
PATRICIA VILLA 

ANALISE DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DAS DUAS MAIORES 

EMPRESAS DE AVIACAO BRASILEIRAS- TAM E GOL 

Monografia apresentada ao Programa do 
Curso de P6s-Gradua~o do 
Departamento de Contabilidade do Setor 
de Ci€mcias Sociais Aplicadas, da 
Universidade Federal do Parana como 
requisite para obten~o do tftulo de 
Especialista em Gestao de Neg6cios. 

Orientadora: Prof!. 
Bortolocci Espejo. 

CURITIBA 

2010 

o.-a. Marcia 



Dedico este trabalho a minha irma, que 

sempre me inspirou a continuar 

estudando. 



RESUMO 

VILLA, P. Analise das demonstrat;oes financeiras das duas maiores empresas 
de aviat;ao brasileiras - TAM E GOL. A finalidade deste estudo e a aplicac;Bo das 
praticas contabeis depreendidas durante o curso de p6s-graduac;Bo em Gestao de 
Neg6cios por meio da analise das demonstrat;6es contabeis das duas maiores 
empresas de transporte aereo brasileiro (TAM e Gol) nos anos de 2007 a 2009. Para 
isto, Objetiva-se, tambem, discorrer sobre OS indicadores de analise economico
financeiros, calcular os indices economico-financeiros das duas empresas em 
questao nos anos de 2007 a 2009 e comparar os resultados dos indices entre as 
duas empresas. Este trabalho caracteriza-se em uma abordagem metodol6gica 
qualitativa, sendo seu objetivo descritivo. Os procedimentos adotados foram: busca 
das informat;6es necessarias no site da Bovespa; corret;ao das informat;6es dos 
anos de 2001, 2008 e 2009 pelo fndice IGP-M; calculo das analises vertical, 
horizontal e dos Indices selecionados; e analise e comparac;Bo dos resultados 
obtidos das duas empresas. Ao final da pesquisa, verificou-se que ambas obtiveram 
prejuizo operacional no ano de 2008, resultado da grande variat;ao cambial do d61ar 
neste ano, devido a crise economica que se instalou. Ressalta-se que o modelo 
indicado por Fleuriet para classificac;Bo das empresas demonstrou uma situac;Bo 
divergente entre as mesmas, considerando a empresa Gol como a mais estavel 
financeiramente nos anos analisados. Verifica-se, tambem, que ambas precisam 
buscar mecanismos de protet;ao contra possiveis crises economicas mundiais que 
venham a prejudicar novamente seu resultado. 

PALAVRAS-CHAVE: analise economico-financeira; Gol; Modelo Fleuriet; TAM. 
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1 INTRODUCAO 

A Analise dos Demonstratives Contabeis e um dos aspectos mais 

importantes na Contabilidade contemporanea. Mais do que elaborar planilhas, o 

Contador necessita saber explicar o resultado de tais demonstratives aos diversos 

publicos aos quais se destinam, auxiliando gestores, acionistas e clientes com o 

fornecimento de dados imprescindiveis a tomada de decisao. 

Neste sentido, entende-se que a Analise de Demonstrac;oes Financeiras 

auxilia a compreensao e avalia<;ao de diversos aspectos, tais como: 

( ... ) (1) a capacidade de pagamento da empresa mediante a gera~;ao de 
caixa; (2) capacidade de remunerar os investidores gerando lucro em niveis 
compativeis com suas expectativas; (3) nfvel de endividamento, motivo e 
qualidade do endividamento; (4) politicas operacionais e seus impactos na 
necessidade de capital de giro da empresa; e (5) impacto das decisoes 
estrategicas relacionadas a investimentos e financiamentos. (SILVA, 2001, 
p. 202-203) 

Assim, observa-se que o calculo de indices e o estabelecimento de relac;6es 

entre as diversas contas e grupos de contas torna-se importante para auxiliar a 

compreensao dos demonstrativos da empress. Desta maneira, e possivel avaliar a 

eficacia da empress na manutenc;ao das suas atividades, bern como o seu papel no 

mercado ao qual pertence. 

Por este motivo, a presente monografia tern como finalidade o estudo e 

aplicac;Bo das praticas contabeis depreendidas durante o curso de p6s-graduac;ao 

em Gestao de Neg6cios por meio da escolha das duas maiores empresas de 

aviac;ao aerea do pais (TAM e Gol) e a analise e comparac;ao de seus indicatives 

financeiros. 

De acordo com dados da ANAC - Agencia Nacional de Avia<;ao Civil (201 0), 

as duas empresas juntas (TAMe Gol) possuem uma fatia de 81,06% do mercado de 

v6os domesticos. Desta forma, e considerando as crises que o setor enfrenta ao 

Iongo dos ultimos anos, faz-se importante a analise dos dados financeiros destas 

empresas, podendo-se, assim, estipular uma verificac;ao do setor no qual atuam. 

Observa-se, entao, que para uma efetiva analise e caracterizac;Bo de 

determinado setor deve-se, primeiramente, verificar como este esta estruturado. De 

acordo com Porter (1989), pode-se analisar a estrategia das empresas constatando 

as cinco forc;as competitivas que moldam a competic;ao e a estrategia do setor como 

um todo. Tais forc;as sao: 
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a) poder de barganha dos clientes: podem fon;ar os prec;os para baixo, 

demandar maior qualidade e servic;os diferenciados, ah§m de jogar um 

concorrente contra o outro. Os consumidores tandem a ser sensiveis a 

prec;os; 

b) poder de barganha dos fomecedores: tern o poder de aumentar os prec;os 

ou reduzir a qualidade das mercadorias e dos servic;os. Podem tambem 

promover uma guerra de prec;os entre os fornecedores, reduzindo a 

lucratividade do setor e, consequentemente, eliminando as empresas menos 

competitivas; 

c) ameac;a de novos entrantes: a forc;a destes depende da reac;ao dos 

concorrentes existentes e das barreiras a entrada, como economias de 

escala, diferenciac;8o do produto, aporte de capital, custos, canais de 

distribuic;8o, politica governamental etc. A entrada de novas empresas em 

um setor pode desencadear uma guerra de prec;os; 

d) ameac;a dos produtos substitutos: geralmente surgem substitutes para 

produtos produzidos por empresas que obtem grande lucro; 

e) rivalidade entre os concorrentes existentes: a I uta pel a melhor posic;8o 

esta relacionada com uma variedade de fatores, como, por exemplo: muitos 

concorrentes de porte e poder, crescimento Iento do setor, produto ou 

servic;o de custo alto e sem muita diferenciac;8o, custos fixos altos, barreiras 

a entrada e saida muito elevadas. 

Segundo Day (1999), quanto maior a dinamicidade da competic;ao, mais 

dificil se torna a determinac;ao da delimitac;ao das fronteiras de atuac;ao da empresa. 

0 mesmo autor destaca tres influencias adicionais do macroambiente que podem 

modificar as forc;as de competic;ao entre as empresas: a intervenc;ao governamental, 

a mudanc;a tecnol6gica e o crescimento e volatilidade da demanda e do mercado. 

Desta forma, nota-se que as estrategias adotadas pelas empresas podem 

impactar no desempenho do setor no qual participam, principalmente quando 

contribuem com grande parcela da receita total do mesmo. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Diante do exposto, observa-se a importancia de se analisar as 
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demonstra¢es contabeis das empresas que compoem determinado setor, visto que 

ha a necessidade de se verificar como esta sua situac;ao economico-financeira para 

avaliar a eficacia na manuten<;ao das suas atividades, e tambem o seu papel no 

mercado ao qual pertence. Neste sentido, questiona-se: qual e a situac;ao 

econ6mico-financeira das duas maiores empresas de transporte aereo do pals nos 

anos de 2007 a 2009? 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho foram trac;ados no sentido de que seja posslvel 

analisar e avaliar a situac;ao econ6mico-financeira das empresas em questao. 

