa<;o do container e podera 

ser embarcada com outros cargas de outros clientes e fornecedores. 
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Schenker Project e o servic;o para embarques complexos, com 

dimensoes que excedem padroes e necessitam de cuidados e equipamentos 

especiais. 

Neste modal, a Schenker emitie a documentac;ao necessaria para 

importar e exportar junto ao armador e faz o controle diario da locomoc;ao da 

carga. 

1.5.4.3 Desembarac;o Aduaneiro 
A Schenker possui estrutura pr6rpia de desembarac;o aduaneiro para 

importac;ao e exportac;ao, que conta com urn time de profissionais altamente 

qualificados e com vasta experiencia nas diversas regulamentac;oes e 

legislac;ao aduaneira, o que permite oferecer soluc;oes integradas eficazes e 

confiaveis. 

A Schenker pode coordenar armazenagem alfandegada, administrac;ao 

d ordem de compra, colocac;ao dos pedidos no fornecedor, emissao de custeio 

e Nota Fiscal Complementar, Drawback e desembarac;o de importac;ao e 

exportac;ao temporaria, substituic;ao em garantia Portaria 150/82, Ex-tarifario, 

RECOF, linha azul, remoc;ao e fazer consultoria de comercio exterior e 

liberac;oes alfandegarias. 

A Schenker tern tambem excelente relacionamento com autoridades 

brasileiras e entidades governamentais, softwares especificos para 

Desembarac;o Aduaneiro e equipe de Informatica com experiencia no 

desenvolvimento de interface conectada aos clientes, o que permite maior 

integridade nas informac;oes com melhoria de produtividade e reduc;ao de lead 

time nos processos de Desembarac;o Aduaneiro. 

1.5.4.4 Logistica lntergrada 
Em anos de experiencia em transportes internacionais a Schenker 

desenvolveu a mais compreensiva e exclusiva soluc;ao de gerenciamente de 

supply chain disponivel no mercado. A Schenker possui o meio de 

desenvolves a soluc;ao logistica ideal usando uma estrutura metodologica 
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testada e aprovada que aumente a eficiencia dos processos reduzindo cutos e 

protege a cadeida de suprimentos. 

A Schenker possui uma infra-estrutura global e integrada de supply 

chain management, tern solu96es logfsticas como: sequency, reembalagem, Kit 

Assimbly Kanbam, Supermaerket systems, fornecimento just in time, production 

line feeding, remanejamento de caixas vazias, distribuil(ao, armazenagem, 

gerenciamento de estoque, ordem picking, etiquetagem, paletizal(ao, cross 

docking, gerenciamento de inventario, controle de entrega e de embarque. 

1.5.4.5 Transporte Rodoviario 
A Schenker oferece transporte rodoviario combinado com o transporte 

internacional. Sao opera96es diarias para mais de 5000 rotas, conectando 

todo o mundo com um servil(o porta a porta que e rapido, eficiente e confiavel. 

Redes nacionais poderosas que ofereceram um servi9o de transporte rapido 

por todo o Brasil e a mais sofisticada tecnologia da informal(ao e comunical(ao. 

A Schenker e lider absoluta no transporte rodoviario da Europa. 

1.5.4.6 Seguro lnternacional de Cargas 

0 seguro de transporte e indispensavel para oferecer toda a seguran9a 

necessaria no transporte de cargas, garantindo eventuais perdas ou avarias 

durante o processo de transporte na cadeira de logfstica internacional, A 

contratal(ao do seguro internacional e simples, rapida e oferece um alto custo 

beneffcio que pode ser percebido pela ampla cobertura e alcance global que a 

Schenker oferece em parceria como UNIBANCO/AIG. 

A ampla cobertura com garantia compreensiva para bens, fretes, 

despesas, lucros esperados e impastos. 0 seguro internacional tern programa 

de assistencia a descaga e uma equipa formada por engenheiro especializados 

na prevenl(ao de perdas, recomendando aos clientes medidas como re

embalagem, armazenagem que diminuam a incid}encia de riscos de avarias e 

perdas de produtos durante o transporte nacional e internacional. 
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1.5.4.7 SCHENKER SWORD - SCHENKER WORDLWIDE ONLINE 

REALTIME DATA NETWORK 

E-Schenker e uma interface de internet que reune todos os sistemas 

Schenker nos modais aereo, maritime e rodoviario. 

E a troca eletronica de dados com todos os escrit6rios, sistema de 

tracking trace, sistema de informa<;ao e rastreamento, sistema operacional 

padrozinado no mundo inteiro e solu<;oes de tecnologia da informa<;ao sob 

medida para os clientes. 

1.5.5 Planejamento estrategico e empresarial da empresa 

1.5.5.1 Planejamento Estrategico 
Com base nos objetivos estipulados pela empresa, que dizem respeito 

a urn incremento continuo das vendas, oferecer atendimento com maior 

qualidade, atingir o gerenciamento de contas especiais pode-se identificar os 

seguintes fatores-chave de sucesso: 

• localiza<;ao; 

• quadro de pessoal qualificado; 

• servi<;os de qualidade; 

• pre<;o e qualidade do atendimento; 

• gama de servi<;os. 

Levando em considera<;ao esses fatores-chave de sucesso e em torno 

da etapa de diagn6stico estrategico, no aspecto analise interna, pode ser 

verificado na Schenker do Brasil seguintes pontos fortes: 

• servi<;os de qualidade; 

• gama de servi<;os (ampla variedade de servi<;os); 

• fornecedores (confiaveis); 

• localiza<;ao (facil acesso); 

• pre<;o; 

• baixa rotatividade dos funcionarios (existem funcionarios que estao a 

mais de dez anos na empresa); 

• salaries em dia; 

• decisao dos rumos da empresa descentralizada; 
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• vontade e disponibilidade em aprender e evoluir (este sentimento esta 

presente em todos os membros da empresa). 

No que se refere aos pontes fracos, pode-se observar os seguintes 

aspectos: 

• os funcionarios nao tern em mente todos os objetivos estipulados pela 

Schenker do Brasil; 

• deficiencias no planejamento estrategico (seja ele orientado para os 

neg6cios, ou para o setor financeiro contabil). 

No que confere a analise dos fatores externos, o que se pode observar 

em termos de oportunidade a Schenker do Brasil, segue destacadas a seguir: 

• presenc;a de poucos concorrentes no mercado local; 

• proximidade com o Mercosul (pode aumentar a clientela da Schenker do 

Brasil e quem sabe projeta-la para o ramo das exportac;oes); 

• marca forte (quando se pensa em logistica e transporte internacional, 

urn dos primeiros nomes que vern a mente dos consumidores e a 

Schenker do Brasil); 

• inserida ha muito tempo no mercado (grande tradic;ao no setor). 

A respeito das ameac;as observadas atraves da analise externa pode

se destacar os seguintes fatores: 

• baixa do d61ar (pode tornar mais atrativos os servic;os da empresa); 

• nao tern identificado de forma clara o perfil de seus clientes (nao tern, 

por exemplo, dados referentes ao consume medic de seus clientes); 

• ramo de atuac;ao da Schenker do Brasil de facil penetrac;ao no mercado 

por outros concorrentes. 

Assim, como os objetivos ja almejados, foram identificadas na empresa 

a necessidade de se aprimorar inicialmente nos seguintes aspectos: 

• identificar de forma clara o perfil de seus clientes; 

• . quadro de pessoal precisa ter em mente de forma clara e concisa os 

objetivos da Schenker do Brasil. 
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1.5.5.2 Planejamento Operacional 

A Schenker do Brasil adota a metodologia da espiral da qualidade para 

promover melhoria continua dos resultados dos servic;:os e do proprio nfvel do 

planejamento operacional, conforme fluxograma a seguir: 

FONTE: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS 

I PLANO ESTRATEGICO I L 

I 
l Definic;ao de metas locais e globais I 

I 
l Definic;ao de metas especificas para cada segmento J 

I 
l Elaborac;ao de projetos operacionais I 

I 
I Orc;amentos I 

ajustes e I 
correc;oes I Organizac;ao dos servic;os e processes I 

I 
r Definic;ao de padroes e indicadores I 

I 
I lmplantac;ao dos servic;os I 

I 
{ Acompanhamento e controle I 
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Modelo de Gestao da Empresa 

A administrac;ao participativa e uma filosofia que exige que o 

processo organizacional de tomadas de decisoes seja feito de forma que os 

recursos e responsabilidades necessarios sejam estendidos ate os niveis 

hierarquicos mais apropriados. 0 prop6sito da administrac;ao participativa e 

assegurar que decisoes efetivas sejam feitas pelas pessoas mais qualificadas. 

Na administrac;ao participativa, pode-se observar a formac;ao de celulas 

de servic;o, que se tornam auto-gerenciaveis. Onde cada colaborador e 

responsavel por uma ou mais tarefas do processo produtivo. No interior da 

Schenker do Brasil existem cinco celulas de servic;os (segmentos) e cada 

celula desenvolve uma atividade diferente para se chegar aos servic;os 

prestados. Sao desenvolvidos entre vinte a trinta servic;os diferentes, onde, 

para cada servic;o existe uma meta mensal diferente - de acordo com as 

atribuic;oes de cada urn. 

Como uma das teorias da administrac;ao participativa, e o estilo de 

participac;ao de cada colaborador, tornando-o mais comprometido com a 

organizac;ao. Na Schenker do Brasil os colaboradores tern o dever de participar 

na hora da tomada de decisoes, pois cabe a eles chegar as metas impostas 

pelos supervisores. 

A relac;ao entre gerentes e colaboradores e muito importante, e na 

empresa a relac;ao entre gerente e colaborador e muito proxima, pois 

diariamente os supervisores passam para saber dos conflitos e problemas de 

cada setor de servic;os, formando assim urn relacionamento mais integrado 

entre a administrac;ao e execuc;ao dos servic;os. 

Para a Schenker do Brasil, trabalhar com linha de servic;os diferenciada 

e a formac;ao de equipe sao muito importantes, pois a cada dia as metas de 

cada setor aumentam e as equipes tern que estar mais integradas e interagindo 

sempre entre eles, para descobrir os problemas. 0 monitoramento das metas e 

diario e caso exista alguma discrepancia em relac;ao ao esperado, os 

encarregados sao convocados para uma reuniao para se apurar os motivos do 

ocorrido. 
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0 espirito empreendedor esta muito presente nas organizac;oes, devido 

a competic;ao de mercado e forc;ando as organizac;oes a inovar cada vez mais, 

focando resultados. 

Uma caracteristica interessante do empreendedor e sua capacidade de 

identificar oportunidades. Os empreendedores, na maier parte das vezes, nao 

esperam que alguem lhes digam que este ou aquele neg6cio e born. Par 

iniciativa propria, trabalham suas estrategias, e quando identificam uma 

oportunidade, pesquisam o mercado e descobrem suas necessidades. 

Analisam tambem a concorrencia, testam seus produtos e servic;os, e buscam 

fornecedores que possam agregar vantagens e/ou diferenciais aos seus 

projetos. Urn born planejamento, e usa destas estrategias permitem que se 

desenvolvam neg6cios melhores que os outros. 

Atuar no setor de transporte exige que o empreendedor entenda que o 

mercado e cheio de mudanc;as e desafios constantes e que o mesmo 

apresenta suas complexidades. Neste mercado de atuac;ao da empresa nao se 

espera acontecer, nele se faz. Portanto, para fazer frente a tudo isto, e 

necessaria ser agil, focar as ac;oes em seus clientes, monitorar a concorrencia; 

manter uma comunicac;ao empresarial planejada, mostrar-se bern e conquistar 

o mercado. Soma-se ainda a capacidade de gerenciar pessoas. E precise 

saber aproveitar o talento de cada elemento de sua equipe, pais e com 

pessoas que se alcanc;a a necessaria qualidade nos servic;os. Tudo isto exp6e 

mais uma caracteristica do empreendedor: ser comunicativo, born em 

negociac;oes, e que tenha uma boa rede de relacionamentos. 

A Schenker do Brasil tern urn projeto voltado a inovac;ao, pais seus 

servic;os tern uma grande concorrencia. Para que isto nao afete o seu 

rendimento e necessaria estar sempre buscando novas servic;os agregados, 

novas niches de mercado, para estar sempre a frente dos concorrentes. Para 

que isto ocorra, a empresa tern urn setor responsavel par buscar novas 

tendencias de mercado e servic;os, observando o mercado externo, pais 

trabalham com projetos para o mercado futuro. 

A estrutura da Schenker do Brasil e flexivel, paise adaptada para cada 

novo projeto implantado, devido a inovac;ao constante dos seus servic;os, 
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utilizando urn planejamento estrategico para definir os novas modos de atuagao 

e servigos agregados. 

