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RESUMO 

CRUZ, Aline Horning. A ANALISE DA DINAMICA FINANCEIRA E A AUDITORIA: 
UM ESTUDO SOBRE A IMPLEMENTAr;Ao DO MODELO FLEURIET COMO 
FERRAMENTA AUXILIAR NA PRATICA DA AUDITORIA CONTABIL. A auditoria, 
cuja finalidade e avaliar o controle interno e -contabil com o intuito de assegurar, com 
razoavel seguranga, que as demonstragoes financeiras estao livres de erros 
materiais, ou seja, que espelham realidade patrimonial, busca seu aprimoramento 
constante em tecnicas e procedimentos que amparem e deem suporte tecnico e 
te6rico ao auditor no desenvolvimento de seus trabalhos. Nesse contexto, propoe-se 
e avalia-se a aplicagao da analise da dinamica financeira como ferramenta auxiliar 
para o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, dado a sua eficiencia e eficacia 
na previsao da verdadeira situagao de solvencia das organizagoes, usando como 
ferramenta de analise o modelo Fleuriet. Com base em fundamentagao te6rica 
efetua-se associagao entre as necessidades e exigencias da auditoria com as 
informagoes geradas pelo metoda da Dinamica Financeira. Realiza-se urn estudo de 
caso tendo como base uma empresa S/A de capital aberto comparando-se os 
resultados obtidos mediante a utilizagao do metoda Fleuriet como ferramenta auxiliar 
nos testes de auditoria e os resultados obtidos em uma auditoria convencional, a 
qual faz usa da analise atraves de Indices. Par fim, conclui-se que o metoda da 
analise da dinamica financeira quando incluso em urn programa de auditoria 
proporciona ao auditor maior seguranga para emitir opiniao sabre a situagao 
financeira e continuidade da companhia auditada, contribuindo, desta forma, para a 
melhoria do trabalho de auditoria e evidenciando real situagao financeira da 
organizagao foco da auditoria. 

Palavras chave: Auditoria Contabil; Analise da Dinamica Financeira; Metoda 
Fleuriet. 
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1~ INTRODU9AO 

0 trabalho da auditoria contabil e pouco compreendido e aproveitado no 

Brasil, sendo encarado apenas como obriga<;ao legal. Ainda nao ha conhecimento 

dos beneficios adicionais que o trabalho do auditor proporciona. 

0 objetivo da auditora nao e o de apontar fraudes ou erros, mas de 

assegurar, com razoavel seguran<;a, que as demonstra<;6es financeiras estao livres 

de erros materiais. Para atingir esse objetivo e efetuado urn minucioso trabalho que 

avalia desde a continuidade da empresa passando pelos controles internos desta, 

ate os registros efetuados nos livros contabeis. 

0 resultado da auditoria e apresentado no parecer do auditor atraves do qual 

este atesta ou nao a veracidade das informa<;6es apresentadas pela companhia 

auditada. No Brasil as companhias dao aten<;ao somente aos ajustes propostos pela 

auditoria, os quais provocarao reflexos do parecer do auditor, no entanto, seria 

extremamente proveitoso que se fosse dada a mesma aten<;ao ao Relat6rio de 

Recomenda<;6es emitido pela auditoria externa. 

A auditoria das demonstra<;6es financeiras e de suma importancia como 

instrumento de suporte na tomada de decisao para investidores e como revisao dos 

controles organizacionais da companhia auditada. Durante todo o seu trabalho de 

avalia<;ao o auditor identifica pontos deficientes ou rotinas que podem ser 

melhorados, tais observa<;6es podem nao surtir efeitos no parecer da auditoria 

independente, no entanto, fica o registro das mesmas no Relat6rio de 

Recomenda<;6es, onde o auditor indica ao auditado os pontos a serem aprimorados 

com o intuito de melhorar os controles e a contabilidade da companhia. 

Este trabalho possui como objetivo principal a implementa<;ao da tecnica de 

analise de balan<;os "Metoda da Dinamica Financeira" a urn programa de auditoria, 

verificando se essa integra<;ao contribui efetivamente para o aperfei<;oamento e 

melhoria das praticas de auditoria contabil. 
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Para corroborar a afirma9ao acima, o trabalho apresentara t6picos te6ricos 

nos quais serao apresentados: o conceito de auditoria contabil e os procedimentos 

obrigat6rios em urn programa de auditoria, e ainda, o conceito do metodo da Analise 

da Dinamica Financeira. 

0 trabalho apresentara tambem formas de integra9ao da Analise da Dinamica 

Financeira aos procedimentos de auditoria. Ao final do trabalho sera realizado urn 

estudo de caso analisando os resultados obtidos em urn trabalho de auditoria 

convencional e urn trabalho de auditoria integrado a Analise da Dinamica Financeira. 

A analise da dinamica financeira, tambem conhecido como Modelo Fleuriet 

(FLEURIET, M. 0 Modelo Fleuriet: a dinamica financeira das empresas Brasileiras: 

urn novo metodo de analise, Or9amento e planejamento financeiro. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003) e urn metodo de analise de balan90S que difere do metodo 

tradicional de analise atraves de Indices, por privilegiar uma visao menos estatica da 

empresa, permite a tomada rapida de decis6es e esta mais voltado a analise, 

or9amento e planejamento financeiro. Trata-se de urn sistema gerencial 

desenvolvido especificamente para o ambiente brasileiro, considerando os 

parametros de taxas elevadas e uma economia em crescimento permanente, 

proporcionando maior efici€mcia e eficacia na previsao da verdadeira situa9ao de 

solvencia das organiza96es. 
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2. REV/SAO DE LITERATURA 

2.1 TEORIA DA CONTABILIDADE 

A Teoria da Contabilidade e abordada por Hendriksen e Breda (1999) sendo 

que estes delinearam varios enfoques que sao adotados pelos contadores para a 

soluc;ao de questoes contabeis. Os enfoques mais comuns sao: 

• Fiscal: contabilidade destinada a atender as exigencias da Receita Federal; 

• Legal: busca de opiniao legal para embasar decisoes contabeis. 

• Etico: enfase aos conceitos de justic;a, verdade e equidade. A ausencia de 

vies e fidelidade de representac;ao sao vistas como caracteristicas 

necessarias de um sistema contabil confiavel. 

• Econ6mico: correlac;ao entre interpretac;oes econ6micas e dados contabeis . 

Ha tres formas de adoc;ao de um enfoque econ6mico em contabilidade: 

- macroecon6mico (explicac;ao de indicadores e atividades econ6micas 

em um setor de atividade ou a economia nacional), 

- microecon6mico ( explicac;ao de indicadores e atividades econ6micas 

no nfvel da empresa). e 

- social-empresarial (divulgac;ao dos efeitos que as empresas exercem 

na sociedade, tais como custos de poluic;ao ambiental, desemprego, 

etc.). 

• - Comportamental e estrutural: foco reside no comportamento de indivfduos 

em consequencia da apresentac;ao de informac;oes contabeis. 

• - Estrutural: trata-se de um enfoque classico da contabilidade, concentra-se 

na estrutura do proprio sistema, visando a soluc;ao de problemas. 

Nesse contexto verificamos que o metoda Analise da Dinamica Financeira em 

Auditoria conforme proposto nesse trabalho enquadra-se no foco Econ6mico e 

dentro desse foco e classificado como microecon6mico. 
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2.2 AUDITORIA 

A auditoria externa ou auditoria independente surgiu como parte do processo 

evolutivo das organizac;oes. 

De acordo com ALMEIDA (2007, p.128), "no Brasil, nestas ultimas decadas, 

houve evoluc;ao muito grande nas demonstrac;oes financeiras ... Essa mudanc;a 

substancial nas demonstrac;oes financeiras ocorreu em func;ao da necessidade de os 

futuros aplicadores de recursos terem conhecimento mais profunda sabre a situac;ao 

patrimonial e financeira, o resultado das operac;oes e as origens e aplicac;oes de 

recursos da empresa." Essas mudanc;as ocorreram devido a evoluc;ao dos neg6cios: 

a formac;ao societaria da maioria das empresas deixou de ser familiar, tendo 

abertura do capital da empresa para terceiros e obtendo maior volume de 

emprestimos bancarios. Outro fator que colaborou com a mudanc;a foram os 

problemas ocorridos na Balsa de Valores no inicio da decada de 70. Tais mudanc;as 

foram formalizadas com a instituic;ao da Lei 6.404 de 1976 - Lei das Sociedades por 

Ac;oes, a qual modificava completamente o conteudo das demonstrac;oes 

financeiras, em comparac;ao com a antiga lei (lei 2.627 de 26/09/1940 - voltada para 

a formac;ao societaria familiar). 

As empresas deixaram de ser fechadas (pertencentes a grupos familiares) 

para acompanharem a expansao do mercado. Devido ao acirramento da 

concorrencia as empresas sentiram a necessidade de ampliarem suas instalac;oes: 

investiram em desenvolvimento tecnol6gico e aprimoraram os controles internos, 

visando a reduc;ao de custos para assim tornarem seus produtos mais competitivos 

no mercado. No entanto, o volume de recursos necessaries para processar essas 

mudanc;as era muito alto, assim as empresas sentiram a necessidade de captar 

recursos junto a terceiros ( emprestimos bancario e abertura do capital social para 

novas acionistas ). 
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Os futuros investidores apresentaram a necessidade de obter informa<;6es 

sobre a posi<;ao patrimonial I financeira e a capacidade de gerar Iueras da empresa 

em que pretendiam investir. Essas informa<;6es s6 poderiam ser obtidas por meio 

das demonstra<;6es contabeis da companhia. Dessa forma as demonstra<;6es 

financeiras passaram a ter grande importancia para os futuros aplicadores de 

recursos. Como medida de seguran<;a, para evitar a manipula<;ao das informa<;6es 

os investidores passaram a exigir que as demonstra<;6es financeiras fossem 

examinadas por um profissional independente da empresa e com conhecimento 

tecnico, ou seja, o auditor independente I externo. 

0 objetivo do auditor externo ou independente e emitir sua opiniao sobre a 

adequa<;ao das informa<;6es contidas nas demonstra<;6es financeiras, observando 

se foram preparadas de acordo com os principios de contabilidade geralmente 

aceitos, se esses principios foram aplicados com uniformidade no exercicio social 

analisado em compara<;ao com o exercicio social anterior e se todas as informa<;6es 

necessarias foram divulgadas, para que o usuario tenha um perfeito entendimento 

sobre essas demonstra<;6es. Para alcan<;ar esse objetivo o auditor necessita 

planejar adequadamente seu trabalho, avaliar o sistema de controle interne 

relacionado com a parte contabil e proceder a revisao analitica das contas 

contabeis. 

Segundo Almeida (2007, pagina 36) "o auditor externo deve examinar as 

demonstra<;6es contabeis de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas; 

portanto, nao e seu objetivo principal detectar irregularidades, conquanto estas 

possam a vir a seu conhecimento durante a execu<;ao do servi<;o de auditoria". 

0 auditor independente alem de expressar sua opiniao sobre as 

demonstra<;6es atraves do parecer de auditoria, passou a emitir um relat6rio

comentario (Relat6rio de Recomenda<;6es), no qual apresentava sugest6es para 
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solucionar os problemas da empresa, os quais identificou durante o curso normal de 

seu trabalho de auditoria. 

Devido a expansao dos neg6cios a administra<;ao das empresas passou a dar 

maior enfase aos controles internos. No entanto, o auditor externo passava pouco 

tempo na empresa e seu foco era totalmente voltado para o exame das 

demonstra<;6es contabeis. Para atender a administra<;ao da empresa, seria 

necessaria uma auditoria peri6dica, com maior grau de profundidade, visando todas 

as areas, nao somente a contabilidade. Assim surgiu a auditoria interna, uma 

ramifica<;ao da auditoria externa, e consequentemente, da contabilidade. 

0 auditor interno e urn empregado da empresa, mas nao pode ser 

subordinado aquele cujo trabalho analisa. Tambem nao deve desenvolver atividades 

que ele possa vir urn dia a examinar para que nao comprometa sua independencia. 

A empresa e responsavel pela implanta<;ao de sistemas de controle interno de 

modo permitir que as demonstra<;6es contabeis ou financeiras reflitam corretamente 

a posi<;ao patrimonial e financeira. As demonstra<;6es financeiras elaboradas pela 

empresa, sao de sua inteira responsabilidade. 

Nao adianta a empresa implantar um excelente sistema de controle 

interne sem que alguem verifique periodicamente se os funcionarios 

estao cumprindo o que foi determinado no sistema, ou se o sistema nao 

deveria ser adaptado as novas circunstancias. Os objetivos da auditoria 

interna sao exatamente esses, ou seja: 

- verificar se as norm as internas estao sendo seguidas; 

- avaliar a necessidade de novas normas internas ou de modificagao das 

ja existentes. (ALMEIDA, 2007 p.70) 
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2.2.1 Procedimentos de Auditoria: 

A Norma Brasileira de Contabilidade T ecnica NBC T 11 - Normas de auditoria 

independente das demonstra<f6es contabeis (vide texto integral no anexo 1) 

apresenta a conceitua<fao dos procedimentos de auditoria, conforme segue: 

11.1.2.1 Os procedimentos de auditoria sao o conjunto de tecnicas que 

permitem ao auditor obter evidencias ou provas suficientes e adequadas 

para fundamentar sua opiniao sobre as demonstrac;6es contabeis 

auditadas, abrangendo testes de observancia e testes substantives. 

11.1.2.2 Os testes de observancia visam a obtenc;ao de razoavel 

seguranc;a de que os procedimentos de controle interne estabelecidos 

pela administrac;ao estao em efetivo funcionamento inclusive quanto ao 

seu cumprimento pelos funcionarios da entidade. 

11.1.2.3 Os testes substantives visam a obtenc;ao de evidencia quanto a 
suficiencia, exatidao e validade dos dados produzidos pelo sistema 

contabil da entidade, dividindo-se em: 

a) testes de transac;6es e saldos; e 

b) procedimentos de revisao analltica. (NBC T 11) 

2.2.1.01 Aplicaqao dos procedimentos de auditoria 

Ainda com base na NBC T11 a aplica<faO dos procedimentos de auditoria e 

definida conforme segue: 

11.2.6.1 A aplicac;ao dos procedimentos de auditoria deve ser realizada 

atraves o de provas seletivas, testes e amostragens, em razao da 

complexidade e volume das operac;6es, cabendo ao auditor, com base na 

analise de riscos de auditoria e outros elementos de que dispuser, 

determinar a amplitude dos exames necessaries a obtenc;ao dos 

elementos de convicc;ao que sejam validos para o todo. 
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11.2.6.2 Na aplicagao dos testes de observancia e substantivos, o auditor 

deve considerar os seguintes procedimentos tecnicos basicos: 

a) inspec;ao - exame de registros, documentos e de ativos tangfveis; 

b) observac;ao - acompanhamento de processo ou procedimento 

quando de sua execugao; 

c) investigac;ao e confirmac;ao - obtengao de informagoes junto a 

pessoas ou entidades conhecedoras da transagao, dentro ou fora da 

entidade; 

d) calculo - conferencia da exatidao aritmetica de documentos 

comprobat6rios, registros e demonstragoes contabeis e outras 

circunstancias; · e 

e) revisao analitica - verificagao do comportamento de valores 

significativos, mediante indices, quocientes, quantidades absolutas ou 

outros meios, com vistas a identificagao de situagao ou tendencias 

atfpicas. 

11.2.6.3 Na aplicagao dos testes de observancia, o auditor deve verificar 

a existencia, efetividade e continuidade dos controles internos. 

11.2.6.4 Na aplicagao dos testes substantivos, o auditor deve objetivar as 

seguintes conclusoes: 

a) existemcia- se o componente patrimonial existe em certa data; 

b) direitos e obrigac;oes- se efetivamente existentes em certa data; 

c) ocorrencia - se a transagao de fato ocorreu; 

d) abrangencia - se todas as transagoes estao registradas; 

e) avaliac;ao - se os ativos e os passivos estao avaliados 

adequadamente; 

f) mensurac;ao - se as transagoes estao registradas pelos montantes 

corretos e se foi respeitado o princfpio de competencia; e 

g) apresentac;ao e divulga~;ao - se os itens estao divulgados, 

classificados e descritos de acordo com os Princfpios Fundamentais de 

Contabi!idade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
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·11.2.6.6 Na aplica9ao dos procedimentos de revisao analitica, o auditor 

deve considerar: 

a) o objetivo dos procedimentos e o grau de confiabilidade dos resultados 

alcan9aveis; 

b) a natureza da entidade e o conhecimento adquirido nas auditorias 

anteriores; e 

c) a disponibilidade de informa96es, sua relevancia, confiabilidade e 

comparabilidade. 