1.2.1 Objetivo Geral 

ldentificar a situac;ao econ6mico-financeira das duas maiores empresas de 

transporte aereo brasileiro (TAMe Gol) nos anos de 2007 a 2009. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

Analisar as demonstrac;oes contabeis das empresas em questao; 

Calcular os Indices econ6mico-financeiros das duas empresas 

nos anos de 2007 a 2009; 

Comparar os resultados dos Indices entre as duas empresas. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A importancia de determinado setor para o crescimento da economia de urn 

pals e verificado pelas empresas que o compoem. Desta forma, o comportamento e 

a estrutura financeira destas empresas sao de fundamental relevancia na 
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classificac;ao do ramo em que atuam. 

No caso de setores em que poucas empresas dominam grande parte da 

fatia de mercado, faz-se necessaria analisar com mais cuidado sua situac;ao 

financeira, vista que o setor depende sobremaneira de seu sucesso empresarial. 

Nesse contexte, a contabilidade tern desempenhado urn papel fundamental, 

pois quando realizada da maneira correta, e seguindo os principios que a norteiam, 

torna-se a maior ferramenta que o gestor tern em maos para a tomada de decisao. 

Desta maneira, este estudo propoe-se a analisar os demonstratives 

financeiros das duas maiores empresas do setor de aviac;ao, visando uma posterior 

classificac;8o deste ramo. Tal estudo leva em conta o aspecto da exequibilidade, 

vista que serao utilizados os dados fornecidos na internet pelas duas empresas e 

possibilitando a execuc;ao do trabalho. 

0 trabalho e relevante para o mundo academico, mais especificamente para 

a area de Ciencias Sociais, pois, e importante analisar a atual situat;ao economico

financeira dessas organizac;Oes, proporcionando informac;oes que auxiliarao na 

verificac;8o da condic;8o financeira do setor como urn todo. 

Para o academico, este trabalho e imprescindfvel para uma completa 

formac;ao, porque corresponde a adaptabilidade, ou seja, a possibilidade de aplicar 

na pratica os conhecimentos absorvidos ao Iongo da p6s-graduac;8o, buscando 

compreender os metodos e praticas contabeis adotados pela administrac;ao da 

empresa, podendo assim fazer urn paralelo entre as duas empresas em questao. 

Para a sociedade em geral, a oportunidade da realizac;ao desse estudo 

servira com uma fonte valiosa de informac;oes, pois seu desenvolvimento sera todo 

embasado em conceitos e informac;oes obtidas de grandes estudiosos da area 

contabil e ainda explicitara todos os procedimentos contabeis de urn determinado 

periodo para dar sustento as conclusoes obtidas. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 presente trabalho inicia-se com uma revisao da literatura sabre os 

assuntos pertinentes para a execuc;ao do mesmo. Tal revisao abrange os seguintes 

t6picos: demonstrac;oes contabeis, analises vertical e horizontal e indices de analise 

das demonstrac;oes (liquidez, endividamento, lucratividade e rentabilidade, atividade 
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e estrutura e capital de giro). 

Posteriormente sao abordados os aspectos metodol6gicos da pesquisa, tais 

como seu enquadramento e a descric;Bo da amostra como um todo. 0 proximo 

t6pico refere-se a analise das demonstra¢es das duas empresas em questao, 

seguido de uma comparac;ao entre as empresas e das considerac;6es finais do 

trabalho. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Para que a analise das demonstrac;6es contabeis das empresas em questao 

pudesse ser realizada, foram estabelecidos alguns parametros e indices-base a 

serem calculados. Necessaria faz-se, antes de tudo, compreender o que tais Indices 

significam e qual sua relevancia para o estudo. Cada t6pico sera analisado a seguir. 

2.1 DEMONSTRACOES CONTABEIS. 

A Lei 6.404/76 em seu artigo 176 estabeleceu que, ao fim de cada exercfcio 

social, a diretoria da empresa elaborara as seguintes demonstrac;6es financeiras: 

I - Balanc;o Patrimonial; 

II- Demonstra<;ao dos Lucros e Prejufzos Acumulados; 

Ill- Oemonstra<;ao do Resultado do Exercfcio; 

IV- Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa (Reda<;ao dada pela Lei 11.638/07); 

V- Se companhia aberta, Demonstra<;ao do Valor Adicionado (lnclufdo pela 

Lei 11.638/07). 

A Demonstra<;ao das Origens e Aplica<;ao de Recursos, antes obrigat6ria, 

passou a ser facultativa de acordo com a Lei 11.638/07. A mesma Lei em seu artigo 

176 § 6° afirma que companhias fechadas com patrimonio liquido, na data do 

balanc;o, inferior a R$ 2 milh6es nao serao obrigadas a elabora<;ao e publica<;ao da 

demonstrac;ao dos fluxos de caixa. 

2.1.1 Balanc;o Patrimonial 

0 Balanc;o Patrimonial e uma das mais importantes demonstra<;6es 

contabeis. Por esta demonstra<;ao e possfvel destacar a situa<;ao patrimonial e 

financeira da entidade em determinado momento. No Balanc;o, estao representados 

~ os valores de Ativo, Passivo e Patrimonio Uquido da empresa. No Ativo estao todos 

os bens e direitos da entidade expressos em moeda, em ordem decrescente de 
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liquidez. No Passivo estao todas as obrigac;oes a pagar da empresa, em ordem 

decrescente de exigibilidade. 0 Patrimonio Uquido corresponde a diferenc;a entre o 

valor do Ativo e do Passivo e representa os valores que a empresa possui de 

investimentos e aportes de capital feito pelos s6cios ou de lucros provenientes de 

sua atividade. 

De acordo com a Lei no 11.638/07 o Balanc;o Patrimonial devers ser 

classificado em: 

• Ativo: 

o Ativo Circulante (Disponibilidades, direitos realizaveis dentro do 

exercfcio social subsequente, aplicac;oes de recursos de curto prazo). 

o Ativo nao-circulante (Ativo Realizavel a Iongo prazo, lnvestimentos, 

lmobilizado e lntangivel). 

• Passivo: 

o Passivo Circulante ( obrigac;oes exigfveis com vencimento dentro do 

exercfcio social subsequente). 

o Passivo nao-circulante (obrigac;Qes com vencimento em Iongo prazo). 

• Patrimonio Uquido: 

o Capital Social. 

o Reservas de Capital. 

o Ajustes de Avaliac;ao Patrimonial. 

o Reserva de lucros. 

o Ac;oes em T esouraria. 

o Prejuizos Acumulados. 

2.1.2 Demonstrac;Bo do Resultado do Exercfcio 

A Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio tern como objetivo principal 

apresentar de forma vertical e resumida o resultado apurado em relac;Bo ao conjunto 

de operac;oes realizadas num determinado periodo, normalmente, de doze meses. 

Segundo a Lei no 6.404/76, alterada pela Lei n° 11.638/07, a demonstrac;Bo do 

resultado do exercicio discriminara: 
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I - a receita bruta das vendas e servi~s. as dedu¢es das vendas, os 

abatimentos e os impostos; 

II - a receita lfquida das vendas e servic;os, o custo das mercadorias e 

servic;os vendidos e o lucro bruto; 

Ill - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 

receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas 

operacionais; 

IV- o lucro ou prejuizo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 

V - o resultado do exercicio antes do imposto de renda e a provisao para o 

imposto; 

VI - as participac;6es de debentures, empregados, administradores e partes 

beneficiarias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituic;6es 

ou fundos de assistencia ou previdencia de empregados, que nao se 

caracterizem como despesa; 

VII - o lucro ou prejuizo Hquido do exercicio e o seu montante por ac;ao do 

capital social. 

2.1.3 Demonstracao das Muta¢es do Patrim6nio Uquido 

A Demonstrac;ao das Mutac;6es do Patrim6nio Uquido e o demonstrative que 

relaciona todas as operac;6es mutativas desta conta ao Iongo do exercicio social. 

Sua func;ao e relacionar aumentos ou diminuic;6es nas contas de Capital Social, 

Reservas e Lucros ou Prejuizos acumulados. 

2.1.4 Demonstracao do Fluxo de Caixa 

A Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa e uma ferramenta gerencial de grande 

utilidade, que vern sendo elaborada ha muito tempo por algumas empresas, mesmo 

antes de passar a ser obrigat6ria, pois traz informac;6es preciosas para a tomada de 

decisao. 