1.5.5.3 Controles lnternos da Empresa 

Controle administrative 

Os controles administrativos da Schenker do Brasil compreendem o 

plano de organizagao do sistema interno, focando: 

registros estatisticos; 

estudo de tempos e movimentos; 

avaliagao de desempenho; 

controle fisico e de qualidade; 

analise mercadol6gica; 

pianos de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

seguranga. 

Controle Contabil 

Os controles internos relatives ao sistema contabil dentro da empresa se 

ocupam em atingir objetivos, como, por exemplo: 

Que as transagoes sejam executadas de acordo com autorizagao geral 

ou especifica da administragao. 

Que todas as transagoes e outros eventos sejam prontamente 

registrados no valor correto, nas contas apropriadas e no periodo contabil 

apropriado, de forma a permitir a preparagao de demonstragoes contabeis de 

acordo com uma estrutura conceitual identificada para relat6rios contabeis. 

Que o acesso a ativos e registros somente seja permitido com 

autorizagao da administragao. 

Que os ativos registrados sejam comparados com os ativos existentes a 

intervalos razoaveis e que se tomem medidas apropriadas quando houver 

qualquer diferenga. 
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1.5.5.4 Sistemas de informa<;oes gerenciais 

0 sistema de informagoes gerenciais da Schenker do Brasil e 

representado pelo conjunto de subsistemas, que permitem caracterizar as 

informagoes basicas que serao necessarias a contribuigao dos cadastros de 

cada subsistema. A empresa deve ser enfocada do ponto de vista de suas 

fungoes e atividades, independentemente da estrutura organizacional vigente. 

As areas funcionais do sistema de informa<;oes gerenciais (SIG) presentes na 

empresa sao: 

• marketing; 

• administragao financeira; 

• administragao de recursos humanos; 

• administragao de servigos; 

• Gestao empresarial. 

1.6 A importancia da logistica nos dias de hoje 

No novo ambiente economico atual percebe-se que a logistica passou 

a desempenhar urn papel de importante ferramenta auxiliar nos processes da 

cadeia produtiva. As grandes empresas tern avaliado os processes logisticos 

para desenvolver estudos das melhores formas de alocagao de recursos, 

desde a compra da materia-prima ate a chegada do produto ao consumidor 

final. 

lnserido nesse contexte pode-se colocar o processo de distribuigao, por 

se tratar de ponto fundamental no resultado final dos processes economicos, 

nos quais o custo, o tempo e a qualidade de servigos passam a ser indicadores 

diferenciais para explorar as vantagens competitivas. Diante disso, para 

atender as necessidades do consumidor no mercado internacional em termos 

de tempo e com qualidade total e necessaria que sejam observados dois 

fatores no comportamento dos exportadores e importadores no que se refere a 

tomada de decisao quando vendem ou compram mercadorias: o tempo de 

entrega, a qualidade do produto (carga) e os servigos para transporta-lo ate o 
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destine final, aspectos esses, que sao de extrema importancia no que diz 

respeito a competitividade em relagao aos outros fornecedores. 

Para isso as empresas do setor necessitam de um sistema de 

transportes internacional. Conforme Lopez (2000, p. 33) "o transporte 

internacional refere-se ao deslocamento fisico da mercadoria desde o local de 

produgao ou armazenamento para venda, ate o local de utilizagao final, 

conforme determinado pelo importador". 

Da analise da distribuigao modal dos transportes, tem-se os seguintes: 

aquaviario, aereo, rodoviario, ferroviario e dutoviario. A caracteristica da 

multimodalidade no transportes de cargas e que a mercadoria pode ser 

transportada por mais de um modal e sob a responsabilidade de (mica 

transportador ou operador de transporte multimodal, exigindo assim uma 

logistica de transporte com exercicio permanente. A vantagem da 

multimodalidade e permitir atalhos de unico responsavel pelo transporte da 

carga desde a sua origem ate o seu destine. 

Diante disso, para Rodrigues (2000, p. 30) 

Multimodal e quando a unidade de carga e transportada 

em todo percurso utilizando duas ou mais modalidades de 

transporte, abrangidas por um unico contrato de 

transporte. A coleta e a movimentagao de mercadorias 

para unitizagao, bern como as operagoes ap6s sua 

entrega no local de destine estabelecido no contrato de 

transporte nao caracterizam o transporte multimodal nem 

dele fazem parte. 

0 setor de transportes em ambito internacional e dominado pelos 

operadores maritimes, que movimentam mais de 70% do comercio mundial em 

volume, e 16% estao nas concentrados nos operadores aereos, contudo, estes 

representam uma pequena parcela do total em relagao a peso/volume. 0 

restante e transportado por caminhao, trem ou duto 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Analise Financeira 

Para que o analista possa verificar a situac;ao economico-financeiro de 

uma empresa, torna-se fundamental o recurso a alguns indicadores, sendo que 

os mais utilizados sao aqueles que assumem a forma de relat6rios. Estes 

apresentam uma vantagem, nao s6 de tornar mais precisa a informac;ao, como 

tambem de facilitar comparac;oes, quer para a mesma empresa, ao Iongo de 

um certo periodo de tempo, quer entre empresas distintas, num mesmo 

referendal de tempo. Contudo, convem salientar que os relat6rios apenas 

constituem um instrumento de analise, que deve, ser complementado por 

outros tantos. Com efeito, a analise de indicadores, fornece apenas alguns 

indicios que o analista devera procurar confirmar atraves do recurso a outras 

tecnicas. A tecnica mais utilizada pela analise financeira e a que recorre aos 

relat6rios, um instrumento de apoio para sintetizar uma enorme quantidade de 

informac;ao, e comparar o desempenho economico-financeiro das empresas ao 

Iongo do tempo. Constituem assim uma base da analise financeira, mas nao 

dao respostas. Essas encontrar-se-ao nos aspectos qualitativos da gestao. Os 

relat6rios financeiros contem, como qualquer instrumento de medida, 

vantagens e inconvenientes. 

No que concerne as vantagens dos relat6rios, estas podem sintetizar-se 

em: 

a) A elaborac;ao do diagn6stico financeiro de uma empresa baseia-se no 

triangulo da liquidez, estrutura financeira e rentabilidade que tern subjacente os 

racios 

b) Permitem tirar conclusoes com base em dados quantificados 

c) Possibilitam a utilizac;ao de grandes quantidades de informac;ao de 

modo relativamente sintetico, simples e objetivo. 

24 



d) Permitem tratar uma amostra constitufda par dados de varias 

empresas num s6 momenta de tempo ou usar dados de uma s6 empresa 

reportados a varios anos 

e) Contribuem para determinar a performance das empresas em termos 

de rentabilidade, solvabilidade, liquidez e equilibria financeiro 

Quanta as desvantagens podemos resumi-las em: 

a) Se tiver havido incorrer;oes ao nfvel dos Balanr;os, Demonstrar;oes de 

Resultados e Anexos, os relat6rios refletirao essas incorrer;oes. 

b) Em relar;ao a determinados fenomenos, os relat6rios financeiros 

podem nao sera base de dados mais adequada para a sua analise. 

c) As empresas podem realizar atividade em varios segmentos de 

neg6cios. Cada empresa tern uma classificar;ao das atividades economicas 

que corresponde a area de neg6cio mais importante, se as conclusoes 

disserem respeito a um s6 segmento e nao a atividade global da empresa, os 

resultados dos relat6rios podem ser enviesados 

d) As polfticas de provisoes e de amortizar;oes adaptadas pelas 

empresas podem ser diferentes e conduzir a distorr;oes ao nfvel dos relat6rios. 

e) Os relat6rios financeiros sao apenas um instrumento de analise que 

pode e deve ser complementada par outros; tratam apenas dados 

quantitativos, nao tendo em considerar;ao fatores qualitativos como a etica, 

motivar;ao, etc .. 

A analise financeira atraves relat6rios s6 tern sentido se existir uma base 

de comparar;ao. Para tal, uma fonte de informar;ao sao as centrais de 

balanr;os), bern como a informar;ao publicada pelas associar;oes de industria e 

comercio. Outra fonte possfvel, sao os relat6rios de contas das empresas 

concorrentes. 

Podem construir-se inumeros relat6rios, mas a sua utilizar;ao vai 

depender sobretudo dos objetivos de analise: qual a natureza dos fenomenos 

que se pretende medir ou revelar, quais as fontes de informar;ao que se vao 

utilizar, etc ... 
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Os dados utilizados para calcular os relat6rios sao na sua grande 

maioria retirados dos principais documentos financeiros das empresas : 0 

Balan9o; A Demonstrayao de Resultados; Demonstra9ao Fluxos Caixa. 

Os relat6rios sao fundamentais para o conhecimento da situa9ao e 

evolu9ao economico-financeiro de uma empresa ao Iongo do tempo, servem 

tambem para perceber a sua evolu9ao futura. 

Para os analistas e importante saberem escolher bern os relat6rios que 

satisfa9am os objetivos da analise que pretendem fazer. 

Os principais utilizadores e interessados dos relat6rios na analise 

financeira sao: 

• lnvestidores • Acionista • Gestores • lnstitui96es Financeiras • Balsa de 

valores • Fisco. 

As tecnicas de analise de balanyOS sao utilizadas pelos gestores 

financeiros para que dados sejam transformados em informa96es sabre o 

diagn6stico da empresa em questao. Para que estes dados sejam 

transformados em informay6es, observa-se que a fun9ao financeira das 

organiza96es se refere, principalmente, sabre as decisoes de investimento, 

financiamento e analise, planejamento e controle financeiros. 

As decisoes de investimento sao aquelas que se referem a aplica9ao de 

bens e direitos das empresas, ou seja, em ativos que serao convertidos em 

caixa a curto prazo (ativo circulante), ou a Iongo prazo (realizavel a Iongo prazo 

e ativo permanente). Quanta as decisoes de financiamento, referem-se as 

capta96es de recursos, que podem ser obriga96es a serem pagas a curta 

prazo (passivo circulante) ou a Iongo prazo (exigivel a Iongo prazo e patrimonio 

liquido), como tambem obriga96es a serem retornadas a terceiros (passivo 

circulante e exigivel a Iongo prazo) ou aos acionistas/proprietarios da empresa 

(patrimonio liquido). Tais decisoes, de investimento ou financiamento devem 

ser planejadas, coordenadas, 

avaliadas e controladas pelos gestores, sendo que a saude economico

financeira das organiza96es depende de sua adequa9ao em fun9ao do setor de 

atividade, bern como dos padroes da propria empresa, fixados ao Iongo dos 

anos, considerando variaveis economicas que interferem no processo. 
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Diversos autores, tais como Gitman (1997), Braga (1989) e Assaf Neto 

(2002) afirmam que a analise economico-financeira das empresas, ou chamada 

analise dos demonstratives contabeis/financeiros OU analise de balanyOS visa 

diagnosticar a situa9ao passada, revelando suas condi96es atuais e 

possibilitando projey6es futuras. ludicibus (1994, p.20) afirma que a analise das 

demonstra96es contabeis se trata da "[ ... ] arte de saber extrair rela96es uteis, 

para o objetivo economico que tivemos em mente, dos relat6rios contabeis 

tradicionais e de suas extensoes e detalhamentos, se foro caso". 

Matarazzo (1998) cementa que a contabilidade fornece os 

demonstratives, que sao dados brutos a serem lapidados pelos analistas, 

transformando tais demonstratives em informa96es, e a eficiencia de uma 

analise e mensurada pela qualidade das informa96es depreendidas. As 

informa96es provenientes destas analises evidenciam, par exemplo, "[ ... ] a 

atratividade de investir em a96es de determinada companhia, se urn credito 

solicitado merece ou nao ser atendido, se a capacidade de pagamento 

(liquidez) encontra-se numa situa9ao de equilibria ou insolv€mcia, se a 

atividade operacional da empresa oferece uma rentabilidade que satisfaz as 

expectativas dos proprietaries de capital, e assim par diante" (ASSAF NETO, 

2001' p.48). 

Normalmente os analistas utilizam dados provenientes de dais 

demonstratives contabeis para retirar suas conclusoes: do Balan9o Patrimonial 

e do Demonstrative do Resultado do Exercicio. Silva (1999) afirma que o 

Balan9o Patrimonial destaca uma fotografia da empresa em determinado 

momenta, separando-a em ativo (lado direito, representando os bens e direitos) 

e passive (lado esquerdo, representando as obriga96es). 

