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RESUMO 

OLIVEIRA, D. ANALISE POR MEIO DO USO DE INDICADORES ECONOMICO
FINANCEIROS EM EMPRESA PREST ADORA DE SERVICOS EM LOGiSTICA E 
ARMAZENS GERAIS. 

Este trabalho apresenta urn estudo sobre a situa<;ao econOmico-financeira de uma 
empresa com oito unidades que atua no ramo ha 65 anos como prestadora de 
servi<;os em logistica e armazems gerais. Para a realiza<;ao deste trabalho foi 
utilizado como metodologia urn estudo de caso de forma qualitativa e descritiva 
atraves de pesquisa dos indices econOmico-financeiros e analisado o consolidado 
da empresa dos ultimos tres anos. Para isso, a empresa fornece o Balan<;o 
Patrimonial e a Demonstra<;ao do Resultado para que possa ser feita tal analise. Os 
indices sao muito importantes na analise das demonstra<;oes financeiras, pois 
muitas vezes nos dizem mais do que a simples observa<;ao dos valores absolutos, 
podendo ajudar na tomada de decisoes. 

Palavras-chave: analise financeira, indicadores econOmicos. 
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1 INTRODUCAO 

0 presente trabalho estuda os indicadores economico-financeiros existentes 

no mercado que auxiliam a empresa a conhecer a sua real situac;ao economica e 

financeira, ajudando a aplicar melhor seus recursos. Atraves deste contexto, sera 

feita uma analise para a aplicac;ao dos indicadores economico-financeiros em uma 

empresa com 7 filiais, que atua no mercado ha 65 anos no ramo de prestac;ao de 

servic;os em logistica e armazens gerais. A aplica<;ao sera feita de forma individual 

em cada unidade e sobre o seu consolidado. 

No decorrer do trabalho, serao abordados: 

);> A contextualizac;ao do problema; 

);> Questao da pesquisa; 

);> Objetivo geral; 

);> Objetivos especificos; 

);> J ustificativas; 

);> Delimitac;oes; 

);> Estrutura do trabalho; 

);> Referencial te6rico; 

);> Procedimentos metodol6gicos; 

);> Analise dos dados; 

);> Considerac;oes finais; 

);> Recomendac;oes. 

Para essa analise serao utilizados como ferramentas e instrumento de 

trabalho o Balanc;o Patrimonial e a Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio dos 

ultimos tres anos como metodo de comparac;ao. Serao aplicados os indicadores que 

melhor se enquadrarem no ramo da atividade da empresa em analise, apresentado 

o resultado e a conclusao da analise. 
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1.1 CONTEXTUALIZA<;AO DQ PROBLEMA 

As empresas desempenham importante papel na sociedade moderna, onde 

todas querem ser altamente lucrativas, ser a melhor para se trabalhar, ter alta 

qualidade de servic;os e ser socialmente responsavel. A partir do momento em que 

as empresas crescem, e necessaria maior gerenciamento das func;oes financeiras 

da organizayao. A empresa necessita de informac;oes precisas e de confiabilidade -

informac;oes ligadas as areas de Contabilidade, Administrac;ao Financeira, Economia 

e Direito. 

0 prop6sito dessa informac;ao e fazer com que as empresas possam fazer 

uso eficiente de seus recursos. Neste sentido deve-se introduzir o conceito de 

eficiencia, que diz respeito ao processo pelo qual a organizac;ao maximiza seus fins 

com urn uso minimo de recursos. 

Para alcanc;ar bons resultados e sucesso, e essencial que a empresa tenha 

eficacia na sua administrac;ao. Eficacia e o grau segundo o qual as organizayaes 

atingem suas missoes, metas e objetivos dentro das restric;oes que eventualmente 

lhe impoem os recursos limitados. 

0 desconhecimento e aplicac;ao de analise atraves de indices economico

financeiros baseados somente nos controles contabeis podem fazer com que o 

gestor da empresa em questao tome decisoes indevidas comprometendo a saude 

financeira da empresa. A empresa nao pode correr esse tipo de risco para se manter 

estavel e rentavel no mercado. 0 intuito deste trabalho e apresentar ao gestor outros 

controles alem das demonstrac;oes contabeis que sao as analises atraves dos 

indicadores; estes podem auxilia-lo a controlar melhor a saude financeira da 

empresa, efetuando planejamentos futuros e tomando decisoes de forma precisa e 

confiavel, conforme os resultados das analises, fazendo com que a empresa 

sobreviva no mercado e possa ter mais lucros se souber utilizar o minimo de 

recursos. 

Atualmente a empresa analisada utiliza como metodologia de estudo de 

analise de resultado o resultado liquido das suas demonstrac;oes contabeis, ou seja, 

o resultado do seu balanc;o patrimonial e demonstrac;ao do resultado do exercicio, 

nao tendo nenhum outro instrumento para analisar a situac;ao economico-financeira. 
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Segundo Assaf Neto (2002), o resultado liquido, ou seja, o lucro contabil, e 

uma medida limitada da capacidade competitiva de uma empresa. 0 resultado 

positivo nao garante necessariamente o sucesso da empresa. 0 indicador de valor 

economico, por considerar a remunera~ao exigida pelos proprietaries de capital, e 

considerado a melhor medida de avalia~o, pois se preocupa nao s6 com o sucesso, 

mas com a continuidade da empresa. 

A contabilidade mostra quanto a empresa tern de Ativo, Passivo e 

Patrimonio Uquido, entre outros. Hoje nao se pode ter somente isto como base, mas 

esse indicador, em acompanhamento de outros controles, podera auxiliar o gestor 

da empresa em analise, a controlar melhor a saude financeira da empresa. Se hoje 

ela da lucro sem efetuar tais analises, amanha podera ter lucro maior se o gestor 

souber fazer uso eficiente dos indicadores. Alem disso, ele podera tambem fazer 

planejamentos para o futuro, atraves da analise economico-financeira. 

1.2 QUESTAO DA PESQUISA 

Qual a situa~ao financeira de uma empresa que atua no ramo como 

prestadora de servi~os em logistica nos anos de 2005, 2006 e 2007? 

1.3 OBJETIVOS 

Observam-se alguns objetivos a serem atingidos pelo presente trabalho. A 

seguir, serao explicitados. 

1.3.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral da pesquisa e analisar economica e financeiramente a 

empresa do ramo de presta~ao de servi~os em logistica e armazens gerais nos anos 

de 2005, 2006 e 2007. 
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1.3.2 Objetivos Especificos 

a) Pesquisar OS indicadores existentes para analise economico-financeira; 

b) Definir OS indicadores apropriados para analise de neg6cio; 

c) ldentificar o balan9o patrimonial e demonstra9oes contabeis da 

empresa dos ultimos tres anos, por unidade e consolidado; 

d) Fazer analise dos indicadores escolhidos do consolidado; 

e) Analisar a situa9ao economica e financeira do consolidado da empresa; 

f) Analisar liquidez, rentabilidade, desempenho, eficiencia na utiliza9ao 

dos recursos, pontos fortes e fracos, adequa9ao das fontes as aplica9oes de 

recursos, causas das altera9oes na situa9ao financeira; 

g) Apresentar os indicadores atraves de planilhas, graficos, juntamente 

com a analise do resultado, contribuindo para a tomada de decisoes. 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

A empresa em analise toma suas decisoes atraves dos resultados contabeis. 

Nas demonstra9oes contabeis, demonstrar lucro no resultado nao quer dizer que a 

empresa esteja financeiramente bern, visto que no Balan9o Contabil as contas sao 

demonstradas por regime de competencia e nao de caixa. Apesar de serem de 

grande utilidade para 0 processo de analise, as informa96es geradas pela 

contabilidade, que provem de dados quantitativos expressos em valores monetarios 

que se referem a empresa, nao sao suficientes. 

Segundo Silva (1996, p. 44), tais informa9oes nao mostram dados como: 

>- Perfil de quem administra a empresa, como por exemplo, a competemcia 
e a idoneidade de seu quadro diretivo; 

>- Potencialidade e amea9as de seu mercado de atua9ao; 
>- Vulnerabilidade em face das flutua96es economicas ou das decisoes 

governamentais; 
);> Nivel tecnol6gico da empresa, em compara9ao a seus concorrentes, 

bern como indicadores relatives aos indices de refugo; 
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~ lmpacto gerado pela empresa em nfvel de agressao ao meio ambiente; 
~ Grau de satiSffJgao de seus clientes e de seus empregados. 

0 intuito e ter uma gestao com maior planejamento, organizac;ao, 

desenvolvimento e controle, pois a analise das informac;oes obtidas atraves das 

demonstrac;oes financeiras avalia e compreende varios aspectos, como: 

;;.. A capacidade de pagamento da empresa atraves da gerac;ao de 

contas; 

;;.. A possibilidade de remunerar os investidores gerando Iuera em niveis 

compativeis com suas expectativas; 

;;.. 0 grau de endividamento; 

;;.. As politicas operacionais e seus impactos na necessidade de capital 

de giro da empresa; 

;;.. Diversos outros recursos que atendam os prop6sitos da empresa. 

0 foco principal e alertar os gestores sabre a saude financeira de sua 

empresa, de forma que possam fazer planejamentos futuros com confiabilidade e 

seguranc;a. 0 resultado contabil nao mostra os varios riscos e incertezas associados 

a atividade da empresa nem o custo de oportunidade do capital investido, pois o 

criteria de apurac;ao contabil e o regime de competencia e nao o regime de caixa. 

1.5 DELIMITACOES 

No trabalho a seguir, serao abordados e analisados indices economico

financeiros. Com base nesta analise, serao identificados os indices mais apropriados 

para a empresa analisada para que se possa aplicar e analisar o consolidado dos 

tres ultimos anos da empresa. 

Ha algumas delimitac;oes necessarias, pois alguns indicadores nao poderao 

ser utilizados, vista que a empresa e uma prestadora de servic;os. Urn deles e o 

indice de Liquidez Seca, que identifica a porcentagem das dividas a curta prazo em 

condic;Qes de serem pagas, mediante a utilizac;ao de itens monetarios de maior 

liquidez do ativo circulante. 



