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"A educagao tem raizes amargas, mas os seus frutos sao doces.". 

(Arist6teles) 
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RESUMO 

0 presente estudo tern par objetivo, obter informagoes par meio de dados 

analisados, da situagao financeira da empresa Positive Informatica S.A. e confrontar 

os resultados oriundos de duas formas distintas de analise financeira, a analise 

tradicional e a dinamica do capital de giro Modelo Fleuriet. As analises foram 

realizadas a partir da aplicagao dos indicadores extrafdos do Balango Patrimonial da 

empresa em questao, compreendido em urn perfodo de 2005 a 2009. As duas 

analises distintas utilizadas para avaliagao da empresa teve como base urn 

referencial bibliografico, o qual se tornou possfvel a conclusao, expondo a 

importancia das analises dentro de uma empresa para a tomada de decisoes. Enfim, 

uma analise avangada, atraves do modelo Fleuriet, e talvez o metoda mais objetivo 

para avaliar uma empresa, par ser urn modelo que se preocupa com a parte 

operacional, o qual se torna uma ferramenta indispensavel na avaliagao do capital 

de giro de uma empresa. 

Palavras-chave: lndicadores de Liquidez, Analise Dinamica e Capital de Giro, 

Modelo Fleuriet. 



iv 

LIST A DE TABELAS 

Tabela 1 Indices de Liquidez ............................................................................... 16 

Tabela 2 lnterpretagao do lndice de Liquidez ...................................................... 18 

Tabela 3 Situagao Financeira ............................................................................... 26 

Tabela 4 Analise Atraves de Indices .................................................................... 28 

Tabela 5 Reclassificagao Das Contas .................................................................. 31 

Tabela 6 Dados do Balango Reclassificado .......................................................... 32 

Tabela 7 Tipologia Financeira ............................................................................... 32 



v 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Principais Aspectos Revelados Pelos Indices 

Financeiros ................................................................................................................. 15 

Figura 2 Os Ciclos Do Balan go Patrimonial. ........................................................... 20 

Figura 3 Necessidade de Capital de Giro ............................................................... 25 



Grafico 1 

Grafico 2 

Grafico 3 

Grafico 4 

Grafico 5 

Grafico 6 

vi 

LISTA DE GRAFICOS 

Grafico Tipo 111 ..••.•.....•••.••••.••.•..•.•..................................•..•.•.••..••........•. 33 

Grafico Tipo 11 ........••....................•...•••....•.•.••••.••.••.•••.•.................••.•.•..• 33 

Grafico Tipo 11. .••.•.•••••••...........................................••.•.•••••...................• 34 

Grafico Tipo 111. ••.•.••.•...•••••.••...••...............................•.•.••••....................• 34 

Grafico Tipo Ill. .................................................................................... 35 

CCL X NCG ......................................................................................... 36 



SUMARIO 

LIST A DE T ABELAS .................................................................................................. iv 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... v 

LIST A DE GRAFICOS ................................................................................................ vi 

1 INTRODUCA0 ................................................................................................... 7 

1. 2 REFERENCIAL TEORICO ................................................................................ 9 

1.2.1 Hist6ria Positive Informatica S.A ........................................................................ 9 

1 .2.2 Perfil Corporative ............................................................................................. 11 

1.3 0 PAPEL DA CONTABILIDADE NA GESTAO DAS 

EMPRESAS ............................................................................................................... 11 

1.4 APLICA<;AO DA ANALISE DE BALAN<;O ...................................................... 12 

1.4.1 Objetivos da Analise de Balango ..................................................................... 13 

1.5 ANALISE ATRAVES DOS fNDICES ................................................................ 14 

1 .5.1 A lmportancia de cad a fndice .......................................................................... 15 

1.5.2 lndicadores Tradicionais de Liquidez ............................................................... 16 

1.6 DINAMICA DO CAPITAL DE GIR0 ................................................................. 18 

1.7 EFEITO TESOURA .......................................................................................... 21 

1.7.1 Para Evitar o Efeito Tesoura ............................................................................ 21 

1.8 SALDO TESOURARIA .................................................................................... 23 

1.9 CAPITAL CIRCULANTE LfOUIDO (CCL) ........................................................ 24 

1.10 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIR0 ......................................................... 24 

1.11 TIPOS DE ESTRUTURA FINANCEIRA .......................................................... 25 

2. DESENVOLVIMENTO DO ESTUD0 .............................................................. 28 

2.1 ANALISE ATRAVES DOS INDICES POSITIVO INFORMATICA S.A ............. 28 

2.1.1 Liquidez lmediata .................................................................... _. ....................... 28 

2.1 .2 Liquidez Seca .................................................................................................. 28 



2.1.3 Liquidez Corrente ............................................................................................ 29 

2.1.4 Liquidez Geral ................................................................................................. 29 

2.2. RECLASSIFICAQAO DO BALANQO PATRIMONIAL .................................... 29 

2.2.1 Analise Dinamica Positivo Informatica S.A ..................................................... 32 

3 CONSIDERA<;OES FINAIS ............................................................................ 37 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................... 39 

ANEXOS ......................................................................................................... 41 



7 

1 INTRODU<;AO 

Segundo Matarazzo (1998, p 17), "A analise de balangos objetiva 

extrair informagoes das Demonstragoes Financeiras para a tomada de 

decisoes". 

Desse modo, com as constantes mudangas de mercado, avangos 

tecnol6gicos, entre outras exigencias nos neg6cios empresariais, pode-se dizer 

que a contabilidade gerencial tern urn papel significative, que, por meio das 

informagoes, se consegue produzir pressagios sabre a riqueza da organizagao. 

Assim sendo, a analise do fluxo do capital de giro e de grande importancia 

como ferramenta de auxilio na gestao das empresas, o qual se justifica a 

realizagao dessa pesquisa, em fungao da necessidade que as empresas 

possuem em saber identificar qual e 0 melhor metoda em realizar analises 

financeiras, atraves dos relevantes dados coletados, para fim da tomada de 

decisoes. 

0 presente estudo tern como objetivo confrontar os resultados oriundos 

de duas formas distintas de analise financeira: OS indicadores tradicionais de 

liquidez e a dinamica do capital de giro, a partir de apontadores do Balango 

Patrimonial da Positive Informatica S.A. nos perfodos de 2005 a 2009. 

No primeiro momenta, far-se-a a aplicagao das tecnicas de analises 

dos indicadores de liquidez com a analise dinamica do capital de giro, 

utilizando como base, o referencial bibliografico. A partir desse pressuposto, 

obter as informagoes necessarias para apontar a melhor tecnica de avaliagao 

para empresa em questao. 

0 intuito e apresentar urn modelo alternative de compreensao da 

dinamica da liquidez e compara-la com o modelo tradicional, o qual podera 

mostrar diferentes interpretagoes sabre uma mesma situagao. 

Silva (201 0, p. 278), afirma que "Os Indices de liquidez visam fornecer 

urn indicador da capacidade da empresa de pagar suas dfvidas, a partir da 

comparagao entre os direitos realizaveis e suas exigibilidades. No geral a 

liquidez decorre da capacidade de a empresa ser lucrativa, da administragao 

de seu ciclo financeiro e de suas decisoes estrategicas de investimento e 

financiamento". 
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0 metodo tradicional de analise da liquidez e de extrema relevancia 

nas atribuigoes da gestao das empresas, porem em determinadas condigoes 

apresenta resultados diferentes e, as vezes, conflitantes com outro metodo de 

avaliagao. Logo, sera apresentado urn modelo alternative de avaliagao de 

liquidez, ou seja, a dinamica do capital de giro, conhecido como Modelo 

Fleuriet, e aplica-lo a analise dos demonstratives financeiros da Positivo 

Informatica S.A. realizando urn comparative em urn perfodo de 5 (cinco) anos. 

A Positivo Informatica e hoje, lfder brasileiro em vendas de 

computadores ha cinco anos consecutivos. E a qual ganhou credibilidade como 

fornecedora de solugoes tecnol6gicas para hardware e area educacional. Alem 

disso, e a maior fabricante de computadores do Brasil e a numero urn em 

tecnologia educacional, tambem exportada para varios pafses do mundo. 

Ambas as conquistas sao resultado de quase duas decadas de muito trabalho 

em equipe, conhecimento, visao empreendedora e investimento do Grupo 

Positivo na area tecnol6gica. 



1.2 REFERENCIAL TEORICO 

1.2.1 Hist6ria Positive Informatica S.A. 

A Positive Informatica nasceu do Grupo Positive, que e o maior 

grupo do segmento de educagao no Brasil. Fundado em 1972, a partir da 

criagao de uma escola e de uma grafica, o Grupo Positive possui atualmente 

empresas lfderes nos tres segmentos em que atua: educacional, grafico

editorial e informatica. A partir do grande sucesso de sua inovadora 

metodologia de ensino desenvolvida, aprimorada e sistematizada pelos 

conceituados professores fundadores do grupo, a rede de escolas pr6prias 

foi ampliada para os demais nfveis educacionais e, em 1979, o grupo iniciou 

a venda de livros e servigos a outras escolas em todo Brasil. 

A Positive Informatica foi criada em maio de 1989 com o objetivo 

inicial de fabricar e vender computadores para escolas clientes do Grupo 

Positive em todo Brasil. Ja em 1990, a Companhia identificou a 

oportunidade de fornecer computadores e solugoes de informatica para 

empresas e instituigoes do poder publico, por meio de licitagoes publicas. 

Em 1994, a Positive Informatica criou seu Segmento de Tecnologia 

Educacional, dando infcio a comercializagao dos primeiros softwares 

educacionais para escolas e para o varejo. Em 2000, langou o Portal 

Educacional, site dirigido as escolas privadas e, no ano seguinte, o Portal 

Aprende Brasil, desenvolvido para atender as necessidades das secretarias 

de Educagao e escolas publicas. 

Em 2004, a Companhia estreou no mercado de varejo vendendo 

computadores para os grandes varejistas do Pafs, e em nove meses se 

tornou a maior fabricante de computadores do Brasil, permanecendo nessa 

posigao ate hoje. lniciou tambem, naquele ano, a comercializagao da E

Biocks - mesa educacional para ensino da lfngua inglesa - nos Estados 

Unidos e, atualmente, a Positive Informatica exporta esse produto para 

pafses da Africa, America, Asia e Europa. Ao final de 2005 iniciou a venda 

para o mercado corporative de hardware, com uma linha de desktops, 

notebooks e servidores, e ultrapassou a marca de 500 mil computadores 

produzidos. Em 2006, recebeu o importante premia de Melhor Empresa do 

9 
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Setor de Tecnologia e Computagao pela revista Exame Edigao Melhores e 

Maiores e, no mesmo ana, ultrapassou a marca de 1 milhao de 

computadores produzidos. 

No dia 11 de dezembro de 2006, a Positive Informatica iniciou a 

negociagao de suas agoes no Novo Mercado, o mais alto nfvel de 

governanga corporativa da BM&FBovespa. Foram captados R$ 604,1 

mil hoes na oferta publica inicial de agoes (1 0% primaria e 90% secundaria), 

cuja demanda foi proveniente de uma diversificada e s61ida base de 

investidores institucionais e de varejo, que totalizou 18.466 pessoas ffsicas, 

sendo, ate entao, o maior numero de investidores em urn IPO desde 2004, 

segundo a BM&FBovespa. A Positive Informatica tambem ingressou nos 

Indices "IGC" (fndice de Governanga Corporativa Diferenciada) e "ITAG" 

(fndice de Tag Along Diferenciado) da BM&FBovespa. Em setembro de 

2007 e com menos de 9 meses de negociagao, as agoes POSI3 passaram a 

integrar a carteira do IBX-1 00 (fndice composto pelas 100 agoes mais 

negociadas na BM&FBovespa), comprovando sua boa liquidez. Em outubro 

do mesmo ana, atingiu a marca de 2,5 milhoes de computadores fabricados. 

Em dezembro de 2007, as agoes da POSI3 passaram a integrar a carteira 

de INDX (fndice do Setor Industrial). 

Em 2008, alem de vendas diretas para grandes empresas no 

mercado corporative, criou-se urn novo canal de vendas para este mercado, 

com o objetivo de comercializar computadores e servigos de informatica 

para pequenas e medias empresas, par meio de parcerias com 

distribuidores. No mesmo ana, a companhia inaugurou a verticalizagao da 

produgao de placas mae de desktops na planta industrial de Curitiba (PR) e 

da fabricagao de monitores LCD em sua nova unidade em llheus (BA). 

Em 2009, dando sequencia aos projetos de verticalizagao, teve 

infcio a fabricagao de placas mae de notebooks e de placas de memoria de 

desktops. Em dezembro, a companhia adquiriu a marca de computadores 

Kennex, que veio a complementar sua ja bern sucedida estrategia de venda 

no varejo. 

Atualmente, segundo a IDC, a Positive Informatica e lfder no 

mercado brasileiro de PCs ha mais de cinco a nos consecutivos, com 16,1% 

do mercado total e 24,7% do mercado oficial (base: 2009), e urn dos 
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principais players no Segmento de Tecnologia Educacional, sendo 

reconhecida pela inovagao no desenvolvimento de softwares e mesas 

educacionais. 

1 .2.2 Perfil Corporativo 

A Positivo Informatica e lfder na fabricagao e venda de 

computadores no Brasil, respondendo, em 2009, por 16,1% do numero total 

de computadores vendidos no mercado brasileiro, correspondendo a uma 

participagao de 24,7% no mercado oficial, de acordo com a IDC. No mesmo 

perfodo, obtivemos uma participagao de 29,9% do mercado de varejo. 