Quanta ao ORE - Demonstrative do Resultado do Exercicio, demonstra 

a rela9ao de receitas, custos, despesas e Iueras da empresa, essencialmente, 

referente a urn determinado exercicio social. Matarazzo (1998) afirma que tal 

demonstrative contabil demonstra os incrementos e redu96es causados no 

Patrimonio Uquido da empresa em fun9ao das opera96es realizadas par ela no 

exercicio social a que se refere. Mas e importante destacar que o born analista 

nao observa somente o resultado dos calculos percentuais, indicadores, entre 
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outros; convem tambem analisar a cultura da organizagao, o setor ao qual a 

empresa pertence, os fatores polftico-economicos que possam intervir em 

decisoes futuras, a disponibilidade tecnol6gica e de recursos materiais, 

financeiros e humanos, bern como da competitividade ambiental, ou seja, 

fatores internos e externos a empresa que influenciam na sua condugao. 

Analisar demonstratives sem os devidos ajustes pode levar a conclusoes 

erroneas sobre a realidade da empresa. 

Lembrando que tambem e importante observar que as demonstragoes 

contabeis devem ser reclassificadas ou padronizadas, possibilitando 

comparagoes entre empresas distintas e entre periodos diferentes. 

Representados de forma homogemea, facilita o entendimento e 

visualizagao para que a analise seja realizada de forma eficiente e eficaz 

(SILVA, 1999). Alem disso, a padronizagao possibilita que valores de pouca 

representatividade nao sejam enfatizados, e outros de grande relevancia sejam 

evidenciados. Ha de se verificar que o conceito contabil de materialidade 

tambem se aplica neste 

sentido, de analise gerencial das demonstragoes contabeis. 

Outra observagao importante e com relagao a corregao monetaria. 

Apesar de nao haver mais esta modalidade no Brasil, deve-se atentar para esta 

necessidade, e para a pesquisa em questao foi utilizada a atualizagao via 

IGPM, aplicada para os demonstratives de forma gerencial para permitir 

comparagoes entre a situagao da empresa no decorrer dos anos. A seguir 

serao explicitadas as tecnicas mais comuns de analise de balangos, 

especificamente estatica, cabendo ressaltar que sao inumeros os indicadores 

que se utilizam para realizar este diagn6stico. No entanto, optou-se por 

selecionar os mais utilizados pelos analistas, bern como os que sao mais 

comentados pelos autores da area, a saber: liquidez geral, liquidez corrente, 

liquidez seca, liquidez imediata, participagao do capital de terceiros, 

composigao do endividamento, imobilizagao do patrimonio liquido, giro do ativo 

(produtividade), margem liquida,rentabilidade do ativo e rentabilidade do 

patrimonio liquido. 
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Antes, porem, sao explicitados conceitos de analise vertical e horizontal 

das demonstragoes contabeis, tecnicas uteis para verificagao da situagao da 

empresa ao Iongo do tempo, comparando sua situagao de forma longitudinal 

2.2 Analise vertical e Horizontal 

A analise vertical e uma tecnica utilizada para visualizar a situagao de 

demonstrag6es contabeis quando determina o percentual que cada conta do 

Pianos De Contas da empresa possui com relagao ao seu total. 

Utilizando esta tecnica, por exemplo, e possfvel observar se ha 

excedente de aplicagao em imobilizado, pouco montante investido em estoque 

ou grande montante emprestado em bancos. Sendo assim, ao verificar o 

percentual de cada conta com relagao ao seu todo, e possfvel evidenciar a sua 

real importancia no conjunto. 

Por meio desta analise, e possfvel, verificar se uma empresa possui 

estrutura de investimento ou financiamento compatrvel com outras empresas 

do mesmo setor. Por exemplo, e comum identificar uma maior imobilizagao por 

parte de empresas industriais, mas e incomum observa-la em empresas 

comerciais.A importancia da metodologia da analise vertical, que visa 

estabelecer proporg6es percentuais, permite comparag6es entre 

demonstrag6es financeiras da empresa analisada e de suas concorrentes, pois 

retira as diferengas de valoragao em moeda, transformando-as em uma moeda 

universal, ou seja, o percentual de participagao de cada conta no seu todo 

(MORANTE, 2007). 

Em contra partida, a analise horizontal, e possfvel observar as 

mudangas da empresa nas contas patrimoniais ao Iongo do tempo. Ao realizar 

a analise horizontal, e possfvel constatar a evolugao de cada conta de forma 

mais lomga, identificando como a empresa se desenvolveu no perfodo e quais 

sao suas possfveis tendemcias. E uma serie hist6rica, em que se avaliam 

aumentos e diminuig6es de valores ao Iongo do tempo (NEVES & VICECONTI, 

1999). 

Segundo Padoveze (2007, p. 430) a analise horizontal e uma analise de 

crescimento (ou de variagao). Tomam-se como 100% todas as contas de um 
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determinado perfodo e se faz uma relagao percentual em cima dos 

dados deste perfodo. 0 novo numero relativo indica o quanto o dado do 

perfodo subsequente e maior ou menor que do perfodo anterior. 

Como e comum serem utilizados varios perfodos, a variagao sequencia! 

e consecutiva acaba indicando uma tendencia do crescimento (ou diminuigao). 

Morante (2007) afirma que tal metodo possibilita comparagoes de 

exercfcios distintos de uma mesma empresa, identificando variagoes positivas 

ou negativas. 

Por meio desta analise e possfvel constatar que agoes estao atingindo 

as estrategias previstas, ou se e necessaria realizar alguma modificagao na 

condugao da empresa. Portanto, trata-se de urn meio de diagnosticar situagoes 

para possibilitar melhorias futuras. 

2.2.1 indice de analises financeiras 

A analise financeira (liquidez) normalmente e de interesse dos 

fornecedores da empresa em analise. Liquidez representa a capacidade de 

pagamento da empresa, e identifica a situagao financeira da organizagao 

(MATARAZZO, 1998). Uma empresa que possui liquidez e aquela que possui 

recursos (ativos) para pagamento das suas dfvidas (passivos) no prazo 

determinado. 

Os indicadores que medem a capacidade financeira relacionam os ativos 

circulantes com os passivos circulantes, a excegao do fndice de liquidez geral, 

que relaciona ativos e passivos tambem de Iongo prazo. 

Liquidez Geral identifica se a empresa tern capacidade de pagar suas 

dfvidas tanto a curto quanto a Iongo prazo. E representado pela seguinte 

relagao (MATARAZZO, 1998): 

LIQUIDEZ GERAL = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo I 

Passivo Circulante + Exigfvel a Longo Prazo 

Liquidez Corrente 
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Uma empresa possui liquidez corrente se tern capacidade de pagar suas 

dividas a curta prazo. E representado pela seguinte rela<;ao (MATARAZZO, 

1998): 

LIQUIDEZ CORRENTE= Ativo Circulante I Passive Circulante 

Tal indicador, para fins de analise financeira, deve ser considerado, 

segundo Morante (2007, p. 32), "quanta maier, melhor para a seguran<;a do 

credor". 

Uma empresa possui liquidez seca se tern capacidade de pagar suas 

dividas a curta prazo, desconsiderando os estoques, que sao os ativos que 

possuem menor liquidez em termos de ativos de curta prazo (circulantes). 0 

estoque precisa ser vendido para ser convertido em caixa, e muitas vezes 

ainda e vendido a prazo, transferindo-se para contas a receber e, 

posteriormente, para caixa. E representado pela seguinte rela<;ao 

(MATARAZZO, 1998): 

LIQUIDEZ SECA = AC- Estoques /PC 

Morante (2007, p. 32) revela que o indice de liquidez seca possui como 

inten<;ao verificar os ativos de conversao mais rapida, comparando-se com as 

obriga<;oes de curta prazo da empresa, sendo que se trata de urn "indice 

bastante exigente, e seu resultado para efeito de analise financeira sera 

considerado, quanta maier, melhor para a seguran<;a do credor." 
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Liquidez lmediata e quando a empresa possui de dinheiro em caixa 

(disponivel imediato) com relagao as dividas de curta prazo. E representada 

pela seguinte relagao (MATARAZZO, 1998): 

Liquidez lmediata = Disponivel /Passivo Circulante 

Morante (2007, p. 33) afirma que tal indicador e "bastante rigoroso e 

pouco explorado, ate pela dificuldade de obtengao de resultados satisfat6rios 

na data do balango, uma vez que o disponivel, quando composto de aplicagoes 

financeiras, pode ser circunstancial". 

2.2.2 Analise Estrutural 

Os indicadores que se referem a estrutura de capital demonstram a 

composigao do financiamento da empresa. Sao subdivididos entre participagao 

de capitais de terceiros, composigao de endividamento, imobilizagao do 

patrimonio liquido e capitalizagao. 

A participagao de capitais de terceiros e urn indicador que procura 

evidenciar o montante de capitais de terceiros com relagao ao capital proprio 

investido na empresa. Quanta maior e este indicador, maior a dependencia da 

empresa com relagao a recursos de terceiros, aumentando o seu risco. No 

entanto, e importante ressaltar que ter dividas faz parte do neg6cio; deve-se, 

no entanto, verificar se existe liquidez, ou seja, capacidade de paga-las. 

0 indice de participagao de capitais de terceiros e representado pela 

seguinte relagao (MATARAZZO, 1998): 

PCT =Capitais de Terceiros x 1 00/Patrimonio Uquido 

A composigao de endividamento e urn indicador que relaciona o 

montante de obrigagoes de curta prazo em fungao do total de capital de 

terceiros tornado como financiamento da empresa. Indica o perfil da divida, se 

e mais a curta ou mais a Iongo prazo. Se o perfil da divida for de Iongo prazo a 

empresa tern mais tempo de gerar recursos para pagamento desta; por outro 
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lado, o oposto tambem e verdadeiro, ou seja, caso a divida seja mais a curto 

prazo, esta assinala urn risco maior da empresa de nao dispor de recursos para 

quita-la. E representado pela seguinte rela9ao (MATARAZZO, 1998): 

Composiyao de Endividamento =Passivo Circulante x 1 00/Capitais de 

Terceiros 

A imobiliza9ao do lmobilizayao do Patrimonio Uquido indica uma rela9ao 

muito importante entre o valor investido pelos acionistas/proprietarios 

(patrimonio lfquido) e o valor aplicado em ativo permanente, que sao os 

geradores de recursos para a empresa a Iongo prazo. A medida que a 

empresa investe mais do seu recurso proprio em ativo permanente, menos 

recurso permanece para investimento em ativo circulante, tornando maior a 

dependencia do ativo circulante com rela9ao ao capital de terceiros. E 
representado pela seguinte rela9ao 

(MATARAZZO, 1998): 

lmobilizayao do PL =Ativo Permanente x 100/ Patrimonio Uquido 

Por fim a capitaliza9ao e urn indicador mede o quanto do total de 

investimentos da empresa (ativo) pertence aos acionistas/proprietarios da 

empresa (capital proprio). E representado pela seguinte rela9ao (MATARAZZO, 

1998): 

Capitalizayao = Capitais Proprios medios x 100/ Ativo Medio 

2.2.3 Analise Economica 

A analise economica e urn tema muito interessante para OS investidores, 

acionistas e proprietaries da empresa, pois ela mede o quanto a empresa foi 

lucrativa no periodo da analise. Existem 4 principais indicadores para fazer a 
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analise economica, que sao: rentabilidade do ativo, rentabilidade do patrimonio 

liquido, margem liquida e produtividade (giro do ativo) 

Margem Liquida 

Margem Liquida e representada pelo Iuera liquido (resultado retirando-se 

custos, despesas e impastos ) gerado em func;ao das vendas liquidas do 

periodo. E representado pela seguinte relac;ao (MATARAZZO, 1998): 

Margem Liquida =Luera Liquid a x 1 00 I Vend as Liquid a 

Giro do Ativo (Produtividade) 

Tal indicador mede o quanta o ativo (investimentos) e capaz de produzir 

vendas no periodo em analise. Esta capacidade de gerac;ao de vendas pelo 

ativo e tambem chamada de produtividade. E representado pela seguinte 

relac;ao (MATARAZZO, 1998): 

Giro do Ativo = Vendas Liquidas I Ativo Media 

Rentabilidade do Ativo 

Este indicador economico se refere a relac;ao entre Iuera liquido e ativo 

media, ou seja, o quanta de Iuera que o investimento e capaz de gerar. Por 

meio deste indicador, pode-se obter o tempo de retorno do investimento na 

empresa, ou seja, caso a rentabilidade do ativo seja de 10% ao a no, em 

aproximadamente 1 0 a nos sera o tempo de retorno do investimento realizado 

na organizac;ao. E representado pela seguinte relac;ao (MATARAZZO, 1998): 

Rentabilidade do Ativo =Luera Uquido x 1001 Ativo Media 

Tal indice tambem pode ser obtido pela relac;ao entre margem liquida e 

produtividade, ou seja: 

34 



Lucro Liquido x Vend as Liquid as = Lucro Liquido 

Sendo assim, o aumento do indicador rentabilidade do ativo ocorre em 

func;ao de: aumento de produtividade mais do que proporcional a diminuic;ao ou 

permanencia da margem liquida; aumento da margem liquida mais do que 

proporcional a diminuic;ao ou permanencia da produtividade;. aumento da 

produtividade e aumento da margem liquida de forma simultanea. 