11.2.6.6 Se o auditor, durante a revisao analitica, nao obtiver 

informa96es objetivas suficientes para dirimir as quest6es suscitadas, 

deve efetuar verifica96es adicionais, aplicando novos procedimentos de 

auditoria, ate alcan9ar conclus6es satisfat6rias. (NBC T 11) 

2.2.1.02 Revisao Analitica 

A revisao analitica que e urn procedimento de auditoria, conforme citado no 

item anterior tern por objetivo detectar e analisar situac;oes anormais e significativas 

constatadas nas demonstrac;6es contabeis, mais precisamente nas contas do 

balanc;o patrimonial e nas contas da demonstrac;ao do resultado do exercfcio. Para 

alcanc;ar esse objetivo os auditores utilizam tecnicas de analises de balanc;os, em 

especial, os indicadores financeiros. Essa revisao auxilia a identificar areas 

prioritarias ou areas com problemas, onde, portanto, o auditor devera concentrar 

mais sua atenc;ao. Concluindo, a revisao analitica, em conexao da natureza, 

extensao e datas dos procedimentos de auditoria, e urn instrumento poderosissimo 

para o auditor dar sugest6es. Os procedimentos de revisao analitica abrangem: 

• Analise critica da evoluc;ao dos saldos e rendas no periodo sob exame; 

• Analise da evoluc;ao das taxas medias pagas no periodo. 



13 

• Analise comparativa dos saldos e taxas em relagao aos recursos aplicados e 

a outros recursos captados. 

• Analise critica da evolugao dos saldos e despesas no periodo sob exame. 

• Analise critica da evolugao dos saldos e receitas apropriadas no periodo sob 

exam e. 

• Analise critica da evolugao dos principais itens de receita e despesas no 

periodo sob exame. 

• Correlagao do comportamento e evolugao das principais rendas e despesas 

operacionais com a evolugao e comportamento das operag6es relacionadas. 

• Correlagao e analise dos saldos de despesas e receitas que guardam intima 

rela<;ao com areas patrimoniais ja examinadas como, par exemplo: 

- Devedores duvidosos; 

- Depreciag6es; 

- Amortizag6es; 

- Correg6es monetarias do permanente e do patrim6nio liquido; 

- Equivalencia patrimonial; 

- Provisao para o Impasto de Renda; 

- Provisao para perdas com ativos; 

- Provisao para obrigag6es; 

- Entre outros. 

2. 2. 1. 03 Continuidade da empresa 

Conforme determinagao da NBCT 11 a continuidade normal das atividades da 

entidade deve merecer especial atengao do auditor, quando do planejamento dos 

seus trabalhos, ao analisar as riscos de auditoria, e deve ser complementada 

quando da execugao de seus exames, conforme segue: 

11.2.8.2 A evidemcia de normalidade pelo prazo de um ana ap6s a data 

das demonstrag6es contabeis e suficiente para a caracterizagao dessa 

continuidade. 
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11.2.8.3 Caso, no decorrer dos trabalhos se apresentem indfcios que 

ponham em duvida essa continuidade, deve o auditor aplicar os 

procedimentos adicionais que julgar necessaries para a formagao de 

juizo embasado e definitivo sabre a materia. 

11.2.8.4 Na hip6tese de o auditor concluir que ha evidencias de riscos na 

continuidade normal das atividades da entidade, deve avaliar os 

possiveis efeitos nas demonstrag6es contabeis, especialmente quanta a 
realizagao dos ativos. (NBC T 11) 

Quando constatar que ha evidencias de riscos na continuidade normal das 

atividades da entidade, o auditor independente devera, em seu parecer, mencionar, 

em paragrafo de enfase, os efeitos que tal situagao podera determinar na 

continuidade operacional da entidade, de modo que os usuarios tenham adequada 

informagao sabre a mesma. 

Os seguintes pressupostos deverao ser os minimos adotados pelo auditor na 

analise da continuidade da entidade auditada: 

a) indicadores financeiros 

1 - passivo a descoberto; 

2 - posigao negativa do capital circulante liquido; 

3 - emprestimos com prazo fixo e vencimentos imediatos, sem possibilidade 

de renovagao pelos credores; 

4 - excessiva participagao de emprestimos de curta prazo, sem a 

possibilidade de alongamento das dividas ou capacidade de amortizagao; 

5 - indices financeiros adversos de forma continua; 

6 - prejufzos substanciais de operagao e de forma continua; 

7 - retragao ou descontinuidade na distribuigao de resultados; 

8 - incapacidade de devedores na data do vencimento; 

9 - dificuldades de acertos com credores; 

10 - alteragoes ou renegociagoes com credo res; e 
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11 - incapacidade de obter financiamentos para desenvolvimento de novas 

neg6cios ou produtos, e inversoes para aumento da capacidade produtiva. 

b) indicadores de opera~ao 

1 - perda de elementos-chaves na administra<;ao sem modifica<;oes ou 

substitui<;oes imediatas; 

2 - perda de mercado, franquia, licen<;a, fornecedor essencial ou financiador 

estrategico; e 

3 - dificuldades de manter mao-de-obra essencial para a manuten<;ao da 

atividade. 

c) outras indica~oes 

1 - nao cumprimento de normas legais, regulamentares e estatutarias; 

2 - contingencias capazes de nao serem cumpridas pela entidade; e 

3 - mudangas das politicas governamentais que afetam a entidade. 

2. 2. 1. 04 Parecer de Auditoria 

0 parecer e 0 produto final do trabalho do auditor, e atraves dele que 0 

auditor expressa a opiniao e o entendimento do auditor acerca dos dados em exame 

de uma forma padrao e resumida. Conforme determinado pela Lei das Sociedades 

par A<;oes, as demonstra<;oes financeiras devem ser apresentadas com os valores 

do ana imediatamente anterior, dessa forma o auditor deve emitir seu parecer 

abrangendo os 

dais exerdcios sociais. De acordo com ALMEIDA (2007, p.474) na hip6tese do 

auditor nao ter "examinado as demonstra<;oes financeiras do ana anterior (auditadas 

par outros auditores ou nao auditadas), esse fato devera ser revelado em seu 

parecer sabre as demonstra<;oes financeiras atuais". 
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opiniao que contem: 
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• Parecer sem Ressalva ou Parecer Limpo: e emitido quando as 

demonstragoes financeiras da empresa examinadas pelo auditor representam 

adequadamente a posigao patrimonial e financeira, e o resultado das 

operagoes esta de acordo com os principios fundamentais de contabilidade. 0 

parecer sem ressalva indica que o auditor esta convencido de que as 

demonstragoes financeiras foram elaboradas consoantes as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e a legislagao especifica em todos os seus 

aspectos relevantes. 0 auditor, quando emite urn parecer em ressalva, afirma 

que nao ha efeitos relevantes que afetem a demonstragao financeira, uma vez 

que foram estes avaliados e considerados nao significativos em relagao as 

demonstragoes financeiras tomadas em conjunto. 

0 parecer sem ressalva e composto por 3 paragrafos conforme modelo 

apresentado no item 11.3.2.3 da NBC T 11 a qual encontra-se anexa a este 

trabalho. 

" Parecer com Ressalva: E emitido quando urn ou mais valores nas 

demonstragoes financeiras nao refletem adequadamente a posigao correta, 

de acordo com os principios fundamentais de contabilidade, ou quando o 

auditor nao consegue obter evidencias adequadas que permitam a 

comprovagao desses valores. De forma geral, os motivos da ressalva estao 

relacionados a nao-obediencia aos principios fundamentais de contabilidade 

ou a inconsistencia na aplicagao dos mesmos e por claras limitagoes 

impostas ao auditor, nao lhe sendo concedidas alternativas para o exame 

integral das demonstragoes financeiras. Se a ressalva for tao significativa que 

impega expressar opiniao sobre a adequagao das demonstragoes financeiras, 

tomadas em conjunto, ha necessidade da abstengao de opiniao ou da opiniao 

ad versa. 
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• Parecer Adverso: E emitido quando o auditor verificar efeitos e condiQ6es 

que, em sua opiniao, comprometem substancialmente as demonstraQ6es 

financeiras examinadas, a ponto de nao ser suficiente a simples ressalva no 

parecer. 0 parecer adverso exprime a opiniao do auditor de que as 

demonstraQ6es financeiras nao representam adequadamente a posiQao 

patrimonial e financeira e/ou o resultado das operaQ6es e/ou mutaQ6es 

patrimoniais, e/ou as origens e aplicaQao dos recursos de acordo com os 

principios fundamentais de contabilidade. Nessas circunstancias, uma 

abstenQao de opiniao nao e considerada apropriada, uma vez que o auditor 

possui informaQ6es suficientes para declarar que, em sua opiniao, as 

demonstraQ6es financeiras nao estao adequadamente apresentadas. 

• Negativa de Parecer ou Parecer com Absten~ao de Opiniao: Quando o 

auditor nao conseguir obter comprovaQao suficiente para fundamentar a sua 

opiniao sobre as demonstraQ6es financeiras tomadas em conjunto, ele deve 

declarar que esta impossibilitado de expressar sua opiniao sobre estas. Como 

regra geral, essa impossibilidade de expressao de opiniao do auditor e 
resultante dos seguintes aspectos: 

a) limitaQao imposta ao objetivo do exame; 

b) existencia de fato que afete consideravelmente a posiQao patrimonial e 

financeira ou resultado das operaQ6es; 

c) existencia de incerteza substancial em relaQao ao montante de urn item 

impedindo ao auditor a formaQao de opiniao sobre as demonstraQ6es 

financeiras tomadas em conjunto; e 

d) preparaQaO de demonstraQ6es financeiras nao auditadas. 

No caso de limitac;6es significativas ao objetivo do exame, o auditor pode 

relatar os procedimentos realizados, casos em que ele deve modificar o 

paragrafo de extensao do trabalho ou indicar os procedimentos omitidos. 
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Qualquer. que seja o caso, o auditor preferira declarar claramente que o 

exame por ele realizado nao foi o suficiente para permitir a expressao de sua 

opiniao sabre as demonstrac;6es financeiras tomadas em conjunto, e dar ao 

conhecimento geral os motivos que o levaram a assim proceder. 

2.2.1.05 Relat6rio Comentario de Auditoria 

Ao termino de um trabalho de auditoria, a equipe responsavel pelo trabalho 

desenvolvido em campo redige um relat6rio com os pontos de recomendac;ao 

identificados durante a execuc;ao dos trabalhos. 

A fase do trabalho de auditoria que mais contribui para a elaborac;ao desse 

relat6rio e a fase de controles internos, pois nesta fase e efetuado um minucioso 

entendimento das rotinas das principais transac;6es, principalmente aquelas que 

afetam os saldos contabeis. 

Durante o trabalho de controles internos, e observado se os colaboradores 

seguem as politicas trac;adas pela alta administrac;ao da empresa, se os ativos estao 

protegidos, se as operac;6es sao adequadamente registradas e fidedignamente 

apresentadas nas demonstrac;6es financeiras, se existem conflitos na segregagao de 

func;ao, entre outros. 0 entendimento das rotinas e teste dos controles identificados 

tern como beneficia a reduc;ao dos procedimentos para teste de saldos na data-base 

da demonstrac;ao financeira. 

0 relat6rio de recomendag6es e altamente importante e de grande utilidade 

para a administrac;ao da companhia, pois servira como auxilio para realizar ac;6es 

corretivas para os controles que apresentam fragilidades e que possam permitir que 

certos procedimentos nao sejam realizados, bern como possam permitir o 

conhecimento da ac;ao de um posslvel fraudador. 
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0 relat6rio de recomendag6es e redigido pelos auditores e comentado pela 

administragao da empresa. Em seguida, o relat6rio e entregue ao conselho de 

administragao, que representa os interesses dos investidores, para que estes 

tenham conhecimento das fragilidades no sistema de controles da empresa 

investida. 

2.3 APRESENTAf;AO TRADICIONAL DO BALANf;O 

A apresentagao tradicional apresenta o balango como urn quadro que agrupa 

as diversas contas com base em dais criterios de classificagao: 

1 - distingao (vertical) entre as contas do ativo e as do passivo; 

2 - classificagao (horizontal) das contas de acordo com o prazo das aplicagoes e 

das origens de fundos em ordem decrescente de disponibilidade. 

Dessa forma, o ativo e passivo dividem-se da seguinte forma: 

2.3.1 Ativo 

- Ativo circulante: o qual e subdividido em Disponivel e Realizavel a Curto Prazo. 

- Ativo nao circulante: o qual e subdividido em Realizavel a Longo Prazo e 

Permanente (que por sua vez, e composto par lnvestimento, lmobilizado e Diferido). 

2.3.2 Passive 

- Passive Circulante ( exigibilidades de curta prazo) 

- Passivo nao Circulante; o qual abrange o Passivo Exigivel a Longo Prazo e o 

Patrim6nio Uquido. 

Embora a classificac;ao horizontal da apresentac;ao tradicional oferec;a 

uma serie de vantagens, ela se mostra inadequada para uma analise 
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dinamica da situagao econ6mico-financeira das empresas .... Em geral, 

certas contas do ativo e passive renovam-se constantemente a medida 

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

para uma nova classificagao horizontal. .. que enfatiza os ciclos econ6mico 

e financeiro de uma empresa, fornecendo dados para a analise dinamica 

em oposigao a analise estatica normalmente realizada atraves das 

informagoes fornecidas pela classificagao tradicional. (FLEURIET, 2003, 

p.3) 

2.4 ANALISE ATRAVES DE INDICES 

Com base no balanc;o tradicional da companhia e possivel calcular os 

indicadores tradicionais de liquidez, os quais segundo ASSAF (2000, pagina 171) 

"evidenciam a situac;ao financeira de uma empresa frente a seus diversos 

compromissos financeiros". 

2.4.1 Analise Financeira 

2.4.1.01 Liquidez lmediata 

Este indice e obtido ao dividir-se o saldo de Disponivel pelo Passive 

Circulante: 

Disponivel 

Passive Circulante 

E indica a porcentagem das dividas a curto prazo que podem ser liquidadas 

imediatamente pela companhia. Segundo ASSAF (2000, pagina 172) "esse 

quociente e normalmente baixo devido ao pouco interesse das empresas em manter 

recursos monetario em caixa, ativo operacionalmente de reduzida rentabilidade". 



2.4.1.02 Liquidez Seca 

Obtido a partir da seguinte formula: 

Ativo circulante- Estoques 

Passivo Circulante 

21 

De acordo com MATARAZZO (1998, pagina 179) "indica quanta a empresa 

possui de Ativo Liquido para cada US$ 1,00 de Passivo Circulante". Com outras 

palavras ASSAF (2000, pagina 172) diz que "a liquidez seca determina a capacidade 

de curto prazo de pagamento da empresa mediante a utilizac;ao das contas do 

disponlvel e valores a receber". 

2.4.1.03 Liquidez Corrente 

lndice decorrente da aplicac;ao da formula: 

Ativo circulante 

Passivo Circulante 

Indica o quanta existe de ativo circulante para cada $1 de divida a curto 

prazo. Quando: 

Liquidez Corrente > 1 

Liquidez Corrente = 1 

Liquidez Corrente < 1 

Capital Circulante Uquido Positivo 

Capital Circulante Liquido Nulo 

Capital Circulante Liquido Negativo. 

Segundo ASSAF (2000, p.173) "quanta maior a liquidez corrente, mais alta se 

apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de 

giro". 
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2.4.1.04 Liquidez Geral 

Obtido atraves da formula: 

Ativo circulante + Realizavel a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 

Esse indice indica quanta a empresa possui no Ativo Circulante e Realizavel a 

Longo Prazo para cada $ 1 de divida total. Conforme ASSAF (2000, pagina 173) "a 

liquidez geral e utilizada tambem como uma medida de seguranc;a financeira da 

empresa a Iongo prazo, revelando sua capacidade de saldar todos seus 

compromissos". 

2.4.2 Analise Estrutural 

2.4.2.01 Participac;ao do Capital de Terceiros 

Capital de Terceiros 

Patrimonio Liquido 

Indica quanta a empresa tomou de capita is de terceiros para cad a $ 100 de 

capital proprio investido. 

0 indice de Participa<;:ao de Capitais de Terceiros relaciona ... duas 

grandes fontes de recursos da empresa, ou seja, Capitais Pr6prios e 

Capitais de Terceiros. E um indicador de risco ou de dependencia a 

terceiros por parte da empresa. Tambem pode ser chamado indice de 

Grau de Endividamento. Do ponto de vista estritamente financeiro, 

quanto maior a rela<;:ao Capitais de Terceiros/ Patrim6nio Liquido menor 

a liberdade de decis6es financeiras da empresa ou maior a dependencias 

a esses Terceiros. E desse angulo que se interpreta o indice de 

Participa<;:ao de Capitais de Terceiros. Do ponto de vista de obten<;:ao de 

lucro, pode ser vantajoso para a empresa trabalhar com capitais de 

terceiros, se a remunera<;:ao paga a esses capitais de terceiros for menor 

do que o lucro conseguido com a sua aplica<;:ao nos neg6cios. Portanto, 
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sempre que se aborda o indice de Participac;ao de Capitais de Terceiros , 

esta-se fazendo analise exclusivamente do ponto de vista financeiro, ou 

seja, do risco de insolvencia e nao em relac;ao ao lucro ou prejuizo. 

(MATARAZZO, 1998, p.160). 

2.4.2.02 Composic;ao de Exigibilidade 

Passivo Circulante 

Capital de Terceiros 

Indica o percentual de obrigac;oes de curto prazo em relac;ao as obrigac;oes 

totais. 