Parcela substancial de nossa produgao de computadores e vendida atraves 

de grandes redes de varejo, com as quais mantemos solido relacionamento 

comercial, em fungao principalmente de nossos pregos competitivos, da 

reconhecida qualidade de nossos produtos e assistencia tecnica. 

A lideranga e o relacionamento com o varejo colocam a Companhia 

em posigao privilegiada para atender a crescente demanda por 

computadores no Pafs, notadamente para as Classes B e C. 

1.3 0 PAPEL DA CONTABILIDADE NA GESTAO DAS EMPRESAS 

Segundo ludfcibus (1998): "A contabilidade, na qualidade de ciencia 

aplicada, com metodologia especialmente criada para captar, registrar, 

acumular, resumir e interpretar os fenomenos que afetam as situagoes 

patrimoniais e economicas de qualquer ente possui este aspecto de prevengao 

dos riscos e a continuidade dos empreendimentos". 

Com enfoque a definigao dos objetivos da contabilidade dando enfase 

ao processo de coleta de dados e ao formato das demonstragoes financeiras 

que Hendriksem eVan Breda (1999 p.93) citam. 

[ ... ]a divulgagao financeira deve fornecer informagoes que 
sejam uteis para investidores e credores atuais e em 
potencial, bern como para outros usuarios que visem a 
tomada racional de decisoes de investimento, credito e 
outras semelhantes, as informagoes devem ser 
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compreensfveis aos que possuem uma nogao razoavel 
dos neg6cios e das atividades economicas e que estejam 
dispostos a estudar as informagoes com diligencia 
razoavel. 

Conforme Blatt (2001) as informagoes quantitativas produzidas atraves 

da contabilidade deve proporcionar ao usuario a possibilidade de avaliar a 

situagao e as tendencias da entidade com o menor grau de dificuldade 

possfvel. A precisao das informagoes e o proprio desenvolvimento de 

aplicagoes praticas da contabilidade dependerao, sempre, da observancia e 

aplicagao de seus Princfpios. 

Hendriksen e Van Breda (1999 p.99) dizem que e fundamental que seja 

feita uma distingao util entre dados e informagoes, para tanto ele relata a 

seguir: 

Pode-se definir dados como medidas ou descrigoes de objetos ou 

eventos. Se esses dados ja forem conhecidos, ou nao interessarem a pessoa a 
qual sao transmitidos, nao podem ser informagao. Portanto, a informagao pede 

ser definida como urn dado que representa uma surpresa para quem o recebe. 

Alem do mais, a informagao deve reduzir incerteza, transmitir ao responsavel 

pela decisao uma mensagem com valor superior a seu custo, e possivelmente 

evocar uma reagao por parte do responsavel pela decisao. 

1.4 APLICAC{AO DA ANALISE DE BALANC{O 

A analise das demonstragoes contabeis tern como principal objetivo 

obter informagoes economico-financeira para a tomada de decisao dentro da 

empresa. 

De acordo com Matarazzo (1998) a analise de balango surgiu dentro do 

sistema bancario que foi seu principal usuario, em 1895 o Conselho Executive 

da Associagao dos Bancos no estado de New York orienta a seus membros a 

pedir aos tomadores de emprestimo declaragoes escritas e assinadas de seus 

ativos e passives. 

Matarazzo (1998) acredita que nessa epoca e pouco provavel que 

existissem tecnicas analfticas que possibilitassem a medigao quantitativa nos 

dados dos balangos, as ideias eram vagas em relagao ao que comparar. Com 
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o passar dos anos foi se desenvolvendo a nogao de comparagao de diversos 

itens sendo o mais comum o ativo circulante com o passivo circulante. 

Em 1915, determinava o Federal Reserve Board (o Banco Central dos 

Estados Unidos) que s6 poderiam ser renegociados os tftulos de empresas que 

tivessem apresentado seu balango ao banco, medida instituiu o uso das 

demonstragoes financeiras como base para a concepgao de cn3dito. 

No Brasil ate 1968 a analise de balango era pouco utilizado na pratica, 

nesse ano foi criado a SERASA empresa que surgiu para operar como central 

de analise de balangos dos bancos comerciais, onde este mesmo autor 

organizou sua parte tecnica. Alguns dos Indices que surgiram inicialmente 

permanecem em uso ate hoje, porem, as tecnicas foram aprimoradas, 

refinadas e tornaram-se objeto de estudos; fazem parte delas, hoje, avangados 

conhecimentos de estatfstica e matematica, conforme afirmagao de Matarazzo 

(1998). 

1 .4.1 Objetivos da Analise de Balango 

Para Assaf (2000), a analise de balango visa relatar, com base nas 

informagoes contabeis fornecidas pelas empresas, a posigao economico

financeira atual, as causas que determinaram a evolugao apresentada e as 

tendencias futuras. Em outras palavras, pela analise extraem-se informagoes 

sobre a posigao passada, presente e futura (projetada) de uma empresa. 

Corroborando com ludfcibus (1998), pode-se partilhar da ideia de que a 

analise de balango e uma arte, pois, apesar das tecnicas desenvolvidas, nao 

ha nenhum criteria ou metodologia formal de analise validos nas diferentes 

situagoes e aceitos unanimemente pelos analistas. Dessa maneira, e 

impossfvel sugerir-se uma sequencia metodol6gica ou um instrumental 

cientffico capazes de fornecer diagn6sticos sempre precisos das empresas. 

Para se obter conclusoes para a tomada de decisao, a analise e 

essencialmente condicionado da qualidade das informagoes. 
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1.5 ANALISE ATRAVES DOS INDICES 

A Analise de Balango surgiu par motivos eminentemente praticos e 

mostrou-se desde logo instrumento de grande utilidade. 

De acordo com Matarazzo (1998), Indices sao dados extraldo da 

relagao entre contas ou grupo de contas do balango patrimonial, sabre os quais 

sao aplicadas tecnicas de analise, a tim de fornecer uma visao ampla da 

situagao econ6mica e financeira das empresas, atraves destes podemos 

construir urn quadro de avaliagao das empresas. 

Segundo SILVA et al (1997) analisar as demonstragoes contabeis 

consiste em comparar os valores de determinadas operag5es e perlodos de 

modo que se possa ter uma visao do passado a tim de projetar e programar o 

futuro, a simples comparagao ja permite analisar o crescimento ou nao de 

determinados itens patrimoniais. 

Para Matarazzo (1998 p.153) "urn lndice e como uma vela acessa num 

quarto escuro". Segundo este autor urn lndice par si s6 nao fornece base 

suficiente para uma analise satisfat6ria, mas serve de medida para diversos 

aspectos econ6mico e financeiro das empresas, faz se necessaria, porem, que 

mais informagoes sejam acrescentadas, o importante nao e o calculo de urn 

grande numero de Indices, isso vai depender da profundidade de analise que 

se queira realizar, os Indices extraldos dos balangos patrimoniais devem ser 

comparados a urn lndice padrao adotado para cada ramo da atividade 

especlfica, desta forma permite ao analista comparar o desempenho da 

empresa em relagao ao mesmo segmento. 

De acordo com Hermann JR (1980) a analise do capital pode ser 

destinado a verificar tanto sua potencialidade financeira quanta econ6mica, a 

primeira par ocasiao do estudo da liquidez financeira e mais utilizada quando 

da finalidade de analise para fornecimento de creditos a segunda e utilizada 

principalmente para informag5es da propria administragao que avalia a 

rentabilidade de seu capital, porem analise financeira e econ6mica se 

completam e para fornecerem dados mais amplo devem ser examinadas em 

conjunto. 

Segundo Matarazzo (1998) 0 lndice de liquidez e o term6metro que 

mede quao s61ida e a base financeira da empresa, conseqOentemente a 
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empresa com uma base s61ida dispoe de condigoes muito tavoraveis para 

honrar seus compromissos, porem nao da uma garantia de que o pagamento 

das dlvidas ocorra no prazo acertado. 

Figura 1 : Principais Aspectos Revelados pelos Indices Financeiros 

_.-::;rESTRUTURA 
~.,.... 

Situa~ao Financeira <..._ 
~LIQUIDEZ 

Situa~ao Economica --~--· RENTABILIDADE 

Fonte: Matarazzo (1998) 

1.5.1 A lmportancia de cada fndice 

Segundo Matarazzo (1998) a importancia que se da a determinado 

resultado obtido atraves dos Indices depende do peso que se atribui a cada 

urn, e esse peso apesar de se aplicar tecnicas matematicas e estatfsticas ainda 

nao superam, em'termos de emprego de massa, a opiniao dos analistas quanta 

a importancia dos Indices. 

A atribuigao de pesos pode adquirir contornos altamente cientfficos, 

porem nao deixa de ser alga altamente intuitive, a importancia de cada lndice 

depende, evidentemente, de quem e o usuario, para urn banco o lndice mais 

importante provavelmente seja o de rentabilidade do ativo, ja para o acionista e 

provavel que o de maior importancia seja o de rentabilidade do Patrimonio 

Liquido, segundo afirma Matarazzo (1998). 

Para ludlcibus (1998) embora a analise das demonstragoes de uma 

empresa tornega uma boa ideia de sua situagao geral, podem existir alguns 

aspectos da empresa nao evidenciados por esta analise, a exemplo uma 

empresa trabalhando com capacidade ociosa cronica de seus equipamentos, e 

ainda assim conseguem rentabilidade, para urn estudo economico e financeiro 

mais completo da empresa e necessaria que seja inclulda outras analises. 

De acordo com Viceconti (2001) alguns aspectos podem ficar 

encobertos numa simples analise dos demonstratives, como a capacidade 

ociosa de maquinas e equipamentos e tambem a analise de tendencia dos 

resultados (se o desempenho da empresa no decorrer o perfodo analisado esta 
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se desenvolvendo de forma satisfat6ria ou nao) e, ainda a comparagao com 

outras empresas do mesmo ramo e porte a fim de verificar se o fndice obtido 

pela empresa esta na media, abaixo ou acima dela. 

Matarazzo (1998) revela que nem sempre um fndice de liquidez 

corrente mais alto aponta para uma situagao financeira melhor, por isso deve 

se associar o grau de confiabilidade atribufda a cada fndice. 0 peso indica a 

importancia de cada fndice, quanta maier o peso maier a importancia. 

Nesse sentido Matarazzo (1998, p.231) diz que "espera-se de qualquer 

analise bas.eada num conjunto de fndices que estes sejam capazes de 

distinguir as empresas saudaveis daquelas com as quais os neg6cios devem 

ser evitados". 

1 .5.2 lndicadores Tradicionais de Liquidez 

Com o objetivo de avaliar a capacidade de pagamento da empresa 

frente as suas obrigag6es, os indicadores de liquidez tern extrema relevancia 

para a administragao da organizagao. 

Tabela 1: Indices de Liquidez 

ilndice.de Liquide.z Tem·p~o 

Liquidez ~ :mediata ~med'ia.to 

Liquidez Cnnente· Curto 
Liquidez Se:ca. 
Uquidez ·G·er.al Longo 

Fonte: A Autora 

Assaf Neto (2000) apresenta quatro indicadores de liquidez que 

evidenciam a situagao financeira de uma empresa diante dos seus varios 

compromissos financeiros, fndices de liquidez imediata, fndice de liquidez seca, 

fndice de liquidez corrente e fndice de liquidez geral. A seguir a representagao 

de cada fndice segundo este autor: 

At~vo 0 ~ sponivell 
L~ qui:dez lm:ed~ata = --------L-----

Passiivo Ctrculiante· 
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Este revela a porcentagem das dfvidas a curto prazo que tern 

possibilidade de serem liquidadas imediatamente com os recursos proveniente 

das disponibilidades. 

Liquidez Seca _ Ativo Ci rculante - Estoque 
- Passivo Circulante 

Segundo Silva (201 0, p. 284) o fndice de liquidez seca indica quanta a 

empresa possui em disponibilidades (dinheiro, depositos bancarios a vista e 

aplicagoes financeiras de liquidez imediata), aplicagoes financeiras a curto 

prazo e duplicatas a receber, para fazer face a seu passivo circulante. 

A interpretagao do fndice seca segue o mesmo raciocfnio dos Indices 

de liquidez geral e corrente, isto e, do ponto de vista de capacidade de 

pagamento, quanta maior, melhor, mantidos constantes os demais fatores. 

Ativo Circulante 
Liquidez Corrente - --P-'-a"""'s;...:.s-=-iv--'o::....:CC.:....:i:...::rc:.:..:u::..:...la::..:...n=--te--

Para Silva (201 0, p. 281) o fndice de liquidez corrente indica quanta a 

empresa possui em dinheiro mais bens e direitos realizaveis no curto prazo 

(proximo exercfcio), comparado com suas dfvidas a serem pagas no mesmo 

perfodo. 

Compreende a divisao entre os valores alocados no ativo circulante 

pelos valores do passivo circulante, quanta maior este fndice maior e a 

capacidade da empresa financiar suas necessidades de capital de giro. 

Liquidez Geral _ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigfvel a Longo Prazo 

0 fndice de liquidez geral indica quanta a empresa possui em dinheiro, 

bens e direitos realizaveis a curto e Iongo prazo, para fazer face as suas 

dfvidas totais. Quanta maior melhor, mantidos constantes os demais fatores. A 

Liquidez Geral e o oposto da imobilizagao do Patrim6nio Lfquido. Quando urn 

deles cresce, o outro decresce. 0 fndice de liquidez geral e urn indicador que 
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subentende que, se a empresa fosse parar suas atividades naquele memento, 

deveria pagar suas dfvidas com seu dinheiro (disponibilidades) mais seus 

realizaveis, sem precisar envolver o ativo permanente. (Silva 201 0, p. 270-

280). 