Rentabilidade do Patrimonio Liquido 

A rentabilidade do Patrimonio Liquido e urn indicador que revela a taxa 

de rendimento do capital proprio aplicado na empresa, possibilitando 

comparac;oes com valores que seriam obtidos em alternativas de aplicac;oes no 

mercado financeiro (renda fixa, ac;oes, dentre outros). E representado pela 

seguinte relac;ao (MATARAZZO, 1998): 

Rentabilidade do Patrimonio Liquido =Lucro Liquido x 1 00/Patrimonio 

Liquido 

2.2.4 Analise Dinamica do Capital de Giro 

Diante da dinamicidade do ambiente, a analise tradicional de balanc;os, 

tambem denominada analise estatica, envolvendo os indices financeiros e 

economicos anteriormente mencionados, nao sao suficientes para avaliar os 

elementos patrimoniais, essencialmente os que se referem ao curto prazo, ou 

seja, os que contemplam as relac;oes de ativo e passivo circulantes. 

Sendo assim, em 1999 o professor Fleuriet desenvolveu urn modelo, 

juntamente com outros pesquisadores brasileiros, intitulado Analise Dinamica 

do Capital de Giro, a fim de oferecer uma via alternativa de analise, que 

proporciona uma compreensao maior sobre a realidade das operac;oes 

organizacionais. 

A capacidade de pagamento, segundo a visao tradicional de liquidez, 

pode transmitir uma falsa situac;ao de solvencia da empresa, pois o professor 

Fleuriet considera que no ativo e passivo circulante ha contas de natureza 
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distintas que nao podem simplesmente ser divididas umas contra as outras (por 

exemplo, fndice de liquidez corrente), pois reagem de forma distinta. 

Sendo assim, por terem naturezas distintas, os ativos e passivos 

circulantes (capital de giro) sao reclassificados. 0 conceito do modelo Fleuriet 

consiste em colocar em evidencia as seguintes variaveis: Capital Circulante 

Uquido (CCL), lnvestimento Operacional em Giro (lOG) ou Necessidade de 

Capital de Giro (NCG) e Saldo de Tesouraria (ST). Outra observac;ao que o 

professor Fleuriet faz com relac;ao a analise tradicional e que ao se identificar 

que a empresa tern fndice de liquidez corrente positiva, por exemplo, 

subentende-se que se houvesse descontinuidade da empresa ela teria como 

pagar todos os seus credores. Sendo assim, viola-se o princfpio da 

continuidade na analise contabil. 

0 capital de giro 

A administrac;ao do capital de giro tern como objetivo principal a 

manutenc;ao do equilibria financeiro da empresa como forma de garantir a 

continuidade da atividade operacional e propiciar condic;oes adequadas que 

favorec;am a sua sobrevivencia e o crescimento. Esta posic;ao de equilibria 

decorre da capacidade da empresa em cumprir com os compromissos 

financeiros assumidos, o que significa manter um fluxo de caixa saudavel e 

uma boa situac;ao de liquidez. Para Braga (1991, p. 1), a administrac;ao do 

capital de giro constitui um processo de planejamento e controle dos recursos 

financeiros aplicados no ativo circulante das empresas. Esses recursos provem 

de diversas obrigac;oes a veneer em curta prazo, representadas no passivo 

circulante, e do excedente das exigibilidades de Iongo prazo e do patrimonio 

liquido em relac;ao aos ativos nao circulantes. As empresas precisam realizar 

investimentos no giro dos seus neg6cios, representados pela necessidade de 

capital de giro. Esses investimentos sao estreitamente vinculados a atividade 

operacional da empresa e de acordo com Vieira (2005, p. 83), "sofrem 

constante renovac;ao e se constituem em um investimento permanente e de 
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Iongo prazo que precisa ser financiado, espelhado nas contas cfclicas ou 

operacionais do ativo e passivo". 

A necessidade de capital de giro deve ser financiada pelo saldo lfquido 

das fontes e aplicagoes de Iongo prazo, que compoem as contas permanentes 

do ativo e do passivo do balango reclassificado. Este saldo de Iongo prazo 

denomina-se capital de giro e representa as fontes das quais a empresa deve 

langar mao para financiar a necessidade de capital de giro (VIEIRA, 2005). 

Segundo Fleuriet eta/ (2003, p. 12), o Capital de Giro "e urn conceito 

economico-financeiro e nao uma definigao legal, constituindo uma fonte de 

fundos permanente utilizada para financiar a Necessidade de Capital de Giro 

da empresa". De modo geral, conforme afirma Fleuriet et a/ (2003,p. 11), 

"apenas uma parte dos fundos permanentes e utilizada para financiar a 

Necessidade de 

Capital de Giro, visto que grande parte desses fundos e utilizada para 

financiar aplicagoes permanentes- contas nao cfclicas do ativo". 

0 capital de giro pode assumir tanto valores positivos quanto negativos, 

em fungao do volume de fontes de Iongo prazo disponfveis e das aplicagoes 

tambem de Iongo prazo realizadas pela empresa. Se o capital de giro for 

positivo, constituira uma fonte de recursos de Iongo prazo disponfvel para 

financiar a NCG e outras aplicagoes. Por outro lado, se apresentar valor 

negativo, representara uma aplicagao de Iongo prazo que precisa ser 

financiada, o que pode ocasionar uma pressao sobre a posigao financeira da 

empresa. Para Fleuriet et a/ (2003, p. 13), "embora essa condigao aumente o 

risco de insolvencia, a empresa podera se desenvolver, desde que sua 

Necessidade de Capital de Giro seja tam bern negativa". 

Para Vieira (2005, p. 36), "a expressao capital de giro se refere ao total 

dos investimentos de curto prazo realizados pela empresa, enquanto a 

expressao capital de giro lfquido se refere ao saldo lfquido de aplicagoes e 

fontes efetuado neste horizonte de tempo". Ou seja, enquanto o capital 

circulante lfquido representa urn excedente de bens e direitos disponfveis a 

curto prazo em relagao as obrigagoes de curto prazo, o capital de giro significa 
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urn excedente de fontes de Iongo prazo em relac;ao as aplicac;oes de Iongo 

prazo. 

Liquidez e Capital Circulante Liquido. 

A avaliac;ao da liquidez e geralmente realizada com a utilizac;ao de 

indicadores calculados a partir das informac;oes contidas nas demonstrac;oes 

financeiras e tern por objetivo verificar a capacidade da empresa em pagar os 

compromissos financeiros assumidos. Para medir se os bens e direitos da 

empresa sao suficientes para a liquidac;ao das dividas, sao utilizados os 

indicadores de liquidez. De acordo com Padoveze e Benedicto (2004, p. 131), 

"a palavra liquidez em financ;as.significa a disponibilidade em moeda corrente 

para fazer pagamentos. Liquidar significa extinguir 

obrigac;ao". 

0 capital circulante liquido - CCL - e calculado pela diferenc;a 

entre os recursos disponiveis, representado pelo ativo circulante, e as 

obrigac;oes venciveis a curto prazo, representado pelos passivo circulante. 

Segundo Braga (1991, p. 8), "o CCL representa a parcela dos recursos 

permanentes aplicadas no giro das operac;oes". Em outras palavras, o CCL eo 

excedente do total dos passivos nao circulantes em relac;ao aos ativos nao 

circulantes. Do ponto de vista da liquidez, quanto mais elevado melhor. 

Quando os ativos circulantes sao maiores do que os passivos 

circulantes, o CCL e positivo, significando a existencia de recursos de Iongo 

prazo aplicados nas contas de curto prazo do ativo. Por outro lado, em uma 

situac;ao inversa em que os ativos circulantes sao menores do que os passivos 

circulantes, o CCL se torna negativo, indicando a existencia de aplicac;oes de 

Iongo prazo financiadas por recursos de curto prazo. 

A liquidez corrente e obtida pela divisao do valor dos ativos circulantes 

pelo valor das obrigac;oes venciveis a curto prazo, ou seja, o passivo circulante. 

Conforme Vieira (2005, p. 51), "representa o montante de valores disponiveis 

para fazer frente a cada unidade monetaria dos compromissos registrados no 

passivo circulante". 0 comportamento dos valores assumidos pelo Capital 

38 



Circulante Uquido e pelo indicador de liquidez Corrente e compativel devido a 

suas respectivas formulas de calculo. Logo a ocorrencia de uma varia<;ao no 

valor do 

Capital Circulante Uquido provocara a altera<;ao neste indicador. 

0 balan<;o patrimonial confeccionado e divulgado pela contabilidade 

reflete a posi<;ao financeira da empresa em urn determinado momenta e tern 

por objetivo evidenciar sua situa<;ao patrimonial. A classifica<;ao tradicional 

apresenta uma serie de vantagens, mas se mostra inadequada para uma 

analise da liquidez, pais de acordo com Vieira (2005, p. 71 ), "no ativo e no 

passivo se encontram contas que possuem natureza completamente distinta 

em rela<;ao as demais, o que afeta de forma significativa a maneira de enfocar 

a situa<;ao financeira da empresa". 

Para uma melhor compreensao do modelo de analise financeira 

apresentado, Fleuriet e/ a (2003, p. 7) destaca que "as contas do ativo e do 

passivo devem ser consideradas em rela<;ao a realidade dinamica das 

empresas, em que as contas sao classificadas de acordo com o seu ciclo, ou 

seja, o tempo que leva para se realizar uma rota<;ao". 

Algumas contas do ativo e passivo que se renovam constantemente a 

medida que se desenvolvem as opera<;6es da empresa e sao muito 

importantes para a constru<;ao do seu balan<;o patrimonial gerencial 

(FLEURIET eta/, 2003). Por isso ha a necessidade de reclassificar e reagrupar 

as contas do balan<;o para possibilitar a realiza<;ao da analise dinamica. 

0 desenvolvimento das opera<;6es provoca o aparecimento de urn 

conjunto de aplica<;6es e de fontes para a empresa, representado pelas contas 

reclassificadas no ativo e no passivo ciclicos (VIEIRA, 2005). Quando essas 

aplica<;oes sao superiores as fontes surge uma aplica<;ao liquida de recursos 

decorrente das opera<;oes que passa a fazer parte da vida da empresa, 

assumindo carater de Iongo prazo. 

A aplica<;ao de origem operacional precisa ser financiada caracterizando 

uma demanda de recursos que pode ser calculada no balan<;o patrimonial, pela 

diferen<;a entre as aplica<;6es operacionais e as fontes operacionais. Essa 
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diferenga e denominada necessidade de capital de giro - NCG - conforme 

Fleuriet e lnvestimento Operacional em Giro- lOG- conforme Silva (1988apud 

Braga, 1991 ). Enquanto que na analise tradicional se utiliza apenas o Capital 

Circulante Uquido, na analise dinamica utiliza-se tambem o termo Necessidade 

de Capital de Giro, representado pela diferenc;a entre o ativo ciclico e o passivo 

ciclico. 

A Necessidade de Capital de Giro aparece quando o ciclo 

financeiro apresentar uma situac;ao em que as saidas operacionais ocorram 

antes das entradas de caixa. A Necessidade de Capital de Giro sera o saldo 

lfquido das aplicac;oes operacionais de recursos, ou seja, ativo ciclico e passivo 

ciclico. Segundo Fleuriet et a/ (2003, p. 7), quando, no ciclo financeiro, as 

saidas de caixa ocorrem antes das entradas de caixa, a operac;ao da empresa 

cria uma necessidade de aplicac;ao permanente de fundos, que se evidencia no 

balanc;o por uma diferenc;a positiva entre o valor das contas ciclicas do ativo e 

das contas ciclicas do passivo. Denomina-se de Necessidade de Capital de 

Giro esta aplicac;ao permanente de fundos. 