A Lei 11.638, que alterou alguns pontos da lei 6.404/76 - Lei das Sociedades 

An6nimas - trouxe como uma das principais alterac;6es a substituicao da 
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apresenta<;ao da Demonstra<;ao das Origens e Aplica<;6es dos Recursos (DOAR) 

pela Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa (DFC). 

Vale ressaltar que o termo "Caixa" empregado no titulo da DFC nao se 

refere somente a conta Caixa, mas tambem aos chamados equivalentes de caixa, 

ou seja, Banco Conta Movimento, Aplica<;6es Financeiras (desde que resgataveis 

em ate 90 dias da data do Balan<;o ), entre outras, que representam recursos com 

livre movimenta<;ao para aplica<;ao nas opera<;6es da empresa, cuja utiliza<;ao possa 

ser feita de imediato. 

A DFC apresenta o fluxo de safdas e entradas de recursos no caixa e nos 

equivalentes de caixa da empresa, separando as movimenta<;6es em atividades: 

operacionais, de investimento e de financiamento. 

As entradas e safdas de recursos que devem ser classificadas como 

Atividades Operacionais, sao aquelas relacionadas com produ<;ao e entrega de bens 

e servi<;os, assim como os eventos que nao configuram lnvestimento ou 

Financiamento. De urn modo geral, pode-se afirmar que sao as atividades 

relacionadas com o capital de giro lfquido da empresa. 

Nas Atividades de lnvestimentos sao demonstradas as movimenta<;oes 

relacionadas com a aquisi<;Bo ou aliena<;ao de ativos de Iongo prazo, necessaries 

para a produ<;Bo de bens e servi<;es. 

As movimenta<;6es oriundas de emprestimos de Iongo prazo de credores e 

investidores, inclusive integraliza<;ao de capital sao consideradas Atividades de 

Financiamento, sendo as entradas por ingresso de recursos dos credores ou dos 

s6cios e as safdas pela amortiza<;ao de emprestimos, distribui<;ao de dividendos, etc. 

Conforme a NBC T 3.8, para a elabora<;ao da DFC existem dois metodos 

permitidos, o metodo direto e o indireto, que se distinguem apenas na forma de 

apurar o saldo das Atividades Operacionais, sendo que nas Atividades de 

lnvestimento e Financiamento sao iguais. 

0 metodo direto apresenta os fluxos de recursos pelos seus valores brutos, 

ao menos para os itens mais significativos dos pagamentos e recebimentos. Ja o 

metodo lndireto apresenta o fluxo dos recursos pelos valores lfquidos, partindo do 

Resultado do Exercfcio, ajustando-o com os valores movimentados que nao afetam 

o caixa, como deprecia<;ao e amortiza<;ao, e as demais varia<;Oes lfquidas ocorridas 

nas contas de curto prazo. (IUDiCIBUS, 2006b, p.402) 

Seja qual for o metodo utilizado, o importante e que a Demonstrac;Bo do 
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Fluxo de Caixa, juntamente com os outros demonstratives, permite ao usuario 

avaliar a situagao da empresa em varios aspectos como, por exemplo, se a empresa 

consegue gerar caixa suficiente para pagamento de dfvidas, lucros e dividendos, se 

ha a necessidade de captar mais recursos, se os resultados dos investimentos feitos 

sao satisfat6rios e as raz6es das diferenc;as entre o resultado apurado e o fluxo de 

caixa lfquido gerado. 

2.1.5 Demonstrat;ao do Valor Adicionado 

Este demonstrative evidencia a gerat;ao de riqueza e a forma como foi 

distribufda. Alem disso, destaca a import€mcia dos fatores de produgao 

(remunerat;ao dos empregados, arrecadagao ao governo, etc.) e indica a parcela da 

riqueza nao distribufda. 

De acordo com ludfcibus (2006b, p. 453), a estrutura desta demonstragao 

com preen de: 

I - receitas (de vendas, de prestagao de servit;Qs e nao operacionais ); 

II - insumos adquiridos de terceiros (materia-prima consumida, custo da 

mercadoria ou do servi<;O e servit;Qs de terceiros }; 

Ill - Valor Adicionado bruto = item II menos item I. 

IV - retent;6es ( depreciagao, amortizagao e exaustao ); 

V- Valor Adicionado lfquido =item Ill menos item IV; 

VI -valor adicionado recebido em transferencia (resultado de equivalencia 

patrimonial e receitas financeiras); 

VII -Valor adicionado total a distribuir = item V mais item VI; 

VIII- Distribuit;ao do valor adicionado (pessoal e encargos; impostos, taxas 

e contribuit;6es; juros e alugueis; juros sobre capital proprio e dividendos e 

lucros ou prejufzo do exercfcio). 

2.2 ANALISE HORIZONTAL 

Esta analise tem sua fundamentacao na comparat;ao entre as contas do 

Balan<;O Patrimonial da empresa e da sua Demonstragao do Resultado do Exercfcio. 
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De acordo com Assaf Neto (2007a, p. 111 ), "a analise de uma empresa e 

fundamentalmente desenvolvida por meio de comparat;6es, sejam elas efetuadas 

por indices passados ou mediante indicadores setoriais". Dessa forma, a analise 

horizontal permite a compreensao da evolut;ao das contas ao Iongo dos anos, 

oferecendo dinamicidade a posit;ao estatica das demonstrat;6es, ou, conforme 

afirma Silva (2001, p. 208), "o prop6sito da analise horizontal e permitir o exame da 

evolu98o hist6rica de cada uma das contas que comp6em as demonstrat;6es 

fi nancei ras". 

Segundo ludicibus (1998, p. 90), "a finalidade principal da analise horizontal 

e apontar o crescimento de itens dos Balant;Qs e das Demonstrat;6es de Resultados 

(bern como de outros demonstratives) atraves dos perfodos, a fim de caracterizar 

tendencias". Para Assaf Neto (2007b, p. 115), a analise horizontal e "( ... ) 

basicamente urn processo de analise temporal, desenvolvido por meio de numeros

indices". 0 mesmo autor (2007b, p. 116) sugere, ainda, uma expressao para calculo 

dessa analise: 

v . 
.~.\ft~;r-."rJen; =-~·irtdit:·e;.;jrr~ >< 100 

~~ ~ 

Na formula acima, nota-se que Vd eo valor da conta em determinada data e 

Vb o seu valor obtido na data-base. Com esta forma de calculo, para se obter as 

porcentagens de varia98o. e preciso apenas diminuir 0 numero-fndice por 1 antes de 

multiplica-lo por 100, ou, conforme mostra Padoveze e Benedicta (2004, p. 176): 

HJf} 

Segundo Assaf Neto (2007b, p. 119), "a grande importancia dessa tecnica e 

bern clara: permite que se analise a tendencia passada e futura de cada valor 

contabil". Para este mesmo autor (2007b, p. 120), existem tres segmentos de estudo 

que auxiliam na metodologia da analise horizontal: 

a. Evolu~ao dos ativos (investimentos) e passivos (financiamentos) de 
curto prazo. Como resultado dessa compara(fao, pode-se avaliar a 
existencia de certa folga financeira (liquidez de curto prazo), na 
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eventualidade de os ativos circulantes terem crescido mais rapidamente que 
os passivos circulantes, ou de urn aperto na /iquidez de curto prazo, 
refletido no caso inverso dos ativos circulantes terem apresentado uma 
evolut;ao horizontal proporcionalmente menor que a dos passivos 
circulantes. 
b. Evolu~ao do ativo permanente produtivo. Conceitualmente, esse 
grupo patrimonial reflete a capacidade instalada de produt;ao I vendas de 
uma empresa, devendo corresponder urn nivel maior de investimentos em 
bens fixos produtivos a urn adequado crescimento de vendas. 
c. Evolu~ao da estrutura de capital. Mais especificamente, procura-se 
nesse segmento de analise horizontal o conhecimento de como a empresa 
esta financiando seus investimentos em ativos, isto e, se houve maior ou 
menor preferencia por emprestimos I financiamentos em relat;ao ao uso de 
capital proprio, se e visfvel algum desequilfbrio na estrutura de capital, 
notadamente pela present;a de urn volume mais relevante de dfvidas de 
curto prazo em relat;ao a capitais de Iongo prazo etc. 