A forma a ser aplicada pode ser observada na figura 1: 

Liquidez Seca = Ativo Circulante - Estogues - Despesas Antecipadas 

Passive Circulante PC 
FIGURA 1 -Formula da Liquidez Seca 
Fonte: Assaf Neto (2002, p. 172) 
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Como se pode observar, o indice citado acima envolve estoque e, em func;ao 

de a empresa ser uma prestadora de servic;os, ele nao e proprio de aplicac;ao. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Na primeira parte do trabalho foram abordados introduc;ao, contextualizac;ao 

do problema, questao da pesquisa, objetivos gerais e especificos, justificativas, 

delimitac;oes, estrutura do trabalho. 

No item 2, que se segue, sera apresentado o referencial te6rico da pesquisa. 

0 item 3 compreendera a metodologia do trabalho e, por tim, no ultimo item serao 

apresentadas as conclusoes do trabalho em analise. 



13 

2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 IMPORTANCIA DA ANALISE FINANCEIRA 

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

urn born conhecimento das demonstra<;oes financeiras, como as seguintes: 

~ Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio; 

~ Balan<;o Patrimonial; 

~ Demonstra<;ao do Lucro Retido; 

~ Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa. 

As informa<;oes devem ser precisas e de confiabilidade. Existem dois tipos 

de informa<;()es: a informa<;ao contabil e a informa<;ao gerencial. lnforma<;ao contabil, 

segundo Padoveze (2004, p. 9) "e a mensura<;ao economica das transa<;oes. E o 

processo contabil de atribuir urn ou mais valores a todos os eventos que acontecem 

na empresa e tern significado patrimonial. Tudo sera medido em termos de valor 

monetario". A mensura<;ao pode ser entendida, segundo Catelli (2002, p. 313), como 

"( ... ) urn conjunto especifico de procedimentos para atribuir numeros a objetos e 

eventos, com o objetivo de prover informa<;oes validas, confiaveis, relevantes e 

economicas, para a tomada de decisao". 

Segundo Silva (1996, p. 34): 

( ... ) o Sistema de lnforma9ao Gerencial em uma empresa e colocar em 
ordem de prioridades, ou seja, as mais importantes, para melhor gerenciar 
pianos futures e os neg6cios atuais. Urn fator importante que deve ser 
compreendido e a impossibilidade de comparar diretamente as 
demonstra90es financeiras de duas empresas, quando houver diferen9a de 
tamanho, ou comparar demonstra90es financeiras da mesma empresa em 
mementos diferentes, quando o tamanho desta estiver mudado ou forem em 
moedas diferentes. 

Segundo Assaf Neto (apud SILVEIRA, 2007, p. 6): 

A analise das demonstra90es contabeis de uma empresa pede atender a 
diferentes objetivos consoantes os interesses de seus varies usuaries ou 
pessoas fisicas ou juridicas que apresentam algum tipo de relacionamento 
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com a empresa. Nesse processo de avaliac;ao cada usuario procurara 
detalhes especfficos e conclusoes pr6prias e muitas vezes, nao 
coincidentes. Os usuaries mais importantes da analise de balanc;os de uma 
empresa sao os fornecedores, clientes, intermediaries financeiros, 
acionistas, concorrentes, governo e seus pr6prios administradores. 

Padoveze (2000, p. 133) destaca que ha basicamente as seguintes tecnicas 

para se proceder a analise de balanc;o: 

a) Analise vertical; 

b) Analise horizontal; 

c) lndicadores economico-financeiros; 

d) Avaliac;ao final. 

A seguir, citac;oes breves de alguns autores exemplificarao a utilidade de 

alguns indicadores economico-financeiros. 

2.2 REESTRUTURA<;AO DO BALAN<;O PATRIMONIAL E DEMONSTRA<;OES 

FINANCEIRAS 

A reestruturac;ao do balanc;o patrimonial consiste em reagrupar ou 

reclassificar algumas contas, com o objetivo de deixar o balanc;o mais simplificado 

para facilitar a analise. Urn balanc;o apresentado com todas as contas dificulta a 

visualizac;ao como urn todo e dificulta o trabalho a ser desenvolvido pelo analista. 

Segundo Silva (1996, p. 183): 

( ... ) a reclassificac;ao ou padronizac;ao das demonstrac;oes financeiras tern 
como objetivo traze-las a urn padrao de procedimentos e de ordenamento 
na distribuic;ao das contas, visando diminuir as diferenc;as nos criterios 
utilizados pelas empresas na apresentac;ao de tais demonstrac;oes 
financeiras. 0 outre objetivo e fazer com que as demonstrac;oes atendam as 
necessidades de analise e sejam apresentadas de forma simples de 
visualizar e facil de entender, isto e, de correlacionar os diversos itens, 
seguindo criterios pr6prios adotados internamente na empresa que esteja 
procedendo a analise. 

No processo de reestruturac;ao algumas contas sao agrupadas como: as 

disponibilidades, realizavel a Iongo prazo, investimentos, imobilizado, etc.; outras 

sao transferidas como as duplicatas descontadas, que pela estrutura legal sao 
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apresentadas como redutoras de duplicatas a receber e, no processo de analise, 

passam a compor o passivo circulante. 

Para Matarazzo (1998, p. 142): 

( ... ) ha pelo menos uma conta que deve sempre ser reclassificada: 
Duplicatas Descontadas: do ponto de vista conU':~bil, e uma deducao de 
Duplicatas a Receber; do ponto de vista de financiamentos, porem e urn 
recurso tornado pela empresa junto aos bancos, devido a insuficiemcia de 
recursos pr6prios. Em nada se distingue os emprestimos bancarios, do 
ponto de vista financeiro. Por isso, as Duplicatas Descontadas devem 
figurar no Passivo Circulante. 

Com a simplifica9ao da reestrutura9ao do balan9o, o analista tern 

oportunidade de avaliar melhor os numeros e podera analisar detalhes que nao 

conseguiria de outra forma. Segundo Silva (1996, p. 177), a reclassifica9ao tern a 

finalidade de: 

);;> Trazer todas as demonstracoes financeiras a urn mesmo criteria, 
permitindo a comparabilidade entre as empresas; 

);;> Fornecer o detalhamento necessaria as diversas etapas do processo de 
analise, adequando-se a uma polftica interna que foi adotada pela 
empresa; 

);;> Fornecer indices e indicadores isentos dos efeitos dos criterios 
diferentes adotados por empresas diferentes na elaboracao de suas 
dem onstracoes financeiras; 

);;> Aprimorar conceitualmente a classificacao de urn valor com vista a uma 
posicao cautelosa, na interpretacao do analista; 

);;> Diversas outras razoes podem induzir o analista a reclassificacao de urn 
valor, porem tais razoes visam levar a uma avaliayao de risco mais 
elaborada. Alguns analistas subtraem do patrimonio Hquido os valores 
relatives as despesas de exercicio seguinte, as imobilizacoes 
intangiveis e os ativos diferidos, para obterem o chamado patrimonio 
Hquido tangivel. Entende-se que deve-se ter cuidado para nao perder a 
nocao da estrutura da empresa. 

2.2.1 Reclassifica9ao das Contas do Ativo 

Na reclassifica9ao do ativo e de extrema importancia que o analista saiba o 

grau de dependencia de recursos de curta prazo da empresa junto a institui9()es 

financeiras. Segundo Silva (1996, p. 171): 

( ... ) desse modo, o desconto de duplicata deve ser entendido como uma 
fonte de recursos. Se o ativo for grande convem reclassifica-lo para a conta 
investimento. E uma forma de nao prejudicar a interpretacao dos indices de 
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liquidez geral, par exemplo, comparando compromissos a serem pagos em 
prazos a pouco mais de urn ana com valores realizaveis em prazos 
superiores a dez anos, como e o caso de emprestimos. De qualquer modo, 
se tratar de urn valor pouco relevante, mante-lo no realizavel a Iongo prazo, 
nao prejudica a interpreta9ao dos indicadores. 

2.2.2 Reclassificac;ao das Contas do Passivo 

Segundo Silva (1996), na reclassificac;ao do passivo, sea demonstrac;ao das 

origens e aplicac;oes de recursos se referir a emprestimo de Iongo prazo transferido 

do exigivel a Iongo prazo para o passivo circulante, propiciara a condic;ao de 

distinguir quanto da divida bancaria de curto prazo foi efetivamente contratado a 

curto prazo e quanto provem do Iongo prazo. Na elaborac;ao do fluxo de caixa, 

devera ser utilizado o valor das transferencias do exigivel a Iongo prazo para o 

passivo circulante. Os demais itens nao apresentam maior dificuldade de 

compreensao. 

2.3 ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL 

Segundo Martins e Assaf Neto (1990, p. 236): 

A analise de uma empresa e fundamentalmente desenvolvida atraves de 
compara9oes, sejam elas efetuadas atraves de indices passados ou 
mediante indicadores setoriais. No entanto, esse processo e eficazmente 
completado atraves de compara9oes com outros valores afins 
(relacionaveis), obtidos de uma mesma demonstra9ao contabil (par 
exemplo, Iuera com vendas, capital de giro com ativo total etc.) e tambem 
pela evolu9ao dos diversos montantes patrimoniais e de resultados 
absolutes ao Iongo do tempo, o que permite que se identifique inclusive 
determinadas tendencias futuras. 

Desta forma, as comparac;oes dos valores atraves dos periodos escolhidos, 

ou seja, as analises e evoluc;oes expressas na mesma demonstrac;ao contabil sao 

desenvolvidas atraves da analise horizontal e vertical. 
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2.3.1 Analise Vertical 

A analise vertical constitui-se num processo comparative que identifica a 

participa9ao percentual de cada componente da demonstra9ao financeira em 

rela9ao ao seu total, e permite conhecer a estrutura financeira e economica da 

empresa, ou seja, a participa9ao relativa de cada elemento patrimonial e de 

resultados. Par exemplo, e possivel saber atraves desse recurso qual a 

porcentagem das vendas que representa o lucro liquido; quanto do total do passivo 

a empresa deve a curta e a Iongo prazo. Consiste em estabelecer como 1 00% no 

Balan9o Patrimonial o total do Ativo e Passivo, e na Demonstra9ao do Resultado do 

Exercicio, a Receita Uquida. 