2.4.2.03 lmobilizac;ao de Recursos Pr6prios 

Ativo Permanente 

Patrimonio Liquido 

Indica o quanta a empresa aplicou no Ativo Permanente para cad a $ 100 de 

Recursos Pr6prios. 

2.4.2.04 Capitalizac;ao 

Capita is Pr6prios Med io 

Ativo Medio 

0 indice de capitalizac;ao indica 0 quanta e proveniente de capital proprio 

para cad a $ 100 aplicados no ativo. 



2.4.3 Analise Economica 

2.4.3.01 Margem lfquida 

Lucro Uquido 

Vendas Uquidas 

Indica o quanto a empresa obtem de lucro para cad a $ 100 vendidos. 

2.4.3.02 Rentabilidade do Ativo 

Lucro Uquido 

Ativo Medio 
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Indica quanta a empresa obtem de Iuera para cada $ 100 de investimento 

total. Mostra quanta a empresa obteve de Luera Uquido em rela<;ao ao 

Ativo. E uma medida do potencial de gera<;ao de lucro da parte da 

empresa. Nao e exatamente uma medida de rentabilidade do 

capital. .. mas um medida da capacidade da empresa em gerar Iuera 

lfquido e assim poder capitalizar-se. E ainda uma medida do 

desempenho comparative da empresa ana a ana. (MATARAZZO, 1998, 

pagina 185). 

2.4.3.03 Rentabilidade do Patrimonio Uquido 

Lucro Uquido 

Patrimonio Uquido Medio 

Este lndice mostra qual a taxa de rendimento do Capital Proprio, ou seja, 

quanto a empresa obteve de lucro para cad a $ 1 00 de Capital Proprio investido. 

Segundo Matarazzo (1998, pagina 187) "essa taxa pode ser comparada com a de 
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outros rendimentos alternativos no mercado, como Caderneta de Poupanga, COBs, 

Fundos de lnvestimento, etc. Com isso e possfvel avaliar se a empresa oferece 

rentabilidade superior ou inferior a essas opg5es". 

2.4.3.3.04 Produtividade 

Vendas Uquidas 

Ativo Medio 

A produtividade indica o Giro da empresa, ou seja, o Iuera obtido por cada 

real investido do ativo. 

2.5 CICLOS DA EMPRESA: ECONOMICO E FINANCEIRO 

Para uma melhor compreensao do modelo de analise financeira e importante 

o entendimento dos ciclos das empresas. 0 ciclo econ6mico caracteriza-se pelo 

prazo decorrido entre as entradas de materias-primas (compras) e as safdas de 

produtos acabados (vendas), enquanto o ciclo financeiro caracteriza-se pelo prazo 

decorrido entre as safdas de caixa (pagamentos) e entradas de caixa 

(recebimentos). Esses ciclos se correlacionam para determinar-se a situagao em que 

se encontra a companhia. Os movimentos de caixa devem acompanhar as compras 

de materia-prima e vendas de produtos acabados, nao devem ser defasados para 

que a companhia possua uma situagao econ6mico-financeira razoavel. Os ciclos 

econ6mico e financeiro relacionam-se atraves da expressao: 

c:financeiro =Cicio economico + Prazo medio de recebimento- Prazo medio de I 
pagamento _j 

---------------------------

Considerando-se que o ciclo econ6mico de uma empresa pode ser medido 

pelo prazo medio de rotagao de estoques, e possfvel chegar a seguinte expressao: 

[Cicio financeiro = PME + PMR- PMPJ 



Onde: PME = prazo medio de rotac;ao de estoques. 

PMR = prazo medio de recebimentos das contas a receber. 

PMP = prazo medio de pagamentos das contas a pagar. 
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As contas sao classificadas de acordo com seu ciclo, ou seja, o tempo 

que leva para realizar uma transa9ao. Certas contas apresentam um 

movimenta9ao lenta, que, em uma analise de curto prazo, podem ser 

consideradas como "permanentes ou nao cfclicas"(realizavel a Iongo 

prazo; investimentos; reserva de lucros etc). Outras contas estao 

relacionadas com o ciclo operacional do neg6cio e apresentam um 

movimento "continuo e ciclico"(estoques; clientes; fornecedores etc). 

Existem contas que nao estao diretamente relacionadas com a opera9ao 

apresentando movimento "descontfnuo e erratico"(disponivel, titulos 

negociaveis; duplicatas descontadas etc.). (FLEURIET, 2003 p.7) 

2.6 ANALISE DA DINAMICA FINANCEIRA 

A analise financeira dinamica, tambem conhecida como Modelo Fleuriet, e urn 

odelo de administrac;ao do capital de giro. De acordo com Padoveze I Benedicta 

2004, p. 231) esse metodo "retoma o tema da liquidez e seus indicadores, 

bpresentando uma abordagem nova e diferente da abordagem da analise de 

ralango tradicional". 

Para o entendimento do modelo da dinamica financeira, e importante 

compreender a forma de classificac;ao dos elementos do giro: 

• Contas ciclicas: sao as contas de natureza operacional que se relacionam 

diretamente com o ritmo operacional, refletindo, em seus saldos, o nivel de 

operac;6es fins da empresa. 

• Contas erraticas: sao aquelas contas cujos saldos evoluem sem qualquer 

relac;ao como ritmo das operac;6es, podendo assim, serem zeradas quando a 
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empresa estiver desempenhando normalmente suas atividades. Ou seja, 

estas contas nao tern liga<;ao com o Cicio Operacional da empresa. 

Segundo Assaf (2007, p. 212), "Todos OS valores circulantes, porem nao 

caracterizados como dclicos, sao definidos como financeiros." As principais contas 

dos grupos ciclicos e financeires (para uma empresa do segmento de atividade nao 

financeiro) sao as seguintes: 

• Ativo Circulante Financeiro~ Disponibilidades ( caixa e bancos ), Fun do Fixo de 
~-

Caixa, Aplica<;6es Financeiras, Depositos Judiciais, Restitui<;ao de IR, Mutuos 

(creditos) com Coligadas e Controladas. 

• Ativo Circulante Cfc/ico: Duplicatas a Receber, Provisao para Devedores 

Duvidosos, Adiantamento a Fornecedores, Estoques, Adiantamento a 

Empregados, Impastos lndiretos a Compensar (IPI, ICMS), Despesas 

Operacionais Pagas Antecipadamente. 

• Ativo Nao-Circulante: Valores dos grupos imobilizado, investimentos e 

diferido, e realizavel a Iongo prazo; 

• Passivo Circulante Financeiro: Emprestimos e Financiamentos Bancarios de 

Curto Prazo, Duplicatas Descontadas, Provisoes de Impasto de Renda e 

Contribui<;ao Social sabre o Lucre, Dividendos, Mutuos (dividas) com 

Coligadas e Controladas; 

• Passivo Circulante Cic/ico: Fornecedores, Duplicatas a Pagar, Obriga<;6es 

Tributarias (Impastos lndiretos), Adiantamentos de Clientes, 

Provis6es/Obriga<;6es Trabalhistas, Participa<;6es de Empregados, Despesas 

Operacionais. 
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• Passivo Nao-Circulante: Contas do exigfvel a Iongo prazo e patrimonio 

liquido. 

Considerando as naturezas diferenciadas das contas do giro, ha uma 

reclassifica<;:ao do capital circulante: as contas ciclicas sao classificadas 

como giro e, conseqOentemente, o total dos ativos ciclicos menos o total 

dos passivos ciclicos indica a necessidade liquida de capital de giro 

(NCG}. As demais contas, de carater financeiro e nao vinculadas as 

opera<;:6es, sao denominadas contas de tesouraria, e s6 com elas e que 

se deveria calcular a liquidez empresarial e a capacidade de solvencia da 

empresa no curta prazo (PADOVEZE I BENEDICTO, 2004, p. 232}. 

De acordo com essa abordagem as contas cfclicas sao necessarias para o 

ritmo das operac;6es, portanto, nao podem ser realizadas, para que nao 

comprometam a continuidade da empresa. Elas devem ser utilizadas para a quitac;ao 

de obrigac;6es financeiras (passivos erraticos) e seu saldo varia de acordo com o 

nfvel de atividade da empresa. Dessa forma, sempre que houver urn aumento no 

volume de produc;ao ou vendas, havera a necessidade de ampliar os investimentos 

e a retenc;ao de giro para fazer face a esse novo nfvel de atividade. 

Dentro dessa abordagem, a necessidade liquida de capital de giro 

equipara-se a um conceito de permanente, mesmo que, a luz dos 

principios contabeis geralmente aceitos, nao o seja. Porem, em uma 

abordagem puramente gerencial, nao ha possibilidade de dispor dos 

elementos do giro (clientes, estoques} porque eles sao necessaries e 

imprescindiveis para manter o nivel de atividade da companhia 

(PADOVEZE, BENEDICTO, 2004 p.233}. 

2.6.1 lndicadores de Avaliac;ao da Estrutura Financeira 

Para a correta analise da estrutura financeira de uma empresa e necessaria o 

estudo de urn conjunto de indicadores operacionais, os quais refletem todas as 

decis6es tomadas com relac;ao ao capital de giro e seu equilibria financeiro. 

2.6.1.01 Necessidade de Capital de Giro e Capital Circulante Lfquido 
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Segundo Fleuriet (2003, pg. 7) "quando, no ciclo financeiro, as safdas de caixa 

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

de aplica<;ao permanente de fundos, que se evidencia no balan<;o por uma diferen<;a 

positiva entre o valor das contas dclicas do ativo e das contas cfclicas do passivo". 

Esta aplica<;ao permanente de fundos e chamada de Necessidade de Capital de 

Giro (NCG), ou ainda, Necessidade de lnvestimento em Giro (NIG): 

NCG = Ativo Ciclico - Passivo Ciclico 

A NCG pode ser positiva ou negativa: 

Positiva: ocorre quando o ativo ciclico (ou aplica<;6es de capital de giro) 

e maior que o passivo ciclico (au fontes de capital de giro). Neste caso, a 

empresa apresenta uma demanda de recursos para o giro dos neg6cios, 

o que podera ser financiado com recursos pr6prios e/ou recursos de 

terceiros de curta e Iongo prazos. 

Negativa: ocorre quando o ativo ciclico e maior do que o passivo ciclico. 

Neste caso a empresa nao apresenta demanda de recursos para o giro 

dos neg6cios mas, pelo contrario, disp6e de fontes para financiar outras 

aplica<;6es, em conformidade as politicas de sua Administra<;ao. 

Nula: ocorre quando o ativo ciclico e igual ao passivo ciclico. Neste caso 

a empresa nao tem necessidade de financiamento para o giro dos 

neg6cios, 

financiando-o apenas com contas ciclicas. (PEREIRA FILHO, 1998 p.17) 

A necessidade de Capital de Giro (NCG) e diferente do Capital Circulante 

Liquido (CCL), o qual se define como: 

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante 

0 conceito de capital circu/ante liquido - CCL indica o volume de 

recursos de Iongo prazo alocados para financiar o giro. A necessidade de 

investimento em giro- NIG, par outro lado, revela o montante de capital 
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permanente que uma empresa necessita para financiar seu capital de 

giro. Esse volume e determinado ... pelo nivel de atividade da empresa 

(produ<;ao e vendas) e prazos operacionais. (ASSAF, 2007 p. 213). 

Para avaliar-se o equilibria financeiro de uma empresa e essencial efetuar o 

confronto entre o CCL (capital circulante lfquido) e o NIG (necessidade de 

investimento em giro). Uma empresa s6 apresenta seguranc;a financeira na seguinte 

situac;ao: 
CCL> NIG 

Situac;ao que demonstra recursos em excesso diante de necessidades 

permanentes do capital de giro. 

2.6.1.02 Capital de Giro 

Define-se como Capital de Giro (COG) a diferenc;a entre o passivo 

permanente e o ativo permanente: 

COG = Passivo Permanente - Ativo Permanente 

Segundo FLEURIET (2003, p. 11) "o capital de giro possui o mesmo valor que 

o capital circulante liquido, definido no sentido financeiro classico como a diferenc;a 

entre o ativo e o passivo circulantes. Somente seu calculo e realizado de maneira 

diferente, no entanto, os resultados sao identicos". 

2.6.1.03 Sa/do de Tesouraria (ST) 

0 saldo de tesouraria define-se como a diferenc;a entre o ativo e o passivo 

erraticos: 

ST = Ativo erratico - Passivo erratico 
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Tambem_ e possfvel dizer que o Saldo de Tesouraria representa urn valor 

residual correspondente a diferen9a entre o Capital de Giro e a Necessidade de 

Capital de Giro: 

ST= COG- NCG 

0 Saldo de Tesouraria representa os recursos de curta prazo que poderao

sobrar ou faltar no caixa da empresa, com vistas a fazer frente aos seus 

compromissos, funcionando como urn eficiente indicador da saude financeira da 

empresa, ou seja, se apresenta liquidez satisfat6ria ou insatisfat6ria. 

No caso em que o ST apresenta-se positive, indica uma sabra de recursos de 

curta prazo, ou seja, o capital de giro e suficiente para cobrir as necessidades de 

capital de giro, e ainda mantem urn nfvel de caixa ou ate mesmo aplica96es no 

mercado financeiro, garantindo a liquidez da empresa. 

0 ST apresenta-se negative, quando a empresa possui fontes de recursos de 

curta prazo financiando as atividades operacionais da empresa, ou seja, indica que o 

capital de giro e insuficiente para cobrir a necessidade de capital de giro, o que pode 

levar a empresa a uma situa9ao de insolvencia, 

2.6.1.04 Visao da Liquidez x Fleuriet 

Para Fleuriet a visao tradicional da liquidez e inadequada por tratar-se de urn 

indicador estatico, que desconsidera, na dinamica operacional, a convivencia de 

contas de naturezas bastante distintas, tanto no ativo circulante quanta no passive 

circulante. lsso significa que, ao terem seus resultados determinados pela divisao 

entre totais de ativos e passives circulantes, tanto o numerador da formula quanta o 

denominador refletem urn conjunto de contas que reagem de forma bastante distinta 

ao ritmo de opera96es da empresa. 

No modele dinamico, as contas cfclicas, tanto ativas quanta passivas nao 

fazem parte da liquidez, pois segundo esse metoda, a liquidez da empresa e 
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exclusivamente decorrente do seu saldo de tesouraria, que e representado pelas 

contas erraticas. Segundo Padoveze I Benedicta (2004, pagina 234 ), "passa-se a 

entender a capacidade de pagamento da empresa sob urn aspecto mais profunda e 

realfstico, nao enviesando os fundamentos de liquidez e necessidade de 

investimentos no giro". 

0 objetivo da abordagem do modelo de Fleuriet e oferecer urn modelo de 

decisao completo para administragao do capital de giro. 

2. 6. 1. 5 Efeito T esoura 

Fleuriet destaca a importancia do acompanhamento da evolugao do Saldo de 

Tesouraria, para que este nao permanega constantemente negativo e crescente, 

situagao que demonstra a dependencia de emprestimos a curta prazo e aproxima a 

companhia da situagao de insolvencia. 0 crescimento do Saldo de Tesouraria 

negativo e denominado "efeito tesoura" ou "overtrading". 

De modo geral, o "efeito tesoura" ocorre quando estao presentes as 

seguintes condi<;6es: 

1. As vendas da empresas crescem a taxas anuais elevadas. 

l'.NCG 

2. A rela<;ao Vendas mantem-se, substancialmente, mais elevada do que a 

Autofinanciamento 

rela<;ao Vendas durante o periodo de crescimento das 

vendas. Considera-se que ambas sejam positivas. 

3. Durante o periodo de crescimento das vendas, as fontes externas, que 

aumentam o Capital de Giro, sao utilizadas somente para novas 

investimentos em bens do ativo permanente que, por sua vez, diminuem 

o Capital de Giro. (FLEURIET, 2003 pagina 38). 
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Segundo Fleuriet (2003, p. 42) . "para evitar o efeito tesoura o 

autofinanciamento da empresa deve ser suficiente para financiar, pelo menos, os 

aumentos de sua necessidade de capital de giro (NCG)". 

Para verificar se uma empresa corre o risco de entrar no "efeito tesoura" e 
necessaria conhecer: 1) seu ciclo financeiro e 2) sua taxa de autofinanciamento 

corrente em porcentagem do faturamento. 

2. 6. 1. 6 Tipos de Ba/anc;os 

Com base no ciclo econ6mico e a rentabilidade das empresas e posslvel 

classificar os balangos em 6 tipos, no entanto Fleuriet abordou em seu livro somente 

os 4 tipos que aparecem na pratica com maior frequfmcia, conforme segue: 

Tipo I 

Restric;oes: ST < 0 

NCG>O 

CCL>O 

Condic;ao: ST < CCL < NCG 

Situafao Financeira lnsatisfat6ria 

No Tipo 1, a Necessidade de Capital de Giro e maior do que o Capital de 

Giro e, por isso, o Saldo de Tesouraria e negativo. A empresa financia 



Tipo II 

Restri~oes: ST > 0 

NCG >0 
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parte de sua Necessidade de Capital de Gi.ro com creditos a curto prazo. 