Este fndice revela de forma geral quanto a empresa possui de direitos 

e haveres para cada R$1 ,00 real de dfvida. 

Tabela 2: lnterpretac;ao do fndice de Liquidez 

indice de Liquidez Cor,rente l:nterpreta~o Geral 
1 80 / 2,00 ou superior Situacao financeira de folaa absoluta 

1,60-1 70 Situac;ao financeira muito boa (folga relativa) 
1,40-1 ,50 Born equilibrio financeiro, mas nao e folga 
1,20-1,30 Situacao ainda ·em equilibria, mas ja sina ~izando aperto financeiro 
1,00-110 Aperto finance.iro 

Abaixo de. 1 ,00 Situac;ao ao extre·mo aperto financeiro 

Fonte: Savytzky, 1987 (adaptado) 

1.6 DINAMICA DO CAPITAL DE GIRO 

Segundo o estudioso frances Fleuriet et al (2003, p. 37), por se levar 

em conta a turbulencia do ambiente economico pelo quais as empresas 

participam, foi necessaria buscar o desenvolvimento de uma analise financeira, 

no qual o comportamento dos elementos patrimoniais de curta prazo seria 

avaliado de forma dinamica e nao com base em relac;oes estaticas como 

proposto pela analise financeira tradicional. 

Lembra tambem, que o comportamento do capital de giro e 

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

situac;ao financeiro da empresa, com reflexes sobre sua posic;ao economica de 

rentabilidade. 

Para utilizar o modele dinamico de analise financeira e necessaria 

classificar as contas do balanc;o patrimonial em ativos circulantes e nao 

circulantes e o grupo dos ativos circulantes em ativos circulantes financeiros 

(erraticas) e ativos circulantes operacionais (cfclicos), mesmo por que deve ser 

considerado o tempo que leva para uma empresa realizar o seu giro de capital, 

completar uma rotac;ao. 
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0 capital de giro constitui-se no fundamento basico da avaliagao do 

equilfbrio financeiro de uma empresa. Pela analise de seus elementos 

patrimoniais sao identificados os prazos operacionais, o volume de recursos 

permanentes (Iongo prazo) que se encontra financiando o giro, e as 

necessidades de investimento operacional. (Assaf 2000). 

Este metoda segundo Fleuriet et al (2003, p. 37) considera que a 

classificagao de certas contas esta relacionada ao seu modo de movimenta<;ao, 

se de forma lenta, mesmo sendo classificada como uma conta de curta prazo 

pode ser considerada como permanente ou nao cfclicas. 

Outras contas tern rela<;ao direta com o ciclo operacional da atividade e 

apresentam um movimento contfnuo (estoque, clientes, fornecedores etc.). E 

as contas que nao tern relagao direta com a atividade e apresenta movimento 

descontfnuo e aleat6rio (disponfvel, tftulos negociaveis, duplicatas descontadas 

etc.). 

Para Fleuriet et al, (2003 p. 37), e de suma importancia uma empresa 

acompanhar a evolugao do Saldo Tesouraria, a tim de evitar que permanega 

constantemente negativo e crescente. 0 autor menciona ainda que, a maioria 

da empresas que operam com Saldo de Tesouraria crescentemente negativo 

apresenta uma estrutura financeira inadequada, revelando uma dependencia 

excessiva de emprestimos a curta prazo, que podera leva-las, ate mesmo ao 

estado de insolvencia. De modo geral, essas empresas enfrentam serias 

dificuldades para resgatar seus emprestimos a curta prazo, quando os bancos, 

par qualquer motivo, se recusam a renova-los. 

Fleuriet et al (2003 p. 38) cita: 

[ ... ] 0 problema de liquidez das empresas que 
apresentam Saldo de Tesouraria negativo torna-se crftico 
em perfodos de recessao economica, quando uma 
diminuigao substancial das vendas provoca um aumento, 
tambem substancial, da sua Necessidade de Capital de 
Giro. lsso ocorre porque, nessas condi<;oes, o 
Autofinanciamento nao e suficiente para financiar o 
aumento da Necessidade de Capital de giro, obrigando as 
empresas para esse tim, a recorrer a fundos externos: 
emprestimos a curta prazo e/ou a Iongo prazo e aumentos 
de capital social (em dinheiro). Esse crescimento do Saldo 
de Tesouraria negativo e denominado "efeito tesoura". 
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Figura 2: Os Ciclos do Balango Patrimonial 

ATIVO PASSIVO 

Circulante Circulante ..., n I:C Numerar!os em Caixa Duplicatas Descontadas 0 u 

~ = .... 
Ill ... 
"' ... 

I.&J Banco com Movimento Empresi:imos Bancarios a Curto Prazo 1"!"1 

"' 
... ... I:C 
~: .... c "a 
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0::: $ iJ n 
0 Dup!rcatas a Receber Fornecedores de materias-prir-1as etc. 

c: 
:::. ~ I= "' n 2 ,q: I:C 

~ u 0 
Estoques de Produtos Ac.abados = -;:; .... 

u Ill 

"' "' n I:C a: .... Estoque de Produ~ao em Andarnento c 
0 "" u Ill 

"' 
1-

Estoques de materias-prirnas etc. 
t--

Realizavel a Longo Prazo Exigivel a Longo Prazo 

Emprestir-m de terceiros Emprestimos Bancarios a Longo Prazo n 
0 = "a 

~ .... G; "' Ill z I:C "' In 
<:( -~ Tli:ulos a receber etc. Financiameni:os = < .... -;:; "'' ~ u 0 0 u n 2 a:: 0 E l>'l 0 ~I:C 

c 
"" 0 

0 "' Ill 0 ,q: I:C "' .... ::tl ,Z c n 
0 0 c: 
:::. u 

Permanente Patrimonio Hquido r-
> 

~ !nvestimentos Capital Social 2 
~ 

lmobiHzado Reservas 
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Fonte: Fleuriet et al (2003, p.8) 
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1.7 EFEITO TESOURA 

Para Fleuriet et al (2003, p. 38), o efeito tesoura ocorre de modo em 

geral quando estao presentes as seguintes condic;oes: 

1. As vendas da empresa crescem a taxas anuais elevadas; 

2. A relac;ao DNCG I vendas mantem-se, substancialmente, mais 

elevada do que a relac;ao Autofinanciamento I vendas, durante o 

perfodo de crescimento das vendas. 

Considera-se que ambas relac;oes sejam positivas; 

3. Durante o perfodo 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. 

Urn resumo dessas condic;oes pode ser mostrado na formula abaixo: 

ANCG Autofinanciarnento T d~ . Et' .t T ---> = en cncta ao el o esoura 
Vendas Vendas 

Enfim, a empresa financia a maior parte da NCG por meio de creditos a 

curta prazo, nesse contexte, o Saldo de Tesouraria apresenta 

proporcionalmente mais do que a NCG. A Formula 

A tim de, evitar urn "efeito tesoura", far-se-a necessaria urn 

acompanhamento cauteloso do grau de alavancagem financeiro e operacional, 

podendo assim, avaliar como e quanta se endividar. 

1.7.1 Para Evitar o Efeito Tesoura 

Segundo Feluriet (2003, p. 42), "o autofinanceiamento da empresa 

deve ser suficiente para financiar, pelo menos, os aumentos de sua 

necessidade de capital de giro". 

De acordo com o autor, esta e uma regra ditada pela experiencia. A ela 

prende-se por quatro motives, conforme mostra resumidamente a seguir: 

• Primeiro: as operac;oes correntes dao origem a uma necessidade de 

financiamento permanents, a saber a NCG. 0 crescimento aumenta 
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essa necessidade de fundos. Por sua vez, as operagoes geram o 

autofinanciamento, que representa um recurso permanents, portanto 

para que haja equilfbrio, e necessaria que as necessidades sejam 

contrabalanceadas pela geragao de recursos. 

• Segundo: o capital de giro deve acompanhar sempre a evolugao das 

necessidades de capital de giro para que a situagao da empresa nao 

se deteriore. 

• Terceiro: as empresas de medio porte devem oferecem garantias para 

conseguir emprestimos de medio ou de Iongo prazos. 

• Quarto: Razao fundamental. Se a empresa financia o aumento da 

necessidade de capital de giro atraves de endividamento ou aporte de 

capital, ela diminui suas chances de financiar as necessidades futuras 

mediante autofinanciamento. 

Fleuriet ainda destaca que, muitas empresas geram autofinanciamento 

corrente pequeno e por isso, entram no efeito tesoura. 

Conforme ja citado anteriormente, em suma para se manter o 

equilfbrio do Saldo em Tesouraria, e conseqOentemente impedir o efeito 

tesoura, o princfpio basico e que o aumento da Necessidade de Capital de Giro 

em relagao as vendas, nao seja superior a taxa de autofinanciamento da 

empresa. 
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1 .8 SALDO DE TESOURARIA (ST) 

Denomina-se "ativo erratico e passivo erratico as contas circulantes 

que nao estao diretamente ligadas a operagao e cujos valores se alteram de 

forma aleat6ria. 0 saldo de tesouraria (T) defini-se como a diferenga entre o 

ativo e o passivo erraticos. Apenas para exemplificar, a conta disponfvel/caixa 

e considerada como ativo erratico e as contas emprestimos de curto prazo e 

pagamento de Impasto de Renda como passivo erratico. 

T = ativo erratico - passivo erratico 

Por tim, pode-se expressar a situagao de liquidez da empresa da 

seguinte forma: 

ST =COG- NCG 

Fleuriet et al (2003, p. 13) 

0 problema de liquidez das empresas que apresentam Saldo de 

Tesouraria negativo torna-se crftico em perfodos de recessao economica, 

quando uma diminuigao substancial das vendas provoca urn aumento, tambem 

substancial, da sua Necessidade de Capital de Giro. lsso ocorre porque, 

nessas condigoes, o Autofinanciamento nao e suficiente para financiar o 

aumento da Necessidade de Capital de giro, obrigando as empresas para esse 

tim, a recorrer a fundos externos: emprestimos a curto prazo e/ou a Iongo prazo 

e aumentos de capital social (em dinheiro). (Fieuriet et al. 2003, p. 38) 

Contudo, Fleuriet et al. (2003, p.14) chama atengao para T positivo e 

elevado: 

[ ... ] urn Saldo de Tesouraria positivo e elevado nao 
significa necessariamente uma condigao desejavel para 
as empresa, pelo contrario, pode significar que a empresa 
nao esteja aproveitando as oportunidades de investimento 
propiciadas por sua estrutura financeira, caso em que o 
Saldo de Tesouraria "engorda" por falta de uma estrategia 
dinamica de investimentos. 
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1.9 CAPITAL CIRCULANTE LfOUIDO (CCL) 

0 Capital Circulante Lfquido representa uma fonte de fundos 

permanente da empresa com a finalidade de financiar sua Necessidade de 

Capital de Giro. Pode ser calculado pela diferenga entre o Ativo Circulante (AC) 

e o Passivo Circulante (PC) ou pela diferenga entre o Passivo Permanente, 

representado pela soma do Passivo Exigfvel a Longo Prazo (PELP) e o 

Patrimonio Lfquido (PL), e o Ativo Permanente, representado pela soma do 

Ativo realizavel a Longo Prazo (ARLP) e o Ativo Permanente (AP). 

· 0 CCL possui equilfbrio ao Iongo do tempo, sofrendo alteragoes 

quando a empresa adquire novas investimentos, que podem ser realizados 

atraves de autofinanciamento, por emprestimos de Iongo prazo ou por aumento 

do capital social em dinheiro. 

0 capital de giro diminui quando a empresa realiza novas 

investimentos em bens do ativo permanente, porem, esses investimento sao 

realizados atraves do Autofinanciamento, que por sua vez aumentam o Capital 

de Giro, compensando em partes a diminuigao provocada pelos novas 

investimentos. 

0 CCL pode ser negativo, neste caso as aplicagoes permanentes sao 

maiores do que as fontes permanentes, ou seja, a empresa financia parte de 

seu ativo permanente com fundos a curta prazo. Apesar dessa condigao 

aumentar o risco de insolvencia, a empresa podera obter seu crescimento 

desde que a Necessidade de Capital de Giro tambem seja negativa. 

CCL= AC- PC 

CCL = (PELP+PL) - (ARLP + AP) 

1.10 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG) 

Segundo Matarazzo (1998), a necessidade de capital de giro e a chave 

para a administragao financeira de uma empresa. Oeste modo, a NCG, nao e 

s6 um conceito fundamental para a analise da empresa do ponto de vista 
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financeiro, ou seja, analise de caixa, mas tambem de estrategias de 

financiamento, crescimento e lucratividade. 

A Necessidade de Capital de Giro e urn conceito economico-financeiro 

e nao uma definigao legal. Refere-se ao saldo de contas cfclicas ligadas as 

operagoes da empresa. A classificagao contabil, muitas vezes, nao permite 

identificar com clareza as contas do ativo e passivo cfclicos. Fleuriet et al 

(2003, p.9). 