Segundo Schrickel (apud SILVEIRA, 2007, p. 8), quando mapeados os 

numeros do balan9o, cada valor deve ser comparado, respectivamente, com o total 

do Ativo e do Passivo (Balan9o Patrimonial) e com as Vendas Uquidas 

(Demonstra9ao de Resultados). Constatando-se que algum componente do Ativo 

Circulante, par exemplo, apresente varia9ao significativa em rela9ao ao total do 

Ativo, o processo deve ser analisado de forma minuciosa pelo analista, que podera 

concentrar suas aten9oes sabre esta varia9ao. 

Para Padoveze (2000), a analise vertical, assim como os demais 

instrumentos de analise, deve ter seus resultados analisados conjuntamente com a 

analise horizontal e demais indicadores economico-financeiros, para que nao se tire 

conclusoes precipitadas da situa~o da empresa. 

2.3.2 Analise Horizontal 

A analise horizontal (AH) e o instrumental que calcula a varia9ao percentual 

ocorrida de urn periodo a outro, buscando evidenciar se houve crescimento ou 

decrescimento do item analisado. Segundo Martins e Assaf Neto (1990), a analise 

horizontal permite que se avalie a evolu9ao nominal de varios itens das 

demonstra9oes contabeis em urn determinado intervale de tempo. Avaliamos por 

exemplo, os tres ultimos anos dos resultados de uma empresa, de forma que 
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pudemos acompanhar a evoluc;ao dos lucros e das vendas, que sao facilmente 

avaliadas e interpretadas mediante o estudo da analise horizontal. 

Na pratica, e possivel que o analista se depare com situac;oes em que deve 

se atentar para o calculo dos numeros dos indices e a analise dos resultados. Urn 

desses casos pode ocorrer quando a comparac;ao da analise horizontal de urn ano 

para outro for negativa, ocasionando urn numero de indice inferior a 100. A analise 

pode ser aplicada a todas as contas de despesas e receitas, porem sem duvida os 

itens mais relevantes merecem maior atenc;ao. 

A analise horizontal permite analisar a evoluc;ao da empresa no decorrer de 

urn determinado periodo de tempo de cada item de suas demonstrac;oes. Segundo 

Silva (1996), nada impede que seja feita analise de urn ano para outro. Em uma 

economia instavel com alto indice de inflagao, pode ser mais importante conhecer a 

evolugao de vendas do ultimo ano em relac;ao ao anterior do que desenvolver 

comparatives de varios anos anteriores. 0 periodo a ser analisado deve ser 

escolhido de acordo com o prop6sito e as necessidades da empresa. 

2.3.3 Comparac;ao da Analise Vertical e Horizontal 

Segundo Silva (1996}, a analise vertical mostra a relevancia de cada item 

em relac;ao a receita liquida de vendas por ano. Portanto, se determinado item nao 

for relevante, nao e necessaria lhe dispensar atenc;ao. Ja a analise horizontal pode 

apontar variac;ao expressiva de urn determinado item que nao e expressive no 

contexto. Na analise vertical, temos como base urn item em relac;ao a urn referencial 

seguindo o sinal positivo ou negativo sem dificuldades. Na analise horizontal, 

quando o item muda de sinal em urn exercicio em relac;ao ao inicial, devemos ter 

cautela na interpretac;ao. 

No balanc;o e na demonstrac;ao de resultado, pode ser usada tanto a analise 

vertical quanto a horizontal. Quando se usa a analise vertical, conhecemos a 

estrutura dos recursos aplicados no ativo (bens e direitos), bern como as fontes de 

recursos do passivo (obrigac;oes com terceiros e patrimonio liquido). Quando se usa 

a analise horizontal, conhece-se a evoluc;ao de cada item em relac;ao ao primeiro 

ano da serie utilizada. Para analise vertical e horizontal usando como base de 



19 

referencia os tres ultimos anos, e necessaria uma planilha com dez colunas; uma 

para o nome das contas e em cada exercfcio tres colunas, uma para os valores na 

moeda corrente, outra para os percentuais da analise vertical e outra para os 

numeros-indices da analise horizontal. 

As analises vertical e horizontal servem de ferramenta a serem utilizadas no 

processo de analise de empresas, porem nao sao os unicos instrumentos a serem 

utilizados. Outras ferramentas importantes e uteis serao abordadas no decorrer do 

trabalho. 

2.4 ANALISE ATRAVES DE INDICES 

Os indices sao muito importantes na analise das demonstrac;oes financeiras, 

pois muitas vezes nos dizem mais do que a simples observac;ao dos valores 

absolutos. Entretanto, eles nao devem ser analisados separadamente, e sim 

associados - para se chegar a uma conclusao segura sobre a real situac;ao da 

empresa. Para ter uma noc;ao de como a empresa esta dentro do mercado, e 
possivel comparar os indices com o de outras empresas que atuem no mesmo 

ramo. 

Conforme Padoveze (2000, p. 146): 

Os indicadores econOmico-financeiros sao elementos que tradicionalmente 
apresentam o conceito de analise de balanc;o. Sao calculos matematicos 
efetuados a partir do balanc;o patrimonial e da demonstrac;ao de resultados, 
procurando numeros que ajudem no processo de classificac;ao e 
entendimento da situac;ao da empresa, em seus aspectos patrimoniais, 
financeiros e de rentabilidade. 

Os principais aspectos revelados pelos indices podem ser explicitados na 

figura 2, a seguir: 



<I Liquidez 
Situayao Financeira ._ ____ __. 

I Estrutural 

Situayao Economica~__.,._. Rentabilidade 

FIGURA 2- Principais aspectos revelados pelos Indices 
Fonte: Silveira (2007, p. 9) 

Segundo Martins e Assaf Neto (1990, p. 245): 

20 

Para melhor compreensao do significado dos indicadores economlco
financeiros, assim como visando estabelecer melhor metodologia de 
avaliagao dos diversos aspectos do desempenho da empresa, dividem-se 
os Indices em grupos homogtmeos de analise. Assim, no estudo a ser 
apresentado, esses indicadores basicos de analises estao classificados em 
quatro grupos, ou seja: liquidez atividade, endividamento/estrutura, 
rentabilidade e analise de agoes. 

2.5 iNDICE DE LIQUIDEZ 

0 indicador de liquidez mostra a habilidade da empresa em cumprir suas 

obrigac;oes passivas, ou seja, mede sua capacidade de pagamento. 

Segundo Gitman (2004, p. 46): 

A liquidez de uma empresa e medida por sua capacidade de cumprir as 
obrigagoes de curto prazo a medida que vencem. Corresponde a solvencia 
da posigao financeira geral da empresa - a facilidade com que pode pagar 
suas contas. Como uma liquidez baixa ou declinante e urn precursor comum 
de dificuldades financeiras e falencia, esses Indices sao vistos como bons 
indicadores de problemas de fluxo de caixa. 

Segundo Martins e Assaf Neto (1990, p. 245): 

Uma grande restrigao que se atribui a esses indicadores e a posigao de 
liquidez estatica que revelam, isto e, nao refletem a magnitude e a epoca 
que ocorrerao diversas entradas e safdas circulantes. Por exemplo, uma 
empresa podera apresentar excelente nlvel de liquidez, medido 
formalmente atraves desses indicadores, e nao manter, desde que os seus 
direitos ativos venham a se realizar somente ap6s urn trimestre, recursos 
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circutantes suficientes para fazer frente as suas necessidades de caixa nos 
pr6ximos tres meses. 

2.5.1 lndice de Liquidez Geral 

0 lndice de liquidez geral (LG) indica quanta a empresa possui em dinheiro, 

bens e direitos realizaveis a curta e Iongo prazo, para fazer face a suas dividas 

atuais, ou seja, quanta a empresa possui de Ativo Circulante + Realizavel a Longo 

Prazo para cad a R$ 1,00 de divida total. 

A liquidez geral pode ser utilizada tambem para medir a seguranca 

financeira da empresa a Iongo prazo, mostrando-nos como a empresa pode saldar 

todos os seus compromissos. 

Segundo Assaf Neto (2002), e interessante ressaltar que existe um indice de 

liquidez muitas vezes adotado pelo mercado chamado de capital de giro proprio. Ele 

e normalmente obtido pela diferenca entre o patrimonio liquido e o ativo permanente, 

e interpretado como volume de capital proprio da empresa que esta financiando 

suas atividades circulantes, ou seja, cada ativo deveria ser identificado com sua 

fonte de investimento. Mas, como isso e muito dificil na pratica, e preferivel trabalhar 

com o conceito de capital circulante liquido. 

Na analise deste indice, o analista precisa examinar alguns fatores, como os 

que se seguem: 

~ Os passives nao deverao ser questionados quanta a sua exigibilidade, 

enquanto a realizacao dos ativos precisa ser bern avaliada; 

~ Ausencia de provisoes como, por exemplo, se o 13° salario nao e 

previsto, ira se alterar o resultado para mais e a exigibilidade para 

menos, elevando o indice de liquidez geral e consequentemente, 

mostrando uma situacao falsa da empresa; 

~ E necessaria avaliar se ha compromissos vencidos no passive 

circulante e inclusive se ha impastos em atraso; 

~ Devera ter conhecimento das caracteristicas dos financiamentos a 

Iongo prazo; 
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~ Algumas obrigar;oes liquidas e certas s6 aparecem nas notas 

explicativas, como e o caso dos contratos de leasing que nao sao 

registrados, porem sao obrigar;oes Hquidas; 

~ Os valores a pagar de acionistas podem apresentar flexibilidade e nivel 

de prazos. Os adiantamentos recebidos para futuro aumento de capital 

sao registros contabeis dos valores recebidos e transformados em 

patrimonio liquido em momenta futuro; 

>- E fundamental saber o prazo para recebimento de duplicatas, do 

montante que esta em atraso e o volume de provisao para devedores 

duvidosos; 

~ As disponibilidades e as aplicar;oes financeiras deverao ser o ativo de 

melhor liquidez, exceto se as aplicar;oes forem feitas em instituir;oes 

financeiras de alto risco; 

~ Do ponto de vista financeiro, se os prazos das obrigar;oes forem 

maiores que o prazo das realizar;oes dos recebimentos, mesmo que a 

empresa tenha urn indice de liquidez maior que 1, podera ter 

dificuldades em honrar seus compromissos na data certa. 