Como a necessidade de capital de giro e um saldo lfquido de 

aplicac;oes e fontes operacionais, seu valor pode ser positivo, evidenciando que 

a empresa precisa obter recursos para financiar o giro das suas operac;oes ou 

negativo. Neste ultimo caso, conforme Fleuriet et a/ (2003, p. 1 0), "o passivo 

ciclico torna-se maior do que o ativo ciclico, constituindo-se em fonte de fundos 

para a empresa. Todavia, esta situac;ao nao ocorre na pratica com grande 

freqUencia". No caso da 

NCG ser negativa, que ocorre quando o ativo operacional e menor que o 

passivo operapional, nao ha necessidade de recursos para o giro dos neg6cios. 

Nesta situac;ao, o passivo representa uma fonte de fundos que podera ser 

utilizada de acordo com a politica estrategia da empresa para financiar outros 

tipos de aplicac;oes. 

A necessidade de capital de giro e decorrente da defasagem entre as 

entradas e saidas de caixa e conforme relata Vieira (2005, p. 79), 

quando as saidas ocorrem antes das entradas de caixa, o valor do ativo 

ciclico e superior ao valor do passivo ciclico e a necessidade de capital de giro 
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e positiva, representando uma aplica9ao operacional Hquida de recursos. 

Quando as saidas acontecem depois das entradas de caixa, o passive ciclico 

torna-se maior que o ativo ciclico e passa a representar uma fonte operacional 

Hquida para a empresa. 

0 perfil da necessidade de capital de giro e urn importante fator de 

defini9ao da estrutura financeira da empresa, pais representa uma aplica9ao 

permanente de recursos no giro das opera96es. Esta variavel depende da 

disponibilidade de informa96es e do criteria adotado para reclassificar o 

balan90 e, conforme Fleuriet et a! (2003, p. 9), "a Necessidade de Capital de 

Giro e urn conceito economico-financeiro e nao uma defini9ao legal. Refere-se 

ao saldo de contas ciclicas ligadas as opera96es da empresa". 

0 Saldo de Tesouraria, para financiar a NCG, que representa uma 

demanda operacional de recursos permanentes de Iongo prazo, a empresa 

dispoe dos recursos de Iongo prazo do capital de giro. De acordo com Vieira 

(2005, p. 86), "esses recursos resultam da diferen9a entre as fontes de Iongo 

prazo e as aplica96es de Iongo prazo realizadas pela empresa e registradas no 

balan9o gerencial reclassificado". 

Sempre que os recursos de Iongo prazo originarios do capital de giro 

nao forem suficientes para satisfazer a demanda operacional de recursos 

representada pela NCG, a empresa precisa utilizar fontes de curta prazo, com 

a finalidade de complementar o financiamento das suas atividades. De acordo 

com Vieira (2005, p. 87), "no balan9o patrimonial gerencial essas fontes podem 

ser calculadas atraves das contas erraticas, pela diferen9a entre o ativo erratico 

eo passive 

erratico". 

Essa fonte de curta prazo e denominada saldo de tesouraria - ST. 

Segundo Braga (1991, p. 1 0), "alem de ser calculado pela diferen9a entre o 

ativo e o passive erratico, o ST pode ser visualizado como sendo urn valor 

residual obtido da diferen9a entre o CCL e o lOG. Se o capital de giro nao for 

suficiente para financiar a necessidade de capital de giro, o saldo de tesouraria 

sera negative". Desta maneira, o passive erratico sera maior do que o ativo 
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erratico, ou seja, a empresa utilizara recursos de curto prazo para o 

financiamento da NCG. 

Quando o capital de giro for superior a necessidade de capital de giro, o 

saldo de tesouraria torna-se positivo. lsto significa que o ativo erratico e maior 

do que o passivo erratico, demonstrando que a empresa aplica urn excedente 

da sua disponibilidade de recursos de Iongo prazo em aplicac;oes de curto 

prazo. Conforme destaca Fleuriet eta/ (2003, p. 14), e importante observar que 

urn ST positivo e elevado nao significa necessariamente uma condic;ao 

desejavel para as empresas, pelo contrario, pode significar que a empresa nao 

esteja aproveitando as oportunidades de investimentos propiciadas por sua 

estrutura financeira, caso em que o ST "engorda" por falta de uma estrategia 

dinamica de investimentos. 

Se a empresa apresentar saldo de tesouraria negativo, indica que parte 

da sua demanda operacional, representada pela NCG, esta sendo financiada 

com recursos de curto prazo contidos no passivo erratico. Mas, se o saldo de 

tesouraria apresentado for positivo, indica que a empresa financia toda a 

demanda operacional, representada pela necessidade de capital de giro, com 

recursos de Iongo prazo e dispoe de urn excedente para realizar aplicac;oes de 

curto prazo. 

Para financiar a NCG decorrente das operac;oes, a empresa utiliza os 

recursos de Iongo prazo do capital de giro. Se esses recursos forem 

insuficientes, serao complementados por recursos de curto prazo originarios do 

saldo de tesouraria (FLEURIET, 2003). 0 ST e urn forte componente financeiro 

e representa uma importante indicac;ao da situac;ao financeira da empresa. 

A avaliac;ao da situac;ao de liquidez da empresa, conforme Vieira (2005, 

p. 121), "deve ser acompanhada por uma analise da tend€mcia, o que pode ser 

realizado atraves da verificac;ao da evoluc;ao do Saldo de Tesouraria em 

relac;ao a NCG e do calculo do indicador ST/NCG". 0 processo denominado 

Efeito Tesoura surge quando ocorre uma piora significativa e persistente do 

indicador ST/NCG, em decorrencia do crescimento relativo do ST como uma 

fonte de recursos (VIEIRA, 2005). Este processo significa a deteriorac;ao da 

situac;ao financeira da empresa. Para Neto e Silva (1997, p. 72), "o efeito 
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tesoura refere-se a uma forte expansao no volume de atividade de uma 

empresa sem o devido Iastra de recursos disponfveis para financiar as 

necessidades adicionais de giro". 

De uma maneira geral, o efeito tesoura acontece quando a empresa nao 

consegue aumentar o capital de giro no mesmo ritmo de aumento da 

Necessidade de Capital de Giro. Tambem pode ocorrer quando o capital de 

giro se reduz, mesmo quando a NCG permanece relativamente constante ou 

quando o capital de giro reduz mais do que a NCG. 

Ainda conforme Vieira (2005, p. 121), o efeito tesoura se instala quando 

ocorre urn descompasso entre a evoluc;ao das fontes disponfveis de Iongo 

prazo e as aplicac;oes que precisam ser financiadas. Nessa situac;ao, o ST se 

torna crescentemente negativo, evidenciando uma depend€mcia cada vez mais 

acentuada dos recursos de curta prazo para o financiamento das 

atividades da empresa. Esse processo persistente eleva o risco financeiro. 

A denominac;ao efeito tesoura decorre do fato de que se for visualizado 

em urn grafico o processo que provoca o afastamento das curvas na NCG e do 

Capital de Giro produz uma figura semelhante a obtida pelas duas partes de 

uma tesoura. Quanta maior for a distancia entre a linha que representa a NCG 

e a linha que representa o Capital Circulante Uquido, maior sera o valor relativo 

do saldo de tesouraria e, logo, maior sera a abertura da tesoura. 

Tipologia de empresas segundo a Analise Dinamica de Capital de Giro 

Ao combinar as variaveis Capital Circulante Uquido, Necessidade de 

Capital de Giro e Saldo de Tesouraria, Fleuriet diagnosticou seis tipos de 

situac;ao financeira possfveis para uma empresa. Porem abordou com maiores 

detalhes quatro tipos, que segundo o autor, sao os que aparecem com maior 

frequencia. No Caderno de Estudos n. 3 da FIPECAFI, Braga (1991) 

apresentou urn estudo abordando os seis tipos de estrutura de balanc;o 

diagnosticados por Fleuriet conforme o quadro a seguir (quadro 1): 

Quadro 1 - Tipos de Estrutura de Balan~o 

Tipo CCL lOG Condi~ao ST Situa~ao 
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I > 0 < 0 CCL > lOG > 0 Excelente 

II > 0 > 0 CCL > lOG > 0 Salida 

Ill> 0 > 0 CCL< lOG< 0 lnsatisfataria 

IV < 0 > 0 CCL < lOG < 0 Pessima 

V < 0 < 0 CCL < lOG < 0 Muito Ruim 

VI < 0 < 0 CCL > lOG > 0 Alto Risco 

Fonte: Adaptado de Braga (1991) 

Tipo I 

As empresas que possuem o Tipo I, segundo Braga (1991, p. 11 ), 

demonstram excelente liquidez e boa folga financeira para honrar as 

exigibilidades de curta prazo, pois apresentam recursos permanentes aplicados 

no ativo. Braga ainda ressalta que estas empresas possuem passivos 

circulantes operacionais maiores de que ativos circulantes operacionais e 

ativos circulantes financeiros excedendo aos passivos circulantes onerosos. 

Ainda conforme Braga (1991, p. 11 ), "supermercados e empresas varejistas de 

artigos populares costumam apresentar balanc;os com a configurac;ao do tipo I, 

porque compram a prazo, giram rapidamente os estoques e vendem a vista". 

Tipo II 

Neste tipo de balanc;o, os recursos permanentes aplicados no capital de 

giro lfquido suprem a insuficiencia do Passivo Circulante Ciclico, e ainda 

permitem a manutenc;ao de urn saldo positivo de tesouraria. Este saldo positivo 

de tesouraria indica uma situac;ao financeira salida, enquanto for mantido 

determinado nivel de operac;oes (BRAGA, 1991). 

A necessidade de capital de giro positiva, segundo Braga (1991, p. 11), 

"significa que os passivos circulantes ciclicos sao insuficientes para atender as 

necessidades de financiamentos dos ativos operacionais de curta prazo, 

representado pelo ativo circulante ciclico". Os recursos de Iongo prazo 

investidos no CCL garantirao a continuidade de urn ST favoravel, desde que o 

nivel de 
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atividade operacional seja mantido. Porem, se esse nivel sofrer 

modificayoes, pode surgir desequilibrios financeiros na empresa (BRAGA, 

1991). 

Tipo Ill 

Este tipo de estrutura de balanyo, de acordo com o mencionado por 

Braga (1991, p. 12), "aponta uma situayao financeira insatisfat6ria, devido ao 

fato de o CCL ser inferior ao lOG. As empresas que possuem este tipo de 

estrutura patrimonial sao bastante dependentes de emprestimos de curto prazo 

para financiar suas operayoes". Ainda segundo o autor, o aumento da 

vulnerabilidade financeira ocorre a medida que cresce a diferenya entre o CCL 

e o lOG e, consequentemente, e ampliado o saldo negativo da tesouraria. 

Tipo IV 

A ocorrencia simultanea de lOG positivo e de CCL negativo indica uma 

pessima situayao financeira, com a possibilidade de agravamento com a 

expansao dos neg6cios, evidenciado pelo crescimento do saldo negativo de 

tesouraria. De acordo com Braga (1991, p. 12), "empresas privadas com este 

tipo de balanyo estariam a beira da falencia, a menos que seus acionistas 

controladores pudessem fornecer-lhe algum tipo de apoio externo". Este tido de 

estrutura de balanyo aparece com a maior freqUencia em empresas estatais 

mal administradas. Essas estatais sobrevivem grayas as seguidas aplicayoes 

de recursos realizadas pelo seu acionista majoritario - governo federal, 

estadual ou municipal - e tambem por poderem contar com uma receita 

operacional regular devido ao fato de possuirem posiyao monopolizada do 

mercado (BRAGA, 1991). E o caso de empresas distribuidoras de energia 

eletrica, entre outras estatais. 

Tipo V 

Neste tipo de balanyo a situayao financeira e muito ruim, porem menos 

grave do que o tipo IV, pois segundo Braga (1991, p. 12), "esta situayao se 

deve ao fato de os passivos circulantes operacionais excederem as 
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necessidades de recursos para financiar os ativos circulantes operacionais". 

lsto aumenta os efeitos negatives sabre o saldo de tesouraria e demonstra a 

existencia de risco de solvencia da empresa. Embora nao haja necessidade de 

investimentos nas 

operagoes correntes, tambem nao se dispoe de sabras de recursos de 

curta ou Iongo prazo. Alem do ST negative, o CCL tambem se apresenta com 

valor menor do que zero. 

Tipo VI 

A estrutura financeira do tipo VI revela uma situagao financeira de alto 

risco, pais o CCL e o NCG permanecem negatives, porem o valor da NCG e 

inferior ao do CCL. Este tipo de estrutura revela que a empresa estaria 

desviando sabras de recursos de curta prazo para ativos nao circulantes e 

mantendo urn saldo positive de tesouraria. Empresas nesta situagao 

apresentam alto risco de insolvencia (BRAGA, 1991 ). Conforme Braga (1991, p. 