Esta situa<;ao nao e grave quando a Necessidade de Capital de Giro 

apresenta-se temporariamente elevada, como no case de um empresa 

que prolonga a estocagem de seus produtos, a tim de se beneficiar de 

um aumento esperado nos pre<;os de vendas . Por outre lade, a liquidez 

da empresa estara amea<;ada - estando a Necessidade de Capital de 

Giro em seu nivel normal - se seus creditos a curto prazo nao forem 

renovados. (FLEURIET, 2003, pagina 16). 

CCL >0 

Condi~ao: ST < CCL > NCG 

Situa~ao Financeira So/ida 

Segundo Fleuriet (2003, pagina 16) "considerando que a Necessidade de 

Capital de Giro esteja em seu nlvel normal, o Tipo 2 revela uma estrutura financeira 

salida, visto que disp6es de um Saldo de Tesouraria positive que lhe permite 

enfrentar os aumentos temporarios da Necessidade de Capital de Giro". 
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Tipo Ill 

Restri~oes: ST < 0 

NCG >0 

CCL< 0 

Condi~ao: ST< CCL< NCG 

Situa~ao Financeira Pessima 

0 Tipo 3 configura uma estrutura financeira tfpica de empresa que luta 

por sua sobrevivencia. As empresas cujos balanc;os sao semelhantes aos 

de Tipo 3 tendem a desaparecer ou sobrevivem grac;as a ajuda do 

Estado (empresas estatais). De fato, a empresa apresenta risco de 

insolvencias elevado, pois financia suas aplicac;oes permanentes de 

fundos (NCG e parto do ativo permanente) com fundos de curto prazo 

que podem nao ser renovados. (FLEURIET, 2003, pagina 16). 



Tipo IV 

Restric;oes: ST > 0 

NCG < 0 

CCL> 0 

Condic;ao: ST > CCL > NCG 

Situa~ao Financeira Excelente 
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De acordo com FLEURIET (2003, p. 16) "a maioria das empresas que 

apresenta balanc;o do Tipo 4 . dedica-se a distribuic;ao de mercadorias que sao 

vendidas a vista e adquiridas a prazo. Os supermercados encontram-se nessa 

situac;ao. A sua posic;ao financeira e excelente quando as vendas aumentam, 

podendo tornar-se inquietante quando diminuem". 

2.7 A AUDITORIA E A ANALISE DA DINAMICA FINANCEIRA 

Conforme explanado nos t6picos anteriores a auditoria faz uso de uma 

ferramenta de analise de balanc;os a Analise atraves de Indices como forma de 

complementar os testes de auditoria e proporcionar mais seguranc;a ao auditor na 

emissao de sua opiniao. A analise atraves de Indices e utilizada no procedimento de 

auditoria chamado Revisao Analftica, o qual auxilia o auditor na identificac;ao das 

areas prioritarias ou com problen1as, que deverao ser foco durante a realizac;ao dos 

testes de auditoria. 
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Prop6e-se a implementac;ao do metoda da Analise da Dinamica Financeira 

justamente durante o procedimento de revisao analitica, pois este metoda permite 

conhecer a real situac;ao financeira da companhia, identificando os pontos fracas, 

alem de ser a ferramenta mais adequada para atender a uma das Normas de 

Auditoria lndependente das Demonstrac;oes Contabeis - NBC T 11: a continuidade 

normal dos neg6cios da entidade submetida a auditoria. 
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3. METODOLOGIA 

No presente trabalho discute-se a implementac;ao de uma tecnica especifica 

de analise de balanc;os (metoda Fleuriet) aos procedimentos de auditoria. 

Abordando o contexto das Demonstrac;6es financeiras de empresas que utilizam os 

trabalhos de auditoria para fins gerenciais (planejamento financeiro). Tendo como 

objeto de estudo a tecnica Analise da dinamica financeira (modelo Fleuriet). 

3.1 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Os objetivos espedficos abordados pela tecnica da pesquisa bibliografica, 

segundo livros relacionados ao tema, conforme segue: 

• Exibir os procedimentos obrigat6rios em um trabalho de auditoria 

contabil, identificando em qual etapa da auditoria enquadram-se as 

tecnicas de analises de balanc;os. Objetivo alcanc;ado atraves de 

pesquisas, apresentando os procedimentos obrigat6rios para o 

desenvolvimento de todo e qualquer trabalho de auditoria contabil. 

• Apresentar fundamentac;ao te6rica sabre o funcionamento do modelo 

Fleuriet. Objetivo alcanc;ado atraves de pesquisas, com apresentac;ao 

do conceito, aplicabilidade e forma pratica de implementac;ao da 

tecnica da Analise de Dinamica Financeira 

.. Estudar maneiras de associar as necessidades de auditoria com as 

informac;6es geradas pelo metoda da Dinamica Financeira. Com base 

nas pesquisas bibliograficas realizadas estudar os pontos em que e 

possivel implementar a Dinamica Financeira a Auditoria. 

• Realizar um estudo de caso em uma empresa S/A de capital aberto 

comparando os resultados obtidos mediante a utilizac;ao do modelo 

Fleuriet como ferramenta auxiliar nos testes de auditoria e os 
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resultados obtidos em uma auditoria convencional (analise de indicadores 

financeiros). Ap6s de realizada a compara9ao entre o metoda tradicional e 

o metoda de Analise da Dinamica Financeira, descrever com base em 

evidencias sabre as informa96es levantadas no estudo de caso. 

3.2 CLASSIFICA<;AO DO ESTUDO 

Para a realiza9ao do trabalho foram adotados dois tipos de pesquisa, sendo 

primeiramente a utilizada a pesquisa bibliografica e em seguida o estudo de caso. 

3.2.1 Pesquisa Bibliografica 

De acordo com MARTINS I LINTZ (2000, p.29) "a pesquisa bibliografica 

procura explicar e discutir um tema ou um problema com base em referencias 

te6ricas publicadas em livros, revistas, peri6dicos etc. Busca conhecer e analisar 

contribui96es cientificas sabre determinado tema". 

3.2.2 Estudo de Caso 

0 estudo de caso e uma tecnica de pesquisa que, segundo MARTINS/ LINTZ 

(2000, p.36), tern como objetivo "o estudo de uma unidade que se analisa profunda e 

intensamente". 0 estudo de caso e uma "investiga9ao empirica que pesquisa 

fen6menos dentro do seu contexto real (pesquisa naturalistica)". 

Em um estudo de caso o pesquisador nao tern controle sabre eventos e 

variaveis, buscando abranger a totalidade de um situayao e, criativamente, 

descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto. 

Ainda de acordo com MARTINS/ LINTZ (2000, p.36) "o trabalho de campo-

estudo de caso- e precedido pela exposi9ao do problema de pesquisa". 
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3.3 PROBLEMATIZA<;AO 

No presente trabalho busca-se propor formas de complementac;ao dos 

procedimentos de auditoria atraves da integrac;ao com a Analise da Dinamica 

Financeira. 

3.4 PROBLEMA DA PESQUISA 

0 problema que norteia 0 trabalho e representado pelo seguinte 

questionamento: A tecnica contabil Analise da Dinamica Financeira I Metoda Fleuriet 

atende as necessidades dos auditores no desenvolvimento de seus trabalhos? 

3.5 JUSTIFICATIVA PARA 0 PROBLEMA 

A justificativa para o problema apresentado acima e de contribuir para a 

complementac;ao da metodologia de trabalho atualmente adotada por uma 

organizac;ao prestadora de servic;os de auditoria, visando a melhoria da eficiencia e 

eficacia nos trabalhos realizados. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1 A EMPRESA 

Utilizou-se para a realiza~ao do estu~o de caso as demonstra96es financeiras 

de uma empresa S/A de capital aberto pertencente ao ramo do agro-neg6cio, a qual 

atua na fabrica9ao e comercializa9ao de cafe soluvel e derivados no mercado interno 

e externo. 

As demonstra96es financeiras foram obtidas atraves de consulta ao website 

da Comissao de Valores Mobiliarios- CVM (disponlvel em www.cvm.gov.br). 

4.2 RECLASSIFICAc;Ao E ATUALIZAc;Ao DAS DEMONSTRAQOES 

FINANCEIRAS 

4.2.1 Metodologia para reclassifica~ao e Atualiza9ao das Contas 

Para que seja possivel a aplica~ao de metodos de analise de balan90S e 

necessaria que as demonstra96es financeiras, obtidas no website da CVM, sejam 

reestruturadas e atualizadas, com o intuito de prepara-las de modo a possibilitar urn 

melhor "retrato" da empresa. Foram realizados os seguintes procedimentos: 

• Padronizac;ao e Reclassificac;ao das Demonstrac;oes: 

1) Reclassifica~ao de uma conta do Ativo Circulante, "Despesas pagas 

antecipadamente" passando do subgrupo "Outros" para "Despesas a 

Apropriar". 

2) Reclassifica9ao da conta "Aimoxarifado", "Adiantamento a 

Fornecedores" e "lmporta96es em Andamento" que se encontravam no 

Ativo Circulante, no grupo Estoques, transferidas para o subgrupo 

"Realizavel a Curto Prazo", tendo em vista que tais contas ainda nao 

configuram como estoques efetivamente. 
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• Eliminac;ao dos efeitos da inflac;ao: 

Utilizac;ao do conversor de atualizac;ao IGPM, para atualizac;ao dos 

valores referentes a perfodos anteriores, conforme a tabela abaixo: 

IGPM 
2005 
2006 
2007 

Acumulado 
806,0744 
837,0891 
901,9323 

lndice para corr~ao 
1,1189 
1,0775 
1,0000 

0 "lndice para correc;ao" foi obtido atraves da Divisao do IGPM 

acumulado de 2007 pelo IGPM do ano que se pretende retirar os efeitos 

inflacionarios. Feito isso, as demonstrac;6es de 2005 e 2006 foram 

multiplicadas por esses indices obtidos. 

No t6pico seguinte as demonstrac;oes financeiras da companhia selecionada 

para execuc;ao do estudo de caso serao apresentadas ja reclassificadas e 

atualizadas. 



_4.3 DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS EMPRESA S/A DE CAPITAL ABERTO 

4.3.1 Balan9o Patrimonial 

Descri~ao da Conta 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

Ativo Total 278.900,74 284.784,17 279.-172,00 
Ativo Circulante 116.674,20 123.077,49 112.132,00 
Disponibilidades 741,84 2.137,69 1.134,00 
Creditos 7.327,80 8.588,46 6.712,00 
Estoques 48.850,90 55.904,15 55.647,00 
Realizavel a Curto Prazo 58.570,96 55.310,47 47.650,00 
Despesas a Apropriar 1.182,70 1.136,72 989,00 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 32.565,03 29.998,72 30.615,00 
Creditos com Pessoas Ligadas 4.065,03 3.653,68 2.146,00 
Outros 28.500,00 26.345,04 28.469,00 

Ativo Permanente 129.661,50 131.707,97 136.425,00 
lnvestimentos 47.885,28 56.982,69 69.379,00 
lmobilizado 81.776,23 74.725,27 67.046,00 
lntangivel 0,00 0,00 0,00 
Diferido 0,00 0,00 0,00 

Descri~ao da Conta 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

Passivo Total 278.900,74 284.784,17 279.172,00 
Passivo Circulante 68.853,83 77.773,41 67.659,00 
Emprestimos e Financiamentos 49.597,22 65.125,08 54.681,00 
Fornecedores 4.694,99 3.934,89 3.503,00 
lmpostos, Taxas e Contribui~oes 434,14 376,03 432,00 
Provisoes 9.260,18 3.604,11 3.629,00 
Dividas com Pessoas Ligadas 95,11 35,56 23,00 
Outros 4.772,19 4.697,74 5.391,00 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 16.454,83 14.555,44 18.353,00 
Emprestimos e Financiamentos 6.634,07 3.801,29 17,00 
Provisoes 6.660,93 10.583,92 11.687,00 
Dividas com Pessoas Ligadas 3.159,83 170,24 6.649,00 

Patrimonio Liquido 193.592,08 192.455,31 193.160,00 
Capital Social Realizado 91.021,86 87.649,44 81.348,00 
Reservas de Capital 21.213,59 20.427,62 18.959,00 
Reservas de Lucro 81.356,63 84.378,26 92.853,00 
Lucros/Prejuizos Acum ulados 0,00 0,00 0,00 
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4.3.2 Demonstra<;ao do Resultado do Exerdcio 

Descri~ao da Conta 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 

Receita Bruta de Vendas e/ou Servic;os 276.102,00 270.115,59 273.745,87 
Deduc;oes da Receita Bruta (22.751 ,00) (20.468,56) (20.?50,20) 
Receita Liquida de Vendas e/ou Servi~os 253.351,00 249.647,04 253.495,67 
Custo de Bens e/ou Servic;os Vendidos (217 .728,00) ( 196. 795,33) (208.512,87) 
Resultado Bruto 35.623,00 52.851,70 44.982,80 
Des pesas/Receitas Operaci on a is (8.493,00) (35.642,47) (49.552,47) 

Com Vendas (24.088,00) (24. 708,38) (33.858,50) 
Gerais e Administrativas (19.4 75,00) (24.166,41) (24.964,21) 
Financeiras 14.629,00 1.888,79 3.362,35 
Outras Receitas Operacionais 4.525,00 1.214,30 1.127,87 
Outras Despesas Operacionais (569,00) (748,84) (830,24) 
Resultado da Equivalencia Patrimonial 16.485,00 10.878,06 5.610,26 

Resultado Operacional 27.130,00 17.209,23 (4.569,67) 
Resultado Nao Operacional 513,00 70,04 279,73 

Resultado Antes Tributac;ao/Participa~oes 27.643,00 17.279,27 (4.289,94) 
Provisao para IRe Contribuic;ao Social (2.284,00) (933,08) (5,59) 
IR Diferido 2.912,00 2.150,62 6.533,37 
Participac;6es/Contribuic;6es Estatutarias (2.399,00) (1.817,68) (853,74) 
Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 

Lucro/Prejuizo do Periodo 25.872,00 16.679,12 1.384,10 
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4.4 ANALISE ATRA VES DE iNDICES 

GRUPO DENOMINA<;AO INDICES DA EMPRESA 
FORMULAS 2005 2006 2007 

F Liquidez lmediata 
Disponivel 

A I Passivo Circulante 
0,01 0,03 0,02 

N N 
Liquidez Seea 

Ativo eireulante - estogues .A 0,99 0,86 0,83 
AN Passivo Cireulante 
L C 

Ativo eireulante I E Liquidez Corrente 1,69 1,58 1,66 
S I Passivo Cireulante 
E R Ativo eireulante + Realizavel a Longo Prazo 

A Liquidez Geral 
Passivo Cireulante + Exigivel a Longo Prazo 

1,75 1,66 1,66 

r---
E Partieipar,;ao do Capital de Capital de Tereeiras 

AS Tereeiros Patrim6nio Liquido 
44,07% 47,97% 44,53% 

N T Passivo Cireulante 
. R Composir,;ao de Exigibilidade 80,71% 84,24% 78,66% 
A U Capital de Tereeiros 
L T 

lmobilizar,;iio de Reeursos Ativo Permanente 
I U 66,98% 68,44% 70,63% 
S R Pr6prios Patrim6nio Uquido 
E 

I 
A Capitals Pr6prios Media 
L Capitalizar,;ao 

Ativo Media 
68,49% 68,38% 

,--------

I Margem Liquida 
Luera Uquido 

E 
Vendas Uquidas 

0,55% 6,68% 10,21% 
A C ~ 
N 0 Luera Uquido 
AN Rentabilidade do Ativo 

Ativo Media 
5,92% 9,18% 

L 0 r------
IM Rentabilidade do Patrim6nio Luera Uquido 
s I Liquido Patrim6nio Liquido Media 

8,64% 13,42% 

E C 
Vendas Uquidas 

A Produtividade 0,89 0,90 
Ativo Media 

4.4.1 Analise Financeira 

Liquidez lmediata 

Com urn fndice de 0,01 em 2005, verifica-se que a empresa possui 

disponfvel somente R$ 0,01 para cada R$ 1,00 que deve, ou seja, a liquidez 

encontra-se deficiente nesse perfodo. Em 2006 ha uma leve melhora, passando 

para 0,03 ainda insatisfat6ria e em 2007 sofre nova queda, apresentando 0,02 de 

disponfvel. 

Liquidez Seca 

Excluindo o item menos Hquido do ativo circulante, a conta Estoques, 

encontra-se a liquidez seca. Nota-se que em 2005 a Liquidez Seca pode ser 

considerada satisfat6ria, pois para cada R$ 1 ,00 de dfvida contrafda com terceiros a 
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curto prazo a empresa pode fazer frente com R$ 0,99 de Ativo Uquido menos os 

estoques. Ja em 2006 esse indice sofre queda passando para 0,86 e, em 2007 

fecha o perfodo com somente 0,83. 