Dessa forma, entende-se que, no Balan90 Patrimonial, a analise horizontal 

permite a comparac;ao dos grupos e contas e a compreensao do crescimento de 

certas contas em relayao a outras, correspondendo, assim, ao entendimento de 

quais sao os setores de maior interesse e evoluyao da empresa, ou seja, em qual 

setor (grupos ou contas) ela aumenta (ou diminui) a quantidade de recursos ao 

Iongo dos anos, visando seu crescimento. No caso da Demonstrayao do Resultado 

do Exercicio, a analise horizontal permite a identificayao da evoluc;ao de custos, 

receitas e despesas, compreendendo, entao, qual a evoluyao das atividades para a 

composiyao do resultado. 

Contudo, deve-se observar alguns pontos nesta analise temporal, como, por 

exemplo, a inflac;ao. Em casos de inflayao, deve-se ter cuidado ao atualizar os 

valores em uma base comum, para que os resultados da analise nao fiquem 

distorcidos. Segundo Padoveze e Benedicta (2004, p. 178), "a analise horizontal real 

e a analise horizontal nominal menos a inflac;ao considerada para cada urn dos 

perfodos subsequentes". Sugere-se, entao, a utilizayao de tal tecnica em casos de 

ambiente conjuntural sujeito a altas taxas de inflayao. Para estes autores (2004, p. 

178), a formula da analise horizontal real e representada por: 

Outro ponto a ser observado e a base negativa. Neste caso, a analise dos 

numeros originais permite que o calculo torne-se mais correto e a analise mais 

eficaz. De acordo com Reis (2003, p. 192), "os resultados obtidos por meio da 

analise horizontal devem ser interpretados com certa reserva, porque nem sempre 
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os maiores percentuais de aumento sao os mais significativos". Desta maneira, e 

preciso analisar com mais afinco a situa9ao relativa de cada conta e verificar se, 

realmente, ela e significativa para a empresa e se o seu aumento (ou diminui98o) 

impactara efetivamente as opera96es da empresa. 

Assim, nota-se que a escolha da base tambem e de fundamental 

importancia na analise horizontal. Para Padoveze (2000, p. 146), "se o mes ou ano 

escolhido como base foi urn ano totalmente atrpico na vida da empresa, a maior 

parte dos dados obtidos sera objeto de desconfian98, invalidando os indicadores de 

crescimento ou decrescimento". Portanto, observa-se que a analise horizontal nao 

pode se constituir em urn objeto unico na avalia9ao de determinada empresa, mas 

sim como urn indicative de sua situa98o, embasada pela sua hist6ria, suas 

atividades e pelos demais indicadores. 

2.3 ANALISE VERTICAL 

A analise vertical e uma ferramenta de analise financeira cuja base e a 

identifica9ao da composi9ao percentual das contas, tendo em vista urn denominador 

comum, ou seja, urn total especffico. Dessa forma, a analise vertical torna-se "( ... ) 

importante para avaliar a estrutura de composi9ao de itens e sua evolu9ao no tempo 

( ... )" (IUDICIBUS, 1998, p. 93). 

Conforme Reis (2003, p. 187), "a analise vertical - urn dos principais 

instrumentos de analise de estrutura patrimonial - consiste na determina9ao dos 

percentuais de cada conta ou grupo de contas do Balan90 Patrimonial em rela98o ao 

valor total do Ativo ou do Passive". Para este autor, esta analise mostra no Passivo a 

propor9ao de cada uma das fontes de recursos. Ja no Ativo, e mostrada "( ... ) a 

expressao percentual de cada uma ( ou de cada grupo) das varias aplica96es de 

recursos efetuadas pela empresa" (REIS, 2003, p. 187). Assim, ao se comparar os 

exercfcios da empresa, pode-se avaliar a polftica de obten98o e aplica9ao de 

recursos. 0 mesmo autor sugere, ainda, a seguinte formula para calculo dos 

percentuais relatives no Balan9o Patrimonial: 
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Entretanto, para a Demonstra98o do Resultado do Exercfcio, utiliza-se como 

base a conta de Receita Uquida de vendas ou de servi<;o. Para Padoveze e 

Benedicta (2004, p. 171) "a analise da demonstra98o e resultados e muito mais 

significativa do que a do balanc;o patrimonial, pois, pelo fato de atribuir 100% a 
receita operacional, permite uma visao da estrutura de custos e despesas da 

empresa, em termos de media sobre as vendas". Reis (2003, p. 188) sugere que as 

porcentagens desta demonstra98o de resultado sejam calculadas da seguinte forma: 

Porcentagem relativa aocust.odaswn~;das 
(~o;"Ztalx 1 oo) 

(l!.:_~eitaLiquida) 

Contudo, vale ressaltar que, na analise vertical da Demonstrac;ao do 

Resultado do Exercfcio, utiliza-se a Receita liquida de vendas com base para efeito 

de compara98o da representatividade das demais contas com o seu total, porem, 

isto nao significa que todas as contas decorrem da Receita liquida de vendas. Urn 

exemplo desse fato e citado por Silva (2001, p. 208), ao afirmar que"( ... ) sabemos 

que as despesas financeiras, por exemplo, sao decorrencia da estrutura de capitais 

da empresa, isto e, da dlvida, e portanto, nao tern necessariamente relac;ao direta 

com a receita llquida de vendas". 

De acordo com Assaf Neto (2007b, p. 123), "( ... ) dispondo-se dos valores 

absolutos em forma vertical, pode-se apurar facilmente a participa9Bo relativa de 

cada item contabil no ativo, no passivo ou na demonstra98o de resultados, e sua 

evolu<;ao no tempo". Assim, entende-se que a analise vertical, juntamente com a 

horizontal, fornece urn estudo detalhado da composi98o das demonstrac;'oes da 

empresa e a sua evoluc;ao ao Iongo dos anos. Para ludfcibus (1998, p. 96), 

As analises horizontal e vertical sao muito importantes como etapa 
preparat6ria a analise por quocientes propriamente dita. Todavia, tenha-se 
em mente que algumas analises verticais ja representam quocientes. Por 
exemplo, a analise vertical do demonstrativo de resultados ja relaciona uma 
serie de itens de despesa e resultados com as vendas. ( ... ) [Pois] o lucro 
liquido sobre as vendas e urn dos componentes do calculo de retorno sobre 
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o investimento. 
Conclusoes apressadas devem ser evitadas a partir das analises vertical e 
horizontal, tomadas isolada ou conjuntamente. Somente a aprecia~o 
conjunta dos varios quocientes podera dar uma ideia mais nltida da situa~o 
da empresa. 

Nota-se, portanto, que a analise vertical, por trabalhar com as mesmas 

bases monetarias a cada ano, dispensa correc;Bo dos valores pelo reflexo da 

infla9ao. Com relac;Bo a atualiza9ao dos valores em bases comuns, Assaf Neto 

(2007a, p. 116) comenta que, 

( ... ) Por trabalhar com valores relativos, ou seja, considerar percentualmente 
as proporc;Oes existentes entre as diversas contas, a analise vertical 
dispensa qualquer processo de indexac;ao dos valores considerados e 
produz as mesmas interpretac;oes quer se trabalhe em bases nominais, quer 
em bases reais. Nessa colocayao tambem esta implicita a hip6tese de que 
os varios elementos contabeis estejam expressos em moeda da data de 
levantamento das demonstrac;oes. 

Entretanto, segundo Padoveze e Benedicta (2004, p. 174), "a analise vertical 

pode ser sensivelmente prejudicada quando ha uma alterac;Bo de grande relevancia 

no valor de um ou mais elementos patrimoniais". Para Padoveze (2000, p. 140), 

outros fatores que podem enviesar a comparabilidade da analise vertical sao: "( ... ) 

(a) reavalia96es espontaneas de ativos permanentes; (b) reestrutura¢es de passivo 

financeiro; (c) baixas de ativos de valor significativo; (d) novas integraliza96es de 

capital de valor significativo; (e) realiza98o ou resgate de mutuos; (f) resultados nao 

operacionais expressivos; (g) ajustes de exercfcios anteriores etc.". Nesse sentido, 

caso haja, por exemplo, urn grande aumento na receita lfquida devido a 

sazonalidade de consumo em determinado mes, a analise da composi9ao da 

estrutura da empresa pode ficar comprometida, levando a conclusoes equivocadas. 