Subentende-se entao que, a Necessidade de Capital de Giro, 

representa o volume de recursos lfquidos que a empresa precisa ter em giro 

para fazer frente ao ritmo e as caracterfsticas de suas atividades, sendo a 

NCG, entao, o resultado da diferenga entre o volume de recursos aplicados nas 

atividades do Ativo Operacional e o volume de recursos obtidos pelo Passivo 

Operacional. Fleuriet et al (2003, p. 1 0) 

Figura 3: Necessidade de Capital de Giro 

ATIVO dCUCO 

PASSIVO clCLICO I 

Fonte: Fleuriet et al (2003, p. 9) 

1.11 TIPOS DE ESTRUTURA FINANCEIRA 

I 
NEC ESSIDADE DE 

TAl DE GIRO CAP~ 

A combinagao do CCL, NCG e T determinam a estrutura financeira da 

empresa em urn dado perfodo. Braga (1991) identificou seis situagoes 

possfveis pelo confronto dessas variaveis, conforme mostra na tabela a seguir: 
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Tabela 3: Situagao Financeira 

.. ... Ti;po CCL NCG T 
+ 

ll SO:I ida 
Ill + lnsatisfat6ri.a 
IV + P~essima 

v Muito Ruim 
VI Alto Risco 

Fonte: Marques e Braga (1995) 

Empresas que possuem estrutura do tipo I apresentam excelente 

situagao financeira em razao do alto nfvel de liquidez praticado, pois 

apresentam recursos permanentes aplicados no ativo circulante e, 

consequentemente, boa folga financeira para honrar as exigibilidades de curto 

prazo. Apresentam ainda, passives de funcionamento maiores que os ativos 

circulantes operacionais e ativos circulantes financeiros excedendo aos 

passives circulantes financeiros. Esse tipo de configuragao pode ser 

encontrado junto ao setor comercial. 

De acordo com Braga (1991 ), o ciclo de produgao e o prazo medio de 

cobranga tornam praticamente impossfvel encontrar empresas industriais com 

esse tipo de estrutura. 

A estrutura financeira do tipo II caracteriza uma empresa com situagao 

financeira s61ida e representa a posigao mais usual encontrada no mundo real. 

Os recursos de Iongo prazo investidos no CCL garantirao a continuidade de um 

T favonivel, desde que o nfvel de atividade operacional seja mantido. Caso 

esse nfvel sofra modificag6es, podem surgir desequilfbrios. 

A estrutura financeira do tipo Ill evidencia uma situagao financeira 

insatisfat6ria, uma vez que o CCL e inferior a NCG. Empresas com esse tipo de 

estrutura sao bastante dependentes de emprestimos bancarios de curto prazo 

para financiar suas operag5es. 0 aumento da vulnerabilidade financeira ocorre 

a medida que cresce a diferenga entre o CCL e a NCG e, consequentemente, e 

ampliado o saldo de tesouraria. 

A estrutura financeira do tipo IV revela pessima situagao financeira, 

pois CCL negative sinaliza que fontes de curta prazo estao financiando 

investimentos de Iongo prazo. Como ha necessidade de capital de giro e nao 

se consta com CCL para seu financiamento, o passive oneroso passa a cobrir 
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essa insuficiencia. Conforme Braga (1991 ), empresas privadas com esse tipo 

de estrutura estariam proximo a falencia, a menos que seus acionistas 

pudessem fornecer algum tipo de ap6io esterno. Ainda segundo o autor, essa 

configurac;ao aparece com maior freqOencia em empresas estatais mal 

administradas, com prec;os e tarifas defasados etc. 

A estrutura financeira do tipo V retrata uma situac;ao financeira muito 

ruim, pais, alem de CCL negative, a NCG tambem e negativa, sendo seu valor 

superior ao do primeiro. De acordo com Braga (1991 ), a estrutura do tipo V e 

menos grave do que a estrutura do tipo IV, devido ao fato dos passives de 

funcionamento excederem as necessidades de recursos para financiar os 

ativos circulantes operacionais, atenuando os efeitos negatives sabre o saldo 

de tesouraria. 

A estrutura financeira do tipo VI revela uma situac;ao financeira de alto 

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

inferior ao do CCL. Essa circunstancia permite que o T seja positive, e pode 

sinalizar para o fato de a empresa nao desempenhando suas operac;oes de 

maneira adequada. Esse tipo de estrutura indica que a empresa estaria 

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

mantendo um saldo positive de tesouraria. Uma situac;ao como esta nao 

poderia ser mantida par muito tempo, pais uma queda nas vendas esgotaria 

rapidamente a parcela excedente do PCO, invertendo o sinal da NCG e de T. 

(BRAGA, 1991) 
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2 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

2.1 ANALISE ATRAVES DOS INDICES POSITIVO INFORMATICA 

S.A. 

Tabela 4: Analise Atraves de Indices 

; GRUPO 
, 

llENOMINAtAO 2905 2ICJi6; ·· 2107 2900 2169 

Liquidez lmedi.ata 0,0418 0,2478: i()i,'-948 0,1334 0,011!6: 

Liquidez Seca 1 ,3:8!6<5 1,556;] 1,51001 1,07:56, 0,8949 
Analise Financeir.a 

Liq;uidez Corrente 1,,8:58:7 2,16,21 2,2002 1,81691 1,748:8: 

Liquidez ~Ger.al 1,7854 2,08192 2,143!6 1,81974 1,7155 

Fonte: A autora 

2.1.1 Liquidez lmediata 

Na empresa estudada, o fndice de liquidez imediata nos cinco anos 

analisados e baixo, ou seja, havendo necessidade de liquidar suas obrigagoes 

prontamente, ela conseguira honrar apenas uma parcela de suas obrigagoes. 

lsto e, para cada R$1 ,00 de dfvida que a empresa possui, tinha R$0,04 em 

2005, R$0,24 em 2006, R$0,09 em 2007, R$0,03 em 2008 e em 2009 apenas 

R$0,01. lsso devido ao passivo circulante, mais especificamente na conta de 

fornecedores, que proporcionou um aumento acentuado, nao sendo 

acompanhado pela conta de disponibilidades que tambem teve um acrescimo 

com variagoes, porem nao para impedir o baixo fndice apresentado. 

2.1 .2 Liquidez Seca 

No fndice de liquidez seca, ocorreu uma queda de 2005 para 2009 em 

35,46°/o, isto e, para cada R$1 ,00 de dfvida a curta prazo a empresa possui 

R$1 ,38 em 2005, R$1 ,55 em 2006, R$1 ,50 em 2007, R$1 ,07 em 2008 e 

R$0,89 em 2009, ou seja, possui condigoes de saldar suas dfvidas a curta 

prazo utilizando de itens monetarios de maior liquidez do ativo circulante. 
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2.1.3 Liquidez Corrente 

A liquidez corrente da Positivo, teve um crescimento nos tres primeiros 

perfodos. Esse aumento em 2005 para 2007 representou um percentual de 

18,85. E uma queda em 2008 e 2009. Mesmo com as oscilagoes, mostra que a 

empresa tem capacidade de pagar suas dfvidas a curto prazo, e ainda sobram 

recursos pr6prios, pois para cada R$1 ,00 de passivo circulante, a empresa 

disponibilizava em 2005 R$1 ,85, em 2006 R$2, 16, em 2007 R$2,20, em 2008 

R$1 ,86 e em 2009 R$1 ,74 do ativo circulante. Ou seja, nos cinco anos 

estudados, a Positivo apresentou uma situagao financeira de folga absoluta. 

2.1.4 Liquidez Geral 

0 fndice de liquidez geral indica a capacidade de pagamento das 

obrigagoes a curto e a Iongo prazo, por meio de recursos nao permanentes do 

ativo circulante e do ativo nao circulante. 0 fndice foi crescente nos tres 

primeiros anos, caindo em 2008 e 2009. 

Em 2005, para cada R$1 ,00 de dfvida total, a empresa possufa 

R$1,78, em 2006 R$2,08, em 2007 R$ 2,14, em 2008 R$1,80 e em 2009 

R$1 ,70, isto significa que nos cinco perfodos analisados, ela conseguiria honrar 

com as obrigagoes de curto e Iongo prazo. 

2.2 RECLASSIFICA<;AO DO BALANCO PATRIMONIAL 

0 balango patrimonial convencional relaciona as contas componentes 

das origens e aplicagoes de recursos. Ja o Modelo Fleuriet sugere uma 

reorganizagao do balango patrimonial, afim de, proporcionar uma analise 

dinamica da gestao financeira da empresa. Os grupos circulantes incluem itens 

de natureza operacional, que se renovam constantemente, em fungao das 

operagoes da organizagao ou nao operacional, que sao aquelas contas 

originadas de decisoes negociadas, sem relacionamento direto com as 

atividades operacionais. Oeste modo, o ativo circulante e dividido em ativo 

circulante cfclico (ACC), no qual se encontram as contas ligadas a atividade 
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operacional, e ativo circulante financeiro (ACF). 0 mesmo se da com o passivo 

circulante. 0 passivo circulante cfclico (PCC) abrange as contas operacionais, 

enquanto o passivo circulante financeiro (PCF) inclui as contas derivadas de 

negociag6es especfficas. 

Os demais conjuntos patrimoniais do ativo e passivo sao agrupados 

como ativo nao circulante (ANC), englobando o ativo realizavel a Iongo prazo 

(ARLP) e o ativo permanente (AP). No passivo nao circulante (PNC) estao 

reunidos o passivo exigfvel a Iongo prazo (PELP), o resultado de exercfcios 

futuros (REF) eo patrimonio lfquido (PL). 
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Tabela 5: Reclassificagao das Contas 

31/1212005 31/1212006 31/1112007 31!1112008 31112/l009 

Ativo Total 272.524,00 583.715,00 944.614,00 1.158.496,00 1.348.344,00 

ACF 8.003 87.861 60.608 54.794 90.250 
Disponibilidades 5.248 62.231 31t089 18.833 7.648 
lmpostos diferidos 2.755,00 25.630,00 22.519,00 35.961,00 82.602,00 

ACC 224.662,00 453.894,00 812.183,00 1.000.142,00 1.068.614,00 
Clientes 144.871,00 257.497,00 453.080,00 430.929,00 407.373,00 

Estoques 59.225,00 152.042,00 285.024,00 447.136,00 561.983,00 
lmpostos a recuperar 19.458,00 43.677,00 68.127,00 102.079,00 87.896,00 
Demais contas a receher -e outros ativos 1.108.00 5.678,00 5.952,00 19.998,00 11.362,00 

ANC 39.859,00 36.960,00 71.823,00 103.560,00 189.480,00 
Creditos Diversos 14.6£5,00 2.907,00 19.287,00 8710,00 75.843.00 
lnvestimentos 199,00 199,00 199,00 8.858,.00 17£68,00 
lmobilizado 24.995,00 33.854,00 52.337,00 85.992,.00 95.969,00 

31/12!2005 31/12/l006 3111212007 31/11120{)8 31/1212009 

Passivo Total 272.524,00 583.715,00 944.614,00 1.158.496,00 1.348.344,00 

PCO 25.890,00 8.624,00 14.379,00 99.357,00 122.366,00 

Emprestimos e Financiamentos 24.833,00 8.619,00 14.374,00 99.357,00 69.525,00 

Dividendos a Pagar 8,00 5,00 5,00 50.000.00 

Outros 1.049,00 2.841,00 

PCC 80.710,00 209.896,00 338.884,00 383.528,00 403.669,00 

Fornecedor 72.314,00 176.208,00 279.236,00 299.947,00 338.865,00 

lmpostos, Taxas e Contribui~oes 4.481,00 8.718,00 23.854,00 25.339,00 5.435,00 

Outros 3.915.00 24.970,00 35.794,00 58.242,00 59 369.00 

PNC 165.924,00 365.195,00 591.351,00 675.611,00 822.309,00 

Emprestimos e Financiamentos 8.278,00 

Provisoes 23.652,00 37.802,00 55.473,00 97.898,00 165.084,00 

Outros 7.912,00 6.452,00 7.704,00 32.820,00 

Patrim6nio Uquido 133.994,00 319.481,00 529.42£,00 570.009,00 624.405,00 

Capital Social Realizado 81.000,00 152.737,00 152.737,00 389.000.00 389.000,00 

Reservas de Capital 38.925,00 166.173,00 354.568,00 119.095,00 121.773,00 

Lucros Acumulados 5.158,00 571,00 34.493,00 

Reserva de Lucros 100.040,00 151.758,00 

Adiantamento para fututo aumento de capital 8.911,00 

Agoes em tesouraria (12.372,00) (38.126,00) (38.126,00) 

Fonte: A autora 
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2.2.1 Analise Dinamica Positive Informatica 

Tabela 6: Dados do Balango Reclassificado 

Oados do Balan,;o Recl.assificado 
2005 200'6 20ift7 201)8: 2B09 

Ativo Ciclico Finanoeiro ACF 8_003,00 87_861 ,00 60_608,00 54_794,00 90250,00 
Ativo Circulante Giclico ACC 224_,6162,00 458_894,00 812_183,00 1_000_142,00 1_0'6·8_614,00 
Ativo Nao Ciclico ANC 39_859,00 36_9,60,00 71_823,00 1 035G.n,oo 189_480,00 
Total Ativo 272.524,0.0 583.715,&0 944.614,(}1) 1.158.496,60 1.348.344,&0 

Passiiro Circulante Oneroso PCO 25_890,00 8_624,00 14_379,00 99357,00 122356,00 
Passivo Circulante Giclico PCC 80_710,00 209_89~6, 00 338_884,00 38.3_.528,00 403 _6,69,00 
Passivo Nao Cidico· PNC 16.5_924,00 365_195,00 591_351 ,00 675_611 ,00 822_309,00 
Total Passivo 272.524,0-0 583.715,0'8 944.614,00 1.158.496,0<0 1.348.344,010 

Descri,;ao 2005 2:006 2~007 2008 2009 
Saldo de Tesouraria (ST= ACF-PCO) ST {17_887,00) 79237,00 46229,00 (44_563,00) (32_11 16,00) 
Capital Circulant~e Uquido ~~CCL= PNC-ANC) CCL 1:26_0,65 ,00 328_235,00 519_528,00 572_051 ,00 6;32_829,00 
Necessidade de Capital de Gir~o {NCG=ACC-PGC) NCG 143_952,00 248_9,98,00 473_2919,00' 6,1!6,_,614,00 6~64_945 , 00 

Fonte: A autora 

Tabela 10: Tipologia Financeira 

Tipo Ill Tipo II Tipo II Tipo Ill Tipo Ill 
2007 .2000 ' 

.ST = -17.887 7'9.237 46.229i 
S19.S28: 

Fonte: A autora 



Grafico 1: Grafico Tipo Ill -2005 

Fonte: A autora 

Grafico 2: Grafico Tipo II- 2006 

Fonte: A autora 

TIPOIII 
2005 

TIPOII 
2006 
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Grafico 3: Grafico Tipo II- 2007 

Fonte: A autora 

Grafico 4: Grafico Tipo Ill- 2008 

Fonte: A autora 

TIPOII 
2007 

TIPOIII 
2008 
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Grafico 5: Grafico Tipo Ill- 2009 

ANC 

Fonte: A autora 

TIPO Ill 
2009 
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Nos anos de 2005, 2008 e 2009 analisados da empresa, o saldo de 

tesouraria era negative, ou seja, nao tinha capital de giro suficiente para 

financiar a necessidade de capital de giro. Nesses perfodos a empresa 

financiava parte de seu ativo permanents com fundos de curta prazo, e esse 

fator e alarmante devido ao aumento no risco de insolvencia. Ja nos outros dais 

anos analisados (2006 · e 2007), o saldo de tesouraria era positive, isto e, a 

empresa possufa fundos de curto prazo com competencia na aplicagao de 

tftulos de liquidez imediata. 