Liquidez Corrente 

E uma medida de liquidez a curto prazo que indica como os ativos e 

passives circulantes serao convertidos em caixa. Percebe-s que em 2005 para cada 

R$ 1 ,00 de Capital de terceiros a curto prazo a empresa possui R$ 1 ,69 de 

Circulante, aparentemente demonstra-se que a Cia depende da desova de estoque 
I 

para poder sanar as suas dividas, visto que o estoque tern grande 

representatividade no grupo Ativo Circulante. Essa situac;ao de sobra de R$0,69 

denota a existencia de Capital Circulante liquido. Em 2006 esse indice tern urn 

decrescimo contando com apenas R$ 0,58 alem do necessaria para o cumprimento 

das obrigagoes a curto prazo e, em 2007 aumenta tendo a empresa urn indice de 

0,84, ou seja, o capital de terceiros a curto prazo e coberto 1 ,84 vezes. 

Liquidez Geral 

Nota-se que o indice de Liquidez Geral de 2005, igual a 1 ,75, indica que 

para cada R$ 1,00 de divida a empresa apresenta sobra de R$ 0,75 depois de sana

las confirmando a existencia de Capital de Giro Proprio. Ja em 2006, com urn indice 

de 1 ,66, dispoe de uma folga de R$0,66. No a no seguinte esse indice se mantem. 

Vale ressaltar que os indices acima citados sao reflexes da existencia de 

aproximadamente o dobro de Creditos a Longo Prazo em relac;ao as Dfvidas com 

terceiros a Longo Prazo. 

4.4.2 Analise Estrutural 

Participat;ao de Capital de Terceiros 

Verifica-se que esse indice mostra o nfvel de endividamento da empresa 

que em 2005, para cad a R$ 100,00 de capital proprio investido, possui R$ 44,07 de 

capital de terceiros, ou seja, urn indice de 44,07% de endividamento. Aumentando 

em 2006 para 47,97% e no ano seguinte, caindo para 44,53%. Percebe-se que a 

proporc;ao entre capitais de terceiros e patrimonio liquido se mantem, com excec;ao 
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de 2006 quando a conta de emprestimos e financiamentos a curta prazo teve um 

aumento significativo em relac;ao a 2005 ocasionando o aumento do fndice. Em 2007 

o fndice de endividamento caiu revelando que alem de sanar parte das dfvidas, a 

Cia nao contraiu novas emprestimos. 

Composi~ao de Exigibilidade 

Percebe-se que em 2005 para cad a R$ 100,00 tornados de terceiros, R$ 

80,71 sao devidos a curta prazo. No ano seguinte, esse indice sobe para 84,24%, e 

em 2007 sofre leve queda ficando na casa dos 78,66%. Nota-se que o perfil da 

dfvida da Cia e de Curto prazo ja que a maior parte do capital de terceiros esta no 

Passivo Circulante, ou seja, valores devidos devem ser pagos em menos de 1 ano. 

lmobiliza~ao de Recursos Pr6prios 

Constata-se que o indice de imobilizac;ao em 2005 e de 66,98%. lsto 

significa que para cad a R$ 100,00 existente de capital proprio, a empresa aplicou R$ 

66,98 no Permanente, ou seja, imobilizou a maior parte do Patrimonio Uquido. Em 

2006 imobilizou 68,44% do seu PL, destinando os 31,56% restantes para aplicac;oes 

no curta e Iongo prazo e, no ano seguinte, apurou indice de 70,63% de imobilizac;ao 

de recursos. Analisa-se que o motivo deste aumento crescente e o maior 

investimento em Participac;oes em Controladas. 

Capitaliza~ao 

Verifica-se que como a base de calculo e pelo Ativo Media e Capitais 

proprios medias, nao ha fndice para o primeiro ano, 2005. Para o ano de 2006, a 

capitalizac;ao e de 68,49%, isso significa dizer que a cad a R$ 100,00 aplicados no 

ativo, R$ 68,49 sao provenientes de capital proprio, em 2007 esse indice sobe para 

70,63%. Nota-se que a Cia tern seus investimentos a curta e Iongo prazo 

sustentados uma boa parte por seu proprio capital, ja que apresenta nos tres 

periodos analisados a existencia de capital de giro proprio. 
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4.4.3 Analise Economica 

Margem Liquida 

Verifica-se que esse indice indica exatamente quanta a empresa obteve de 

lucro para cada R$ 100,00 vendidos. Em 2005 esse indice ficou em 0,55%, ou seja, 

o lucro liquido foi de R$ 0,55 e o restante sao custos e despesas. Em 2006 o indice 

melhorou, quando auferiu Iueras de 6,68% sobre suas vendas liquidas, ja em 2007, 

consideravel melhora na lucratividade elevou o indice a casa dos 10,21 %. 

Rentabilidade do Ativo 

Nao e necessariamente uma medida de rentabilidade do capital, mas uma 

medida de capacidade de gerar lucro e assim capitalizar-se. E na verdade uma 

medida de desempenho da empresa. No primeiro ano nao houve indice pelo fato de 

ser o primeiro periodo a ser analisado e esse indice e calculado pelo ativo medio. 

Em 2006 o lucro liquido representou 5,92% do ativo medio, ou seja, para cada R$ 

100,00 investido obteve R$ 5,92 de retorno, tendo urn acrescimo em 2007 quando 

apresentou 9,18% de retorno sobre o ativo. Se considerarmos o indice de 2007, a 

empresa demoraria aproximadamente 11 anos para dobrar o Ativo. 

Rentabilidade do Patrimonio Liquido 

Percebe-se que nao ha indice para o ano de 2005 pelo mesmo motivo do 

item acima, so que para este indice o calculo e feito utilizando-se o PL medio da 

empresa. Demonstrando a taxa de rendimento do Capital Proprio, a rentabilidade do 

patrimonio liquido pode ser comparada com a taxa de outros rendimentos no 

mercado financeiro. Em 2005, a Cia apresenta taxa de 8,64%, indicando que para 

cad a R$ 100,00 de capital proprio investido o lucro foi de R$ 8,64. No a no seguinte, 

observa-se urn aumento, periodo em que a taxa de rendimento chega aos 13,42%. 

Produtividade 

Indica o Giro da empresa, ou seja, o lucro obtido por cada real investido do 

ativo. Nos dois anos a empresa possui urn indice sem variagoes relevantes, sendo 

0,89 o indice de produtividade de 2006 e 0,90 o de 2007. lndicando que para cada 
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R$ 1,00 investido, foram vendidos R$ 0,89 e R$ 0,90 respectivamente. Pode-se 

considerar situac;ao razoavel e constante. 

4.4.4 Conclus6es Analise atraves de indices 

Financeiramente, com excec;ao da Liquidez imediata nota-se uma situac;ao 

satisfat6ria em todos os periodos analisados. Demonstra-se que a companhia 

depende da venda de estoques para o pagamento de todas as suas dividas e ainda 

que os seus valores a receber em Iongo prazo sao bastante superiores aos devidos 

no mesmo periodo de tempo. 

Estruturalmente a situac;ao da empresa apresenta-se favoravel, pois, ao <, 

fazer a distribuic;ao do PL, destinando a maior parte para o Ativo Permanente e o 

restante investindo em Capital de Giro, percebe-se que a empresa nao esta em 

maos de terceiros para o financiamento de seu giro comercial e nao depende desses 

terceiros para o financiamento de seu parque industrial. 

Economicamente, apesar da margem liquida baixa no primeiro ano 

analisado, ela mostra-se crescente nos pr6ximos periodos. 0 potencial de gerac;ao 

de Iuera da empresa tambem se apresenta em crescimento, aumentando o poder de 

capitalizac;ao. Em se tratando de produtividade apresenta indices altos e constantes. 
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4.5 ANALISE DA DINAMICA FINANCEIRA 

4.5.1 Reclassifica<;ao do Balan<;o Patrimonial 

As contas apresentadas no Balan<;o Tradicional agora apresentam-se 

classificadas para fins de Analise da Dinamica Financeira conforme a seguir: 

Descric;ao da Conta 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Ativo Total 249.259 264.310 279.172 
Ativo Circulante Financeiro (ACF) 1.240 8.758 2.105 
Disponibilidades 663 1.984 1.134 
Outros 577 6.774 971 
Ativo Circulante Clclico (ACC) 103.034 105.471 110.027 
Creditos 6.549 7.971 6.712 
Estoques 51.817 59.246 62.695 
Outros 44.668 38.254 40.620 
Ativo Nao Circulante (ANC) 144.985 150.081 167.040 
Creditos com Pessoas Ligadas 3.633 3.391 2.146 
Outros 25.471 24.451 28.469 
lnvestimentos 42.796 52.886 69.379 
lmobilizado 73.085 69.353 67.046 
lntangivel 0 0 0 
Diferido 0 0 0 

Descri~ao da Conta 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 
Passivo Total 249.259 264.310 279.172 
Passivo Circulante Oneroso (PCO) 44.411 60.476 54.704 
Emprestimos e Financiamentos 44.326 60.443 54.681 
Dividas com Pessoas Ligadas 85 33 23 
Passivo Circulante Clclico (PCC) 17.125 11.706 12.955 
F ornecedores 4.196 3.652 3.503 
Impastos, Taxas e Contribui9oes 388 349 432 
Provisoes 8.276 3.345 3.629 
Outros 4.265 4.360 5.391 
Passivo Nao Cirrulante (PNC) 187.723 192.128 211.513 
Emprestimos e Financiamentos 5.929 3.528 17 
Provisoes 5.953 9.823 11.687 
Dividas com Pessoas Ligadas 2.824 158 6.649 
Capital Social Realizado 81.348 81.348 81.348 
Reservas de Capital 18.959 18.959 18.959 
Reservas de Lucro 72.710 78.312 92.853 
Lucros/Prejuizos Acumulados 
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4.5.2 Calculos para Analise Dinamica 

4.5.2.01 Sa/do de Tesouraria (ST) 

0 Saldo de Tesouraria representa os recursos de curta prazo que poderao 

sobrar {ST positivo) ou faltar {ST negativo) no caixa da empresa. Essa variavel e 

obtida pela diferen<;a entre o Ativo Circulante Financeiro e o Passivo Circulante 

One rosa. 

4.5.2.02 

ST =ACF- PCO 

Memoria de Calculo da Companhia SIA de Capital Aberto: 

Calculo do Saldo de Tesouraria (ST) 
2005 2006 2007 

(+)ACF 
(-) PCO 

1.240 8.758 2.105 
44.411 60.476 54.704 

( =) ST (43.171) (51.718) (52.599) 

indice Operacional em Giro (lOG) 

Tambem conhecido como Necessidade de Capital de Giro (NCG) esta 

ligado diretamente as contas dclicas do ativo e passivo ( contas ligadas as 

opera<;6es da empresa). 0 JOG pode ser negativo ou positivo: quando positivo 

demonstra que a empresa necessita de recursos para o giro dos neg6cios; quando 

negativo demonstra que empresa possui fontes de recursos suficientes para 

financiar o giro e ainda disp6e de sabra que pode ser utilizar para financiar outras 

aplica<;6es. 

JOG = ACC- PCC 

Memoria de Calculo da Companhia S/A de Capital Aberto: 

Calculo indice Operacional em Giro (lOG) 

( +) ACC 
(-) PCC 
(=)lOG 

2005 2006 2007 
103.034 105.471 110.027 

17.125 11.706 12.955 
85.909 93.765 97.072 
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4.5.2.03 Capital Circulante Lfquido (CCL) 

Pode se calcular o CCL de duas maneiras: atraves da diferenc;a entre o 

Passive Nao Circulante e o Ativo Nao Circulante, ou ainda, atraves do somat6rio do 

Saldo de Tesouraria com o indice Operacional em Giro. Quando o CCL for positive 

maior sera a liquidez da empresa, o que proporciona certa seguranc;a de equilibria 

financeiro:- Ja quando for negative indica que a empresa esta passando por 

dificuldades financeiras, pois esta utilizando recursos de curta prazo para financiar 

parte do ativo permanente. 

4.5.2.04 

CCL = PNC - ANC ou CCL = ST + lOG 

Memoria de Calculo da Companhia S/A de Capital Aberto: 

Calculo Capital Circulante Liquido (CCL) -1 

( +) ST 
(+)lOG 
(=)CCL 

2005 2006 2007 
(43.171) (51.718} (52.599) 
85.909 93.765 97.072 
42.738 42.047 44.473 

Calculo Capital Circulante Liquido (CCL) -2 
2005 2006 2007 

( +} PNC 
(-) ANC 

187.723 192.128 211.513 
144.985 150.081 167.040 

(=)CCL 42.738 42.047 44.473 

Analise A vam;ada do Capital de Giro 

Analise Dinamica- 2005 
ST (43.171) 
lOG 85.909 

CCL 42.738 

Restri~o : ST < 0 CCL > 0 lOG > 0 
Condi~o: ST < CCL < lOG 

(43.171) < 42.738 < 85.909 

TIPO I : Situar;ao lnsatisfat6ria LC = 1,69 
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Analise Dinamica- 2006 
ST (51 .718) 
lOG 93.765 

CCL 42 .047 

Restrit;ao : ST < 0 CCL > 0 lOG > 0 

Condit;ao: ST < CCL < lOG 
(51 .718) < 42.047 < 93.765 

TIPO I : Situa~ao lnsatisfat6ria LC = 1,58 

Analise Dinamica- 2007 
ST (52.599) 
lOG 97.072 

CCL 44.473 

Restri t;ao : ST < 0 CCL > 0 lOG > 0 
Condit;ao: ST < CCL < lOG 

(52.599) < 44.473 < 97.072 

LC = 1,66 
TIPO I : Situa~ao lnsatisfat6ria 

4.5.3 Graficos por Tipos de Estrutura de Balan<;o 

Ano de 2005 - Grafico Tipo I 

ANO 2005 
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Ano de 2006 - Grafico Tipo I 

ANO 2006 

Ano de 2007- Grafico Tipo I 

ANO 2007 



55 

4.5.4 Grafico lOG X CCL 

lOG X CCL 
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4.5.5 Comentarios 

Com base nos resultados obtidos de ST, lOG e CCL, identifica-se a situac;ao 

financeira da companhia e classifica-a de acordo com os Tipos de Estrutura de 

Balanc;o, assim diagnosticou-se que a empresa manteve-se constante nos tres 

perlodos analisados, enquadrando-se no Tipo I. 

0 Tipo I e composto por: ST Negative e menor que o CCL; CCL positive e 

menor que o lOG, consequentemente o lOG e positivo e maior que o CCL. Este tipo 

de balanc;o indica situac;ao financeira insatisfat6ria, ou seja, ha uma insuficiencia de 

recursos operacionais para a manutenc;ao das atividades, caracterizando uma 

situac;ao de dependencia fontes de recursos de curto prazo, que sao utilizadas de 

forma complementar. 

0 CCL positivo representa a liquidez da empresa. 0 ST negativo significa 

que o CCL e insuficiente para garantir a manutenc;ao do atual nlvel de atividade 
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operacional. Na companhia analisada o CCL positivo e inferior ao JOG , ou seja, a 

empresa possui liquidez, porem essa liquidez e baixa. As fontes de recursos sao 

insuficientes para financiar o giro dos neg6cios, dessa forma a companhia apresenta 

necessidade de recurso para o giro, o que podera ser financiado par recursos 

pr6prios e/ou de terceiros de curta e Iongo prazos. 

Como resultado da analise do grafico lOG x CCL verifica-se que, com 

excec;ao do ana de 2006, quando o CCL apresentou leve queda, nos demais 

periodos o lOG e o CCL tern se mostrado crescentes, no entanto o saldo da 

diferenc;a entre o CCL e o lOG esta aumentando. Essa distancia entre o CCL e o 

JOG e Saldo de Tesouraria, em outras palavras, o ST negativo da companhia 

analisada esta aumentando. 

Para uma situac;ao financeira s61ida, o ideal e que o Capital Circulante 

Uquido (CCL) seja positivo e maior do que o a Necessidade de Capital de Giro 

(NCG ou JOG), dessa forma o CCL seria suficiente para financiar o NCG e ainda 

gerar urn saldo positivo de tesouraria. Porem como verificado anteriormente a 

companhia analisada encontra-se em uma situac;ao divergente a essa. 

4.6 RESULT ADO ANALISE ATRAVES DE iNDICES X ANALISE DA DINAMICA 

FINANCE IRA 

Com base na Analise atraves de indices efetuada sabre as Demonstrac;oes 

Financeiras da companhia identificou-se que: Estruturalmente a companhia 

encontra-se em situac;ao favoravel, pais nao depende de terceiros para o 

financiamento do giro comercial e de seu parque industrial; Do ponto de vista 

economico a situac;ao nao e das melhores, a margem Hquida da companhia foi baixa 

no primeiro perfodo analisado, 
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no entanto, apresenta-se crescente assim como o potencial de gerac;ao de lucro da 

empresa nos periodos seguintes; Ja a situac;ao financeira da companhia, em linhas 

gerais, apresenta-se satisfat6ria nos tres periodos analisados, com excec;ao do 

indice de liquidez imediata que apresenta-se deficiente ou insatisfat6rio em todos os 

periodos, o que significa dizer que a companhia prefere nao manter recursos 

monetarios em caixa, devido a sua baixa rentabilidade, preferindo aplica-los em 

outros ativos. Em decorrencia dessa opc;ao os recursos monetarios sao insuficientes 

para liquidar as dividas de curto prazo imediatamente. 