Dessa forma, uma analise aprofundada e criteriosa das principais contas do 

Ativo, do Passivo e da Demonstra98o do Resultado do Exercfcio apresenta 

informa96es valiosas sobre a composi98o dos grupos e tambem da realidade da 

empresa, mostrando quais os aspectos de maior importancia, bern como fornece 

vislumbres sobre o seu futuro no mercado ao qual esta inserida. 

2.4 iNDICES DE LIQUIDEZ 

Os Indices de liquidez estao relacionados com a capacidade financeira da 
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empresa, ou seja, a sua eficacia em honrar os compromissos com terceiros. De 

acordo com Padoveze e Benedicta (2004, p. 131), "a ideia central de criar 

indicadores de liquidez esta na necessidade de avaliar a capacidade de pagamento 

da empresa. A palavra liquidez em finan<;as significa a disponibilidade em moeda 

corrente para fazer pagamentos". Segundo Silva (2001, p. 266), os indices de 

liquidez fornecem um indicador da "( ... ) capacidade da empresa de pagar suas 

dividas, a partir da comparacao entre os direitos realizaveis e as exigibilidades". 

Para tal, os indices de liquidez decorrem da "( ... ) capacidade de a empresa ser 

lucrativa, da administracao de seu ciclo financeiro e das suas decisoes estrategicas 

de investimentos e financiamento" (SILVA, 2001, p. 266). 

Entende-se, entao, que os indices de liquidez demonstram se os bens e 

direitos da empresa sao suficientes para fazer frente as dividas contrafdas pela 

mesma. Assim, os indices de liquidez sao indicadores extraidos basicamente do 

Balanco Patrimonial,"( ... ) razao por que sao considerados indicadores estaticos ( ... )" 

(PADOVEZE e BENEOICTO, 2004, p. 132), ou seja, "( ... ) demonstram a situacao da 

empresa em determinada data. Urn dia antes ou urn dia depois, a situacao pode ter 

se modificado" (REIS, 2003, P. 175). Para Assaf Neto (2007a, p. 119), 

( ... ) uma empresa podeni apresentar excelente nlvel de liquidez, medido 
formalmente por esses indicadores, e nao manter, desde que seus direitos 
ativos venham a se realizar somente ap6s urn trimestre, recursos 
circulantes suficientes para fazer frente a suas necessidades de caixa nos 
pr6ximos tres meses. Na realidade, os indicadores tradicionais de liquidez 
exprimem uma posic;Ao financeira em dado momento de tempo (na data do 
levantamento dos valores), e os diversos valores considerados sao 
continuamente alterados em fun~;ao da dinamicidade natural dos neg6cios 
da empresa. 

Segundo Padoveze e Benedicto (2004, p. 132), pelo fato dos indicadores de 

liquidez referirem-se apenas a uma data, eles "( ... ) nao podem ser avaliados como 

indicadores definitivos de capacidade de pagamento ( ... )", e, de acordo com 

ludicibus (1998, p. 99), "( ... ) como todos os quocientes ou grupo de quocientes, 

perdem em significacao se nao to rem analisados em con junto com outros grupos", 

ou seja, os indices devem ser acompanhados, portanto, de uma analise do contexte 

geral da empresa e da sua relacao com as demais contas dos demonstratives. 

Para efetuar a analise da liquidez, utiliza-se de indices que consideram os 

prazos de pagamento em separado. Tais indices sao vistos nos t6picos a seguir. 
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2.4.1 Liquidez Geral 

0 fndice de liquidez geral e representado por todos os ativos realizaveis e 

todos os passivos exigfveis, indicando "( ... ) quanto a empresa possui em dinheiro, 

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

totais" (SILVA, 2001, p. 267). Dessa forma, torna-se urn indicador da capacidade de 

pagamento geral da empresa, "( ... ) tomando como numerador os ativos circulantes e 

realizaveis a Iongo prazo e como denominador os passivos totais ( circulante e 

exigfvel a Iongo prazo)" (PADOVEZE e BENEDICTO, 2004, p. 137), ou seja: 

Observa-se, portanto, que, conforme Reis (2003, p. 179) afirma com rela<;ao 

aos valores padrao do indice geral, "nao podemos deixar de ponderar, contudo, que 

a empresa pode suportar indice de liquidez geral mais baixo que o de liquidez 

corrente, porque na liquidez geral ela dispoe de mais tempo para resgatar os 

compromissos a Iongo prazo". 

Por relacionar o Ativo Circulante e o Realizavel a Iongo prazo com o Passivo 

Exigfvel, nota-se que o fndice de liquidez geral "( ... ) subentende que, sea empresa 

fosse parar suas atividades naquele momento, deveria pagar suas dfvidas com seu 

dinheiro (disponibilidades) mais seus realizaveis, sem precisar envolver o ativo 

permanente" (SILVA, 2001, p. 268). Entende-se, entao, que o indice de liquidez 

geral demonstra a"(. .. ) saude financeira da empresa ( ... )"(ASSAF NETO, 2007a, p. 

120), incluindo em sua analise o Iongo prazo e avaliando a folga financeira geral. 

Para Padoveze e Benedicta (2004, p. 137), "a grande dificuldade em analisar 

esse indicador esta no fato de que ele soma no denominador e no numerador itens 

da mesma natureza, porem, completamente diferentes no aspecto da realizac;ao (de 

transforma<;ao em dinheiro)". Segundo ludicibus (1998, p. 102), "o problema dos 

prazos empobrece o sentido e a utilidade do quociente, a nao ser que seja 

explicitamente levado em sua devida conta". 
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2.4.2 Liquidez Corrente 

0 fndice de liquidez corrente avalia a rela<;ao entre os Ativos de curto prazo 

da empresa e seus passivos de mesmo periodo de exigibilidade, ou seja, "( ... )indica 

a quantidade de recursos que a empresa tern nos ativos circulantes para utiliza<;ao 

no pagamento dos passivos circulantes" (PADOVEZE e BENEDICTO, 2004, p. 133). 

De acordo com Reis (2003, p. 175), a formula utilizada para o calculo desse fndice e: 

Ativ<O, Citculante 
Pas:sitr<.> Circulante 

Assim, o valor do quociente da liquidez corrente representa "( ... ) quanto a 

empresa possui no Ativo Circulante para cada $1,00 no Passivo Circulante ( ... )" 

(IUDICIBUS, 1998, P. 169). Segundo Assaf Neto (2007a, p. 119), "se a liquidez 

corrente for superior a 1 , tal fato indica a exist€mcia de urn capital circulante (capital 

de giro) If qui do positivo; se igual a 1, pressup6e sua inexistemcia ( ... ), se inferior a 1, 

a existemcia de urn capital de giro liquido negativo (ativo circulante menor que 

passivo circulante)". De acordo com Padoveze e Benedicta (2004, p. 133), 

o entendimento geral considera como bons indices acima de 1,00. Abaixo 
de 1,00 significa que, naquele momento, a empresa nao teria condi<;oes de 
saldar seus compromissos de curto prazo, se necessario, uma vez que os 
valores dos seus ativos circulantes, transformados em dinheiro, nao seriam 
suficientes para pagar as dividas de curto prazo. 

Dessa forma, nota-se que os indices de liquidez corrente podem variar, 

dependendo do neg6cio no qual a empresa atua e da sua forma de gestao. Segundo 

Reis (2003, p. 175), "a flutua<;ao, dentro dessa escala [valores acima de 1,00], vai 

depender de diversos fatores, principalmente da natureza e dos prazos de 

realiza<;ao dos valores do Ativo Circulante e de exigibilidade dos creditos obtidos 

para seu financiamento". Segundo Silva (2001, p. 271 ), "o fndice de liquidez corrente 

tern sua validade como instrumento comparative entre empresas do mesmo porte, 

da mesma atividade e da mesma regiao geografica, porem, como medida isolada, 

nao se pode afirmar que a liquidez corrente e boa ou ruim, acima ou abaixo de 1 ou 

1,5". 