Segundo os graficos de tipologia, pode-se observar que, nos cinco 

anos analisados, houve apenas dois tipos: II e Ill. 

Nos anos de 2005, 2008 e 2009, os quais apresentaram um saldo de 

tesouraria negative, classificam-se graficamente no tipo Ill, o qual indica uma 

situagao insatisfat6ria, ou seja, nao possui recursos operacionais suficientes 

para a manutengao das atividades, o qual se torna dependents de recursos de 

curta prazo. Nos anos de 2006 e 2007, foram classificados pelo tipo II, o qual 

indica uma situagao financeira s61ida, ou seja, utiliza-se de seu saldo de 

tesouraria positive para transit6rias necessidades de capital de giro. 
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Gnifico 6: CCL X NCG 

Dinamica do Capital de Giro 
CCLX NCG 

800.000,00 I I I I 
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"""" (1 00.000,00) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Fonte: A autora 
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3 CONSIDERACOES FINAlS 

0 presente estudo teve como objetivo confrontar duas formas distintas 

de analise financeira: indicadores tradicionais de liquidez e a dinamica do 

capital de giro, Modele Fleuriet. 

Tornou-se posslvel a devida analise, por meio de aplicagao dos dados 

coletados do Balango Patrimonial e da Demonstragao do Resultado do 

Exerclcio, nos modelos selecionados de avaliagao financeira, em um perfodo 

de 5 anos, sendo eles de 2005 a 2009. 

No primeiro memento, o estudo teve um embasamento bibliografico, 

ferramenta que possibilitou apoio para as consideragoes finais. No segundo, de 

uma maneira quantitativa, foram aplicados os dados do Balango, no modele 

tradicional de liquidez e realizada a reclassificagao do Balango, conforme 

propoe o modele dinamico da analise financeira de Fleuriet, a tim de, conseguir 

identificar e comparar a melhor pratica. 

Tem-se a liquidez como um dos temas de maior relevancia para a 

administragao financeira, pois e considerada uma garantia de tranquilidade de 

sobrevivencia no mercado. Oeste modo, compreender as razoes que 

determinam a liquidez da empresa torna-se essencial na tomada de decisao. 0 

estudo demonstrou essa importancia, que atraves da aplicabilidade das 

informagoes do Balango para os Indices financeiros, possibilitou uma visao da 

capacidade da empresa em cumprir com seus compromissos. 

Enquanto na analise da empresa estudada realizada atraves dos 

indicadores tradicionais de liquidez, observou de um modo geral, grande 

capacidade da Positive em cumprir com suas obrigagoes a curto e a Iongo 

prazo, e ainda, em alguns perfodos com folga financeira, na dinamica 

financeira, apontou que dos cincos perfodos analisados, tres deles, a empresa 

encontrava-se em situagao insatisfat6ria e nos outros dois, em uma situagao 

financeira s61ida, conforme ja explicado detalhadamente no desenvolvimento 

do estudo, que graficamente falando, enquadrou-se em dois tipos: II e Ill. 0 

CCL e a NCG, mostraram-se positive, em contrapartida com ST, que 

apresentou saldo negative nos anos de 2005, 2008 e 2009. 

Baseado nessas informagoes ficou demonstrado, que a analise de 

liquidez da empresa por um modele alternative produz, em algumas situagoes, 
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indicadores e conseqOentemente interpretagoes distintas, daqueles produzidos 

pelo metoda tradicional. No caso da Positive, pelo metoda tradicional 

apresentou uma situagao financeira favonivel nos cinco anos, ou seja, se 

basear somente nesse metoda, pode-se concluir que a administragao da 

empresa esta s61ida, podendo assumir uma posigao de tranqOilidade. 

Analisado pela dinamica apresentou em tres perfodos uma situagao s61ida, 

compatfvel com o que revelou os Indices, ja nos dois dos cinco perfodos, 

mostrou uma situagao insatisfat6ria, ou seja, contradisse com o metoda 

tradicional. 

Cabe aos questionamentos: Em qual metoda confiar? Qual e o melhor 

para obter uma decisao mais consistente? 

Dentro dessas perguntas, vale salientar a necessidade de compreender 

cada metoda de avaliagao financeira da empresa e saber utiliza-la como 

principal ferramenta. Enfim, uma analise avangada, atraves do modelo Fleuriet, 

e talvez o metoda mais objetivo para avaliar uma empresa, por ser urn modelo 

que se preocupa com a parte operacional, o qual se torna uma ferramenta 

indispensavel na avaliagao do capital de giro. 
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POSlTIVO ThTORMATICA S.A 

DEMONSTRA<;Ao DOS RESULTADOS PARA OS SEMESTRES FlNDOS EM 

30 DE JUNHO DE 2006 E DE 7005 E PARA 0 EXERciCIO FlNDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 

RECEITA BRUT A DE VENDAS 
Venda de produtos 

Rt'venda de mercadonas 

Presta~iio de servi\'OS 

DEDU(OES SOBRE VENDAS 

Devolu<;oes e de~conto> comere1ai > 
Impostos e contribui\oes 

RECEITA LIQUIDA DE VEND AS 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV1<;'0S PREST ADOS 

LUCROBRUTO 

(DESPESAS) RECEITAS OPER.-\CIONAIS 
Com vemlas 
Gerais e administmtivas 

Remunel·a,iio dos administradores 
Receitas fimmceiras 

Despesas financeiras 

Outra> receita> (despesas) operacionais, Jiquidas 

LUCRO OPERACIONAL 

RESL.TL TADO NAO OPER.<\C'JONAL 

LUCRO LIQUIDO A!."'ITES DOS EFEITOS TRIBUTARIOS 

Provisao para imposto de r<>nda 

Provisilo para contnbmyiio social 
Imposto de renda e contribmo;ao social diferidos 

LUCRO LIQUlDO DO SEMESTRE!EXERciC'IO 

LUCRO POR A<;-Ao - R$ 

As nota,s explicativas sao parte iut<>gmnte das demomtra<;Oes financeoiras 

Semestre 
30/06/06 

R$mil 

400.325 

153.732 

12058 

566.115 

(19.586) 

(121015) 

(140.601) 

425.514 

(361.906) 

63.608 

(33.099) 
(12.875) 

(84) 

10.716 

(12466) 

2.413 

{45395) 

13.213 

4 

18.217 

(7366) 

(2 721) 

3.914 

12.044 

0)3354 

Semestre 
30/06/05 

RSmil 
(Nao audiiado) 

212.617 

52.452 

15.199 

280.268 

(1 1.200) 

(62.713) 

(73.913) 

206.355 

(179.105) 

27.250 

(17.912) 
(8.840) 

(83) 

4.147 

(4 733) 

2.533 
(24938) 

2.312 

86 

2398 

(252) 

(140) 

2.258 

4.264 

0,18466 

&KercEio 
31/12/05 

R$mil 

541.782 

163.388 

26.551 

731.721 

(37.994) 

(153.675) 

(191.669) 

540.052 

(448.229) 

91.823 

(45.688) 
(23.214) 

(166) 

7.555 

(13835) 

5.007 

(70.341) 

21.482 

86 

21.568 

(177) 

(119) 

(4.355) 

16.917 

0,20885 

5 



POSITIVO INFORMATICA S.A. 

BALAN<;OS PA TRIMONIAIS LEV ANT ADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 

ATIVO 

CIRCULANTE 
Disponibilidades 
Contas a receber 
Estoques 
!mpostos a recuperar 
Adiantamentos a fomecedores 

!mposto de renda e contribuicao social diferidos 
Outros creditos 

NAO CIRCULANTE 
Realizavel a Iongo prazo 

Partes relacionadas 
!mposto de renda e contribuic;:ao social diferidos 
Outros creditos 

Investimentos 
Imobilizado liquido 
Diferido !iquido 

TOTAL DO ATIVO 

Nota 
explicativa 

4 
5 
6 
7 

15 

8 
15 

9 
10 

As notas explicativas silo parte integrante das~em()nstrac;:oes fmanceiras 

~ 
R$mil 

62.231 
257.497 
152.042 
43.677 

2.623 
19.297 
5.678 

543.045 

6.333 
284 
199 

10.838 
23.016 

40.670 

583.715 

lL'l2/05 
R$_mil 

Reclassificado 

5.248 
144.871 
59.225 
I 9.458 
3.204 

16.861 
1.108 

-- _249.975 

11.186 
3.478 

275 
199 

6.113 
18.882 

PASSIVO 

CIRCULANTE 
Fomecedores 
Emprestimos e fmanciamentos 
Salarios e encargos a pagar 
Provisoes 
Imposto de renda e contribuic;:i!o social a pagar 
Impostos e contribuic;:oes 
Dividendos a pagar 

Adiantamento de clientes 
lmposto de renda e contribuicao social diferidos 
Outras contas a pagar 

NAO CIRCULANTE 
Exigivel a Iongo prazo 

Emprestimos e fmanciamentos 
Provisoes 
Provisao para contingencias 
lmposto de renda e contribuicao social diferidos 

___ ;tl40"".1'"'3~3 PATRIMON!O LIQUIDO E ADIANT AMENTO 
PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 

290.108 

Capital social 
Reserva de capital 
Lucros acumulados 

Total do patrimonio liquido 

Adiantamento para futuro aumento de capital 

Total do patrimonio liquido e adiantamento para 
futuro aumento de capital 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 

Nota 
explicativa 

12 
II 

13 
15 
14 

15 

12 
13 
16 
15 

18.a 
18.b 

18.d 

J!Lj~/06 
R$mil 

176.208 
8.619 
8.615 

32.651 
6021 
2.697 

5 

14.930 
1.425 

E'i'TIT 

-
4.625 

526 
7.912 

13.063 

152.737 
166.173 

571 

319.481 

319.481 

~1~12d,l~ 
R~mil 

Reclassificado 

72.314 
24.833 

3.465 
18.816 

296 
4.185 

8 
1.049 

13.211 
450 

138.627 

8.278 
3.578 
1.258 
4.373 

17.487 

81.000 
34.305 

9.778 

125.083 

8.911 

133.994 

583.715 290.108 



POSITIVO INFORMATICA S.A. 

DEMONSTRA<;:AO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCICIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 

Nota 
explicativa 

RECEIT A BRUT A DE VEND AS 
Venda de produtos 
Revenda de mercadorias 
Prestacao de servicos 

19 
DEDUCOES SOBRE VENDAS 
Devolucoes e descontos comerciais 
lmpostos e contribuicoes 

RECEIT A LIQUID A DE VEND AS 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVICOS PREST ADOS 

LUCROBRUTO 

(DESPESAS) RECEIT AS OPERACIONAIS 
Com vendas 
Gerais e administrativas 
Remuneracao dos administradores 23 
Receitas financeiras 20 
Despesas financeiras 20 
Variacao cambial e monetaria 20 
Outras receitas (despesas) operacionais. lfquidas 21 

LUCRO OPERACIONAL 

RESULT ADO NAO OPERACIONAL 

LUCRO LIQUIDO ANTES DOS EFEITOS TRIBUT ARIOS 

Provisao para lmposto de Renda 15 
Provisao para Contribuicao Social 15 
lmposto de Renda e Contribuicao Social Diferidos 15 

LUCRO LiQUIDO DO EXERCICIO 

LUCRO POR LOTE DE MIL A<;:OES- R$ (em reais) 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrac,:oes financeiras 

2006 2005 
R$mil R$mil 

957.638 541.783 
366.197 163.388 

25.550 26.551 
1.349.385 731.722 

(38.132) (37.994) 
(282.747) (153.675) 
(320.879) (191.669) 

1.028.506 540.053 

(862.200) (448.230) 

166.307 91.823 

(104.243) (45.687) 
(28.999) (22.503) 

(229) (166) 
4.994 1.536 

(20.940) (7.200) 
3.158 (617) 
6.997 4.296 

(139.262) (70.341) 

27.045 21.482 

4 87 

27.049 21.569 

(4.479) (177) 
(1.661) (119) 
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POSITIVO INFORMATICA S.A. 