A forma de se aplicar o indice de liquidez geral pode ser observada na 

figura 3. Sua interpretayao e de que quanto maior o indice obtido como resultado 

melhor para a empresa. 

Liquidez Geral = 

2.5.2 indice de Liquidez Corrente 

A liquidez corrente indica quanto a empresa possui em dinheiro, em bens e 

em direitos realizaveis no curto prazo (proximo exercicio), comparado com suas 

dividas a serem pagas no mesmo periodo, ou seja, quanto a empresa possui de 

Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto aos cuidados a 



23 

serem verificados pelo analista, sao validos os comentarios constantes no indice de 

liquidez corrente como mostra na figura 4: 

Se: De nota: 

Liquidez Corrente > 1 ,0 

Liquidez Corrente = 1 ,0 

Liquidez Corrente < 1 ,0 

Capital Circulante Uquido Positivo 

Capital Circulante Uquido Nulo 

Capital Circulante Uquido Negativo 

FIGURA 4- fndice de Liquidez Corrente 
Fonte: Assaf Neto (2002, p. 173) 

A forma de se aplicar esse indice pode ser observada na figura 5. 

Liquidez Corrente = Ativo Circulante (AC) 

Passivo Circulante PC 
FIGURA 5- Formula da Liquidez Corrente 
Fonte: Assaf Neto (2002, p. 172) 

Sua interpretac;ao e a de que quanto mais alto o valor do indice de liquidez 

corrente, mais a empresa e considerada liquida, ou seja, quanto maior melhor. 

Segundo Silva (1996, p. 226): 

( ... ) alguns autores mencionam que o fndice tern de ser maior que 1 (urn), 
outros consideram que acima de 1,5 (urn e meio) ja e muito born. Nosso 
entendimento e de que o fndice de liquidez corrente tern sua validade como 
instrumento comparative entre empresas do mesmo porte, da mesma 
atividade e da mesma regiao geografica, porem como medida isolada, nao 
se pode afirmar que a liquidez corrente e boa ou ruim, acima ou abaixo de 1 
ou 1,5; tudo dependera do tipo de atividade da empresa, especialmente de 
seu ciclo financeiro, que deve considerar os prazos de vencimentos das 
dfvidas e os prazos de recebimentos dos ativo. 

2.5.3 fndice de Liquidez lmediata 

Este indice indica a rela<;ao existente entre o Disponivel e o Passivo 

Circulante, ou seja, indica quanto a empresa possui disponivel em caixa para cada 

R$ 1 ,00 de divida total. Reflete a porcentagem das dividas de curto prazo (passivo 

circulante) que pode ser saldada imediatamente pela empresa, atraves de seu caixa. 



A forma de se aplica-lo pode ser observada na figura 6. 

Liquidez lmediata = ___ D_is..._p_on_l_ve_l __ _ 

Passivo Circulante 
FIGURA 6- Formula da Liquidez lmediata 
Fonte: Assaf Neto (2002, p. 172) 

24 

Sua interpreta~ao e que, quanto maior for esse indice, maiores serao os 

recursos disponiveis mantidos pela empresa, ou seja, quanto maior melhor. 

2.6 (NDICE DE ESTRUTURA 

Os indices de estrutura de capitais sao utilizados para medir a composi~ao 

(estrutura) das fontes de recursos da empresa, indicando a rela~ao de dependemcia 

da empresa de capitais de terceiros, ou seja, se a empresa se utiliza mais de 

recursos de terceiros (exigiveis) ou dos recursos dos proprietaries (proprio), 

procurando evidenciar a politica de obten~ao e aplica~ao dos recursos. 

Segundo ludicibus, Martins e Gelbcke (2000, p. 1 05): 

Estes quocientes relacionam as fontes de fundos entre si, procurando 
retratar a posicao relativa do capital proprio com relacao ao capital de 
terceiros. Sao quocientes de muita importancia, pais indicam a relacao de 
depend€mcia da empresa em relacao a capital de terceiros. 

2.6.1 Composi~ao do Endividamento 

Indica quanto da divida total da empresa devera ser pago a curto prazo, ou 

seja, as obriga~oes a curto prazo comparadas com as obriga~es totais. Sua 

aplica~o pode ser vista na figura 7. 

I CE = PC X 100 I 
PC+ ELP 

FIGURA 7- Formula da Composicao do Endividamento 
Fonte: Silva (1996, p. 216) 



Sendo: PC = Passivo Circulante 

ELP= Exigfvel a Longo Prazo 

CE = Composic;ao do Endividamento 
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A interpreta«;ao do fndice de composic;ao do endividamento e que quanto 

maior pior, pois quanto mais dfvidas a serem pagas a curto prazo houver, maior sera 

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

2.6.2 Participac;ao de Capitais de Terceiros (PCT) 

0 fndice de participac;ao de capitais de terceiros indica o percentual de 

capital de terceiros em relac;ao ao patrimonio lfquido, retratando a dependencia da 

empresa em relac;ao aos recursos externos, ou seja, quanto a empresa tomou de 

capitais de terceiros pra cada R$ 100,00 de capital proprio. 

A forma de se aplicar pode ser observada na figura 8. 

I PCT = PC ;LELP X 100 

FIGURA 8- Formula da Participagao de Capital de Terceiros 
Fonte: Silva (1996, p. 213) 

Onde: 

PCT = Participac;ao Capital de Terceiros 

PC = Passivo Circulante 

ELP= Exigivel a Longo Prazo 

PL= Patrimonio Liquido 

Segundo Silva (1996, p. 214): 

A interpretagao de urn fndice nao e urn processo tacit. Para a empresa, 
internamente sera importante o uso de capitais de terceiros a medida que o 
Iuera gerado pelos ativos for superior ao custo da dfvida. Desse modo, se a 
empresa usa recursos de terceiros pagando x% ao mes, sera preciso que 
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ela aplique tais recursos de modo a obter urn ganho acima de x%. Por outre 
lado o analista vai observar o risco provocado pelo endividamento. Urn 
endividamento elevado sera sempre urn risco maier para os credores, ate 
pelo fato de que s6 quebra quem deve. 

0 objetivo dessa interpretac;ao e avaliar o risco da empresa, no sentido de 

que quanta maior, pior. Para a empresa, pode ocorrer que o endividamento the 

permita melhor ganho por a<;ao, porem, associado ao maior ganho, haveni um maior 

risco. 

Alguns pontos qualitativos devem ser observados pelo analista no indice de 

participagao de capitais de terceiros. Sao eles: 

);> Os prazos de vencimento das dividas a Iongo prazo; 

);> A participa<;ao das dividas financeiras, no passivo circulante; 

);> Os tipos e origens dos emprestimos: 

- debentures - condi<;oes e epocas de repactua<;oes das taxas de juros, 

prazos, garantias, montantes de cada serie e demais caracteristicas, 

- os prazos e taxas de emprestimos e financiamentos; 

);> Os passivos ou obrigagoes nao registrados, que deveriam aparecer em 

notas explicativas e que muitas vezes nao sao mencionados, como por 

exemplo: contratos de leasing, contingencias fiscais, trabalhistas, judiciais, 

garantias, avais, fianyas e os bens vinculados como garantia de 

emprestimos. 

2.7 iNDICE DE RENTABILIDADE 

0 indicador de rentabilidade indica o retorno que a empresa esta 

propiciando. As principais bases de compara<;ao adotadas para o estudo dos 

resultados empresariais sao: o ativo total, o patrimonio liquido e as receitas de 

vendas. Os resultados sao o Iuera operacional e o Iuera liquido. 

Segundo Gitman (2004, p. 52): 

Existem inumeras medi<;:oes de rentabilidade. Como grupo, essas medi<;:oes 
permitem ao analista avaliar os Iueras da empresa em rela<;:ao a certo nivel 
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de venda, a certo nivel de ativos ou ao volume de capital investido pelos 
proprietaries. Sem lucros, uma empresa nao poderia atrair capital externo. 
Os proprietaries, credores e administradores preocupam-se muito com o 
aumento do lucro, pois isso e visto como algo muito importante no mercado. 

2. 7. 1 Retorno Sobre o Ativo 

0 retorno sobre o ativo mostra o retorno produzido pelo total das aplicac;oes 

realizadas por uma empresa em seus ativos, ou seja, quanto a empresa obtem de 

lucro para cada R$ 100,00 de investimento total. E muito utilizado na area de 

financ;as e caracteriza o lucro como premio pelo risco assumido no empreendimento. 

Sua aplicac;ao pode ser vista na figura 9. 

Retorno sobre o Ativo = Lucro Uguido Gerado pelos Ativos 

Ativo Total Medio Corri ido 
FIGURA 9- F6rmula do Retorno do Ativo 
Fonte: Martins; Assaf Neto (1990, p. 252) 

Segundo Martins e Assaf Neto (1990), podemos interpretar este indice como 

o custo financeiro maximo que uma empresa poderia incorrer em suas captac;oes de 

fundos. Se a empresa obtiver emprestimos a taxas de juros superiores ao retorno 

gerado por seus ativos, o resultado produzido pela aplicac;ao desses fundos sera 

evidentemente inferior a remunerac;ao devida ao credor, onerando-se dessa forma a 

rentabilidade dos proprietaries. 