Nota-se, tambem, que quanto maior o fndice de liquidez, maior a reten<;ao 
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de dinheiro aplicado no capital de giro proprio da empresa. lsto representa que"( ... ) 

liquidez desnecessaria pode prejudicar a rentabilidade geral da empresa, ja que 

imobiliza recursos que poderiam ser alocados com maier efici€mcia em outros 

projetos de investimento" (PADOVEZE e BENEDICTO, 2004, p. 134). 

2.4.3 Liquidez Seca 

0 fndice de liquidez seca complementa o fndice de liquidez corrente e 

representa a capacidade da empresa saldar suas dividas de curto prazo, 

desconsiderando a realiza98o dos estoques e o pagamento antecipado de 

despesas. De acordo com Padoveze (2000, p. 151 ), "este e urn indicador de liquidez 

mais duro que o corrente, no sentido de que a exclusao dos estoques do ativo 

circulante transforma essa parcela do ativo apenas em valores recebfveis, jogando 

contra os valores a pagar". Assim, para Padoveze e Benedicta (2004, p. 134), retira

se o valor dos estoques, pois, "( ... ) para que os estoques se realizem (se 

transformem em dinheiro), ha que primeiro vender, produzir e, posteriormente, 

receber. Esse ciclo temporal e muito mais Iongo do que o tempo que os demais 

ativos levam para se transformarem em caixa". Para Assaf Neto (2007a, p. 119), as 

despesas pagas antecipadamente sao eliminadas para este calculo, pois "( ... rnao 

representam valores a receber, mas, basicamente, servi<;<>s, utilidades e beneficios 

a receber''. Segundo Assaf Neto (2007a, p.129), a formula para calculo desse 

indicador e: 

Contudo, ludicibus (1998, p. 102) considera apenas a diminui98o dos 

valores referentes a estoques no numerador, nao mencionando o fator das despesas 

antecipadas no mesmo. Para este autor, "eliminado os estoques do numerador, ( ... ) 

estamos eliminando as influencias e distor¢es que a ado98o deste ou daquele 

criterio de avalia<;ao de estoques poderia acarretar, principalmente se os criterios 

forem mudados ao Iongo dos perfodos" (IUDfCIBUS, 1998, p. 1 02). 

Para Reis (2003), tambem, somente a diminui98o dos estoques nos valores 
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do Ativo Circulante e considerada no calculo da liquidez seca. Segundo este autor, 

este quociente torna-se importante quando "( ... ) os estoques passam a constituir 

valores de diffcil conversao em moeda: em epocas de retra98o do mercado 

consumidor; quando a rota98o dos estoques for muito lenta" (REIS, 2003, p. 177), 

inclusive em perfodos nos quais a empresa concentra suas vendas em 

determinadas epocas do ano, ou cujos produtos sejam sazonais. 

2.4.4 Liquidez lmediata 

0 fndice de liquidez imediata trabalha com os itens patrimoniais do Balan<;<> 

Patrimonial que podem ser empregados imediatamente: as disponibilidades. 

Segundo Padoveze,e Benedicta (2004, p. 136), as disponibilidades sao os "( ... ) 

valores em caixa, saldos bancarios e aplica<;Qes financeiras de curto prazo 

disponfveis para resgate ( ... )". 

De acordo com Assaf Neto (2007a, p. 120), a liquidez imediata "( ... ) reflete a 

porcentagem das dfvidas de curto prazo (passive circulante) que pode ser sal dada 

imediatamente pela empresa, por suas disponibilidades de caixa. Evidentemente, 

quanta maier se apresentar esse fndice, maiores serao os recursos disponfveis 

mantidos pela empresa". Para ludfcibus (1998, p. 99), este fndice e obtido pela 

formula: 

. L'isp-onibilidadi}Js 
Pas:si'lt.c> Circulante 

Entretanto, para ludfcibus (1998, p. 99) este fndice esta representado por 

contas com realiza<;Qes distintas, pois "( ... ) no numerador temos fundos 

imediatamente disponfveis. No denominador, dfvidas que, embora de curto prazo, 

vencerao em 30, 60, 90, 180 e ate 365 dias". Contudo, entende-se a importancia 

deste fndice, ja que demonstra o quanto a empresa esta preparada para 

eventualidades, pois, no caso de nao conseguir contar com as demais realiza<;Oes, 

ainda assim poderia saldar suas dfvidas. 
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2.5 INDICES DE ENDIVIDAMENTO 

Os Indices de endividamento "( ... ) relacionam as fontes de fundos entre si, 

procurando retratar a posi~o relativa do capital proprio com rela9ao ao capital de 

terceiros ( ... ) indicando a ( ... ) dependencia da empresa com rela9ao ao capital de 

terceiros" (IUDICIBUS, 1998, p. 103). Desta maneira, "( ... ) decorrem das decisoes 

estrategicas da empresa, relacionadas as decisoes financeiras de investimento, 

financiamento e distribui~o de dividendos" (SILVA, 2001, p. 254). 

De acordo com Padoveze e Benedicta (2004, p. 138-139) "esses indicadores 

mostram a porcentagem dos ativos financiada com capitais de terceiros e pr6prios 

ou se a empresa tern dependencia de recursos de terceiros". Assim, os indicadores 

de endividamento fomecem urn panorama da empresa com rela9ao ao seu "grau de 

comprometimento financeiro" (ASSAF NETO, 2007a, p. 122) perante seus credores. 

2.5.1 Endividamento Geral 

0 fndice de endividamento geral indica a "( ... ) participa~o do passivo 

financeiro no financiamento do ativo da empresa, mostrando a dependencia da 

empresa junto a institui¢es financeiras" (SILVA, 2001, p. 261 ). Segundo Padoveze 

e Benedicta (2004, p. 145), a participa~o do Exigivel total no Ativo total pode ser 

calculado da seguinte forma: 

Segundo Athar (2007, s/p), "( ... ) este fndice ou quociente indica a 

participa9ao dos capitais de terceiros nos investimentos efetuados no ativo ( ... )", ou 

seja, "( ... ) quanto ha de recursos de terceiros para cada R$1 ,00 de capital total 

originado, ou, em outras palavras, quantos por cento, investidos no Ativo, sao de 

capita is de terceiros ( aqueles capita is que deverao ser devolvidos no curto ou no 

Iongo prazo )". 

De acordo com Padoveze (2000, p. 150), 
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As altera((oes se processam de forma gradual, razao pela que a analise 
tendencial e o acompanhamento sistematico desses indicadores serao 
sinalizadores intemos importantes para a companhia. Nada impede, porem, 
que acontecimentos extraordinalios aconte(fam (falencia de bancos e 
perdas de aplica((oes financeiras, falencia de urn grande cliente, destrui((Ao 
de estoques etc.) fazendo com que a situa((Ao evidenciada pelos 
indicadores sofra mudan(fa brusca. 

Assim, entende-se que o calculo do endividamento geral da empresa deve 

ser acompanhado de urn estudo da estrutura do endividamento de tal empresa. A 

compreensao da estrutura do endividamento fornece panoramas mais seguros para 

a correta avaliac;ao da organizac;Bo. 

2.5.2 Composic;Bo do endividamento 

0 fndice de Composic;ao do Endividamento demonstra "( ... ) quanto da dfvida 

total da empresa devera ser pago a curto prazo, isto e, as obriga<;<)es a curto prazo 

comparadas com as obriga<;<)es totais" (SILVA, 2001, p. 259). Assim, dividindo-se o 

Passivo Circulante pelo Passivo Exigivel, tem-se uma relac;Bo de quanto das dfvidas 

que a empresa possui necessitam ser pagas no curto prazo, e quanto de sua 

operac;ao ela deixa para saldar a Iongo prazo. 

Assim, de acordo com Silva (2001, p. 259), a Composic;Bo do Endividamento 

pode ser calculada pela formula: 

Com relac;Bo a composic;Bo desse fndice para a empresa, ludfcibus (1998, p. 