RELATORIO DA ADMINISTRACAO 2006 

MENSAGEM AOS ACIONISTAS 

0 ano de 2006 ficara marcado na hist6ria da Companhia. Sao varios os fatores a celebrar: recorde de vendas e 
faturamento, gera9ao de empregos, abertura de capital, entre outros que serao tratados com maiores detalhes 
nesta publica9ao. Foi urn anode muito crescimento, que consolidou nossa empresa na lideran9a do mercado e a 
posicionou para novas oportunidades e desafios no futuro. 

Em 2006, ano em que atingimos a marca do computador de numero 1 milhao produzido em nossa hist6ria, fomos 
Hderes absolutes na venda de PCs no Pais. Neste ano vendemos praticamente o dobra do que a segunda e 
terceira colocadas em vendas de PCs, e quase tres vezes mais do que o concorrente nacional mais proximo. 
Apenas no quarto trimestre de 2006, produzimos 27% mais computadores do que a segunda e terceira colocadas 
juntas. Nossa receita liquida obteve crescimento de 89,0% passando de R$ 614,1 milhoes em 2005 para R$ 
1,160 bilhao em 2006. 

A venda de PCs ao varejo foi o grande motor do crescimento em 2006. Para melhor atender esse canal 
refor9amos nossa for9a de vendas, contratamos centenas de promotores e uma equipe dedicada para 
treinamento continuo sabre as funcionalidades de nossos produtos. Procuramos oferecer ao varejo produtos 
diferenciados. Desenvolvemos com grande agilidade maquinas aderentes as necessidades do consumidor 
brasileiro e lan9amos produtos prontos para usos especificos, como assistir televisao, estudar, jogar ou falar ao 
telefone. Assim tivemos um crescimento de vendas 150,4% e uma participa9ao de 35,2% nesse mercado junto 
ao qual contamos com boa reputa9ao e relacionamento, e atraves do qual nossos computadores chegam a mais 
de 6.000 pontos de venda pelo Brasil afora. · 

No segmento de Governo, fomos vencedores do maior leilao de computadores ja realizado no Brasil, em outubro 
de 2006, pelo Ministerio da Educa9ao (MEC), totalizando 75,8 mil computadores. No mes seguinte, vencemos 
outro leilao, tambem para o MEC, totalizando 13,7 mil computadores. Esses computadores serao destinados a 
informatiza9ao de cerca de 16.000 escolas de ensino media do pais e a receita desses contratos sera 
reconhecida em 2007. 

No setor de Tecnologia Educacional apresentamos crescimento de 31,8% em receita bruta em 2006, chegando a 
um faturamento de R$ 53,7 milhoes. E para este segmento promissor que canalizamos nossos investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvimento, gerando solu96es (micas - Portais, Softwares e Produtos Educacionais - que vern 
tendo grande aceita9ao no mercado. 

Para atendimento a demanda crescenta por nossos computadores ampliamos a capacidade de produ9ao, 
atualmente estimada em 130 mil unidades por mes. 0 grande volume de produ9ao mensal nos proporciona a 
vantajosa posi9ao para adquirir componentes diretamente de fabricantes internacionais e para a dilui9ao de 
custos fixos. Crescemos, no entanto, sem descuidar da qualidade, seguindo padroes internacionais e mantendo 
as certifica96es do Sistema de Gestao de Qualidade ISO 9001 e do Sistema de Gestao AmbientaiiSO 14001 de 
nossa fabrica. 

Tampouco descuidamos do atendimento ao cliente e ao nosso crescenta parque em garantia. Ha 17 anos no 
mercado, construimos uma importante rede de assistencia tecnica e relacionamento com clientes de todos os 
segmentos: corporative, governo e varejo. Em 2006 investimos 2,6 vezes mais em assistencia tecnica, ampliando 
nossa rede que atualmente conta com 396 empresas certificadas, cobrindo mais de 4.200 cidades, por todo o 
Pais. 



A preocupac;:ao com a qualidade e com o aperfeic;:oamento continuo sao marcas registradas de nossa empresa. 
Por meio de pesquisas de mercado, procuramos atender as necessidades do consumidor com o objetivo de 
desenvolver produtos funcionais e faceis de usar. Alem disso, temos urn call center proprio que atende as mais 
diferentes demandas de nossos clientes, acompanhando indicador a indicador a percepc;:ao dos mesmos em 
relac;:ao ao desempenho de nossas maquinas. 

Em 2006 aproveitamos o ambiente favoravel. Podemos dizer que estavamos no Iugar certo na hora certa. 0 
Governo Federal tern incentivado a inclusao digital, por meio de leis que isentam de impostos as vendas de 
computadores e programas de financiamento ao varejo. Tais regulamentos, alem de promover o mercado formal, 
reduzem os prec;:os e promovem o acesso ao computador e a internet a toda populac;:ao brasileira, especialmente 
as classes menos favorecidas. 

A inclusao digital e social nao sao os unicos resultados positives dessa politica Federal. 0 investimento em 
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, com tecnologia brasileira, e a gerac;:ao de empregos formais e 
qualificados sao outras duas importantes conquistas. Em 2006, fomos responsaveis por 2.190 empregos diretos 
na nossa planta industrial - um aumento de 1 06,4% em relac;:ao a 2005. Estima-se que a industria de eletro
eletronicos tenha gerado 10.000 novos empregos. 

0 final de 2006 foi coroado com a nossa estreia no mercado de ac;:oes no Novo Mercado, o mais alto nivel de 
Governanc;:a Corporativa da Bovespa. Atraves da oferta, foram captados R$ 604,1 milhoes, com demanda 6 
vezes superior a oferta no topo da faixa de prec;:o proposta. Nada menos que 18.466 pessoas fisicas investiram 
na empresa, o maier numero de investidores desde 2004, segundo a Bovespa, o que demonstra a forc;:a de nossa 
marca e a confianc;:a do brasileiro em nossa empresa. 

Estamos muito confiantes em relac;:ao ao futuro. As oportunidades de crescimento sao numerosas: ha uma 
grande porc;:ao da populac;:ao brasileira ansiosa por adquirir seu primeiro computador ou por trocar a maquina que 
ja tem em casa por uma mais moderna e versatil, e o setor de Tecnologia Educacional, cujo desempenho tern 
sido excelente, tambem conta com 6timas oportunidades de crescimento. 

Ao concluir, gostaria de agradecer aos nossos acionistas pela confianc;:a depositada em nossa Companhia, bern 
como a nossos fornecedores, clientes, parceiros e colaboradores. A estes ultimos reforc;:o o reconhecimento pela 
dedicac;:ao, empenho e seriedade com que conduzem seus trabalhos e permitem as conquistas que alcanc;:amos. 

Atenciosamente, 

Oriovisto Guimaraes 
Presidents do Conselho de Administrac;:ao da Positive Informatica 



POSITIVO INFORMATICA S.A. 

BALANI;OS PATRIMONIAIS LEV ANT ADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 

ATIVO 

CIRCULANTE 
Disponibilidades 
Contas a receber 
Estoques 
lmpostos a recuperar 
Adiantamentos a fomecedores 
Imposto de renda e contribuicao social diferidos 
Outros creditos 

NA.O CIRCULANTE 
Realizavel a Iongo prazo 

Imposto de renda e contribuicao social diferidos 
Outros creditos 

Investimentos 
Imobilizado lfquido 
Diferido lfquido 

TOTAL DO ATIVO 

Nota 
exolicativa 

4 
5 
6 
7 

15 

15 

9 
10 

As notas explicativas sao partei_ntej;rante das demonsi~£OeS financeiras 

31112/07 
R$mil 

38.089 
453.080 
285.024 

68.127 
19.003 
18.684 
5.952 

887.959 

3.835 
ill_ 

4.119 

199 
20.841 
31.496 
56.655 

944.614 

31/12/06 
R$mil 

62.231 
257.497 
152.042 
43.677 

2.623 
19.297 
5.678 

543.045 

6.333 
284 

6.617 

199 
10.838 
23.016 
40.670 

583.715 

PASSIVO E PATRIMONIO LiQUIDO 

CIRCULANTE 
Fomecedores 
Empn\stimos 
Salanos e encargos a pagar 
Provisoes 
lmposto de renda e contribuil(aO social a pagar 
lmpostos e contribuiqiies 
Dividendos a pagar 
lrnposto de renda e contribuicao social diferidos 
Outras contas a pagar 

NA.O CIRCULANTE 
Exigi vel a Iongo prazo 

Provisoes 
Provisao para contingencias 
Imposto de renda e contribuicao social diferidos 

PATRIMONIO LIQUIDO 

Capital social 
A'oos em tesouraria 
Reserva de capital 
Lucros acumulados 
Total do patrimonio lfquido 

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LfQUIDO 

Nota 
exolicativa 

II 
12 

13 
15 
14 

15 

13 
16 
15 

17.a 
23 

17.b 

31112/07 
R$mil 

279.236 
14.374 
14.626 
48.667 
18.986 
4.868 

5 
18.582 
2.586 

401.930 

6.280 
526 

6.452 
13.258 

152.737 
(12.372) 
354.568 

34.493 
529.426 

94·'1:614 
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POSITIVO INFORMATICA S A. 

DEMONSTRA<;:AO DOS RESULTADOS PARA OS EXERciCIOS PINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 

Nota 
explicativa 

RECEITA BRUT A DE VENDAS 
Venda de produtos 
Venda de servi9os 
Venda de direitos autorais 

DEDU<;:OES SOBRE VENDAS 
Devolu96es e descontos comerciais 
Impostos e contribui96es 

RECEITA LIQUIDA DE VENDAS 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVI<;:OS PREST ADOS 

LUCROBRUTO 

(DESPESAS) RECEIT AS OPERACIONAIS 
Com vendas 
Gerais e administrativas 
Remunera9iio dos administradores 
Outras receitas operacionais, lfquidas 

RESULT ADO OPERACIONAL ANTES DO RESULT ADO FINANCEIRO 

Resultado financeiro lfquido 

RESULT ADO OPERACIONAL DEPOIS DO RESULT ADO FINANCEIRO 

RESULT ADO NAO OPERACIONAL 

LUCRO LfQUIDO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTARIOS 

Provisao para Imposto de Renda 
Provisao para Contribui9iio Social 
Imposto de Renda e Contribui9iio Social Diferidos 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 

LUCRO POR LOTE DE A<;:OES- R$ (em reais) 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrayoes financeiras 

22 
19 

18 

15 
15 
15 

2.048.060 
34.454 

9.013 
2.091.527 

(79.653) 
(423.454) 
(503.107) 

1.588.420 

(1.230.705) 

357.715 

(242.477) 
(23.300) 

(7.784) 
1.159 

(272.402) 

85.313 

4.750 

90.063 

90063 

(13.864) 
(5.122) 
(5.302) 

65 775 

074914 

2006 
R$mil 

Reclassificado 

1.323.836 
25.550 

6.452 
1.355.838 

(38.132) 
(282.747) 
(320.879) 

1.034.959 

(858.474) 

176.485 

(122.Q22) 
(14.944) 

(229) 
545 

(136.650) 

39.835 

(12.788) 

27.047 

4 

27.051 

(4.479) 
(1.661) 

33 

2Q244 

0 23854 
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POSITIVO INFORMATICA S.A. 

RELATORIO DA ADMINISTRACAO 2007 

MENSAGEM AOS ACIONIST AS 

Terminamos 2007 com a certeza de que evoluimos em muitas frentes. Neste ano, batemos 
recordes hist6ricos de vendas, fortalecemos nossa marca e mostramos ser capazes de operar em 
uma escala queM. muito pouco tempo julgavamos uma realidade distante. Basta dizer que, neste 
ano, vendemos 1 ,389 milhao de computadores, mais do que soma de nossas vendas nos 
dezessete anos anteriores de nossa existemcia. E a primeira vez no pafs que uma fabricante de PCs 
supera a barreira de 1 milhao de computadores vendidos. Mas nao apenas nos superamos 
quantitativamente: langamos novos produtos e novos conceitos, iniciamos a montagem de placas
mae e anunciamos a abertura de fabricas em dois novos estados, fortalecendo nossa presenga 
nacional. 

Em 2007, completamos dezoito anos de hist6ria e tambem nosso primeiro ano como companhia 
aberta. E, como em toda nova fase de maturidade, o primeiro ano e, sem duvida, o mais desafiador 
e tambem o mais rico em aprendizado. Como nunca antes, tivemos que nos defrontar com o 
desafio de nao apenas gerar valor, mas de evidenciar o valor gerado. E a interagao com uma base 
de investidores construtivamente crfticos e interessados nos rendeu boas ideias e nos fez refletir 
muito mais sobre nossas premissas para o neg6cio e sobre os rumos da empresa. 

Os motivos para comemorar sao muitos. Nesse ano completamos 13 trimestres consecutivos na 
lideranga do mercado de computadores no Brasil. Atuando apenas no Brasil, chegamos a terceira 
posigao na America Latina e estamos entre os 16 maiores fabricantes de PCs no mundo. Esta 
escala nos permite abrir portas para parcerias sem precedentes dentre os fabricantes brasileiros de 
PCs. No varejo, consolidamos nossa participagao de mercado em 33,6%, ou 1,176 milhao de PCs, 
superando a participagao do 22, 32 e 42 colocados juntos - uma lideranga incontestavel. No 
corporativo, onde avangamos muito, crescemos 146,9% em relagao ao 2006, superando a marca 
dos 40 mil PCs vendidos. E no governo, viramos o ano com uma carteira de contratos assinados 
54,9% maior do que em 2006. 