Deve-se lembrar que os acionistas, em func;ao do maior risco que assumem 

nos neg6cios da empresa, devem ser remunerados a taxas privilegiadas; se isso 

nao ocorrer, havera o desestimulo ao investimento em capital de risco. Respeitados 

os aspectos de risco e liquidez comentados anteriormente, e interessante para a 

empresa a captac;ao de recursos de terceiros sempre que o seu custo for inferior ao 

retorno produzido pelos seus ativos. Todavia, ha sempre o risco: urn emprestimo 

hoje favoravel podera amanha nao o ser mais, porque a taxa real de juros pode 

aumentar, ou o retorno dos ativos cair, ou ambas as situac;oes, por vezes liquidando 

com a empresa. 
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Pode-se destacar alguns comentarios sobre o giro do ativo, segundo Silva 

(1996, p. 240): 

};;> Se houver infla<;ao e as vendas que constam na demonstra<;ao do 
resultado do perfodo estiverem em valores historicos, tais valores 
estarao subavaliados, pais o faturamento dos 12 ou mais meses esta 
acumulado sem considerar a varia<;ao de pre<;o. 0 correto sera 
trabalhar com as vendas dos diversos meses corrigidas para valores do 
mes de encerramento do balan<;o. 

};;> 0 ativo total podera estar subavaliado em fun<;ao de inadequa<;ao dos 
indices de corre<;ao monetaria do ativo permanente. ( ... ) 

};;> Eventuais reavalia<;oes de ativos podem interferir na varia<;ao do giro do 
ativo de urn ana para outre, bern como em sua compara<;ao com os 
padroes do ramo de atividade. 

};;> Empresas em fase de expansao, que adquirem ativos permanentes 
durante o periodo, tambem introduzem imperfei<;ao no indice, uma vez 
que os ativos nao foram utilizados no processo produtivo durante o 
periodo. 

};;> Poder-se a utilizar o ativo total media desde que corrijamos o ativo do 
ana anterior. 

2.7.2 Retorno Sobre o Patrimonio Uquido 

Este indice mensura o retorno dos recursos aplicados na empresa pelos 

seus proprietaries, ou seja, quanta a empresa obtem de lucro para cada R$ 100,00 

de patrimonio total. E obtido normalmente pela relac;ao entre o lucro liquido (depois 

de deduzido o imposto de renda) e o patrimonio liquido. 

A aplicac;ao pode ser vista na figura 10 e sua interpretac;ao e de que quanto 

maior melhor. 

Retorno sobre o Patrimonio Liquido = Luera Uquido 

PatrimOnio U uido Media Corri ida 
FIGURA 10- Formula do Retorno sabre o PatrimOnio Uquido 
Fonte: Martins; Assaf Neto (1990, p. 253) 

Seguem alguns comentarios sobre o indice de retorno sobre o patrimonio 

liquido, segundo Silva (1996, p. 246): 

};;> Neste caso, o ideal e corrigir o saldo inicial mais os acresc1mos 
ocorridos no periodo (que nao sejam lucro do periodo) e calcular a 
media ponderada pelo tempo de permanencia dos recursos. A formula 
que adotamos, parte do patrimOnio liquido final que esta corrigido e 
subtrai o Iuera no periodo, permitindo muita simplicidade no calculo. 0 
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ponto de atenc;ao do analista sera para os casos de aportes de capital, 
fusees, cisoes, ou incorporac;oes durante o periodo; em tais 
circunstancias, os valores do patrimonio liquido nos diversos meses 
deveriam ser ponderados pelos respectivos prazos de permanencia de 
capitais. 

~ Os indices de retorno indicam a vitalidade da empresa, mas muitas 
vezes deteriora a partir de usa fraca (ou inexistente) capacidade de 
gerar lucro. 

);;> No calculo do retorno sobre o patrimonio liquido, podem ser excluidos 
os dividendos obrigat6rios sobre as ac;oes preferenciais, os quais sao 
tao obrigat6rios quanto as participac;oes estatutarias. Entendemos, 
entretanto, que esse rigor, em nivel de calculo de indice, nao seja 
necessario e que o analista deve acompanhar paralelamente a politica 
de distribuic;ao de dividendos da empresa. 

2.7.3 Retorno sabre as Vendas (Margem Uquida) 

Este indiee eompara o Iuera liquido em relac;ao as vendas liquidas do periodo, 

forneeendo o percentual de Iuera que a empresa esta obtendo em relac;ao ao eu 

faturamento., ou seja, indica quanta a empresa obtem de Iuera para eada R$ 100,00 

vendidos. 

A aplieac;ao pode ser vista na figura 11 e sua interpretac;ao e de que quanta 

maior melhor. 

Margem Uquida= Lucro Uguido x 100 
Vendas U uidas 

FIGURA 11 -Formula do Giro do Ativo 
Fonte: Matarazzo (1998, p. 183) 

2.7.4 Giro do Ativo 

Este indiee estabeleee a relac;ao entre o volume de vendas efetuadas no 

periodo com o montante dos investimentos totais da empresa, ou seja, quanta a 

empresa vendeu para eada R$ 1, 00 de investimento total. 

A aplieac;ao pode ser vista na figura 12 e sua interpretac;ao e de que quanta 

maior melhor. 



30 

Giro do Ativo = Vendas Uquidas 
Ativo 

FIGURA 12- Formula do Giro do Ativo 
Fonte: Matarazzo (1998, p. 182) 

2.8 ALGUNS CUIDADOS NO MANUSEIO DOS INDICADORES 

Como se pode observar na teorizac;ao deste trabalho, os indicadores 

financeiros tern grande relevancia para a analise empresarial, porem requerem 

algumas observac;oes importantes, segundo Martins e Assaf Neto (1990, p. 255): 

A analise de empresas e um processo essencialmente comparative, pouco 
representando, em termos de conclusoes mais apuradas, o estudo de 
indices (ou grupo de indices) de forma isolada de uma tendencia temporal 
ou interempresarial. Em outras palavras, para um estudo racional sobre o 
desempenho de uma empresa, e importante que os indicadores sejam 
comparados historicamente (com os obtidos da mesma empresa, em 
periodos anteriores) com os padroes estabelecidos pela gerencia (e 
tambem com aqueles elaborados segundo metas estabelecidas pela 
empresa) e com indices de empresas do mesmo ramo e padroes do setor 
de atividade e da economia em geral. 

E de grande importancia tambem que o analista trabalhe com valores 

depurados da inflac;ao com bases reais, como forma de melhor avaliac;ao no 

desempenho economico-financeiro da empresa. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia a ser adotada neste trabalho sera feita atraves de uma 

pesquisa. A pesquisa e realizada quando se tern urn problema e nao se tern 

informa9ao para soluciona-lo. 

Sera feito urn estudo de caso de forma qualitativa. Segundo Magalhaes e 

Orquiza (2002, p. 12): 

Pesquisa qualitativa considera-se que ha uma relac;ao dinamica entre o 
mundo real e o sujeito, isto e, urn vinculo indissociavel entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que nao pode ser traduzido em 
numeros. A interpretac;ao dos fenOmenos e a atribuic;ao de significados sao 
basicas no processo de pesquisa qualitativa. Nao requer o uso de metodos 
e tecnicas estatisticas. 0 ambiente natural e a fonte direta para a coleta de 
dados e o pesquisador e o instrumento chave. E descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. 0 processo e 
seu significado sao os focos principais de abordagem. 

Sera abordada tambem a pesquisa de forma descritiva, que abaixo e 

definida segundo Magalhaes e Orquiza (2002, p. 13): 

Pesquisa descritiva visa descrever as caracteristicas de determinada 
populac;ao ou fenOmeno ou o estabelecimento de relac;oes entre variaveis. 
Envolve o uso de tecnicas padronizadas de coleta de dados: questionarios e 
observac;ao sistematica. Assume, em geral, a forma de levantamento. 

Para a realiza9ao deste trabalho, sera necessaria que a empresa forne9a 

para analise alguns dados como o Balan9o Patrimonial e a Demonstra9ao do 

Resultado dos tres ultimos anos de todas as unidades e o seu consolidado. Os 

recursos a serem utilizados no decorrer do trabalho proposto sao resultados da 

pesquisa em livros de autores especializados no assunto em questao, nas areas de 

Administra9ao Financeira, Estrutura e Analise de Balan9os e Contabilidade Geral. 

Pesquisas em artigos e Internet atraves de sites tambem serao essenciais na 

abordagem do trabalho. 
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4 PARTE PRATICA 

A empresa em analise atua no ramo como prestadora de servic;os em 

logistica e esta ha 65 anos no mercado. Tern em torno de 500 funcionarios e sua 

politica de qualidade e sera melhor prestadora de servic;os em logistica do Brasil, de 

forma a atender as necessidades de seus clientes. 

Sera demonstrado o Balanc;o Patrimonial e a ORE de todas as unidades, dos 

anos de 2005, 2006 e 2007. Porem a analise sera somente do consolidado, pois nao 

sera analisado individualmente, visto que uma delas nao tern receita, outra foi 

fundada no ano de 2007 e outras fazerem parte somente da administrac;ao, nao 

tendo receitas para se tirar as devidas conclusoes o que pode distorcer as analises. 

As analises que serao feitas sao: 

>- Oemonstrac;ao do Balanc;o e ORE ajustados no indice do IGP- 01; 

>- Analise Horizontal e Vertical; 

>- Grafico do Balanc;o Patrimonial e ORE; 

>- Jndice de Liquidez; 

>- Jndice Estrutural; 

>- indice Financeiro. 
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4.1 REESTRUTURA<;AO DO ATIVO 

Neste t6pico, foram resumidas as contas de forma a facilitar a visualizac;ao e 

analise. 

4.1.1 Reestruturac;ao do Ativo Consolidado 
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4.1.2 Reestrutura<;ao do Ativo - Filial 1 
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4.1.3 Reestrutura9ao do Ativo- Filial 2 

Outros creditos 

Valores a Recu rar 

Outros creditos 
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4.1.4 Reestrutura<;ao do Ativo - Filial 3 

Outros creditos 

Outros creditos 

Acumulada 
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4.1.5 Reestruturac;ao do Ativo - Filial 4 
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4.1.6 Reestrutura<;ao do Ativo - Filial 5 

Outros cn!ditos 

Outros creditos 

Acumulada 
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4.1. 7 Reestrutura9ao do Ativo - Filial 6 



40 

4.1.8 Reestrutura<;ao do Ativo - Filial 7 

ATIVO CIRCULANTE 

Outros creditos 

Acumulada 
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4.1.9 Reestrutura<;ao do Ativo- Filial 8 

ATIVO CIRCULANTE 

Outros creditos 

Outros cn3ditos 
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4.2 REESTRUTURA<;AO DO PASSIVO 

Neste t6pico, foram resumidas as contas de forma a facilitar a visualizagao e 

a analise. 