12), "uma situagao como esta nao 

poderia ser mantida por muito tempo, pais uma queda no volume de vendas 

esgotaria rapidamente a parcela excedente do PCC, invertendo o sinal do lOG 

e do saldo de tesouraria". 
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3 ESTUDO DE CASO 

Conforme foi proposta, sera feito a analise financeira da empresa 

Schenker do Brasil Transportes lnternacional. 

Para iniciar a analise vertical, horizontal e financeira dos documentos 

contabeis empresa, e necessaria atualizar os valores monetarios. 

Para isto, segue abaixo o Balango Patrimonial (ATIVO e PASSIVO) e 

ORE da empresa Schenker sem a corregao monetaria dos anos de 2206 e 

2007. 

FONTE: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS 

B.ALAN~O PATRIMONI.AL 
SCHENKER DO BRASIL TR.llNSP ORTES INTERNACION.aJS L TDA 
4382307910001 -63 

AllVO 
MOEDA-RE.AL 2007 2006 

2007 2006 
ATIVO 
CIRCULANTE 
C.aJXA E FUNDOS 17.792 29 11.931 89 
B.llNCOS 9.364 .718,34 3.926.727,35 
f!.PLIC_fl&OES 7.342.015 31 6.626 .929 33 
CLIENTES NACION.aJS 18.733.554,39 8.412.389,05 
CONT AS A RECEBER 1 0 .361 .946 96 11 .658.748 46 
SERVI~OS EM F ATURftMENTO 7.849.635,71 7.486.500,16 
IRPJ ANTECIPADOS 373.270 66 753.363 70 
ADI.llNT ftMENTO A FORNECEDORES 238.278,68 220.368,97 
OUTRAS CONT AS ARECEBER 1 .653 .944 58 153.352 98 
TOTAL CIRCUlAtHE 55.935.156 92 39.250.311,89 
RE.ALIZAVI:L A LONGO PRAZO 

IR DIFERIDO S/ ADI~OES TEMPORAAIA 4.212.681,79 2.533. 797,89 

DEPOSITOS JUDICI.aJS 606.382 04 556.788 65 
TOTAL REALIZAVEllotiGO PRAZO 4.819.063,83 3.090.586 54 
INVI:STIME NTOS 
AGIO SOBRE INVI:STIMENTOS 12 .099.699 78 000 
TOTAL ltiVE STUVENTOS 12.099.699,78 000 
IMOBILIZADO 
IMOVEIS 2.641.722 45 2.641 .722 45 
VI:ICULOS MOVI:IS 2 .621 .453 53 2.217.789 67 

EQUIP. PROCE SSftMENTO DE DAD OS 2.486.339,43 1 .575.996,44 

OUTROS IMOBILIZADOS 408.248 55 303.511 99 
DEPRECI.ll&_AO ACUMULADA -4.767 .297,58 -3.760.129,42 
TOTAL IMOBIUZADO 3.390.466,38 2.978.891,13 
TOT.AL ATIVO 76.244.386,91 45.319.789,56 
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8.ALAN<;O PATRIMONI.Al 
SCHENKER DO BRASIL TRANSP ORTES INTERN.B.CIONJ1JS LTDA 
43823079/0001 -63 

PASSIVO 
MOE DA-RE .Al 
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DEMONSTRATIVO DO RESULT .ADO 
SCHENKER DO BRASIL TR.ANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 
43 .823 .07910001 -63 

MOE DA-RE .AL 2007 2006 
2007 2006 

DRE 
RECEITA BRUT A DE VEtiDAS 37.339.730,33 25.883.892,98 

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE \ICNDAS -4 .334 .862,69 -2.907 .46 0,55 

veND AS CANCE L.ADAS 0 00 0 00 
RECEITALIQUIDA 33.004.867,64 22.976.432,43 
DESPESAS COM OPERA<;AO -1 8 .308 .979 28 -13 .868 .567 33 
DESPE SAS COM veND AS -3 .351 .624,29 -2 .848 .85 8 ,97 
DESPE SAS ADMINISTRATIVAS -9.121.471 46 -5.505.198 67 
RECEIT ASJDESPESAS FINANCEIRAS 654.471,39 1 .397.888 ,09 
IR DIF S/.ADICOES TE MPORARIAS 1 .938 .751 94 401.333 98 
OUTRAS RECEITAS 46 .374,42 0,00 
DESPESA TOTAL -Z1.14Z.41l.21 _,.~• .aa-saa 

WCRO OPE RACIOtJAL 4.892.390,36 2.553.029,52 
R.E CE IT AS NAO OPE RACIONAL 51.611,00 36.734,11 
LUCRO .ANTES DO IRRJ 4.91 9 .088,36 2 .589 . 763 ,63 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI<;AO 

-1 .657 .023 ,64 -552.483,49 SOCIAL 
WCRO UQUIDO 3.262.06-\72 2.037.280,14 

Para atualizar os documentos monetariamente, sera necessaria utilizar a 

tabela IGPM , onde teremos os fatores janeiro de 2008 no valor de 1 ,9245 e 

janeiro de 2006 no valor de 1,7199. 0 fator para correc;ao monetaria sera de 

1,9245/1,7199 = 1 '1189. 

Ap6s os calculos de atualizac;ao de todas as contas do Balanc;o 

Patrimonial e ORE, teremos os seguintes numeros. 
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FONTE: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS 

BALAN GO PATRIMONIAL 
SCHENKER DO BRASIL TRANSPOR TES INTERN.A.C ION.AIS LTDA 
438Z30791000 1-63 

ATIVO 
MOEDA- REAL 2007 

2007 ATUALIZADO 
lAT1'iO 
CIRCULANTE 
CALXA E FU NDOS 17.792,29 19.905,76 
BANCOS 9.364.718,34 10 .477 . 115,55 
APLICAI:;OES 7.342.0 15,31 8.214.143,76 
CLIENTES NACIONAIS 18.733.554,39 20.9518 .837,93 
CONTAS A RECEBER 10.361.946.96 11 .592 .000,94 
SERVII:;OS EMF ATU RAMEN TO 7.849.635,71 8.782.062,35 
IR PJ ANTEC IPADOS 373 .Z70,66 417 .009,98 
AD IAN TAMEN TO A FORN ECEDORES 238.Z78,68 266 .5182,85 
OUTRAS CONTAS A RECEBER 1 .653.944,518 1.850.410,00 
TOTAL ·CIRCULANTE 55.935 .156.92 62.579 .~9.12 
REALIZA.VEL A LONGO PR.AZO 0,00 

IR DIFERIDO Sl ADII!OES TEMPORARIA 4212.681,79 4.713.089,31 

DEPOSITOS JU DICIAIS 600.382,04 678.411,72 
TOTAL REALIZAVEL LON GO PRAZO . 4.819.063 83 5.391 .501 ,03 
INVESTIMENTOS ·> • ' 0,00 
AGIO SOBRE INVESTIMENTOS 12.0Q;I.009 ,78 13.536.974,<:13 
TOTAL INYE$T1MatTOS 12-0SS .699;78, ' 13 .536 .974,<:13 
IMOBILIZ:ADO 0,00 
IMOVEIS 2.641 .722,45 2.955.522,03 
VEICULDS, MOVEIS 2.621 .453,53 2.932.845,46 

EQUIP . PR OCESSAMENTO DE DAD OS 2 .486.3301,43 2.781.681,69 

OUTROS IMOBILIZAD OS 400 .248.55 456 .742,75 
DEPR EC IACAO ACUMULADA -4.767 .297,518 -5 .333.585,00 
TOTAL IMOBILIZADO 3.390.486 38 3.793.200,24 
rronu: ATIYO .. 1 85 .301 . 150,82 

B.ALAN<;O PATRIMONI.AL 
SCHENKER DO BRASIL TRMJSP ORTES INTERNACION.AJS L TDA 
4382307910001 -63 

PASSIVO 
MOE DA-RE .AL 2007 

2007 ATUALIZADO 
.DJO ~ ..•.. 
CIRCULANTE 
FORNECEDORE S NACIONAIS 2 .551 .545 78 2 .854 .633 64 
CONT AS A PAG.AR 

20 .020.686,92 22 .398 .863,75 
COLI G .AD AS/AGENT E S 
.ADIMJT .AMENTOS DE CLIENTES 25.651.585,43 28 .698 .634,04 

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES 691 .690 36 773.853 47 

S.ALARIOS E ENCARGOS ARECOLHER 516 .852,57 578.247,41 

PROVISOES 3.487 .480,65 3 .901.744,44 

OUTRAS CONT AS APAGAR 11.368 44 12.718 85 
TOTAL CIRCULAtl TE. 52.931.210,15 59.218.695,60 

EXIGI\IEL A LONGO P RAZO 0 00 
PROVISOES P.ARA CONTINGENCIAS 12.752.857,97 14 .267 .718,65 

TOTAL REALIZAVEL Lot.GO PRAZO 12.752.857,97 14.267 .718 65 

PAlRIMOtiiO UQUIDO 0,00 

CAPIT .AL SOCI.AL 1 .156.1 03 00 1 .293 .431 82 
JUROS S/CAPITAL PROPRIO 1 .350 .84 7,38 1 .511 .309,10 

LUCROS I PRE JUIZOS ACUMUL.ADOS 4.791 .303 69 5.360.443 37 
RESULT .ADO DO EXERCICIO 3.262 .064 '72 3 .649.552,26 

TOTAL PATRIMOt.IO LIQUIDO 10.560.318.79 11 .814.736 56 

lTOi&PASIIVO .,. .......... ,_ .. 85.301 .150,82 

20CS 
20CS ATUALIZADO 

11 .931.89 13 .3'1Q,23 
3.926 .7Z7 ,35 4.393 .167,49 
6.626 .929,33 7.414.115,60 
8.412 .300.05 9.411.002.89 
11.6:58 .748,46 13 .043 .644,Z7 
7.493 .500,16 8.375 .791,39 
753.363,70 842.852,74 
220.368,97 248.546,71 
153.352,00 171.569,16 
39 .250 .311 89 43 .912 .698,4;1 

0,00 

2.533 .797,89 2.834.777.55 

556 .788,65 622927,33 
3.090 .586/54 3.467 .704,88 

0,00 
0,00 0,00 
10;00 ' 0,00 

0,00 
2.641.722,46 2 .955 .522,03 
2.217 .789,67 2 .481 .Z31.98 

1.575 .9Q:l ,44 1.763 .202,72 

3)3.511 ,90;1 339.564,Q:l 
-3 .760 .129,42 -4206.700,00 
2.978 .891 13 3.332 .741,62 

'*'·'"~~ 00 .703.144,90;1 

2006 
2006 ATUALIZADO 

1 .709.557 09 1 .912.628 50 

12.139.185,78 13.581 .150,81 

1 4.883 .89 3,48 16.651 .891 ,29 
878.411 44 982 .754 40 

391.436,43 437.933,59 

2.683.287,59 3 .002 .024,53 

28.62315 32.02318 
32.114.39 4,96 36 .600.406,29 

0 00 
5 .686.280,76 6 .361 .731 ,17 
5.686.280,16 6 .361 .731 17 

0,00 
1 .156.1 03 00 1 .293 .431 82 
971 .704,57 1 .087.129,45 
2 .754.026 13 3 .081 .165 81 
2 .037.280,14 2.279 .280,45 

6.919.113 84 7.741.007 53 

-.Jtf;J'It.lt 50.703.144,99 
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DEMONSTRATIVO DO RESULT .ADO 
SCHENKER DO BR.ASIL TR.aNSPORTES INTERNACION.AJS LTDA 
43 .823.07910001 -63 

MOE DA-RE .AL. 
2007 

37.339.730,33 

IMPOST OS I NCIDENTES SOBRE VEND .AS -4 .334 .862,69 

VEND .AS CANCE L.AD.AS 0 00 

DESPE S.AS COM VEND .AS -3 .351 .624,29 
DESPES.AS ADMINISTRATIV.AS -9.121.471 46 
RECEIT .AS.OESPESAS FINANCEIR.AS 654 .471,39 
IR DIF S/ ADI OES TE MPORARI.AS 1 .938.751 94 

WCRO OPERACIOIIAL 
R.ECEITAS NAO OPE RACION.AL 
LUCRO .aNTES DO IRRJ 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI<;AO 
SOCIAL 
WCROUQUIDO 

-1 .657 .023,64 

3.262.06 72 

2007 
ATU.ALIZADO 

41.775.166,64 

4 .849.783,59 

0 00 
36.925 .383,05 
-20.483 .829 25 
-3 .749 .750,25 
-10.204 .974 35 
732 .213,41 
2.169.048 48 
51 .883,05 
-31.485 .408 91 
5 .473.537,72 
63 .432 93 
5.503.407,07 

-1 .853 .854,81 

3.649 .552 26 

2006 
2006 ATU..ALIZADO 

25.883.89 2,98 28 .958.536,4 7 

-2.907.460,55 -3 .252.826,09 

0 00 0 00 
22.976.43 2,43 25 .705.710,38 
-13.868 .567 33 -1 5.515 .958 64 
-2 .848 .858,97 -3 .187.263 ,46 
-5 .505 .198 67 -6.159.139 07 
1 .397 .888 ,09 1 .563.937,59 
401 .333 98 449.006 83 
0,00 0,00 

-22.849.416 75 
2.856 .293,62 

. 41 .097 61 
2.897 .391 ,23 

-552 .483,49 -618 .110,78 

2.037.280,14 2.279.280 45 

Ap6s documentos contabeis serem corrigidos monetariamente, e 
possivel fazer a analise vertical. Para isto, tivemos que avaliar quanta cada 

conta representa verticalmente dentro do seu grupo de contas. Lembrado que 

no ativo, a conta que representa 1 00°/o e o total do ativo. No passive a conta 

que representa 1 00°/o e o total do passive. No ORE temos como 1 OOo/o as 

vendas liquidas. 