Considere-se que foi efetuado todo o trabalho de auditoria para as 

Demonstrac;6es Financeiras da companhia em 31/12/07, e que ap6s o cumprimento 

de todo o programa de auditoria nao foram identificados ajustes materiais e erros. Se 

durante esse trabalho de auditoria fosse utilizada a Analise atraves de indices como 

ferramenta auxiliar, o auditor emitiria urn Parecer Limpo, sem ressalvas, validando as 

demonstrac;6es da companhia na referida data. Adicionalmente seria elaborado o 

Relat6rio de Recomendac;oes, no qual seria mencionada a baixa margem liquida, 

solicitando maior atenc;ao dos administradores quanto a lucratividade sobre as 

vend as. 

Com base na Analise Dinamica efetuada sobre as Demonstrac;oes 

Financeiras da companhia identificou-se que: a situac;ao financeira da companhia e 

insatisfat6ria nos tres periodos analisados. Os recursos operacionais sao 

insuficientes para financiar o giro dos neg6cios e a manutenc;ao da atividade da 

companhia. Nesta situac;ao a empresa recorre ao mercado financeiro para tomada 

de recursos necessaries, o que revela uma maior dependencia de capital de 

terceiros. A liquidez e baixa e o capital de giro e insuficiente para cobrir a 

Necessidade de Capital de Giro, o que pode levar a empresa a uma situac;ao de 

insolvencia. De acordo com Fleuriet (2003, p.16) a situac;ao nao e grave se a 

Necessidade de Capital de Giro estiver elevada temporariamente, no entanto, 
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observamos que na . companhia analisada a NCG elevada se repete nos tres 

periodos analisados. 

Considere-se que foi efetuado um trabalho completo de auditoria para as 

Demonstra<;6es Financeiras da companhia em 31/12/07, e que ap6s o cumprimento 

de todo o programa de auditora nao foram identificados ajustes materiais e erros. Se 

durante esse trabalho de auditoria fosse utilizada a Analise da Dinamica Financeira 

como ferramenta auxiliar, o auditor emitiria um Parecer Limpo, sem ressalvas, 

validando as demonstra<;6es da companhia na referida data. Adicionalmente seria 

elaborado um Relat6rio de Recomenda<;6es, no qual o auditor enfatizaria a 

insatisfat6ria situa<;ao financeira da companhia, chamando a aten<;ao dos 

administradores para a necessidade de medidas corretivas e sugerindo formas de 

melhoria financeira. 
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5. CONCLUSOES 

Com base nos resultados obtidos no estudo de caso apresentado neste 

trabalho conclui-se que a utiliza<(ao do modelo Fleuriet como ferramenta auxiliar nos 

testes de auditoria nao altera o produto fim da auditoria: o parecer. No entanto, 

pode-se perceber o significativo impacto que este modelo provoca no Relat6rio de 

Recomenda96es emitido pela auditoria. 

Pode-se verificar que o trabalho de auditoria nao se resume a "simples" 

emissao de urn parecer para atender exigibilidades fiscais e de 6rgaos reguladores. 

0 auditor com base na experi€mcia adquirida ao Iongo das inumeras auditorias de 

varias empresas de diversos ramos de neg6cios tern condi96es de dar 

recomenda96es construtivas ao cliente visando o aprimoramento dos controles 

internos, redu9ao de custos e melhoramento das praticas contabeis e 

ad min istrativas. 

Adicionalmente os fatos relevantes observados pelo auditor durante as 

analises e testes de auditoria, assim como, as sugestoes construtivas que sao 

apresentadas no Relat6rio-Comentario ou Relat6rio de Recomenda<(6es, tern a 

fun9ao de orientar tomada de decisoes dos administradores como forma de melhorar 

a condu9ao dos neg6cios da companhia. Pode-se verificar que e justamente nesse 

relat6rio, tao importante para a administra9ao de organiza96es que utilizam a 

auditoria para fins gerenciais, que o modelo da Dinamica Financeira influi no trabalho 

de auditoria. 

Demonstrou-se que ao utilizar-se da Analise da Dinamica Financeira como 

ferramenta auxiliar durante os trabalhos de auditoria e possfvel obter a real situa9ao 

financeira da companhia, alertando-a com anteced€mcia e recomendando maneiras 

de reverter-se o quadro insatisfat6rio. Percebe-se que o mesmo nao ocorre ao 

empregar-se a analise atraves de indicadores economicos, a qual transmite a ideia 
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de uma situac;ao satisfat6ria em todos os sentidos, devido a tratar-se de uma analise 

estatica. 

Espera-se que essa visao possa aprimorar o trabalho da auditoria em seu 

sentido mais apurado, reconhecendo sua importancia, nao apenas como promotora 

de uma ac;ao especifica, a emissao do parecer de auditoria, mas tambem como 

instrumento suporte na tomada de decis6es e acompanhamento da eficiencia e 

eficacia dos controles organizacionais. 
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7.1 ANEXO- I -NBC T 11 

NBC T 11- NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRA<;OES CONTABEIS 

11.1 - CONCEITUA<;Ao E DISPOSI<;OES GERAIS 

11.1.1 - Conceituac;ao e Objetivos da Auditoria lndependente 

11.1. 1.1 - A auditoria independente das demonstrar;:6es contabeis constitui o conjunto de 
procedimentos tecnicos que tem por objetivo a emissao de parecer sobre a adequar;:ao 
com que estas representam a posir;:ao patrimonial e financeira, o resultado das operar;:oes, 
as mutar;:6es do patrimonio liquido e as origens e aplicar;:oes de recursos da entidade 
auditada, consoante as Normas Brasileiras de Contabi/idade e a legislar;:ao especifica, 
no que for pertinente. 

Paragrafo primeiro. No ambito das atividades reguladas pela Comissao de Valores 
Mobiliarios- CVM -, aplica-se a Deliberar;:ao CVM/29/86. 
Paragrafo segundo. Na ausencia de disposir;:oes espedficas, prevalecem as praticas ja 
consagradas pela Profissao Contabil, formalizadas ou nao pelos seus organismos 
pr6prios. 

11.1.1.2 - Salvo declarar;:ao expressa em contrario, constante do parecer, entende-se que o auditor 
considera adequadas as informar;:oes divulgadas nas demonstrar;:6es contabeis, tanto em 
termos de conteudo quanto de forma. 

11.1.1.3 - As demonstrar;:6es contabeis objeto de auditoria independente, na inexistencia de qualquer 
indicar;:ao espedfica, compreendem o balanr;:o patrimonial e as respectivas demonstrar;:6es 
do resultado, das mutar;:oes no patrimonio liquido e das origens e aplicar;:oes de recursos, 
e as notas explicativas que as integram. 

11.1.1.4 - 0 parecer dos auditores independentes tem por limite os pr6prios objetivos da auditoria 
das demonstrar;:oes contabeis e nao representa, pois, garantia de viabilidade futura da 
entidade ou algum tipo de atestado de eficacia da administrar;:ao na gestao dos neg6cios. 

11.1.1.5 - 0 parecer e de exclusiva responsabilidade de contador registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade, nestas normas denominado auditor. 

11.1.2- Procedimentos de Auditoria 

11.1.2.1 - Os procedimentos de auditoria sao o conjunto de tecnicas que permitem ao auditor obter 
evidencias ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opiniao sobre as 
demonstrar;:6es contabeis auditadas e abrangem testes de observancia e testes 
substantivos. 

11.1.2.2 - Os testes de observancia visam a obtenr;:ao de uma razoavel seguranr;:a de que os 
procedimentos de controle interno estabelecidos pela administrar;:ao estao em efetivo 
funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionarios da entidade. 

11.1.2.3 - Os testes substantivos visam a obtenr;:ao de evidencia quanto a suficiencia, exatidao e 
validade dos dados produzidos pelo sistema contabil da entidade, dividindo-se em: 
a) testes de transar;:6es e saldos; e 
b) procedimentos de revisao analitica. 
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11.1.3- Papeis de Trabalho 

11.1.3.1 - Os papeis de trabalho sao o conjunto de documentos e apontamentos com informac;oes e 
provas coligidas pelo auditor, que constituem a evid€mcia do trabalho executado e o 
fundamento de sua opiniao. 

11.1.3.2 - Os papeis de trabalho sao de propriedade exclusiva do auditor, responsavel por sua 
guarda e sigilo. 

11.1.4- Fraude e Erro 

11.1.4.1 - 0 termo "fraude" aplica-se a atos voluntarios de omissao e manipulac;ao de transac;oes, 
adulteragao de documentos, registros e demonstrag6es contabeis. 

11.1.4.2 - 0 termo "erro" aplica-se a atos involuntarios de omissao, desatengao, desconhecimento ou 
ma interpretagao de fatos na elaboragao de registros e demonstrag6es contabeis. 

11.1.4.3 - Ao detectar erros relevantes e quaisquer fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o auditor 
tem a obrigagao de comunica-los a administragao da entidade e sugerir medidas 
corretivas, informando sobre os possiveis efeitos no seu parecer, caso elas nao sejam 
adotadas. 

11.1.4.4 - A responsabilidade primana na prevengao e detecgao de fraudes e erros e da 
administragao da entidade, atraves da implementagao e manutengao de adequado 
sistema contabil e de controle interno. Entretanto, o auditor deve planejar seu trabalho de 
forma a detectar fraudes e erros que impliquem efeitos relevantes nas demonstrag6es 
contabeis. 

11.2- NORMAS DE EXECU<;AO DOS TRABALHOS 

11.2.1 - Planejamento da Auditoria 

11.2.1.1 - 0 auditor deve planejar seu trabalho consoante as Normas Brasi/eiras de Contabilidade 
e de acordo com os prazos e demais compromissos contratualmente assumidos com a 
entidade. 

11.2.1.2 - 0 planejamento pressup6e adequado nivel de conhecimento sobre o ramo de atividade, 
neg6cios e praticas operacionais da entidade. 

11.2.1.3 - 0 planejamento deve considerar todos os fatores relevantes na execugao dos trabalhos, 
especialmente os seguintes: 
a) o conhecimento detalhado do sistema contabil e de controles internos da entidade e 

seu grau de confiabilidade; 
b) os riscos de auditoria; 
c) a natureza, oportunidade e extensao dos procedimentos de auditoria a serem 

aplicados; 
d) a existencia de entidades associadas, filiais e partes relacionadas; e 
e) o uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e auditores 

internos. 

11.2.1.4 - 0 auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programa de trabalho por 
escrito, detalhando o que for necessaria a compreensao dos procedimentos que serao 
apficados, em termos de natureza, oportunidade e extensao. 

11.2.1.5 - 0 programa de auditoria deve ser detalhado de forma a servir como guia e meio de 
controle do progresso dos trabalhos. 



65 

11.2.1.6 - 0 planejamento da auditoria, quando incluir a designagao de equipe tecnica, deve prever a 
orientagao e a supervisao do auditor, que assumira total responsabilidade pelos 
trabalhos executados. 

11.2.1. 7 -A utilizagao de equipe tecnica deve ser prevista de maneira a fornecer razoavel seguranga 
de que o trabalho venha a ser executado por pessoa com capacitagao profissional, 
independencia e treinamento requeridos nas circunstancias. 

11.2.1.8 - 0 planejamento e os programas de trabalho devem ser revisados e atualizados sempre 
que novas fatos o recomendarem. 

11.2.2 - Relevancia 

11.2.2.1 - Os exames de auditoria devem ser planejados e executados na expectativa de que os 
eventos relevantes relacionados com as demonstragoes contabeis sejam identificados. 

11.2.2.2- A relevancia deve ser considerada pelo auditor quando: 
a) determinar a natureza, oportunidade e extensao dos procedimentos de auditoria; 
b) avaliar o efeito das distorg6es sabre os saldos, denominagao e classificagao das 

contas; e 
c) determinar a adequagao da apresentagao e da divulgagao da informagao contabil. 

11.2.3- Risco de Auditoria 

11.2.3.1 - Risco de auditoria e a possibilidade de o auditor vir a emitir uma opiniao tecnicamente 
inadequada sabre demonstrag6es contabeis significativamente incorretas. 

11.2.3.2 - A analise dos riscos de auditoria deve ser feita na fase de planejamento dos trabalhos, 
considerando a relevancia em dois niveis: 
a) em nivel geral, considerando as demonstragoes contabeis tomadas no seu conjunto, 

bem como os neg6cios, qualidade da administragao, avaliagao do sistema contabil e 
de controles internos, e situagao econ6mica e financeira da entidade; e 

b) em niveis especificos, relativos ao saldo das contas ou natureza e volume das 
transagoes. 

11.2.4 - Supervisao e Controle de Qualidade 

11.2.4.1 - Na supervisao dos trabalhos da equipe tecnica, o auditor deve executar as seguintes 
fungoes, durante a execugao da auditoria: 
a) avaliar o cumprimento do planejamento e do programa de trabalho; 
b) avaliar seas tarefas distribuidas a equipe tecnica estao sendo cumpridas no grau de 

competencia exigido; 
c) resolver quest6es significativas quanta a aplicagao das Normas Brasileiras de 

Contabi/idade; 
d) avaliar se os trabalhos foram adequadamente documentados e os objetivos dos 

procedimentos tecnicos alcangados; e 
e) avaliar se as conclus6es obtidas sao resultantes dos trabalhos executados e 

perm item ao auditor fundamentar sua opiniao sabre as demonstragoes contabeis. 

11.2.4.2- 0 auditor deve instituir um programa de controle de qualidade visando a avaliar, 
periodicamente, se os servigos executados sao efetuados de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade. 

11.2.5- Estudo e Avaliac;ao do Sistema Contabil e de Controles lnternos 
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11.2.5.1 -- 0 sistema contabil e de controles internes compreende o plano de organizagao e o 
conjunto integrado de metodos e procedimentos adotados pela entidade na protegao do 
seu patrimonio, promogao da confiabilidade e tempestividade dos seus registros e 
demonstrag6es contabeis, e da sua eficacia operacional. 

11.2.5.2 - 0 auditor deve efetuar o estudo e a avaliagao do sistema contabil e de controles internes 
da entidade, como base para determinar a natureza, oportunidade e extensao da 
aplicagao dos procedimentos de auditoria. 

11.2.5.3- 0 sistema contabil e de controles internes e de responsabilidade da administragao da 
entidade, porem o auditor deve efetuar sugest6es objetivas para seu aprimoramento, 
decorrentes de constatag6es feitas no decorrer do seu trabalho. 

11.2.6- Aplica~ao dos Procedimentos de Auditoria 

11.2.6.1 - A aplicagao dos procedimentos de auditoria deve ser realizada atraves de provas 
seletivas, testes e amostragens, em razao da complexidade e volume das operag6es, 
cabendo ao auditor, com base na analise de riscos de auditoria e outros elementos de 
que dispuser, determinar a amplitude dos exames necessaries a obtengao dos 
elementos de convicgao que sejam validos para o todo. 

11.2.6.2 - Na aplicagao dos testes de observancia e substantives, o auditor deve considerar os 
seguintes procedimentos tecnicos basicos: 
a) insper;ao- exame de registros, documentos e de ativos tangiveis; 
b) observar;ao - acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua 

execugao; 
c) investigar;ao e confirmar;ao - obtengao de informag6es junto a pessoas ou 

entidades conhecedoras da transagao, dentro ou fora da entidade; 
d) ca/cu/o - conferencia da exatidao aritmetica de documentos comprobat6rios, 

registros e demonstrag6es contabeis e outras circunstancias; e 
e} revisao analitica- verificagao do comportamento de valores significativos, atraves 

de indices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vista a 
identificagao de situag6es ou tendencias atipicas. 

11.2.6.3- Na aplicagao dos testes de observancia, o auditor deve verificar a existencia, efetividade 
e continuidade dos controles internes. 

11.2.6.4- Na aplicagao dos testes substantives, o auditor deve objetivar as seguintes conclus6es: 
a) existencia- se o componente patrimonial existe em certa data; 
b) direitos e obrigar;oes- se efetivamente existentes em certa data; 
c) ocorrencia-sea transagao de fato ocorreu; 
d) abrangencia- se todas as transag6es estao registradas; 
e) avaliar;ao - se os ativos e os passives estao avaliados adequadamente; 
f) mensurar;ao - se as transag6es estao registradas pelos montantes corretos e se foi 

respeitado o principia de competencia; e 
g) apresentar;ao e divulgar;ao- se os itens estao divulgados, classificados e descritos 

de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

11.2.6.5- Na aplicagao dos procedimentos de revisao analitica, o auditor deve considerar: 
a) o objetivo dos procedimentos e o grau de confiabilidade dos resultados alcangaveis; 
b) a natureza da entidade eo conhecimento adquirido nas auditorias anteriores; e 
c) a disponibilidade de informag6es, sua relevancia, confiabilidade e comparabilidade. 