0 neg6cio de Tecnologia Educacional tambem passou por transformagoes. Apresentando urn 
crescimento de 26,4% na receita bruta, reorganizou seus neg6cios em fungao dos diferentes 
publicos e cresceu consistentemente em cada segmento de atuagao: Escolas Privadas, Escolas 
Publicas e Varejo. No segundo semestre langou urn novo conceito, a Escola do Seculo XXI, que 
agrega urn pacote unico de produtos e solugoes certificando aos clientes a garantia de acesso a 
tecnologia educacional de ponta para o ensino basico, superior e corporativo. 

Na area operacional e de assistemcia ao consumidor, tambem muito se evoluiu. Para garantir 
volumes recordes de produgao com aumento da qualidade, investimos na revisao de processos e 
colhemos cada oportunidade de melhoria identificada. lnvestimos na ampliagao da produgao em 
quase 100 mil computadores por mes e em linhas de montagem com maior automagao. Tambem 
estruturamos o call center, ampliamos os pontos de assistencia tecnica e estreitamos nosso 
trabalho junto ao consumidor do varejo. Superamos, em 2007, a marca de 1 ,5 milhao de 
computadores em garantia. 

Nesse ano, nosso quadro de colaboradores superou 3 mil profissionais. Os produtos e servigos d~ 
Positivo Informatica sao voltados ao aumento das possibilidades das pessoas atraves do alcance a 
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informagao, ao aprendizado e a comunicagao. Da mesma forma, cuidamos do desenvolvimento das 
pessoas que tornam a empresa possfvel, investindo em seu bem-estar e em sua capacitagao 
profissional. Olhar para 2007 e ver que a empresa cresceu e se superou atraves do esforgo de 
equipe, do trabalho capaz e do comprometimento de seus profissionais, ao lado dos quais 
trabalhamos com gratidao, admiragao e orgulho. Vemos que o espfrito de superagao em equipe, 
aliado a capacidade e determinagao de nossas pessoas, constitui a essencia do que nos levan~ a 
obter em 2008 e nos anos pela frente, excelentes resultados para todos aqueles que nos prestigiam 
com seu tempo, recursos e confianga. 

Oriovisto Guimaraes 

Presidente do Conselho de Administrac;ao 

Helio Bruck Rotenberg 

Presidente 
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POSITIVO INFORMATICA S.A. 
(Controladora e Consolidado) 

BALANyOS P ATRIMONIAIS LEV ANT ADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007 

ATIVO Controladora Consolidado PASSIVO Controladora Consolidado 

Nota 2008 2007 2008 Nota 2008 2007 2008 

CIRCULANT£ CIRCULANT£ 
Dispombilidades 4 18.833 38.089 19.060 Fomecedores 12 299.947 274.841 302.101 
Contas a receber 5 430.929 447.299 435.179 Emprestimos - Terceiros 13 48.975 14.374 48.975 
Estoques 6 447.136 285.024 453.956 Emprestimos - Partes Relacionadas 8 e 13 50.382 50.382 
Impostos a recuperar 7 102.079 68.127 102.082 Sahirios e encargos a pagar 18.176 14.626 18.333 
Adiantamentos diversos 4.457 19.003 4.470 Provisoes 14 80.655 48.667 80.880 
Imposto de renda e contnbuic,:ao Imposto de renda e contnbuic,:ao social a pagar 18 19.018 14.173 19.018 
social diferidos diferidos 17 29.861 18.684 29.865 Impostos e contnbuic,:5es a Recolher 15 6.321 4.868 6.416 
Outros creditos 19.998 5.952 19.998 Imposto de renda e contribuic,:ao social Diferidos 18 19.718 21.467 19.726 

1.053.293 882.178 1.064.610 Receita Diferida 16 11.025 11.025 
Outras contas a pagar 17 9.323 2.585 9.323 
Dividendos a pagar 5 

563.540 395.606 566.179 

NA.O CIRCULANT£ NA.O CIRCULANT£ 
Realizavel a Iongo prazo Exigivel a Iongo prazo 

Partes Relacionadas 8 4.253 ProvisOes 14 14.682 6.280 14.682 
Imposto de renda e contribuic,:ao Provisao para contingencias 19 2.561 526 2.561 
social diferidos diferidos 17 6.100 3.835 6.100 Imposto de renda e contribuic,:ao 
Outros creditos 284 - social diferidos diferidos 18 4.904 6.452 4.920 

10.353 4.119 6.100 Outras contas a pagar 2.800 2.800 
24.947 13.258 24.963 

Investimentos 9 8.858 381 677 
Imobilizado liquido 10 41.080 14.812 42.706 P A TRIMONIO LiQUIDO 
Intangivelliquido 11 44.912 29.746 47.058 Capital social 20a 389.000 152.737 389.000 

Reserva de capital 20b 119.095 354.753 119.095 ---
94.850 44.939 90.441 Reserva de lucros 20c 100.040 27.254 100.040 

Ac,:oes em tesouraria 20.g ~38.126) ~12.372} ~38.126) 

570.009 522.372 570.009 

TOTAL DO ATIVO 1.158.496 931.236 1.161.151 TOTAL DO P ASSIVO E DO P A TRIMONIO LIQUIDO 1.158.496 931.236 1.161.151 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrat;oes fmanceiras 
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POSITIVO INFORMATICA S.A. 
(Controladora c Consolidado) 

DEMONSTRAC,::AO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCICIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007 

Nota 

RECEITA BRUT A DE VENDAS 

Venda de produtos 
Venda de servivos 

DEDUC,::OESSOBREVENDAS 
Devoluv6es c dcscontos comcrciais 
Impostos c contribuivocs 

RECEIT A LIQUIDA DE VEND AS 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIC,::OS PREST ADOS 

LUCRO BRUTO 

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS 
Com vcndas 
Gerais c administrativas 
Rcmuncravao dos administradorcs 21 
Outras reccitas (dcspcsas) opcracionais, liquidas 22 
Rcsultado da cquivalcncia patrimonial 

RESULT ADO OPERACIONAL ANTES DO RESULT ADO FINANCEIRO 

Rcccitas rmancciras 23 
Dcspesas financeiras 23 
V ariavao cambial, liquida 23 

LUCRO ANTES DOS EFEITOS TRIBUT ARIOS 

Provisao para lmposto de Renda 18 
Provisao para Contribuivao Social 18 
Imposto de Renda c Contribuivao Social Diferidos 18 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 

LUCRO POR LOTE DE MIL AC,::OES - R$ 

As notas cxplicativas sao parte intcgrantc das demonstrav6es rmancciras 

Controladora Consolidado 

2008 2007 2008 

2.179.699 1.990.595 2.186.085 
43.115 43.467 43.115 

2.222.814 2.034.062 2.229.200 

(54.228) (79.653) (54.228) 
{246.848~ {423.454~ {247.557~ 

(301.076) (503.107) (301.785) 

1.921.738 1.530.955 1.927.415 

{1.381. 780~ {1.192.597~ {1.386.517~ 

539.958 338.358 540.898 

(316.218) (242.477) (316.395) 
(44.552) (23.485) (44.999) 
(10.521) (7.784) (10.521) 

(2.920) 153 (2.918) 
81 

(374.130) (273.593) (374.833) 

165.828 64.765 166.065 

110.619 69.953 110.628 
(82.841) (57.016) (82.848) 
{46.341~ 13.262 {46.560~ 

(18.563) 26.199 (18.780) 

147.265 90.964 147.285 

(18.273) (14.420) (18.273) 
(6.749) (5.328) (6.749) 
13.832 (4.846) 13.812 

136.075 66.370 136.075 

1,54983 0,75592 1,54983 
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POSITIVO INFORMATICA S.A. 

RELATORIO DA ADMINISTRACAO 2008 

MENSAGEM AOS ACIONISTAS 

Encerramos o ana de 2008 com a certeza de termos consolidado nossa posi9§o de lideran9a no mercado de 
PCs brasileiro e amadurecido a compreensao das responsabilidades que ela acarreta. 0 novo posicionamento 
da marca - Viva Melhor com Positivo - reflete essa concep9§o, trazendo consigo um novo patamar de 
prepara9ao e versatilidade da empresa para atender as diferentes necessidades do consumidor brasileiro. Com 
uma atua9ao salida e responsavel, conquistamos o sucesso em todas as frentes de neg6cios. No varejo, 
inovamos nossa linha de produtos, mantendo a posi9§o de lideran9a absoluta que conquistamos ha mais de 
quatro a nos, vendendo, em 2008, 100,1% e 236,1% mais unidades do que os segundo e terceiro colocados, 
respectivamente. No governo, registramos novo recorde de vendas e vencemos a maior licita9ao ja realizada 
pelo governo brasileiro, de 171 mil computadores e 323 mil monitores para o Ministerio da Educa9§o, 
garantindo resultados para os anos seguintes. 0 crescimento mais expressive ocorreu no corporative, nosso 
segmento de neg6cios mais recente, com importantes conquistas de clientes e com a nova estrutura para 
atender pequenas e medias empresas. Somas a 4a maior fabricante de computadores da America Latina 
vendendo apenas no Brasil, o que mostra a importancia do conhecimento do mercado local. Em 2008, 
ocupamos o 15° Iugar entre os maiores fabricantes de PCs do mundo, segundo a IDC - International Data 
Corporation, sendo o 9° Iugar em desktops. 

Nestes quatro anos de varejo, a Positivo Informatica tornou-se um dos 
principais agentes no processo de democratiza9ao do acesso a 
informatica no Brasil. A voca9ao para a educa9§o, raiz dos neg6cios do 
Grupo Positivo, orientou os passos para entendermos as necessidades de 
um consumidor que investiria pela primeira vez na compra de um 
computador. Pensando nessas pessoas, fabricamos computadores de 
facil usa, com manuais cuidadosamente elaborados com linguagem clara 
e acessivel. Fruto de muita pesquisa na classe media brasileira, lan9amos 
a linha Faces, o primeiro desktop personalizavel do mundo. Com visao de 
Iongo prazo, nao nos atentamos somente no momenta da venda. 
lmplantamos o Centro de Relacionamento Positivo e uma ampla rede de 
assistencias tecnicas, que temos o orgulho de afirmar que se trata da 
maior estrutura de atendimento, instru9ao e satisfa9ao de usuarios de PCs 
do Brasil. Nossas parcerias com as grandes redes varejistas garantem a 

capilaridade de vendas e o credito ao consumidor de baixa renda, que pode investir em um computador 
pagando parcelas que cabem no seu balsa. 0 reconhecimento como a marca de computadores que mais 
respeita o consumidor, em 2008, segundo o reconhecido instituto de pesquisa TNS lnterscience, nos enche de 
satisfa9ao e da prop6sito ao trabalho que desenvolvemos. 

Para o segmento corporative, tao diferente do varejo, estreamos o novo posicionamento Positivo Empresas, 
que traz uma postura amadurecida, agile como alto nivel de exigencia desse mercado. Conquistamos clientes 
entre as maiores empresas do pais, para as quais oferecemos uma linha de produtos diferenciada e pianos 
especiais de assistencia tecnica, garantia e suporte. Ja o mercado de pequenas e medias empresas possui um 
potencial enorme para explorarmos. Formamos alian9as com novas distribuidores, o que permite uma entrada 
rapida e abrangente nesse mercado. Os resultados em 2008 falam par si: crescimento de 147,3% em volume, 
ultrapassando a barreira de 100 mil computadores, o maior crescimento entre os segmentos que a empresa 
atua. 

No mercado de governo, em que atuamos ha quase 20 anos, vencemos os mais importantes leiloes da hist6ria, 
o que nos garantiu, em 2008, um crescimento de 86,3% no volume vendido para esse segmento em rela9ao ao 
ana passado. Destaque para o fornecimento de cerca de 90 mil PCs para laborat6rios de escolas publicas do 
Ministerio da Educa9§o e de cerca de 70 mil para pastas de inclusao digital do Ministerio da Comunica9§o, o 
que resultou na lideran9a da Positivo Informatica no mercado de governo e educa9ao, alcan9ando, no ana, 
30,7% de market share. 
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0 segmento de Tecnologia Educacional apresentou um born desempenho em 2008, com crescimento de 10,2% 
no faturamento bruto. Esta unidade vern apresentando solidas taxas de crescimento anuais desde a fundac;ao, 
o que reflete a crescente adogao de tecnologia educacional pelas instituigoes de ensino no Brasil e no mundo. 
Com um portfolio de produtos premiados internacionalmente, sao oferecidas lousas interativas, mesas, portais e 
softwares educacionais, que sao comercializados no Brasil e exportados para mais de 20 paises. 

Acreditamos que nossas agoes estao plenamente alinhadas as recentes politicas publicas que visam a 
massificagao do acesso aos computadores, como forma de aumentar o grau de instrugao e competitividade do 
brasileiro no Iongo prazo, em um processo de inclusao social por meio da inclusao digital. 

Com o objetivo de otimizar nossa estrutura de custos e permitir a flexibilidade necessaria no mercado de 
componentes, em 2008, investimos na verticalizagao da produyao de monitores LCD na nova unidade em 
llheus (BA) e na produgao propria de placas-mae de desktops e notebooks em Curitiba (PR). Outro 
direcionamento estrategico foi a implantagao de uma nova fabrica de computadores em Manaus (AM) para 
suprir as regioes Norte e Nordeste, que estao se tornando a nova fronteira de crescimento do setor no pais. 

2008 foi tambem um ano repleto de desafios. A partir do mes de setembro, os reflexos da crise financeira 
mundial limitaram a oferta de credito dos varejistas aos consumidores, proporcionando um desaquecimento da 
demanda no quarto trimestre. Ao mesmo tempo, o aumento da taxa de cambia resultou em um aumento no 
prego dos computadores, ja que cerca de 90% de seu custo e atrelado ao dolar. Estamos direcionando todos os 
nossos esforgos para superarmos o cenario atual, certos de que nos fortaleceremos ainda mais neste periodo. 