Segue abaixo os documentos contabeis com os calculos de analise 

vertical. 
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FONTE: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS 

BALAN GO PATRIMONIAL 
SCHENKER DO BRASIL TRANSPOR TES INTERNAC IONAJS LTDA 
438Z3079ICOO 1-63 

ATIVO 
MOEDA - REAL 2007 

ATUAL IZADO AV 
-"'I," I ,¥'\, 

CIRCULANTE 
CAIXA E FU NDOS 19.905,76 0,02% 
BANCOS 10.477 .115!55 12.28% 
APLICAGOES 8214. 143,76 9,63% 
CLIENTES NACIONAIS 20.91518 .837 J;l3 24,57% 
CONTAS A RECEBER 11 .592 .000 J;l4 13,59% 
SERVIGOS EM FATU RAMEN TO 8 .782.062 ,35 10.30% 
IR PJ ANTEC IPADOS 417 .009J;I8 0,49% 
AD IAN TAM EN TO A FORN ECEDORES 200 .15182 .85 0,31% 
OUTRAS CONTAS A RECEBER 1 B50.410 ,00 2,17% 
TOTAL CIRC ULANTE 62.579 .469 12 7336% 
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

IR DIFERIDO Sl ADI~OES TEMPORARIA 4.713.089 ,31 5,53% 

DEPOSITOS JU DICIAIS 678.411,72 0,80% 
TOTAL REALIZAVEL LON GO PRAZO 5.391.501 03 6 ,32% 
~.VE~TI~SNTQS ' "·" 
AG I 0 SOB R E I NVES Tl MEN TO S 13.536 .97 4.43 15.87% 
T'OTAL. 1NVESTIMENTO$ . 13.'53S:9i1AJl3 · 1~lS7~ 
IM 0 Bl LIZ.AD 0 
IMOVEIS 2 !;J55.522 ,03 3,46% 
VEICULOS, MOVEIS 2 .932.8415,415 3.44% 

EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS 2 .781 .681 ,69 3,26% 

OUTROS IMOBILIZAD OS 456.742,75 0,54% 
DEPR EC lAC AD ACUMULADA -o .333 .1518o,ea -6 ,25% 
TOTAL IMOBILIZADO 3 .793.206 ,24 4,45% 

!'rOTALA~NO ~.301.'-taO.e2 1....-oft~'lloit 

Bftl.AN<;O PATRIMONI.AL 
SCHENKER DO BR.ASIL TRANSPORTES INTERNACION.AJS LTDA 
4382307910001 -63 

PASSIVO 
MOE DA-RE ftL 2007 

ATUAUZADO AV 
~TIVQ 
CIRCULANTE 
FORNECEDORE S NACIONAIS 2.854 .633 64 335% 
CONT .AS A PAG.AR 

22 .398.863,75 26,26% 
COLI G PoD .AS/AGENT E S 
PoOl ANT .AMENT OS DE CLIENTES 28 .698.634,04 33,64% 
IMPOST OS T AX.AS E CONTRIBUICOE S 773 .853 47 091% 

Sftl.ARIOS E E NCARGOS A RECOLHER 578 .247,41 0,68% 

PROVISOES 3.901 .744,44 4,57% 
OUTR.AS CONT .ASAP AGAR 12.718 85 001% 
TOTAL CIRCULAHTE 59 .218 .695,60 69,42% 
EXIGIVEL A LONGO P RAZO 0 00 000% 
PROVISOES P.ARA CONTINGENCI.AS 14.267 .718,65 16,73% 
TOTAL REAUZAVEL LOIIGO PRAZO 14.267.718 65 16 73% 
PATRIMOtiiO UQUIDO 
CAP IT ftL SOCiftL 1 .293.431 82 1 52% 
JUROS S/ C.API TAL PROP RIO 1 .511 .309,1 0 1,77% 
LUCROS I PRE JUIZOS ACUMULPoOOS 5.360.443 37 628% 
RESULT PoOO DO EXERCICIO 3.649 .552,26 4,28% 
TOTAL PATRIMJUIO LIQUIDO 11 .814.736 56 13 85% 
Tot- 85.301 .150,82 100,00% 

2006 
ATUALIZADO AV 

13 .3<=19 .23 0,03% 
4 .393 . 1 fr7 ,49 8,66% 
7.414.115.60 14,62% 
9.411 .662 ,89 18,56% 
13 .043 .644,27 25,73% 
8.375 . 791 .39 16,52% 
842B52,74 1,66% 
246.545,71 0,49% 
171.569,16 0,34% 
43 .912.698 4Q 86 61% 

2.834.777 !55 5,59% 

622!;J27,33 1 ,23% 
3 .457 .704,88 682% 

0,00 0,00% 
0,00 .,. 0.004){) 

2 .955 .522 /J3 5,83% 
2.481 .231 J;l8 4,89% 

1 . 763 .202 ,72 3,48% 

339.564,96 067% 
-4.206 .780,06 -8.30% 
3 .332 .. 741 ~2 0,57% 
l4lln ~.1414.QQ, .. 1100DO~ 

2006 
ATUAUZADO lAY 

1 .912 .628 50 377% 

1 3 .581 .1 5 0 ,81 26,79% 

16.651 .891,29 32,84% 
982 .754 40 1 94% 

437 .933,59 0,86% 

3 .002 .024 ,53 5,92% 
32 .02318 006% 
36 .600.40 6,29 72,19% 
0 00 000% 
6.361 .731 ,17 12,55% 
6 .361 .731 17 1255% 

1 .293.431 82 255% 
1 .087 .129 ,45 2,14% 
3.081 .165 81 608% 
2 .279.280,45 4,50% 
7 .741 .007 53 1527% 
50.703.144,99 100,00% 
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DEr'~·lONSTRA. Tl\i'O DO RESULT ADO 
SCHEhJKER DO BRASIL TRAr··,JSPORTES INTERNACIONA.IS L TDA 
4,3 .. 823 .. cii9lOClCi 1-63 

rvl OEDA - REAL 

lrlilPOSTO DE RENDA E f~ONTRIBU 
SOCIAL 

Para comec;ar a analise vertical, notamos que o ativo circulante do 

ano de 2006 representa 73°/o em relac;ao ao restante das contas. A conta 

realizavel a Iongo prazo tem a porcentagem de 22°/o. A conta imobilizada 

representa 4.45°/o das contas. 0 passivo circulante do ano de 2006 representa 

69,42°/o em relac;ao as outras contas. A conta realizavel a Iongo prazo tem a 

porcentagem de 16,73o/o. A conta Patrimonio Liquido tem a porcentagem de 

13.85°/o. 

0 ativo circulante do ano de 2006 assim com a conta realizavel a 

Iongo prazo sao maiores do que o passivo circulante e realizavel a Iongo prazo. 

0 ativo circulante do a no de 2007 representa 86,61 °/o em relac;ao ao 

restante das contas. A conta realizavel a Iongo prazo tem a porcentagem de 

6.82°/o. E importante enfatizar que no ano de 2007 as conta investimento que 

faz parte do realizavel a Iongo prazo desapareceu. 0 ativo imobilizado deste 

a no representa 6 ,57°/o. 0 passivo circulante do a no de 2007 representa 72, 19o/o 

em relac;ao as outras contas. A conta realizavel a Iongo prazo tem a 

porcentagem de 12, 0/o. A conta Patrimonio Liquido tem a porcentagem de 

15,27°/o. 
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0 ativo circulante do ana de 2007 e maior do que o passive circulante e 

com urn a folga de rna is de 10%, isso e muito importante pais a conta realizavel 

a Iongo prazo do ativo e menor do que a realizavel a Iongo prazo do passive e 

sera necessaria utilizar dinheiro do circulante para pagar as dividas a Iongo 

prazo. 

0 ORE do ana de 2006 mostra que 86% da receita liquida da 

empresa e de despesas e somente 8% e Iuera. No ana de 2007 estes numeros 

sao alterados para 85% e 10%. 

A segunda forma de analise e a HORIZONTAL, para isto sera 

necessaria fixar urn a no como 100%, que neste caso foi o a no de 2006, para 

podermos avaliar a evolugao das contas no ana seguinte. 

Segue abaixo os documentos contabeis com os calculos para a 

analise vertical. 

FONTE: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS 

PAT RMO N IAL 
SCHENKER DO 9 R.A.S IL TRANS P 0 RTES INTER NACI ON~ S LTDA. 
43823079.0001-63 

ATIVO 
MOEDA- REAL ZOOl :<lll!ll'!i 

ATUAUZAOO AH ATt.ll1.LIZAOO AH 
!UPIO 
CIRCULANTE " " CADCAE FUNDOS 19.90:5,76 49 13.349,23 100 
9.ANCOS 10.477.11:5,:5:5 138 4.393.167 ,49 100 
~LICJlt1;08S 8114.143,"18 11 7.414.11:5,60 100 
CLIENT 8S NACIO N~ S 20 .9:58 .837 ,93 123 9.411 .662 ,89 100 
CONTAS ARB:EBER 11 .:592 .800 .94 -11 13.043.644,27 100 
SER'vH;O S Bill FAT URPMENT 0 8 .782 .062 ,35 :5 8.37:5 791 ,39 100 
IRPJ .ANTECIPJ!()OS 417.609,98 -:50 842.8:52.74 100 
AD IANT /MENTO A FOR NECEDOR 8S 266.:582,8:5 8 246.:545,71 100 
OUTR.A.S CONTAS ARB:EBER 1 .8:50 .410 ,00 979 171.:569,16 100 
OTA L CIRCU'LA 1\ITE 62.579.4~.12 43 43.912.698,49 100 

R8lt.IZA.'v13... A LONGO PRAZO 100 

IR DIFERIDO S/A.DI~OES TBIIIPORAAIA 4.713.089,31 66 2.834.777 ,:55 100 

DEPOSITOS JUDICIAJS 678.411,72 9 622.927,33 100 
OTAL REAUZA"lELLONOO PRI\ZO 5.3-91.501,00 :56 3.4:57.704,88 100 

I NvESTMENTO S 100 
AGIO S09RE INvESTMENTOS 13.:536.97443 0 000 100 
OTAL lf.J',lESTII.EiiiTOS 13.536.974,43 0 0,00 100 

IMO 91LIZJ!() 0 100 
IMOVBS 2.95:5.:522,03 0 2.9:55 .:522 .03 100 
VEJCULOS,McrvEIS 2.932 .84:5 ,45 18 2.481231.98 100 
EQUIP. PROCESSJ!MENTO DE DJ!()OS 2.781.fl31,69 :58 1.763102,72 100 
0 UTRO S IMO 91 LIZA.D OS 4:56.742,7:5 3:5 339.:564,96 100 
DEPREC~ACUMU~ ·:5 .333 .:58:5 ,fl3 27 -4.206.780 .06 100 
OTAL WBIUZAOO 3.793 .:l06 ,24 14 3.332.741 .62 100 
OTALATP.'O 35.3Ai1.150 .82 68 :50.703.144.99 100 
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:E;4'LJ.. NGO ?.~. T PJ:t~ot~l' I .~JL 

SCHE NKER DO 'S;R&.SIL TR.!..N~SF'ORTE.S INTERt·IA.CIC:.t~ ,.!i.I:S LTuli. 