11.2.6.6 - Se o auditor, durante a revisao analitica, nao obtiver informag6es objetivas suficientes para 
dirimir as quest6es suscitadas, deve efetuar verificag6es adicionais, aplicando novos 
procedimentos de auditoria, ate alcangar conclus6es satisfat6rias. 
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11.2.6. 7 - Desde que praticavel e razoavel e quando o ativo envolvido for de valor expressivo, em 
rela<;:ao a posi<;ao patrimonial e financeira e ao resultado das opera<;6es, deve o auditor: 
a) confirmar os valores das contas a receber, atraves de comunica<;ao direta com as 

devedores; e 
b) acompanhar o inventario fisico realizado pela entidade, executando as testes de 

contagem fisica e procedimentos complementares aplicaveis. 

11.2.7- Documentac;ao da Auditoria 

11.2. 7.1 - 0 auditor deve documentar, atraves de papeis de trabalho, todos as elementos 
significativos dos exames realizados e que evidenciem ter sido a auditoria executada de 
acordo com as normas aplicaveis. 

11.2. 7.2- Os papeis de trabalho devem ter abrangencia e grau de detalhe suficientes para propiciar o 
entendimento e o suporte da auditoria executada, compreendendo a documenta<;ao do 
planejamento, a natureza, a oportunidade e a extensao dos procedimentos de auditoria, 
bem como o julgamento exercido pelo auditor e as conclusoes alcan<;adas. 

11.2. 7.3 - Os papeis de trabalho devem ser elaborados, organizados e arquivados de forma 
sistematica e racional. 

11.2. 7.4- Quando o auditor se utilizar de analises, demonstra<;oes ou quaisquer outros documentos 
fornecidos pela entidade, deve certificar-se da sua exatidao, sempre que integra-los aos 
seus papeis de trabalho. 

11.2.8 - Continuidade Normal dos Neg6cios da Entidade 

11.2.8.1 - A continuidade normal dos neg6cios da entidade deve merecer especial aten<;ao do 
auditor, quando do planejamento dos seus trabalhos, ao analisar os riscos de auditoria, e 
deve ser complementada quando da execu<;ao de seus exames. 

11.2.8.2 - A evidencia de normalidade pelo prazo de um ana ap6s a data das demonstra<;:6es 
contabeis e suficiente para a caracteriza<;:ao dessa continuidade. 

11.2.8.3 - Caso, no decorrer dos trabalhos, se apresentem indicios que ponham em duvida essa 
continuidade, deve o auditor aplicar os procedimentos adicionais que julgar necessarios 
para a forma<;:ao de juizo embasado e definitivo sabre a materia. 

11.2.8.4- Na hip6tese de o auditor concluir que ha evidencias de riscos na continuidade normal 
dos neg6cios da entidade, deve avaliar os possiveis efeitos nas demonstra<;:6es 
contabeis, especialmente quanta a realiza<;:ao dos ativos. 

11.2.9 - Amostragem Estatistica 

11.2.9.1 - Ao determinar a extensao de um teste de auditoria ou metoda de sele<;:ao de itens a 
serem testados, o auditor pode empregar tecnicas de amostragem estatlstica. 

11.2.10- Processamento Eletronico de Dados- PED 

11.2.1 0.1 - 0 usa do PED modifica a forma de processamento e armazenamento de informa<;:6es, 
afetando a organiza<;:ao e os procedimentos adotados pela entidade na consecu<;ao de 
adequados controles internos. 0 auditor deve dispor de compreensao suficiente dos 
recursos do PED e dos sistemas de processamento existentes, a fim de avalia-los e 
planejar adequadamente seu trabalho. 

11.2.1 0.2 - 0 usa de tecnicas de auditoria que demandem o emprego de recursos do PED requer 
que o auditor as domine completamente, de forma a implementar os pr6prios 
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procedimentos ou, se for o caso, orientar, supervisionar e revisar os trabalhos de 
especialistas. 

11.2.11 - Estimativas Contabeis 

11.2.11.1 - As estimativas contabeis sao de responsabilidade da administra<_;;ao da entidade e se 
baseiam em fatores objetivos e subjetivos, requerendo o seu julgamento na 
determina<_;;ao do valor adequado a ser registrado nas demonstra<_;;6es contabeis. 

11.2.11.2 - 0 auditor deve ter conhecimentos suficientes sobre os controles, procedimentos e 
metodos utilizados pela entidade no estabelecimento de estimativas que resultem em 
provisoes. 

11.2.11.3- 0 auditor deve-se assegurar quanto a razoabilidade das estimativas, individualmente 
consideradas, quando estas forem relevantes. Tal procedimento inclui, alem da analise 
da fundamenta<_;;ao matematico-estatistica dos procedimentos utilizados pela entidade na 
quantifica<_;;ao das estimativas, a coen3ncia destas como comportamento da entidade em 
periodos anteriores, as praticas correntes em entidades semelhantes, os pianos futuros 
da entidade, a conjuntura econ6mica e suas proje<_;;6es. 

11.2.11.4 - Quando a compara<_;;ao entre as estimativas feitas em periodos anteriores e os valores 
reais destas evidenciar varia<_;;6es significativas, deve o auditor verificar se houve o 
competente ajuste nos procedimentos, de forma a permitir estimativas mais apropriadas 
no periodo em exame. 

11.2.12- Transac;oes com Partes Relacionadas 

11.2.12.1 - 0 auditor deve obter evidencias suficientes para identificar partes relacionadas na fase de 
planejamento, possibilitando detectar, no decorrer dos trabalhos, quaisquer transa<_;;6es 
relevantes que as envolvam. 

11.2.12.2- 0 auditor deve examinar as transa<_;;6es relevantes com partes relacionadas, aplicando 
os procedimentos necessarios a obten<_;;ao de informa<_;;6es sobre a finalidade, natureza e 
extensao das transa<_;;6es, com especial aten<_;;ao aquelas que pare<_;;am anormais ou 
envolvam partes relacionadas nao identificadas quando do planejamento. 

11.2.13- Transac;oes e Eventos Subsequentes 

11.2.13.1 - 0 auditor deve aplicar procedimentos especificos em rela<_;;ao aos eventos ocorridos entre 
a data do balan<_;;o e a do seu parecer, que possam demandar ajustes nas 
demonstra<_;;6es contabeis ou a divulga<_;;ao de informa<_;;6es nas notas explicativas. 

11.2.14- Carta de Responsabilidade da Administrac;ao 

11.2.14.1 - 0 auditor deve obter carta que evidencie a responsabilidade da administra<_;;ao quanto as 
informa<_;;6es e, dados e a prepara<_;;ao e apresenta<_;;ao das demonstra<_;;6es contabeis 
submetidas aos exames de auditoria. 

11.2.14.2 - A carta de responsabilidade deve ser emitida com a mesma data do parecer dos 
auditores sobre as demonstra<_;;6es contabeis a que ela se refere. 

11.2.15- Contingencias 

11.2.15.1 - 0 auditor deve adotar procedimentos para assegurar que todas as contingencias 
passivas relevantes - decorrentes de processos judiciais, reivindica<_;;6es e reclama<_;;6es, 
bem como de lan<_;;amentos de tributos em disputa - foram identificadas e consideradas 
pela administra<_;;ao da entidade na elabora<_;;ao das demonstra<_;;6es contabeis. 

11.2.15.2 - Os seguintes procedimentos devem ser executados pelo auditor: 
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a) discussao, com a administrac;ao da entidade, das pollticas e procedimentos 
adotados para identificar, avaliar e contabilizar as conting€mcias passivas; 

b) obtenc;ao de carta dos advogados da entidade quanta a existencia de contingencias 
na epoca da execuc;ao dos trabalhos finais de auditoria; e 

c) discussao, com os advogados e/ou a administrac;ao da entidade, das perspectivas 
no desfecho das contingencias e da adequac;ao das perdas contingentes 
provisionadas, bern como das divulgac;oes a serem feitas nas demonstrac;oes 
contabeis. 

11.2.15.3- 0 auditor deve adotar os mesmos procedimentos com relac;ao as contingencias ativas. 

11.3- NORMAS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

11.3.1 - Generalidades 

11.3.1.1 - 0 "Parecer dos Auditores lndependentes", ou "Parecer do Auditor lndependente", e o 
documento mediante o qual o auditor expressa sua opiniao, de forma clara e objetiva, 
sabre as demonstrac;oes contabeis nele indicadas. 

11.3.1.2- Como o auditor assume, atraves do parecer, responsabilidade tecnico-profissional 
definida, inclusive de ordem publica, e indispensavel que tal documento obedec;a as 
caracterlsticas intrinsecas e extrinsecas estabelecidas nas presentes normas. 

11.3.1.3- Em condic;oes normais, o parecer e dirigido aos acionistas, ao conselho de administrac;ao 
ou a diretoria da entidade, ou outro 6rgao equivalente, segundo a natureza desta. Em 
circunstancias pr6prias, o parecer e dirigido ao contratante dos servic;os. 

11.3.1.4- 0 parecer deve identificar as demonstrac;oes contabeis sabre as quais o auditor esta 
expressando sua opiniao, indicando, outrossim, o nome da entidade, as datas e os 
periodos a que correspondem. 

11.3.1.5- 0 parecer deve ser datado e assinado pelo contador responsavel pelos trabalhos, e 
canter seu numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

11.3.1.6- Caso o trabalho tenha sido realizado par empresa de auditoria, o nome e o numero no 
Conselho Regional de Contabilidade tambem devem constar do parecer. 

11.3.1.7- A data do parecer deve corresponder ao dia do encerramento dos trabalhos de auditoria 
na entidade. 

11.3.1.8- 0 parecer deve expressar, clara e objetivamente, se as demonstrac;oes contabeis 
auditadas, em todos os aspectos relevantes, na opiniao do auditor, representam, 
adequadamente ou nao, consoante as disposic;oes contidas no item 11.1.1.1, na data do 
levantamento e para o periodo a que correspondam: 
a) a posic;ao patrimonial e financeira; 
b) o resultado das operac;oes ; 
c) as mutac;oes do patrimonio llquido; e 
d) as origens e aplicac;oes de recursos. 

11.3.1.9- 0 parecer classifica-se, segundo a natureza da opiniao que contem, em: 
a) parecer sem ressalva; 
b) parecer com ressalva; 
c) parecer adverso; e 
d) parecer com abstenc;ao de opiniao. 

11.3.2 - Parecer sem Ressalva 
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11.3.2.1 - 0 parecer sem ressalva indica que o auditor esta convencido de que as demonstra<;6es 
contabeis foram elaboradas consoante as disposi<;6es con tid as no item 11.1.1.1, em 
todos os aspectos relevantes. 

11.3.2.2 - 0 parecer sem ressalva implica afirmac;ao de que, tendo havido altera<;6es na 
observancia das disposi<;6es con tid as no item 11.1.1.1, elas tiveram seus efeitos 
avaliados e aceitos e estao devidamente revelados nas demonstra<;6es contabeis e 
notas explicativas. 

11.3.2.3- 0 parecer sem ressalva deve obedecer ao seguinte modelo: 

MODELO 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

DES TINA TARJO 

(1) Examinamos os balan<;os patrimoniais da empresa ABC, levantados em 31 de 
dezembro de 19XX e de 19XX, e as respectivas demonstra<;6es do resultado, das muta<;6es do 
patrimonio lfquido e das origens e aplica<;6es de recursos correspondentes aos exercicios findos 
naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua administra<;ao. Nossa responsabilidade e 
a de expressar uma opiniao sobre essas demonstra<;6es contabeis. 

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos saldos, o volume 
de transa<;6es e o sistema contabil e de con troles internes da entidade; (b) a constatac;ao, com base 
em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as informac;oes contabeis 
divulgados; e (c) a avaliac;ao das praticas e das estimativas contabeis mais representativas adotadas 
pela administra<;ao da entidade, bem como da apresenta<;ao das demonstra<;6es contabeis tomadas 
em conjunto. 

(3) Em nossa opm1ao, as demonstra<;6es contabeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi<;ao patrimonial e financeira da empresa 
ABC, em 31 de dezembro de 19XX e de 19XX, o resultado de suas opera<;6es, as muta<;6es de seu 
patrimonio Hquido e as origens e aplica<;6es de seus recursos referentes aos exercicios findos 
naquelas datas, de acordo com os Principios Fundamentais da Contabilidade. 

Locale data 

Assinatura 

Nome do auditor- responsavel tecnico 

Contador- n° de registro no CRC 

Nome da empresa de auditoria 
N° no CRC 

11.3.3- Circunstancias que lmpedem a Emissao do Parecer sem Ressalva 
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11.3.3.1 - 0 auditor nao deve emitir um parecer sem ressalva quando existirem quaisquer das 
circunstanCias seguintes, que, na sua opiniao, tenham efeitos relevantes para as 
demonstragoes contabeis: 

a) discordancia com a administragao da entidade a respeito do conteudo e/ou forma de 
apresentagao das demonstragoes contabeis; ou 

b) limitagao na extensao do seu trabalho. 

11.3.3.2 - A discordancia com a administragao da entidade, a respeito do conteudo e forma de 
apresentagao das demonstragoes contabeis, deve conduzir a opiniao com ressalva ou a 
opiniao adversa. 

1 i .3.3.3- A limitagao na extensao do trabalho deve conduzir a opiniao com ressalva ou a abstengao 
de opiniao. 

11.3.3.4 - Na auditoria independente das demonstragoes contabeis das entidades, publicas ou 
privadas, sujeitas a regulamentagao especifica quanta a adogao de principios contabeis 
pr6prios ao segmento economico, quando elas forem significativamente conflitantes com 
as disposigoes contidas no item 11.1.1.1, o auditor deve ressalvar seu parecer. 

11.3.3.5- Quando o auditor emitir parecer com ressalva, adverso ou com abstengao de opiniao, deve 
ser incluida descrigao clara de todas as razoes que fundamentaram o seu parecer e, se 
praticavel, a quantificagao dos efeitos sabre as demonstragoes contabeis. Essas 
informagoes devem ser apresentadas em paragrafo especifico do parecer, precedendo 
ao da opiniao e, se for o caso, fazer referenda a uma divulgagao mais ampla feita pela 
entidade em nota explicativa as demonstragoes contabeis. 

11.3.4 - Parecer com Ressalva 

11.3.4.1 - 0 parecer com ressalva e emitido quando o auditor conclui que o efeito de qualquer 
discordancia ou restrigao na extensao de um trabalho nao e de tal magnitude que 
requeira parecer adverso ou abstengao de opiniao. 

11.3.4.2 - 0 parecer com ressalva deve obedecer ao modelo do parecer sem ressalva, com a 
utilizagao das expressoes "exceto par", "exceto quanta" ou "com excegao de", referindo
se aos efeitos do assunto objeto da ressalva. 

11.3.5 - Parecer Adverso 

11.3.5.1 - No parecer adverso, o auditor emite opiniao de que as demonstragoes contabeis nao 
representam, adequadamente, a posigao patrimonial e financeira, e/ou o resultado das 
operagoes, e/ou as mutagoes do patrimonio liquido, e/ou as origens e aplicagoes dos 
recursos da entidade, nas datas e periodos indicados, de acordo com as disposigoes 
contidas no item 11.1.1.1. 

11.3.5.2 - 0 auditor deve emitir parecer adverso quando verificar que as demonstragoes contabeis 
estao incorretas ou incompletas, em tal magnitude que impossibilite a emissao do 
parecer com ressalva. 

11.3.6- Parecer com Absten~ao de Opiniao 

11.3.6.1 - 0 parecer com abstengao de opiniao e aquele em que o auditor deixa de emitir opiniao 
sabre as demonstragoes contabeis, por nao ter obtido comprovagao suficiente para 
fundamenta-la. 
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11.3.6.2 -A abstenc;ao de opiniao em relac;ao as demonstrac;oes contabeis tomadas em conjunto nao 
elimina a responsabilidade· do auditor de mencionar, no parecer, qualquer desvio 
relevante que possa influenciar a decisao do usuario dessas demonstrac;oes. 

11.3. 7 - lncerteza 

11.3. 7.1 - Quando ocorrer incerteza em relac;ao a fate relevante, cujo desfecho podera afetar 
significativamente a posic;ao patrimonial e financeira da entidade, bem como o resultado 
das suas operac;oes, deve o auditor adicionar um paragrafo de enfase em seu parecer, 
ap6s o paragrafo de opiniao, fazendo referencia a nota explicativa, que deve descrever, 
de forma mais extensa, a natureza e, quando possivel, o efeito da incerteza. 

11.3. 7.2 - Na hip6tese do emprego de paragrafo de enfase, o parecer permanece na condic;ao de 
parecer sem ressalva. 

11.3. 7.3 - Se o auditor concluir que a materia envolvendo incerteza relevante nao esta 
adequadamente divulgada nas demonstrac;oes contabeis ou nas notas explicativas, de 
acordo com as disposic;oes contidas no item 11.1.1.1, o seu parecer deve center 
ressalva ou opiniao adversa, pela omissao ou inadequac;ao da divulgac;ao. 

11.3.8 - lnforma~oes Relevantes nas Demonstra~oes Contabeis 

11.3.8.1 - 0 auditor deve incluir no seu parecer, inclusive sob forma de ressalva, se for o case, os 
necessaries esclarecimentos que permitam a correta interpretac;ao das demonstrac;oes 
contabeis, sempre que estas forem omissas a respeito. 