4.2.1 Reestruturagao do Passivo Consolidado 
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4.2.2 Reestrutura9ao do Passivo- Filial 1 
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4.2.3 Reestrutura9ao do Passivo- Filial 2 
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4.2.4 Reestrutura9ao do Passivo- Filial 3 
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4.2.5 Reestrutura9ao do Passivo- Filial 4 



47 

4.2.6 Reestruturac;ao do Passivo- Filial 5 
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4.2. 7 Reestrutura<;ao do Passivo - Filial 6 
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4.2.8 Reestruturac;ao do Passivo- Filial 7 
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4.2.9 Reestrutura9ao do Passivo- Filial 8 
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4.3 REESTRUTURAyAO OA ORE 

Neste t6pico, esta sendo demonstrada a ORE de todas as unidades e do 

consolidado. Assim, seu Iuera liquido pode ser visualizado. 

4.3.1 Reestruturagao da ORE- Consolidado 
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4.3.2 Reestrutura9ao da ORE - Filial 1 
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4.3.3 Reestrutura9ao da ORE - Filial 2 
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4.3.4 Reestruturac;ao da ORE - Filial 3 
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4.3.5 Reestruturac;ao da ORE - Filial 4 
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4.3.6 Reestrutura9ao da ORE - Filial 5 
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4.3.7 Reestruturac;ao da ORE- Filial 6 
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4.3.8 Reestruturac;ao da ORE - Filial 7 
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4.3.9 Reestruturac;ao da ORE - Filial 8 
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4.4 ATUALIZA<;AO DO BALAN<;O PATRIMONIAL E ORE ATRAVES DO IGP-DI 

Demonstramos, neste t6pico, o Balanc;o Patrimonial atualizado atraves do 

indice IGP-DI, onde utiliza-se a taxa a seguir: 

~ 2005 - 1 '1190 

~ 2006-1,0775 

~ 2007 - 1,9245 



4.4.1. Atualiza9ao do Balan9o Patrimonial IGP-01 Consolidado 

IATIVO 
IATIVO t"IDt"l i Ar.JTI: 

~aixa 
3anco Conta 

Vale ·es a receber 
luplicatas a Receber 
.lugueis a Rec~_?_r_ 
:heques a Receber 

l0Utl I)S creditos 
Ia I ores a Rucuperar 
)L tros Creditos 
\dtoa 

[Adto 
Ad to 

IDespesa cle exercfcio seguinte 

IATIVO REAL. LONGO PRAZO 
IOutros Creditos 

errenos 

laquinase 
e Perifericos 

em 
lenf. Propr. rerceiros 

< •utras 

[TOTAL DO ATIVO 

11tr<>c: 

.sociais 

. Fiscais 

·"· fe••a=- e encargos 

EX. A LONGO PRAZO 

Debitos com Pessoas Ligadas 
ProvisOes para r 

LIQUIDO 
!capital Social 
IReserva p/Fut. Aumento Capital 

lll"rnc: 

[TOTAL DO PASSIVO 

31/1212005 

1.721.541 
550.722 
550.722 

858.319 
844.985 

13.334 
69.301 
32.529 

3 

23 •.( 
235.071 

323.740 
323.740 
323.74C 

9.138.79'/ 
9.138.79'/ 

4.01 
71 

1.0! 

4.7' 
5' '6 

(2.16L7 

11.184.07-

_4.l )4.( 
2. 11 .( 
6! '.4 

19.1 
4: '.4 
1' 1.7 

~7 . 

844.11 
611.966 
232.14'1 

5.675.88C 
700.00C 

11.184.07-

2.960.774 
947.153 
947.153 

-
1A76.171 
1A53.238 

22.933 

119.187 
55.945 

41 
41 

556.781 
556.781 
556.781 

41:;747?.:n 

15.717.260 

6.! 
1.: 
1.: 

8.: 

(3." !) 

19.234.814 

8.1 
3.! 
1. 

1.1 

1A51.739 
1.052A83 

399.256 

9.761.600 

1.203.887 
7.802.373 

755.339 

19.234.815 

31/1212006 

2.305.348 
636.724 
134.154 

502 5 
1A26 
1.42 14 

56.370 
5.905 

50.41 

185.4! 
185.45: 

347.053 
347.053 
347.053 

8.490.748 
8.490.748 

40.000 
4.1 

).f 
1 

,_~ 

. 4.: ~-~ 

I -~ 
(3.1 7.2' 

11 .143.149 

2. 
I i.f 

6! 
u 

4 1.21 
~-6! 
-4.: 

1.775.093 

1.775.093 

6.444.78' 
4.200.000 
1.036.688 
1.208.093 

11.143.149 

4. 
1. 

2.! 

100.682 
10.547 

90.1 

331.2 
331.2 

619.864 
619.864 
619.864 

15. 41 

15. 4 • 

7. 
1. 
1. 

8.• 
1. :~; ,,. 

19.902.543 

5.: 
1. 
1. 

1.3• 

3;170A56 

-
3.170A56 

.. 1 • ..;10.887 

7.501.531 
1.851.606 
2.157.750 

19.902.543 

31/1212007 

_3.036.406 
272.346 

57 ~4 

21 
1.77: 

1.7'1L 1/ 

810.379 
770.588 

3! 

17-
174.37! 

368.375 
368.375 
368.37 

11 .66!).82 
11 . )6!).8 
3.! ).( 
4.1 

1. 

4.! 
81 .7C 

(4.2 5.497 

1S •7fl Rf 

3.414.68' 

861 
513. 

1.21:•'1 
:.8 

814.• 

1.137 
1.137 

11 .654.784 
8.052.000 
1.036.688 
2.566.096 

3.0 
2 

2 
1.7 
1.7 

810.379 
770.588 

3! 7! 

17• 

368.375 
368.375 
368.375 

1 
1 

1. 

4.! 
801.701 

(4.205A9:r) 

1~.010.602 

3.414.61 

86 
51 

1.21 

81 

1.137 
1.137 

11 1;:!>.4 7R4 

8.052.000 
1.036.688 
2.566.096 

15.070.602 

61 
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4.4.2 Atualiza9ao da ORE atraves do IGP-01 - Consolidado 
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4.5 ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL DO BALAN<;O PATRIMONIAL E ORE 

Neste t6pico, sera feita a analise Vertical e Horizontal do Balanc;o 

Patrimonial para que se possa verificar quanto cada conta representa em percentual 

com relac;ao ao Ativo e Passivo Total, e o percentual de crescimento ou 

decrescimento de cada conta, em rela<;ao ao ano anterior. 



4.5.1 Analise Vertical e Horizontal do Balan9o Patrimonial- Consolidado 

''t•'~''if ·:• .' '"" '"' ,., ?,,,,~,~~ · .. •·· _, · ;~-cd'' i.\li)'l'i\',\· ·:;'ATIVO'CONSOUDADC:f~-<;_\•'>.\· £ ·.· . : :'' ,, ·: . .... '••:o )i'• '>."·.· :_,,, ·•)';ij 
31/1212005 3111212006 31/1212007 

VA ~!\[Aw;.<gvr, ,;~£i'Wl%'!im~· VA !WI,~Vl't.l:<llil•' Jlml~fu VA h c·WAV.o/o'l'jl~ l~.llt\i~<l{;\i]ii~ 
ATWO . 
ATWOCIRCULANTE 1.721.541 1639% 1oooo% 2.305.348 2069% 3391% 3.036.406 2016% 7638% 

Disponlbilidades 550.722 4 92% 100 oo% 636.724 6 71 % 16 62% 272.346 1 81 % ·60 66% 

Caixa 550.722 4 92% 100 oo•k 134.154 1 20% ·76 64% 57.334 o 38% -89 69% 

Banco Conta Movimento - o oo% 100 oo% 502.570 4 61 % 215.013 1 43% 

Valores a receber 858.319 7 67% 100 OO% 1.426.764 12 80% 66 23% 1.777.907 11 80% 101 14% 

Duplicatas a Receber 844.985 166% 100 oo% 1.423.614 12 78% 68 48% 1.714.757 11 38% 102 93% 

Alugueis a Receber 3.150 o o3% o oo% 63.150 o 42% o oo% 

Cheaues a Receber 13.334 o 12% 100 oo% 

Outros criiditos 69.301 o 62% 100 oo% 56.370 o 61 % ·18 66% 810.379 6 38% 1069 36% 

Valores a Recuperar 32.529 o 29% 100 oo% 5.905 o o6% -81 85% 770.588 5 11% 2268 91% 

Outros Creditos 
Adto a Funcionarlos 36.772 o 33% 100 oo% 50.465 o 45% 37 24% 39.792 o 26'-" 8 21 % 

Adto p/fornecedores 8.129 o 07% 100 oo% 37 o oo% -99 64% 1.394 o 01% ·82 85% 

Adtop/Fomecedores 8.129 oo7% 1oooo% 37 ooo% -9964% 1.394 oo1% -8285% 

Despesa de exercicio sequinte 235.070 2 10% 100 OO% 185.452 1 66% -2111 % 174.379 1 16% ·25 82% 

Deso.de Exerclcio SeQuinte 235.070 2 10% 100 oo% 185.452 1 66% ·2111 % 174.379 116% •25 82% 

ATWO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 323.740 2 89% 100 oo% 347.053 3 11% 7 20% 368.375 2 44'k 13 79% 

Outros Crilditos 323.740 2 89% 100 OO% 347.053 3 11% 7 20% 368.375 2 44% 13 79% 

CaucOes e DepOsitos 323.740 2 89% 100 oo% 347.053 3 11% 120% 368.375 2 44% 13 79% 