104), afirma que, 

A empresa em franca expansao deve procurar financia-la, em grande parte, 
com endividamento de Iongo prazo, de forma que, a medida que ela ganhe 
capacidade operacional adicional com a entrada em funcionamento dos 
novos equipamentos e outros recursos de produ((Ao, tenha condi((Oes de 
come((Sr a amortizar suas dividas. Por isto e que se deve financiar 
expansao com emprestimos de curto prazo, a nao ser que o periodo de 
Payback dos ativos seja curtissimo, fato que raramente ocorre. 

Nota-se, entanto, que a composic;Bo do endividamento depende da politica 
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financeira da empresa e da finalidade do seu negocio. A composi98o deve "( ... ) 

refletir as polrticas de administrac;ao do fluxo de caixa, bern como da capacidade da 

companhia de manter urn fluxo contfnuo de atividades operacionais" (PADOVEZE, 

2000, p. 154). Tal indice, combinado com os demais, evidencia a produtividade dos 

ativos da companhia por relacionar quanto de recurso necessitara em determinado 

prazo. 

2.5.3 Participac;ao do Capital de Terceiros 

0 indice de Participa98o do Capital de Terceiros indica"( ... ) o percentual de 

capital de terceiros em relac;ao ao patrim6nio liquido, retratando a dependencia da 

empresa em relac;ao aos recursos externos" (SILVA, 2001, p. 256). Para Padoveze e 

Benedicta (2004, p. 140), este indice pode ser calculado pela formula: 

Participcu;aode Capital de T~os {Passivo Circulant.e} 
(p~ Exigi,v€1. alongo prazo +PatrimOnio LU]uido) 

Assim, essa rela98o indica "( ... ) quanto a empresa possui de recursos de 

terceiros (a curto prazo, a Iongo prazo ou total) para cada unidade monetaria 

aplicada de capital proprio. Em principia, urn resultado superior a 1 denota maior o 

grau de dependencia financeira da empresa em rela98o aos recursos de terceiros" 

(ASSAF NETO, 2007a, p. 123). 

Nota~se, tambem, que o calculo da Participa98o do Capital de T erceiros 

verifica "( ... ) qual a possibilidade de que, no futuro, em uma condi98o teorica de 

descontinuidade das operac;Oes, a empresa tenha condic;Oes de garantir todas as 

suas dividas com os proprios recursos" (PADOVEZE e BENEDICTO, 2004, p. 140). 

Com relac;ao a uma propor98o adequada entre recursos proprios e recursos 

de terceiros, Iudfcibus (1998, p. 104) afirma que "( ... ) grande parte das empresas 

que vao a falencia apresenta, durante urn perfodo relativamente Iongo, altos 

quocientes de Capital de Terceiros I Capitais Proprios". Entretanto, isto nao significa 

que empresas com quocientes elevados necessariamente irao a falencia, mas sim 

que quase todas as empresas que vao a falencia apresentam este sintoma. 
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Entretanto, segundo Padoveze (2000, p. 153), "( ... ) excesso de 

endividamento pode nao trazer problemas em situac;Qes norma is de demanda". 

Contudo, em situac;Oes de brusca queda no nivel de atividade da empresa, os custos 

fixes dos financiamentos e emprestimos ja contratados podem alterar anormalmente 

os lucros e gradativamente afetar a liquidez; "( ... )esse e um dos motives da cautela 

no sentido de que o indicador deve ser sempre inferior a 1,00 ( ... )" (PADOVEZE, 

2000, p. 153). 

Para que este indice nao se torne discrepante do restante dos indices de 

avalia98o da empresa, sugere-se a proje98o da capta98o de recursos pela empresa, 

sempre que houver a oportunidade de expansao. Assim, "( ... ) deverao ser, na 

medida do possivel, projetados os efeitos (sobre os demonstratives financeiros 

futuros) das polfticas alternativas de capta98o de recursos proprios ( capitais de 

risco) e de terceiros ou uma adequada combina98o de ambos que, as vezes, e a 

melhor alternativa" (IUDiCIBUS, 1998, p. 1 04). 

2.5.4 lmobiliza98o do Patrimonio Uquido 

0 indice de lmobilizac;ao do Patrimonio Uquido "( ... ) revela a porcentagem 

dos recursos passives a Iongo prazo (permanentes) que se encontra imobilizada em 

itens ativos, ou seja, aplicados no permanente" (ASSAF NETO, 2007a, p. 124). De 

acordo com Silva (2001, p. 256), "o fndice de imobiliza98o envolve importantes 

decisoes estrategicas da empresa, quanto a expansao, compra, aluguel ou leasing 

de equipamentos. Sao os investimentos que caracterizam o risco da atividade 

empresarial". 

Para Assaf Neto (2007a, p. 124) este indice e calculado pela divisao do Ativo 

Permanente pela soma entre o Passive Exigfvel a Longo Prazo e o Patrimonio 

Uquido. Contudo, para Silva (2001, p. 254) o calculo do fndice de lmobilizac;ao do 

Patrimonio Uquido e feito pela formula: 

(AtooPermammte) xlOO 
(Patn~wnio Liquido) · 

0 resultado desta formula indica "( ... ) quanto a empresa aplicou no Ativo 
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Permanente, para cada $1,00 de capital proprio investido" (IUDiCIBUS, 1998, p. 

168). Desta maneira, nota-se que "se esse fndice apresentar resultado superior a 1 

( 1 00% ), tal fato indica que os recursos permanentes da empresa nao sao suficientes 

para financiarem suas aplica9oes de permanentes, sendo utilizados nessa situa9ao 

fundos provenientes do passive circulante com reflexes negatives sobre o capital de 

giro" (ASSAF NETO, 2007a, p. 124). 

Entretanto, ludicibus (2006a, p.302) afirma que este quociente difere quanto 

ao tipo da empresa; "( ... ) no caso de uma empresa de transportes, deve ser urn 

fndice bastante alto (de 0,7 ou 0,8) ( ... ) [em] uma empresa puramente comercial, o 

quociente devera ser menor (0,3 ou 0,4), pois o capital em giro e de grande 

necessidade para essa atividade ( ... )". 

Assim, nota-se que o tipo da empresa reflete a compos19ao de sua 

lmobiliza9ao do capital proprio. Segundo Padoveze e Benedicta (2004, p. 139), "( ... ) 

quanto maior a aplica9Bo de recursos no ativo permanente, maiores serao os custos 

fixos da empresa (deprecia9ao, seguros e despesas de manuten9Bo), contribuindo 

para elevar o ponto crftico ou o desequilfbrio da condi9Bo finance ira da empresa". 

Portanto, se a empresa investir a maior parte de seus recursos no Ativo 

Permanente, apenas uma pequena parcela de recursos proprios sobrara ao Ativo 

Circulante, aumentando a dependemcia quanto ao Capital de Terceiros para financiar 

seu Ativo Circulante. 

2.6 iNDICES DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE 

Os indices de Lucratividade de Rentabilidade avaliam "( ... ) os resultados 

auferidos por uma empresa em rela9Bo a determinados parametres que melhor 

revelem suas dimensoes" (ASSAF NETO, 2007a, p. 124), ou seja, "( ... ) indicam qual 

o retorno que o empreendimento esta propiciando ( ... )" (SILVA, 2001, p. 233). 

Segundo Reis (2003, p. 153), "os indices de rentabilidade medem a capacidade de 

produzir lucro de todo o capital investido nos negocios (proprios e de terceiros), 

enquanto os indices de remunera9Bo [lucratividade] medem o ganho, ou ( ... ) a 

remunera9Bo obtida pelo capital proprio". 

Este grupo de indices torna-se importante para a analise da empresa, pois, 

de acordo com Silva (2001, p. 233), "o lucro e o principal estimulo do empresario e 
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uma das formas de avalia<;ao do exito de urn empreendimento", demonstrando se o 

volume da atividade foi satisfat6rio e se o resultado decorrente de suas opera<;6es 

possibilita a continua<;ao da empresa no mercado. 