11.3.9 Parecer quando demonstra~oes contabeis de controladas e/ou coligadas sao 
auditadas por outros auditores 

11.3.9.1 - 0 auditor deve assegura-se de que as demonstrac;oes contabeis relevantes das 
controladas e coligadas, utilizadas para fins de consolidac;ao ou contabilizac;ao dos 
investimentos pelo valor do patrimonio liquido na controladadora e/ou investidora, estao 
de acordo com as disposic;oes contidas no item 11.1.1.1. 

11.3.9.2 - Quando houver participac;ao de outros auditores independentes no exame das 
demonstrac;oes contabeis relevantes das controladas e/ou coligadas, o auditor da 
controladora e/ou investidora deve destacar esse fate no seu parecer. 

11.3.9.3- Nessas circunstancias, o auditor da controladora e/ou investidora deve expressar sua 
opiniao sobre as demonstrac;oes contabeis como um todo, baseando-se exclusivamente 
no parecer de outre auditor com respeito as demonstrac;6es contabeis de controladas 
e/ou coligadas. Esse fate deve ser destacado no parecer, indicando os valores 
envolvidos. 

11.3.1 0 - Parecer sobre demonstrac;oes contabeis condensadas 

11.3.1 0.1 - 0 auditor pede expressa opiniao sabre demonstrac;6es contabeis apresentadas de 
forma condensada, desde que tenha emitido opiniao sobre as demonstrac;6es 
contabeis originais. 

11.3.1 0.2 - 0 parecer sobre as demonstrac;6es contabeis condensadas deve indicar que elas estao 
preparadas segundo os criterios utilizados originalmente e que o perfeito entendimento 
da situac;ao da entidade demanda a leitura das demonstrac;oes contabeis originais. 

11.3.10.3 - Toda informac;ao importante, relacionada com ressalva, parecer adverso, parecer com 
abstenc;ao de opiniao e/ou enfase, constante do parecer dos auditores independentes 
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sobre as demonstrac;oes contabeis originafs deve estar incluida no parecer sabre as 
demonstrac;oes contabeis condensadas. 

11.3.11 - Demonstrac;oes Contabeis Nao-Auditadas 

11.3.11.1 - Sempre que o nome do auditor estiver, de alguma forma, associado com demonstrac;oes 
ou informac;oes contabeis que ele nao auditou, estas devem ser claramente 
identificadas como "nao auditadas", em cada folha do conjunto. 

11.3.11.2 - Havendo emissao de relat6ria, este deve canter a indicagao de que a auditor naa esta 
expressando apiniaa sabre as referidas demanstrag6es contabeis. 



7.2 ANEXO- II- BALAN<;O ORIGINAL 

C6digo da Conta 
1 
1.01 
1.01.01 
1.01.01.01 
1.01.02 
1.01.02.01 
1.01.02.02 
1.01.03 
1.01.03.01 
1.01.03.02 
1.01.03.03 
1.01.03.04 
1.01.03.05 
1.01.03.06 
1.01.04 
1.01.04.01 
1.01.04.02 
1.01.04.03 
1.01.04.04 
1.01.04.05 
1.01.04.06 
1.02 
1.02.01 
1.02.01.01 
1.02.01.02 
1.02.01.02.01 
1.02.01.02.02 
1.02.01.02.03 
1.02.01.03 
1.02.01.03.01 
1.02.01.03.02 
1.02.01.03.03 
1.02.01.03.04 
1.02.02 
1.02.02.01 
1.02.02.01.01 
1.02.02.01.02 
1.02.02.01.03 
1.02.02.01.04 
1.02.02.01.05 
1.02.02.02 
1.02.02.02.01 
1.02.02.02.02 
1.02.02.02.03 
1.02.02.02.04 
1.02.02.02.05 
1.02.02.02.06 
1.02.02.02.07 
1.02.02.02.08 
1.02.02.02.09 
1.02.02 .02.1 0 
1.02.02 .02.11 
1.02.02.02.12 
1.02.02.02.13 
1.02.02.03 
1.02.02.04 

Descris;ao da Conta 
Ativo Total 
Ativo Circulante 
Disponibilidades 
Caixa e Bancos 
Credit as 
Clientes 
Cn3ditos Diversos 
Estoques 
Produtos Acabados e em Elabora<;ao 
Materia Prima 
Almoxarifado 
Adiantamento a Fornecedoresfferceiros 
lmporta<;ao em Andamento 
Outros 
Outros 
Titulos e Valores Mobiliarios 
Impastos a Recuperar 
Despesas Pagas Antecipadamente 
Outros cn3ditos 
Imp. Renda e Cont. Social Diferidos 
Dep6sitos Judiciais em Pendencias 
Ativo Nao Circu/ante 
Ativo Rea/izavel a Longo Prazo 
Creditos Diversos 
Creditos com Pessoas Ugadas 
Com Coligadas e Equiparadas 
Com Controladas 
Com Outras Pessoas Ligadas 
Outros 
Dep6sitos Judiciais em Pendencias 
Creditos Tributaries Diferidos 
Outros Creditos 
Impastos a Recuperar 
Ativo Permanente 
I nvestimentos 
Participa<;6es Coligadas/Equiparadas 
Participa<;6es Coligadas/Equiparadas-Agio 
Participa<;6es em Controladas 
Participa<;6es em Controladas - Agio 
Outros lnvestimentos 
/mobilizado 
Terrenos 
Edificios 
Maquinas e Equipamentos 
Aparelhos e Ferramentas 
Benfeitorias,l nstala<;oes, M6v. Utensflios 
lmobilizado em Andamento 
Veiculos 
Equipamento de Informatica 
Outros 
Software 
Benfeitorias em Predios de Terceiros 
Marcas e Patentes 
Direito de Uso 
/ntangfve/ 
Diferido 

31/12/2007 
279.172,00 
112.132,00 

1.134,00 
1.134,00 
6.712.00 
6. 712,00 

0,00 
62.695.00 
25.453,00 
30.194,00 

6.951,00 
46,00 
51,00 
0,00 

41.591,00 
971,00 

36.597,00 
989,00 
904,00 

2.115,00 
15,00 

167.040,00 
30.615,00 

0,00 
2.146,00 

0,00 
2.146,00 

0,00 
28.469,00 

169,00 
14.185,00 

0,00 
14.115,00 

136.425,00 
69.379,00 

0,00 
0,00 

69.229,00 
0,00 

150,00 
67.046,00 

1.717,00 
12.946,00 
28.048,00 

1.617,00 
5.024,00 

15.194,00 
260,00 

1.255,00 
0,00 

801,00 
0,00 

130,00 
54,00 
0,00 
0,00 

31/12/2006 
264.310,00 
114.229,00 

1.984,00 
1.984,00 
7.971.00 
7.971,00 

0,00 
59.246,00 
26.619,00 
25.266,00 

7.245,00 
88,00 
28,00 

0,00 
45.028,00 

6.774,00 
34.931,00 

1.055,00 
606,00 

1.662,00 
0,00 

150.081,00 
27.842,00 

0,00 
3.391,00 

0,00 
3.391,00 

0,00 
24.451,00 

184,00 
14.008,00 

0,00 
10.259,00 

122.239,00 
52.886,00 

0,00 
0,00 

52.611,00 
0,00 

275,00 
69.353,00 

1.717,00 
13.406,00 
33.334,00 

1.756,00 
6.004,00 
9.350,00 

583,00 
1.724,00 

0,00 
1.266,00 

27,00 
132,00 
54,00 
0,00 
0,00 
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31/12/2005 
249.259,00 
104.274,00 

663.00 
663,00 

6.549,00 
6.549,00 

0,00 
51.817.00 
20.748,00 
22.911,00 

8.157,00 
1,00 
0,00 
0,00 

45.245,00 
577,00 

43.002,00 
1.057,00 

609,00 
0,00 
0,00 

144.985,00 
29.104,00 

0,00 
3.633,00 

0,00 
3.633,00 

0,00 
25.471,00 

168,00 
14.540,00 

0,00 
10.763,00 

115.881,00 
42.796,00 

0,00 
0,00 

42.515,00 
0,00 

281,00 
73.085,00 

1.717,00 
14.067,00 
25.747,00 

2.034,00 
6.481,00 

18.893,00 
689,00 

1.668,00 
0,00 

1.506,00 
84,00 

129,00 
70,00 
0,00 
0,00 



Codigo da Conta 
2 
2.01 
2.01.01 
2.01.02 
2.01.03 
2.01.04 
2.01.05 
2.01.05.01 
2.01.05.02 
2.01.06 
2.01.06.01 
2.01.06.02 
2.01.06.03 
2.01.06.04 
2.01.06.05 
2.01.06.06 
2.01.07 
2.01.08 
2.01.08.01 
2.01.08.02 
2.01.08.03 
2.01.08.04 
2.02 
2.02.01 
2.02.01.01 
2.02.01.01.01 
2.02.01.02 
2.02.01.03 
2.02.01.03.01 
2.02.01.04 
2.02.01.05 
2.02.01.06 
2.02.01.06.01 
2.02.02 
2.04 
2.04.01 
2.04.02 
2.04.02.01 
2.04.02.02 
2.04.03 
2.04.03.01 
2.04.03.02 
2.04.04 
2.04.04.01 
2.04.04.02 
2.04.04.02.01 
2.04.04.02.02 
2.04.04.02.03 
2.04.04.03 
2.04.04.04 
2.04.04.05 
2.04.04.05.01 
2.04.04.06 
2.04.04.07 
2.04.05 
2.04.06 

Descricao da Conta 
Passivo Total 
Passivo Circulante 
Emprestimos e Financiamentos 
Debentures 
Fornecedores 
Impastos, Taxas e Contribui<;:oes 
Dividendos a Pagar 
Dividendos 
Juros sobre Capital Proprio 
Provisoes 
Provisoes Ferias, 13° e Encargos 
Provisoes para Contribui<;:ao Social 
Provisao para lmposto de Renda 
Outras Provisoes 
Provisao para Contigencias Fiscais 
Imp. de Renda e Contr.Social Diferidos 
Dlvidas com Pessoas Ligadas 
Outros 
Salarios e Encargos Sociais 
Contas a Pagar 
Adiantamentos de clientes 
Participa<;:oes Estatutarias 
Passivo Nao Circulante 
Passivo Exiglvel a Longo Prazo 
Emprestimos e Financiamentos 
Emprestimos no Pals 
Debentures 
Provisoes 
Provisao para Contigencias Fiscais 
Dlvidas com Pessoas Ligadas 
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 
Outros 
Obriga<;:oes Fiscais em Litlgio 
Resultados de Exerclcios Futuros 
Patrimemio Liguido 
Capital Social Realizado 
Reservas de Capital 
Agio na em issao de A<;:oes 
lncentivos Fiscais -IR 
Reservas de Reavalia<;:ao 
Ativos Pr6prios 
Controladas/Coligadas e Equiparadas 
Reservas de Lucro 
Legal 
Estatutaria 
Renova<;:ao de Equipamentos e Maquinarios 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnol6gico 
Perdas monet.e Equaliza<;:ao de Dividendos 
Para Contingencias 
De Lucros a Realizar 
Reten<;:ao de Lueras 
Reten<;:ao p/Expansao e Aumento de Capital 
Especial p/ Dividendos Nao Distribuldos 
Outras Reservas de Lucro 
Lucros/Prejulzos Acumulados 
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 

31/12/2007 
279.172,00 
67.659.00 
54.681,00 

0,00 
3.503,00 

432,00 
0,00 
0,00 
0,00 

3.629,00 
2.864,00 

0,00 
0,00 

520,00 
245,00 

0,00 
23,00 

5.391,00 
2.014,00 
1.232,00 

0,00 
2.145,00 

18.353,00 
18.353,00 

17,00 
17,00 
0,00 

11.687,00 
11.687,00 
6.649,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

193.160.00 
81.348,00 
18.959,00 
17.789,00 

1.170,00 
0,00 
0,00 
0,00 

92.853,00 
15.265,00 
50.064,00 
17.671,00 
8.835,00 

23.558,00 
0,00 
0,00 

18.808,00 
18.808,00 

0,00 
8.716,00 

0,00 
0,00 

31/12/2006 
264.310,00 
72.182.00 
60.443,00 

0,00 
3.652,00 

349,00 
0,00 
0,00 
0,00 

3.345,00 
2.642,00 

0,00 
0,00 

207,00 
496,00 

0,00 
33,00 

4.360,00 
1.874,00 

872,00 
180,00 

1.434,00 
13.509,00 
13.509,00 

3.528,00 
3.528,00 

0,00 
9.823,00 
9.823,00 

158,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

178.619.00 
81.348,00 
18.959,00 
17.789,00 

1.170,00 
0,00 
0,00 
0,00 

78.312,00 
13.972,00 
46.184,00 
15.084,00 

7.542,00 
23.558,00 

0,00 
0,00 

18.156,00 
18.156,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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31/12/2005 
249.259,00 
61.536.00 
44.326,00 

0,00 
4.196,00 

388,00 
0,00 
0,00 
0,00 

8.276,00 
2.854,00 

0,00 
0,00 

2.282,00 
3.140,00 

0,00 
85,00 

4.265,00 
1.864,00 
1.639,00 

0,00 
762,00 

14.706,00 
14.706,00 
5.929,00 
5.929,00 

0,00 
5.953,00 
5.953,00 
2.824,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

173.017.00 
81.348,00 
18.959,00 
17.789,00 

1.170,00 
0,00 
0,00 
0,00 

72.710,00 
13.198,00 
41.356,00 
13.536,00 
6.768,00 

21.052,00 
0,00 
0,00 

18.156,00 
18.156,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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7.3 ANEXO- Ill- ORE ORIGINAL 

C6digo da Conta Descric_;:ao da Conta 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~os 276.102,00 250.696,00 244.652,00 
3.02 Dedu<;6es da Receita Bruta (22.751 ,00) (18.997,00) {18.098,00) 
3.03 Receita Uquida de Vendas e/ou Servi<;oS 253.351,00 231.699,00 226.554,00 
3.04 Gusto de Bens e/ou Servi<;os Vendidos (217.728,00) {182.647,00) (186.352,00) 
3.05 Resultado Bruto 35.623,00 49.052,00 40.202,00 
3.06 Des{lfl.sas/Receitas Ogeracionais (8.493,00! (33.080,00! (44.286,00! 
3.06.01 Com Vendas (24.088,00) (22.932,00) (30.260, 00) 
3.06.02 Gerais e Administrativas (19.475,00) (22.429,00) {22.311,00) 
3.06.02.01 Hon. Da Diretoria e Cons.Admin!Fiscal (2.391 ,00) (2.453,00) (2.505,00) 
3.06.02.02 Despesas Administrativas (15.327,00) (18.081,00) (17.677,00) 
3.06.02.03 Deprecia<;Oes e Amortiza<;6es (1.757,00} (1.895,00) {2.129,00) 
3.06.03 Financeiras 14.629,00 1.753,00 3.005,00 

3.06.03.01 Receitas Financeiras 31.264,00 22.688,00 18.269,00 

3.06.03.01.01 Receitas de Juros e Aplic. Financeiras 5.668,00 2.463,00 1.737,00 
3.06.03.01.02 Varia<;6es Cambiais Monetarias 25.596,00 20.225,00 16.532,00 

3.06.03.02 Despesas Financeiras (16.635,00) (20.935,00) (15.264,00) 
3.06.03.02.01 Despesas de juros e Aplic. Financeiras (7.788,00) (7.972,00} {6.510,00) 

3.06.03.02.02 Varia<;6es Cambiais Monetarias (8.847,00) (12.963,00) {8.754,00) 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 4.525,00 1.127,00 1.008,00 
3.06.05 Outras Despesas Operacionais (569,00) {695,00} (742,00) 

3.06.06 Resultado da Equivalencia Patrimonial 16.485,00 10.096,00 5.014.,00 

3.07 Resultado Operacional 27.130,00 15.972,00 (4.084,00) 
3.08 Resultado Nao Operacional 513,00 65,00 250,00 

3.08.01 Receitas 998,00 92,00 40,00 

3.08.02 Despesas (485,00) (27,00) 210,00 

3.09 Resultado Antes Tributa~o/Participa~oes 27.643,00 16.037,00 (3.834,00} 
3.10 Provisao para IRe Contribui<;ao Social {2.284,00) (866,00) (5,00} 

3.11 IR Diferido 2.912,00 1.996,00 5.839,00 

3.11.01 lmposto de Renda Diferido 2.497,00 15,00 4.849,00 

3.11.02 Contribui<;ao Social Diferido 415,00 1.981,00 990,00 

3.12 Participa<;6es/Contribui<;6es Estatutarias (2.399,00) (1.687,00) (763,00) 

3.12.01 Participa<;6es (2.399,00) (1.687,00) (763,00) 

3.12.01.01 Empregados (2.155,00) (1.555,00) (692,00) 

3.12.01.02 Administradores (244,00) (132,00) (71 ,00} 

3.12.02 Contribui<;6es 0,00 0,00 0,00 

3.13 Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 0,00 0,00 0,00 

3.15 Lucro/Prejuizo do Periodo 25.872,00 15.480,00 1.237,00 