ATWO PERMANENTE 9.138.797 8171% 100 oo% 8.490.748 76 20% -7 09% 11 .665.822 77 41'k 2166% 

lmobilizado 9.138.797 81 71 % 100 oo% 8.490.748 76 20% -7 09% 11.665.822 77 41 % 2165% 

Terrenos o oo% 100 oo% 40.000 o 36% o oo% 3.910.000 25 94% o oo% 

EdificacOes 4.069.286 36 38% 1oo oo% 4.069.286 36 52% o oo% 4.069.286 21 oo•.o o oo% 

Maauinas e Equipamentos 761 .628 6 81 % 1oo oo% 779.896 1 oo'k 2 40% 816.310 5 42% 1 18% 

ComputadoresePerifericos 1.051 .371 940% 1oooo% 1.092.189 980% 388% 1.186.265 787'k 1283% 

lmobilizacOes em Andamento 71 .842 o 64% 100 oo% 146.420 1 31 % 1o3 81% 123.784 o 82% 12 30% 

Benf. Propr. Terceiros 4.776.761 42 71 % 100 oo% 4.862.593 43 64% 1 80% 4.963.967 32 94% 3 92% 

Outras lmobiliza<;Oes 570.676 6 10% 100 oo% 667.582 6 99% 16 98% 801 .708 6 32% 40 48% 

(-) Depreclae4o Acumulada (2.162.768) ·19 34% 100 oo% (3.167.217) -28 42% 46 44% (4.205.497 ·27 91 % 94 45% 

TOTALDOATWO 11.1ll4 .Uf~ 1oo.oo% 1oooo% 11.~._1_'Jl: 100.00% .0,37% 15.070.60:< 1oooo% 3476% 

i.'-"'i)liC. ... '" ,., ,,,, •1UiNW' · ~li\;i PASSIVO ~-coNSOLIDADOi~¥!-'';;kii·i .~' :.}i~;):c;'' ,'1){;i0:. ;•:.•,;,,.· il.!il: 
31/12/2005 31/1212006 31/12/2007 

VA ;~,;'!/4V$iil~~j.j~~~'l(tllJlfil VA ~1lt•J.')t'%jj)'li/;l!:~~J1ll!ll VA ~~f~~'Y.Il[iih i~!I\'M'l'o~t{l 
PASSWO 
PASSIVO CIRCULANTE 4.664.085 41 70% 100 oo% 2.923.275 26 23% -37 32% 3.414.681 22 66% -26 79% 

Financiamentos 2.291 .085 20 49% 100 oo% 615.820 6 63% -7312% 15 o oo% -1oo oo% 

Fomecedores 697.455 6 24% 100 oo% 653.744 6 87% .o 27% 866.178 6 76% 24 19% 

ObriQa<;Oes Socials 439.657 3 93% 100 oo% 483.512 4 34% 9 97% 513.028 3 40 % 16 69% 

Obrigac;Oes Fiscais 437.410 3 91 % 100 oo% 413.286 3 71 % -6 62% 1.212.222 8 04'k 111 14% 

Outras Obri!lacOes 170.725 1 63% 100 oo% 22.699 o 20% -86 70% 8.832 o o6'k -94 83% 

ProvisOes ferias e encargos 627.754 6 61 % 100 oo% 734.214 6 69% 16 96% 814.405 6 40% 29 73% 

PASSWOEXIGIVELALONGOPRAZO 844.113 766% 1oooo% 1.775.093 1693% 11029% 1.137 oo1 % -9987% 

Financiamentos 611 .966 647% 1oooo% 1.137 oo1% -9981% 

Debitos com Pessoas Ugadas 232.147 2 08% 100 oo% 1.775.093 16 93% ss4 64% 

ProvisOes oara Contin!lancias 

PATRIMONIO UQUIDO 5.675.880 60 76% 100 oo% 6.444.781 67 84% 13 66% 11.654.784 77 33 % 106 34% 

Capital Social 700.000 6 26% 100 oo% 4.200.000 37 69% 5oo oo% 8.052.000 63 43% 1060 29% 

Reserva p/Fut Aumento Capital 4.536.688 40 66% 100 oo% 1.036.688 s 30% -77 16% 1.036.688 6 86% .77 1&% 

LucrosAcumulados 439.192 3 93% 100 oo% 1.208.093 10 84% 176 07% 2.566.096 11 03'k 464 28% 

TOTAL DO PASSIVO _'12~ 1oo.oo% 1oo,oo% ~ 100.00% .o ,37% 15.070.602 1oo,oo•k 34,76% 0> 
~ 
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4.5.2 Comentarios da Analise Vertical do Balan9o Patrimonial 

Em 2005, quanta as Aplica96es de Recursos, tem-se urn percentual de 

15,39% no Ativo Circulante, tendo como valor mais representative a conta de 

Duplicatas a Receber com 7,56%. 0 Realizavel a Longo Prazo representa somente 

2,89% do total das aplica9oes, ja no Permanente tem-se urn valor significative de 

81,71%, sendo 42,71% em Benfeitorias em Propriedades de Terceiros. Quanta as 

origens de recursos, temos 41,70% no Passivo Circulante, a conta mais 

representativa e a de Financiamento, representando 20,49%. 0 Exigivel a Longo 

Prazo representa 7,55% do total do Passivo. 0 Capital Proprio soma 50,75% sendo 

40,56% na conta de Reserva para Futuro Aumento de Capital. 

Em 2006, a Aplica9ao de Recursos continua estavel com urn percentual de 

20,69%, continuando com maior varia~o a conta de Duplicatas a Receber com 

12,78%. 0 Realizavel a Longo Prazo representa 3,11% e o Ativo Permanente caiu 

para 76,20%. Quanta as Origens de Recursos, o Passive Circulante diminuiu em 

rela9ao ao ano anterior e foi para 26,23% urn ponto muito born, pois teve diminui~o 

no total de contas a pagar, porem aumentou o valor de duplicatas a receber. 0 

Exigivel a Longo Prazo representa 15,93%, sendo sua maior varia9ao a conta de 

Debito com Pessoas Ligadas, o aumento nao foi muito significative com rela9ao ao 

aumento das Contas a Receber. 0 Capital Proprio soma 57,84% com urn aumento 

significative na conta de Capital Social representando 37,69%. 

Em 2007, a Aplica9ao de Recursos soma urn valor de 20,15%, ou seja, 

continua estavel. 0 Realizavel a Longo Prazo teve uma queda e seu percentual foi 

para 2,44% eo Ativo Permanente continua se mantendo estavel somando 77,41% 

sendo suas principais varia96es as contas de Terrenos, Edifica9oes e Benfeitorias 

em Propriedade de Terceiros. 0 Exigivel a Longo Prazo representa 22,66%, na 

conta de Obriga9oes Fiscais temos 8,04%, urn aumento bern significative com 

rela9ao aos anos anteriores. 0 Capital Proprio teve urn grande aumento, 

representando 77,33%, em que praticamente dobrou seu Capital Social. 
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4.5.3 Comentarios da Analise Horizontal do Balanc;o Patrimonial 

Para realizarmos a Analise do Balanc;o Patrimonial, utilizamos como base 

fixa para Analise Horizontal o ano de 2005. A empresa como um todo teve um 

crescimento economico. Os valores em Aplicac;oes e Origens de Recursos 

aumentaram, o que e um ponto positivo para a empresa. Em 2006, as aplicac;oes no 

Circulante aumentaram em 33,91% e em 2007, para 76,38%. A Disponibilidade em 

caixa caiu 75,64% em 2006 e 89,59% em 2007, porem os valores de Duplicatas a 

Receber cresceram de 12,80% para 107,14% em relac;ao a 2005. 0 percentual de 

Valores a Recuperar teve um crescimento significative. 0 Realizavel a Longo Prazo 

teve um pequeno aumento de 7,29% em 2006 e 13,79% em 2007, com relac;ao ao 

Ativo Permanente teve uma pequena reduc;ao de 7,09% em 2006 e aumentou 

27,65% em 2007. A empresa tern mais val ores aplicados no Permanente do que no 

Circulante, o que e um ponto fraco para a empresa. 

Verificando as Origens e Aplicac;oes de Recursos, o Passivo Circulante teve 

uma reduc;ao de 37,32% em 2006 e 26,79% em 2007. lsso e born para a empresa, 

pois significa que os valores a pagar a Curto Prazo estao diminuindo e os valores 

das Contas a Receber aumentaram neste periodo. 0 Exigivel a Longo Prazo teve 

um aumento de 110,29% em 2006 nas contas de Debitos com Pessoas Ligadas, 

porem em 2007 saldou suas dividas a Iongo prazo, reduzindo o percentual em 

99,81%. Quanta ao Patrimonio Uquido, teve um aumento significative de 105,34% 

em 2007 com destaque na conta Capital Social. A conta Lueras Acumulados 

aumentou 484,28% em 2007 com relac;ao a 2005. 



4.5.4 Analise Vertical e Horizontal da ORE - Consolidado 

0) 
-.....1 
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4.5.5 Comentarios da Analise Vertical da ORE 

Em 2005, as Oeduc;oes representam 17,25% da Receita Bruta de Vendas. 0 

Gusto da Operac;ao foi o que mais impactou com urn percentual de 67,51% da 

Receita Uquida, sendo o Luera Operacional Bruto de 32,49%. As 

Oespesas/Receitas Operacionais somaram 30,01% sendo a Oespesa Administrativa 

a que obteve percentual mais relevante de 22,96%. 0 Resultado Operacional foi de 

2,47%. 0 Luera Uquido foi de 1 ,47%, sendo 0,59% desta em Provisao para IRe 

Contribuic;ao Social. 

Em 2006, as Oeduc;oes continuam estaveis com 17,18% da Receita Bruta de 

Vendas. 0 Gusto da Operac;ao tambem continua estavel com o percentual de 

66,82%, com urn pequeno aumento no Luera Operacional Bruto com percentual de 

33,18%. As Oespesas/Receitas Operacionais tiveram uma reduc;ao caindo para 

28,13% com reduc;ao nas Oespesas Financeiras. 0 Resultado Operacional Liquido 

representa 5,06%, aumentando tambem o Luera Uquido do Exercicio com o 

percentual de 3,52% da Receita Uquida, sendo 1 ,64% em Provisao para IR e 

Contribuic;ao Social. 