Conscientes da importancia da sustentabilidade, pautamos nossa gestao nos preceitos do desenvolvimento 
sustentavel e no equilibria entre os ambitos economico, social e ambiental. Com isso, geramos valor a toda a 
sociedade e damos continuidade ao fortalecimento de uma cadeia de relacionamentos em que todos sao 
ganhadores: colaboradores, comunidade, fornecedores, governo, clientes, entidades de classe e acionistas. A 
proposta de aquisigao da companhia feita por um experiente concorrente internacional demonstra a percepgao 
de valor reconhecida pelo mercado, bern como a confianga dos acionistas controladores no futuro da 
companhia ao rejeitar tal oferta em dezembro de 2008. 

Por ultimo e nao menos importante, nosso quadro de colaboradores superou a marca de 3.800 pessoas. 
Entendemos a responsabilidade de desenvolver e extrair o melhor desses profissionais, investindo em 
capacitagao e bem-estar. E com grande gratidao e orgulho que vemos a determinagao e o trabalho em equipe 
realizado, e temos confianga que continuaremos expandindo e melhorando a cada ano, superando objetivos e 
crescendo com a empresa. A todos, nossos agradecimentos. 

Oriovisto Guimaraes 

Presidente do Conselho de Administra~ao 

Helio Bruck Rotenberg 

Presidente 
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POSITIVO INFORMATICA S.A 
BALAN<;:OS PATRIMONIAIS DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 
(Controladora e Consolidado) 
(Valores expressos em milhares de reais) 

Controladora Consolidado 

ATIVO ~ 2009 2008 2009 2008 PASSIVO EPAlRIMONIO LiQUIDO 

CJRCUlANTE CIRC1JlANTE 

CaOO e equivalente de caOO. 4 7.648 \8.833 7.714 19.060 Fomecedores 
Contas a receber 5 407.373 430.189 409.702 434.439 Emprestimos • Terceiros 
Partes relacionadas 9 258 740 258 740 Sahirios e encargos a pagar 
&toques 6 561.983 447.136 579.953 453.956 ProvisOes 

Impastos a recuperar 7 87.896 102.079 88.268 102082 Tributos a recolher 
Adiantamentos diversos 7.036 4.457 7.652 4.470 Tributos diferidos 
Tributos Diferidos 18 67.356 29.861 67.429 29.865 Dividendos a pagar 
Outros creditos 8 11.362 19.998 11.362 19.998 Receita diferida 

1.150.912 1.053.293 1.172.338 1.064.610 Partes relacionadas 
Adiantamento de clientes 
Outras contas a pagar 

NAOCIRCUlANTE NAO CJRCUlANTE 

Realizilvel a Iongo prazo Exigivel a Iongo prnzo 

Partes relacionadas 9 23.477 4.253 Fomecedores -Partes relacionadas 

Tributos diferidos 18 15.246 6.100 15.346 6.100 ProvisOes 

Outros creditos 8 45.072 45.163 Provisao para contingencias 
83.795 10.353 60.509 6.100 Tributos diferidos 

Outras contas a pagar 

Penm.nente 
Investimentos 10 17.668 8.858 1.641 677 PA TRIMONIO UQUIDO 

Irnobilizado liquido II 44.036 41.080 45.716 42.706 Capital Social 

Intangivel Hquido 12 51.933 44.912 67.736 47.058 Reserva de capital 
113.637 94.850 115.093 90.441 Reserva de lucros 

A 'rOes em tesouraria 

TOTALATIVO 1.348.344 1.~ 1.347.940 1.161.151 TOTALPASSIVO EPA1RJM6NIO LiQUIDO 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstra~oes financeiras. 
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Controladora Consolidado 

~ 2009 2008 2009 2008 

13 338.865 299.548 355.366 302.101 

14 69.525 48.975 69.529 48.975 

21.811 18.176 22.226 18.333 

15 132.096 80.655 133.226 80.880 

16 5.435 25.339 6.784 25.434 

18 12.177 19.718 12.177 19.726 

20.f 50.000 50.000 

7 e 17 20.045 11.025 20.045 11.025 

9 572 50.781 572 50.382 

2.841 2.841 

4.764 9.323 10.449 9.323 

658.131 563.540 ~215 566.179 

9 26.937 

15 28.424 14.682 29.574 14.682 

19 4.564 2.561 4.863 2.561 

18 4.283 4.904 4.283 4.920 

1.600 2.800 1.600 2.800 

65.808 24.947 40.320 24.963 

20.a 389.000 389.000 389.000 389.000 

20.b 121.773 119.095 121.773 119.095 

20.c 151.758 100.040 151.758 100.040 

20.g {38.126! (38.126! (38.126) (38.126) 

624.405 570.009 624.405 570.009 

1.348.344 1.158.496 1.347.940 1.161.151 



POSITIVO INFORMATICA SA 
DEMONSTRA<;OES DE RESULTADOS DOS EXERCiCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 
(Controladora e Consolidado) 
(Valores expressos ern milhares de reais, exceto quando in die ado) 

Control ad ora 

Nota 2009 2008 

RECEITA BRUT A DE VENDAS 

Venda de produtos 2.440.348 2.179.699 
Venda de servi~os 51.081 43.115 

2.491.429 2.222.814 
DEDU<;:OES SOBRE VENDAS 

Devolu~oes e descontos comerciais (53.031) (54.228) 
Impastos e contribui~oes (283.509) (246.848) 

(336.540) (301.076) 

RECEITA LiQUIDA DE VENDAS 2.154.889 1.921.738 

Consolidado 

2009 2008 

2.462.029 2.186.085 

51.081 43.115 

2.513.110 2.229.200 

(54.926) (54.228) 

(287.201) (247.557) 
(342.127) (301.785) 

2.170.983 1.927.415 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDI DOSE SERVI<;:OS PRESTA DOS (1.566.106) (1.381.780) (1.567.886) (1.386.517) 

LUCROBRUTO 588.783 539.958 603.097 540.898 

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS 
Comvendas (378.991) (316.218) (381.753) (316.395) 

Gerais e administrativas (63.305) (44.552) (66.536) (44.999) 

Remunera~o dos administradores 21 (12.442) (10.521) (12.442) (10.521) 

Outras receitas (despesas) operacionais liquidas 4.637 (2.920) 4.556 (2.918) 

Resultado da equivalencia patrimonial 10 7.836 81 
(442.265) (374.130) (456.175) (374.833) 

RE5ULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULT ADO FINANCEIRO 146.S18 165.828 146.922 166.065 

Receitas financeiras 22 23.330 110.619 23.458 110.628 

Despesas financeiras 22 (73.477) (82.841) (73.572) (82.848) 

Varia~ao cambialliquida 22 (44.149) (46.341) (43.599) (46.560) 
(94.296) (18.563) (93.713) (18.780) 

LUCRO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTARIOS 52.222 147.265 53.209 147.285 

Provisao para imposto de renda 18 8.735 (18.273) 7.947 (18.273) 

Provisao para contribui~ao social 18 3.213 (6.749) 2.921 (6.749) 

Impasto de renda e contribui~ao social diferidos 18 54.547 13.832 54.640 13.812 

66.495 (11.190) 65.508 (11.210) 

LUCRO LiQUIDO DO EXERCiCIO 118.717 136.075 118.717 136.075 

LUCRO POR A<;:AO - R$ 1,3521 1,5498 1,3521 1,5498 

As notas exelicativas sao earte integrante das demonstra~oes linanceiras. 
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Positivo Informatica S.A Relat6rio da AdministrafiiO 

It~ 
POSITIUO 

INfORMATICA 

POSITIVO INFORMATICA S.A. 

RELATORIO DA ADMINISTRACAO 2009 

MENSAGEM AOS ACIONISTAS 

Encerrando uma decada espetacular para a Positivo Informatica, 2009 foi certamente urn dos anos mais intensos e 
vitoriosos da companhia. Desde a entrada no varejo, no inicio de 2004, rapidamente assumiu a lideranc;:a do mercado 
brasileiro, o que proporcionou a empresa o ganho de escala necessaria para aumentar a competitividade e atuar de forma 
efetiva no desenvolvimento de produtos e de parcerias no mercado local. Ja sao mais de cinco anos consecutivos a frente 
deste segmento e do mercado brasileiro como urn todo, fruto do profunda conhecimento do consumidor local e do s61ido 
relacionamento com as principais redes varejistas. Em 2009, o recorde hist6rico de 1, 778 milhao de PCs vendidos e a forte 
ampliac;:ao de market share se somam aos importantes avanc;:os em aspectos operacionais e estrategicos, que fazem deste 
ano urn capitulo a parte na hist6ria da companhia. 

A habilidade da Positivo Informatica em capturar o crescimento do mercado e de lidar com altas taxas de expansao ja era 
bern conhecida, sendo uma de suas principais vantagens competitivas. Porem, em 2009, tivemos pela primeira vez desde 
que assumimos a lideranc;:a do mercado brasileiro o desafio de administrar a companhia diante de urn mercado em forte 
retrac;:ao, devido a crise financeira mundial, na qual muitos competidores tiveram seu posicionamento fragilizado. No 
periodo mais agudo da crise, ao inves das medidas restritivas aplicadas pela maioria das empresas, aproveitamos o 
momento para estreitar o relacionamento com nossos stakeholders. Estivemos ainda mais presentes nas redes varejistas 
com grandes campanhas promocionais, honramos todos os compromissos com os fornecedores, nos aproximamos dos 
nossos investidores e o mais importante: preservamos nosso capital humano, elemento chave para a sustentabilidade da 
empresa. 

0 desafio foi mais do que superado. Contrastando o fraco desempenho geral do mercado, que encolheu 6,4% em relac;:ao 
a 2008, registramos crescimento anual de vendas em todos os trimestres do a no, fechando 2009 com urn volume 10,9% 
superior na mesma comparac;:ao. Dessa forma, colhemos urn ganho de 2,9 p.p. na participac;:ao no mercado oficial 
brasileiro, atingindo 24,7% e superando a soma dos 2° e 3° colocados, segundo a IDC. Mesmo sacrificando 
temporariamente os niveis de rentabilidade, que sofreram uma queda pontual durante auge da crise, a retomada destes 
ocorreu com vigor, iniciando o segundo semestre ja em patamares praticamente normalizados. 

Poderiamos nos dar por satisfeitos pelo acerto no contingenciamento da crise. Mas, sendo uma empresa de tecnologia e 
focada no varejo, a velocidade e o dinamismo fazem parte da nossa natureza. Portanto, ja nos primeiros sinais 
consistentes de melhoria, nos antecipamos aos movimentos da concorr€mcia ao empreender o maior lanc;:amento de 
produtos ja realizado no Brasil por uma fabricante de computadores. Apresentamos uma renovac;:ao completa do portfolio 
de desktops e de notebooks, disponibilizamos no varejo a linha Positivo Corp - especifica para pequenas e medias 
empresas - e introduzimos urn novo form factor: os computadores "tudo em urn". Esses e outros lanc;:amentos, como o 
didatico Positivo Facil, fruto de mais de urn anode pesquisas com usuarios iniciantes, o Positivo PCTV Digital e a linha de 
notebooks ultrafinos, enalteceram o status de vanguards da companhia em desenvolvimento e adaptac;:ao de tecnologias 
ao gosto do brasileiro. 

Dando sequencia aos projetos de verticalizac;:ao, iniciado em 2008 com a fabricac;:ao de placas mae de desktops e de 
monitores LCD, foi inaugurada a produc;:ao propria de placas mae de notebooks em janeiro e, em novembro, a montagem 
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Positivo Informatica S.A Relat6rio da Administrar;iio 

de placas de memoria, maximizando a utilizagao da estrutura da fabrica de placas. Tambem no final do ano, ap6s intenso 
trabalho de desenvolvimento, foi concluida com sucesso a primeira fase de implantagao do projeto ERP, que devera 
beneficiar significativamente a sustentabilidade da companhia e por meio do qual se espera, no medio e Iongo prazos, 
melhorias importantes na eficiemcia operacional e nos processes e controles internes. Paralelamente, foram realizados 
investimentos em ampliagao de capacidade produtiva de computadores nas plantas industriais de Curitiba e Manaus, de 
forma a deixar a empresa pronta para capturar o crescimento do mercado brasileiro, cujo cenario para os pr6ximos anos e 
muito promissor. Na unidade de llheus, estrategicamente posicionada no Nordeste, regiao que apresenta imenso potencial 
de crescimento, foram colhidos em 2009 importantes ganhos em eficiemcia, produtividade e qualidade na fabricacao de 
monitores. Por tim, em dezembro, foi anunciada a aquisigao da marca Kennex, que vern a complementar nossa ja bern 
sucedida estrategia de vendas no mercado de varejo. 

Foi mesmo urn ano de trabalho arduo, porem recompensador e rico em ensinamentos, que ficara gravado em nossas 
mem6rias. E com satisfagao que agradecemos a preferencia de nossos clientes e a confianga de nossos parceiros, em 
especial o empenho e talento dedicado pelos nossos colaboradores, que fazem da Positive Informatica uma empresa da 
qual nos orgulhamos em fazer parte. A estes que dividiram conosco os mementos de superagao e que, assim como n6s, 
estao ansiosos pelas oportunidades que reservam esta decada que agora se inicia, os nossos sinceros agradecimentos. 

Oriovisto Guimaraes Helio Bruck Rotenberg 

Presidente do Conselho de Administra~ao Presidente 
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