PASSlVO 

rDRNECECORES N\o!.:CION.i!:.,IS; 
·OOrH,.!!.,:£ 1-.P .~.G~.R 

OO!LI 'Gi~D\~;S,\~;G:ENT'E:S 

IMHP.O:STC\5:, T,&,X.~.S !E >DONTRIBlJ110()ES 

D£iMIO N\STR~.T Pi O DO PJE:S U\L H•J)O 

AT U.A L!Zii. 00 A H 

57;8;.247,41 

.: .. 9 t01.744.44 

124 
124 

74 

:S;·CHENk:tER OtO 'E;RJ!'.:SIL TR~.NtS:F'ORT:E.S INTERN;~;CION,.~!i,IS LTCA 

'M10 iEO • .!., - PJE~JL 

l).~ iP.QI:STO Dlt::. P~E NO.!l'i, :E OONTRIBU:I~.~D 
.s~~o•CI~iL 

.A T:U.f!.LIZ.il. 00 AH 

44 

48 

44 

92 

Na analise horizontal relacionando o ano de 2007 para o ano de 2006 

nota-se um aumento de total de ativo de 68°/o. Esta diferen9a esta 

representada nas contas do ativo circulante e tambem do realizavel ao Iongo 

prazo. 
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A conta banco teve urn crescimento de 138% em rela<;ao ao ano de 

2006 e outras contas a receber teve urn aumento de quase 1000%. No a no de 

2007 foi criada a conta investimentos que nao existia no ano de 2006. E o 

aumento do imobilizado e minimo comparado com as outras contas ja 

mencionadas. 

No passivo, tambem houve o aumento de 68% relacionando o ano de 

2007 para o ano de 2006. Neste caso as diferen<;as estao nas contas 

fornecedores nacionais, contas a pagar adiantamento a clientes e urn aumento 

de 124% no valor de contas a pagar a Iongo prazo. 0 patrimonio liquido 

aumentou 53% de urn ano para o outro. 

No ORE o lucro liquido aumento 60% do ano de 2006 para o ano de 

2007, pois a receita simplesmente dobrou de urn ano para o outro, assim como 

as despesas tambem. As receitas do ano de 2007 aumentaram pelas vendas e 

nao foram resultado de receitas financeiras. 

Abaixo serao representadas as formulas e calculos dos indicadores 

financeiros. 

A Liquidez geral do ano de 2007 e no valor de 0,92496. Este 

calculo e resultado da conta : 

62.579.469,12 + 5.391.501,03 I 59.218.695,60 + 14.267.718,65 

A Liquidez corrente do ano de 2007 tern o valor de 1,056752. 

Este calculo e resultado da conta: 

62.579.469,12 I 59.218.695,60 

Este resultado mostra que a empresa Schenker e uma boa credora e 

tern condi<;oes de pagar as suas dividas a curto prazo. 
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A Liquidez Seca nao sera analisada neste caso, pois a empresa 

Schenker e prestadora de servi<;os e nao possui estoque para vender, caso 

seja necessaria para pagar as dividas. 

A Liquidez lmediata tambem nao sera avaliada, pois os valores do 

disponivel podem ser alterados a qualquer momenta. 

Para iniciarmos a analise estrutural da empresa Schenker sera 

necessaria encontrar a formula de indice de capital de terceiros. No caso o 

resultado do indice sera de 8,68. Este indice mostra que a empresa deve mais 

que patrimonio. 

As contas foram feitas da seguinte forma. 

((58.218.695 + 14.267.718,54) I 100) * 11.814.736,56 

0 outre indice de composi<;ao de endividamento tern o resultado de 

80,58, isso significa que a empresa tern mais conta a pagar a curta prazo do 

que a Iongo prazo. Os calculos foram feitos da seguinte forma: 

(59.218.695,60 * 100) I (14.267.718,65 + 59.218.695,8) 

Urn indice de analise estrutural muito importante e o de 

lmobiliza<;ao do Patrimonio Liquido que no ano de 2007 tern o valor de 0, isso 

significa que o patrimonio liquido e maier do que o imobilizado da empresa. Ou 

seja nao ha investimento significative na parte imobilizada da empresa 

Schenker. 

0 indice de analise economica, na analise tradicional e usar a 

formula de 

Margem Uquida =Lucre Uquido x 100 I Vend as Uquidas. Que neste 

caso teremos o valor de 9,88: 

( 3.649.552,26 * 100) I 36.925.383,05 
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Outro fndice de analise economica na analise tradicional e usar a 

formula de Rentabilidade do Patrimonio Uquido =Luera Uquido x 

1 00/Patrimonio Uquido. Que neste caso teremos o valor de 30,80 

( 3.649.552,26 * 100 ) /11.814.736,56 

FONTE: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS 

BALAN<;O 

PATRIMONIAL 

2007 2006 

CCL 925.483 1.769.066 

NCG 198.514 242.473 

T 726.969 1.526.593 

A tabela acima demonstra o desempenho financeiro da empresa nos 

anos estudados. Em 2005 a empresa apresentou um CCL igual a 950.243 

havendo um aumento de 818.823 em 2006 onde a empresa fechou o ana em 

1.769.066. Em 2007, o CCL fechou em 925.483. 

Braga, Marques (1995, p.54), citam que, "em situac;oes usuais o CCL 

significa um valor positive, ou seja, os recursos investidos no AC que 

ultrapassaram o total das fontes de financiamento de curta prazo (PC) foram 

financiados par itens de Iongo prazo (PNC). As origens de Iongo prazo 

suplantaram as necessidades de investimento de Iongo prazo e foram 

aplicadas no capital de giro (AC)". E, esta e a situac;ao da empresa nos dais 

anos analisados. 

A empresa possui em relac;ao a NCG, a situac;ao normal na maioria das 

empresas onde, o ativo circulante operacional e maior que o passive circulante 
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operacional. Como citado anteriormente na definic;ao de Fleuriet (1980, p.14), 

"as saidas de caixa ocorrem antes das entradas de caixa, a operac;ao da 

empresa cria uma necessidade de aplicac;ao permanente de fundos, que se 

evidencia no balanc;o por uma diferenc;a positiva entre o valor das contas 

ciclicas do Ativo e do Passivo". 

0 saldo da tesouraria tambem permaneceu positivo nos tn3s anos 

analisados sinalizando que, a empresa possui disponibilidade de recursos para 

garantir a liquidez de curtissimo prazo. 
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4 CONCLUSAO 

Podemos analisar que a empresa Schenker do Brasil Transportes 

lnternacionais L TDA esta em uma condi9ao saudavel. Ela apresentou urn 

consideravel crescimento do ano de 2006 para o ano de 2007 e tern condi96es 

financeiras para saldar a suas dividas a curta e a Iongo prazo se continuar com 

o neg6cio, pais lembrando que toda a empresa tern que ter o principia de 

querer permanecer no mercado. 

A rentabilidade da empresa Schenker do Brasil Transportes 

lnternacionais tambem e muito satisfat6ria, pais como apresentou crescimento 

do anode 2006 para o ano de 2007, mostra que a empresa esta no caminho 

certo para continuar no mercado em seu segmento. Seus objetivos de querer 

galgar para o topo dos agentes de cargas esta sendo conquistado aos poucos. 

Sem duvida a analise tradicional dos documentos contabeis sao 

essenciais para a o administrador possa ter uma visao do neg6cio e tambem 

em quais diretrizes e atitudes tamar para conseguir alcan9ar os objetivos 

desejados. 

A empresa pode apresentar uma excelente situa9ao economica com 

elevada participa9ao de capitais pr6prios e, no entanto, em determinado 

momenta, nao ter em maos recursos numerarios suficientes para a liquida9ao 

de seus compromissos. 

Esse ultimo aspecto- suficiencia ou nao de recursos para o pagamento 

das obriga96es - e o que caracteriza a situa9ao financeira da empresa, ou a 

sua capacidade de pagamento .. 

No caso da liquidez corrente, indices inferiores a unidade 

revelam, em principia, situa9ao financeira boa. Dessa forma, podemos 

enquadrar os resultados obtidos nas seguintes situa96es: ruim = menor que 

0,5; apertada =de 0,5 a 0,7; satisfat6ria =de 0,8 a 1 ,0; boa= maior que 1 ,0. 

A capacidade de pagamento geral e definida pelo indice de liquidez 

geral, que compara todas as dividas com todos os valores disponiveis e 

realizaveis, sem preocupa9ao de limita9ao do prazo. 
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Podemos considerar normal que os quocientes de Liquidez Geral sejam 

inferiores aos de liquidez corrente, pelos seguintes motivos: 

quase toda empresa necessita recorrer a capitais de terceiros a 

Iongo prazo; 

o "realizavel a Iongo prazo" e, geralmente, menor que o "exigfvel a 

Iongo prazo"; 

os financiamentos a Iongo prazo geralmente nao "apertam" tanto a 

empresa, pois os prazos de resgate sao de uma forma dilatados e bern 

equacionados. 

Gada empreendimento possui uma estrutura otimizante de composigao 

de recursos e nao existem regras fixas. A natureza do endividamento, as taxas 

de juros e os riscos, quando comparados com o retorno que tais recursos 

propiciam uma vez investidos, devem ser, por sua vez, comparados com os 

custos alternatives da captagao de capital de risco. 

Mais importante do que uma posigao estatica de tais quocientes e sua 

evolugao no tempo e seus efeitos sobre a rentabilidade da empresa. Mesmo 

que durante certo tempo a empresa se tenha beneficiado de uma taxa de 

endividamento, surgira o momento a partir do qual, pela grandeza dos custos 

financeiros, o endividamento adicional nao sera mais desejavel, mesmo porque 

os emprestadores de dinheiro, a partir de certo grau de endividamento da 

empresa, veem aumentar seus riscos de aplicagao de capital, aumentando 

portanto a taxa de juros. lsto ocorre nao s6 com empresas, mas tambem com 

indivfduos e ate com nagoes. 

Expressar a rentabilidade em termos absolutos tern uma utilidade 

informativa bastante reduzida. De maneira geral, devemos relacionar urn lucro 

de urn empreendimento com algum valor que expresse a dimensao relativa do 

mesmo, para analisar quao bern se saiu a empresa em determinado perfodo. 

Determinar urn padrao ideal para a rentabilidade e uma tarefa diffcil. 

Poderfamos dizer que uma boa taxa de rentabilidade seria aquela que 

permitisse a empresa manter e desenvolver suas atividades sem ter que 

procurar outros capitais (pr6prios ou de terceiros). E 16gico que tudo depende 
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da natureza do produto, das condi<;:6es que a empresa tenha para se 

desenvolver e da conjuntura economica. 
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6 ANEXOS 
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BALANCO PATRIMONIAL 
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS L TDA 
43823079/0001-63 

ATIVO 
MOEDA- REAL 2007 2006 

ATUALIZADO AH ATUALIZADO AH 
ATIVO 
CIRCULANTE % % 
CAIXA E FUNDOS 19.905,76 49 13.349,23 100 
BAN COS 10.477.115,55 138 4.393.167,49 100 
APLICACOES 8.214.143,76 11 7.414.115,60 100 
CLIENTES NACIONAIS 20.958.837,93 123 9.411.662,89 100 
CONTAS A RECEBER 11.592.800,94 -11 13.043.644,27 100 
SERVICOS EM FATURAMENTO 8.782.062,35 5 8.375.791 ,39 100 
IRPJ ANTECIPADOS 417.609,98 -50 842.852,74 100 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 266.582,85 8 246.545,71 100 

OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.850.410,00 979 171.569,16 100 
TOTAL CIRCULANTE 62.579.469,12 43 43.912.698,49 100 
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 100 

IR DIFERIDO S/ ADI<;:OES TEMPORARIA 4.713.089,31 66 2.834.777,55 100 

DEPOSITOS JUDICIAIS 678.411,72 9 622.927,33 100 
TOTAL REALIZAVEL LONGO PRAZO 5.391.501,03 56 3.457.704,88 100 
INVESTIMENTOS 100 
AGIO SOBRE INVESTIMENTOS 13.536.97 4,43 0 0,00 100 
TOTAL INVESTIMENTOS 13.536.974,43 0 0,00 100 
IMOBILIZADO 100 
IMOVEIS 2.955.522,03 0 2.955.522,03 100 
VEICULOS, MOVEIS 2.932.845,45 18 2.481.231,98 100 

EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS 2.781.681,69 58 1.763.202,72 100 

OUTROS IMOBILIZADOS 456.742,75 35 339.564,96 100 
DEPRECIACAO ACUMULADA -5.333.585,68 27 -4.206.780,06 100 
TOTAL IMOBILIZADO 3. 793.206,24 14 3.332. 7 41 ,62 100 
TOTALATIVO 85.301.150,82 68 50.703.144,99 100 
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