Em 2007, as Oeduc;oes baixaram para 16,89% em relac;ao a Receita Bruta 

de Vend as. 0 Gusto da Operac;ao teve uma reduc;ao, representando 64,51% e 

aumentando o Luera Operacional Bruto para 35,49%. As Oespesas/Receitas 

Operacionais reduziram para 27,32% com maior reduc;ao na Conta Oespesas 

Financeiras. 0 Resultado Operacional Liquido teve urn aumento significative para 

8,41% devido ao aumento das Receitas. 0 Luera Uquido aumentou para 5,46%, o 

que quer dizer que a empresa vern mantendo urn born resultado. 

4.5.6 Comentarios da Analise Horizontal da ORE 

Para realizarmos a Analise Horizontal da Oemonstrac;ao do Resultado do 

Exercicio, utilizamos como base fixa o ano de 2005. A Receita Bruta aumentou 

4, 79% em 2006 e 18,85% em 2007. Com o aumento das Receitas, aumentam 

gradativamente os impastos, que teve aumento em suas Oeduc;oes em 16,38% em 
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2007, porem suas Despesas/Receitas Operacionais tiveram urn aumento 

relativamente baixo em rela9ao ao aumento de suas receitas. 0 Resultado 

Operacional Uquido teve urn crescimento relativamente alto de 114,59% em 2006 e 

294,49% em 2007. Com o aumento das receitas e do Lucro, aumentaram tambem a 

provisao para IRe Contribui9ao Social, porem o Lucro Uquido da empresa teve urn 

aumento de 150,92% em 2006 e 342,56% em 2007. 

4.6 GRAFICO DO BALAN<;O PATRIMONIAL CONSOLIDADO 

Neste t6pico demonstraremos o Gn3fico do Balan9o Patrimonial Consolidado 

para que se possa observar o percentual de cad a grupo do Ativo e Passivo. 

Os grupos do Ativo sao: 

;.. Ativo Circulante; 

;.. Realizavel a Longo Prazo; 

;.. Ativo Permanente. 

Os grupos do Passivo sao: 

;.. Passivo Circulante; 

;.. Passivo Exigivel a Longo Prazo; 

;.. Patrimonio Uquido. 
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4.6.1 Grafico do Balango Patrimonial - Consolidado 

Descrigao da Conta 

AC Ativo Circulante 

RLP Ativo Realizavel a Longo Prazo 

AP Ativo Permanente 

PC Passivo Circulante 

PELP Passivo Exigivel a Longo Prazo 

PL Patrimonio Liquido 

GRAFICO ANO 2005 CONSOLIDADO 

li-~ JAtiifil~QQ.5,i ~.Btfii.OC'Q'l.~QQ§ 
AC 15% 
RLP 3% 
AP 82% 
PC 41% 
PELP 8% 
PL 51% 
Total 100% 100% 

GRAFICO ANO 2006 CONSOLIDADO 

~-~ ~tiN&ll/JJlOJi§ ~mJJ"!livJflaQ:Q 
AC 21% 
RLP 3% 
AP 76% 
PC 26% 
PELP 16% 
PL 58% 
Total 100% 100% 

GRAFICO ANO 2007 CONSOLIDADO 

1~-m~ I!WAJiyiJ.gQJ).:T~ iflqll~~J)·Q;~ 
AC 15% 
RLP 3% 
AP 82% 
PC 41% 
PELP 8% 
PL 51% 
Total 100% 100% 
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4.7 ANALISE ATRAVES DE iNDICES 

Sera demonstrada neste t6pico a analise financeira, estrutural e econOmica 

do Consolidado da empresa em analise. 

4.7.1 Analise atraves de indices- Consolidado 

Denomina~io Formulas 31/1212005 3111212006 3111212007 

! Liquidez Geral At. Circ. + Real. L Prazo/ PC + Ex. L Prazo 0,37% 0,91% 1,00% 
·a; 
u 
c 
ca 
c Liquidez Corrente Ativo Circulante/ Passive Circulante 0,37% 0,79% 0,89% u::: 
cu 
.!!! 
iii 
c 
<( Liquidez lmediata Disponlvell Passivo Circulante 0,10% 0,22% 0,08% 

cue 
Composi~io do 

PC/(Passivo Circ.+ Exigfvel L.Prazo) x 100 84,46% 62,22% 99,97% Endividamento 
.!!! ::I --ca ::::~ 

Participa~io do c ... 
<(';; 

w Capital de (PC+ Exigfvel L.Prazo)/ Pat.Liq. x100 95,73% 72,90% 29,31% 
Terceiros 

Margem Liquida Lucro Uquido I Vendas Uquidas 0,01% 0,04% 0,05% 

ftS 
.~ 

Retorno sobre o E Lucro Liquido/Ativo total Medio 0,07% 0,10% cO Ativo c 
0 
u 
w Retorno sobre o cu 

Patrimonio Lucro Liquido/ Patrimonio Liq Medio 0,14% 0,17% .!!! 
iii Liquido c 
<( 

Produtividade Vendas Uquida I Ativo Medio 1,96% 1,90% 
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4.7.2 Comentarios da Analise atraves de indices- Consolidado 

Os indices sao muito importantes na analise das demonstrac;oes financeiras, 

pais muitas vezes nos dizem mais do que a simples observac;ao dos valores 

absolutes. Entretanto, eles nao devem ser analisados separadamente, e sim 

associados para se chegar a uma conclusao segura sabre a real situac;ao da 

empresa. Para ter uma noc;ao de como a empresa esta dentro do mercado, pode-se 

comparar os indices com o de outras empresas que atuam no mesmo ramo. No 

caso deste trabalho, analisaremos os resultados somente da empresa sem efetuar 

comparac;oes com outras. 

A analise financeira e feita atraves dos indices de Liquidez que avaliam a 

capacidade financeira da empresa em honrar seus compromissos com terceiros No 

caso da empresa em analise, ela nao tern urn indice born de Liquidez lmediata, ou 

seja, suas disponibilidades nao cobrem o Capital de Terceiros a Curto Prazo; a 

Liquidez Corrente vern aumentando no decorrer dos tres anos analisados, mesmo 

assim continua nao tendo born resultado, com o valor men or que 1, o que significa 

que seu Capital Circulante Uquido e negative, ou seja, os valores a pagar a Curto 

Prazo sao maiores do que a empresa tern de Disponibilidades e a Receber a Curto 

Prazo. Com relac;ao ao indice de Liquidez Geral, ele tern crescido ao Iongo desses 

ultimos tres anos e, em 2007, ja esta com indice considerado born, pais mostra que 

a empresa pode honrar seus compromissos, ja que seu Capital de Terceiros a 

Longo Prazo e superior ao Realizavel a Longo Prazo. 

A analise estrutural e feita utilizando como base os indices que avaliam o 

grau de endividamento da empresa, a relac;ao de dependencia de terceiros. A 

Composic;ao de Endividamento da empresa em analise nao e boa, ele diminui em 

2006, porem au menta em 2007, ou seja, as suas dividas a curta prazo sao maiores 

que as dividas a Iongo prazo. Sendo assim, havera maier pressao em gerar recursos 

para honrar seus compromissos. Quanta a Participac;ao do Capital de Terceiros a 

empresa vern se recuperando. A relac;ao entre o Capital de Terceiros eo Patrimonio 

Uquido era muito alta em 2005, reduzindo no decorrer dos a nos. Em 2007, a 

empresa teve uma melhoria muito grande, pais conseguiu honrar quase 100% de 

suas dividas a Longo Prazo. 
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Para efetuar a analise economica, utilizamos indices de rentabilidade e 

lucratividade. A Margem Uquida nos mostra a lucratividade sabre as vendas, ou 

seja, o rendimento obtido no periodo em rela<;ao ao valor das vendas liquidas. No 

caso da empresa em analise, mostra que vern crescendo no decorrer dos periodos, 

pois come<;a com 0,01% em 2005 e 0,05% em 2007. Porem este percentual e baixo, 

podendo a empresa aplicar melhor seus recursos. A Rentabilidade do Ativo e do 

Patrimonio Uquido sao baixos, apesar deter crescido entre 2006 e 2007, nao sendo 

urn indice born, assim como a Produtividade nao esta com urn indice born, pois a 

empresa esta com 1 ,96% e 1 ,90%, ou seja, aplicou pouco em recursos de Ativo de 

acordo com as suas vendas. 
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5 Considera~oes Finais 

A analise economico financeira e muito importante, pois podemos analisar a 

saude financeira da empresa, tomar as decisoes corretas e fazer planejamentos 

para o futuro. Analisando somente o Balango Patrimonial e Demonstragao do 

Resultado do Exercicio, nao se consegue enxergar tal resultado. A empresa em 

analise atua no ramo ha 65 anos como prestadora de servigos em logistica e 

armazens gerais, com oito filiais. 

No final desta analise, a empresa se encontra em uma situagao boa, 

podendo melhorar em alguns pontos. Suas receitas vern crescendo e seus custos 

diminuindo, o que significa que a empresa tern uma boa gestao. Com relagao aos . 

indicadores analisados: 

;.. Financeiramente, a empresa esta bern, pois mostra que pode honrar 

seus compromissos e os outros indices estao crescendo no decorrer 

dos periodos. 

;.. Estruturalmente, a empresa mostra que melhorou significativamente no 

decorrer dos periodos analisados e seu Capital de Terceiros 

representa em 2007 somente 29,31% em relagao ao seu Patrimonio 

Liquido. 

Economicamente, a empresa esta bern, apesar dos valores nao serem bons 

aparentemente, como no caso do GAT, em que o indice foi baixo. Porem a empresa 

vern aumentando suas receitas representativamente no decorrer do periodo, ela 

utilizou o valor das receitas para quitar suas dividas a Longo Prazo. Em 2007, esta 

com praticamente urn valor minimo nesta conta podendo investir em 2008 .em seu 

Ativo. 
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