Entretanto, deve-se observar a necessidade de analisar os Indices de 

Lucratividade em conjunto com os demais, evitando, assim, conclus6es precipitadas 

e err6neas. Segundo Padoveze (2000, p. 158), "os indicadores de lucratividade 

sobre vendas devem ser analisados em rela<;ao aos padr6es internes 

preestabelecidos e aos perlodos passados e futures. lsoladamente nao propiciam 

conclus6es definitivas". Para Assaf Neto (2007a, p. 124), "uma analise baseada 

exclusivamente no valor absolute do lucro llquido traz normalmente serio vies de 

interpreta<;ao ao nao refletir se o resultado gerado no exerclcio foi condizente ou nao 

com o potencial econ6mico da empresa". 

Porem, de acordo com Padoveze (2000, p. 158), os Indices de 

Rentabilidade, por seu carater mais generalizante, tendem a propiciar conclus6es e 

"comparabilidade com terceiros". Assim, para Padoveze e Benedicto (2004, p. 1 01 ), 

"( ... ) a saude financeira da empresa e decorrente de sua rentabilidade". Desta 

maneira, uma empresa rentavel e adequadamente administrada geralmente nao 

possui problemas de solvencia. A eficiencia na liquidez da empresa decorre, 

possivelmente, de uma adequada rentabilidade passada e de urn correto e eficaz 

direcionamento de seus lucros ou fundos. 

2.6.1 Giro do Ativo 

De acordo com Padoveze e Benedicto (2004, p. 104), "a palavra giro, na 

analise financeira, significa a produtividade do investimento, que e representada pela 

velocidade com que os ativos sao operacionalizados e transformam os insumos em 

vendas". Desta maneira, entende-se que"( ... ) as vendas representam o cora<;ao de 

uma empresa. Quante mais vendermos, quanto mais rapido foro ciclo operacional, 

mais possibilidades teremos de incrementar a rentabilidade" (PADOVEZE, 2000, p. 

158). Portanto, de acordo com Padoveze (2000, p. 157), o Giro do Ativo e calculado 

pela formula: 



Giro do Ativo 
(._l@ce'.ta Cperacia;nall..iquida} 

{.i~tn-n t~-::ttd) 
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Entretanto, para ludfcibus (1998, p. 111 ), o Giro do Ativo e calculado 

utilizando-se como base 0 Ativo total medio. Porem, Silva (2001 I p. 233) afirma que 

"para uma analise mais rapida, podemos calcular o giro do ativo utilizando a formula 

GA=VLIAT [onde GA = Giro do Ativo, VL = Vendas Uquidas eAT= Ativo Total], 

desde que nao tenha ocorrido mudan99s expressivas no ativo total". 

Para Silva (2001, p. 234), "a interpreta<;ao isolada do indice de giro do ativo 

e no senti do de 'quanto maior, melhor, indicando o nfvel de eficiemcia com que sao 

utilizados os recursos aplicados na empresa, isto e, o ativo total". Pensamento 

semelhante e o de Padoveze (2000, p. 158), pois afirma que "a empresa deve 

sempre perseguir rota<;<)es maiores, independente de como a concorremcia e o setor 

estao comportando-se". Observa-se que quanta maior for o Giro do Ativo, maior sera 

a eficiencia dos Ativos da empresa, e, consequentemente, maior sera a rentabilidade 

dos proprietaries. 

2.6.2 Margem Uquida 

Segundo Padoveze e Benedicta (2004, p. 104), "margem ou lucratividade e 

uma rela<;clo do resultado obtido como valor da venda ( ... )", ou seja, "( ... ) o quanta 

se obtem de lucro por cada unidade vendida" (PADOVEZE, 2000, p. 158). Para 

Assaf Neto (2007a, p. 126), a margem Hquida pode ser calculada pela formula: 

MargemLfquida 
{Lw:::ro liquido) 

(Venda& Liquidas} 

Observa-se, entao, que o resultado desse indice ja e obtido no calculo da 

Analise Vertical na Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio. Contudo, este indice 

torna-se importante, pois explica o desempenho da empresa, servindo de base para 

a analise dos demais indices. 

Assim, nota-se que a Margem Uquida depende do tipo do empreendimento. 

De acordo com ludicibus ( 1998, p. 111 ), "( ... ) normal mente a industria 
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automobilistica ( ou de refino de petr61eo) tern margens pequenas e valor de vend a 

muito alto ( ... )"; no caso de pequenas empresas comerciais ou industriais, este 

indice pode tornar-se maior. 

Entretanto, em ambientes inflacionarios, tanto o lucro liquido quanto as 

vendas liquidas tendem a estar desatualizados, havendo a possibilidade de "( ... ) 

conter distor<;Oes no calculo do indice se nao houver instrumento de atualizac;ao 

monetaria de valores" (SILVA, 2001, p. 237). Desta forma, a Margem Uquida 

somente tern sentido se os seus valores forem plenamente corrigidos, pois como a 

venda esta "( ... )a valores nominais, o lucro liquido tern problemas de medic;ao eo 

lucro operacional e falso, necessitando de ajustes nem sempre possiveis ao analista 

externo ( ... )" (ASSAF NETO, 2007a, p. 126). 

2.6.3 Rentabilidade do Ativo 

0 fndice de Rentabilidade do Ativo, ou Retorno do Ativo, indica "( ... ) a 

lucratividade que a empresa propicia em relac;ao aos investimentos totais ( ... )" 

(SILVA, 2001, p. 237). De acordo com ludfcibus (1998, p. 114), o Retorno do Ativo 

representa "( ... )a medida global de desempenho da empresa eleva em conta todos 

os fatores envolvidos". Para esse mesmo autor, a Rentabilidade do Ativo e um dos 

mais importantes Indices de avaliac;Bo de empresas e deveria ser utilizado "( ... ) 

como grande teste geral de desempenho de uma empresa, numa base comparativa 

entre os resultados obtidos e a meta desejada de retorno" (IUDJCIBUS, 1998, p. 

114), analisando, ap6s, os desvios e os fatores que impediram a consecuc;ao dos 

objetivos. 

Segundo Padoveze (2000, p. 159), o fndice de Rentabilidade do Ativo e 
calculado dividindo-se o lucro Hquido ap6s o impasto de renda pelo Ativo total. 

Entretanto, para Assaf Neto (2007a, p. 125), o Retorno sobre o Ativo e calculado 

pela formula: 

Rentabilidade do Ativo = Luera Operacional x 100 

Ativo media 

ludfcibus (1998, p. 109) sugere que o quociente da Rentabilidade do Ativo 
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seja detalhado para itens individuais do Ativo. Desta maneira, verifica-se "( ... )qual o 

ativo especifico cujo giro por demais Iento esta contribuindo negativamente para o 

giro Iento do ativo total" (IUDiCIBUS, 1998, p. 160). 

Assim, nota-se que o "( ... )retorno sobre o Ativo pode ser interpretado como 

o custo financeiro maximo que uma empresa poderia incorrer em suas captag6es de 

fundos" (ASSAF NETO, 2007a, p. 125). Para que os acionistas sejam estimulados a 

investir, deve-se garantir um maier retorno para riscos maiores, assegurando a 

existencia de rentabilidade aos proprietaries. 

Tal especie de premio pelo risco assumido no empreendimento e calculado 

na area Financeira pelo Metodo de Du Pont. Este metodo consiste em relacionar 

graficamente " ( ... ) o retorno sobre o investimento, a partir da integrac;ao entre os 

Indices de atividade (giro do ativo) e a margem lfquida, o que mostra, de forma 

sistematica, como e determinada a lucratividade e o investimento" (SILVA, 2001., 

p.239). A Figura 01 demonstra como funciona o metodo de Du Pont. 

Figura 01 - Diagrama do metodo Du Pont. 
Fonte: SILVA, 2001, p. 239 

Na Figura 01 observa-se que o Retorno sobre o Ativo tambem pode ser 

obtido multiplicando-se a Margem Lfquida e o Giro do Ativo. A Margem Lfquida e 

calculada dividindo-se o Lucro Hquido (vendas menos custos e despesas) pelas 

Vendas. 0 Giro do Ativo, por sua vez, e calculado dividindo as Vendas pelo Ativo 

total (Ativo Circulante mais Realizavel a Longo Prazo e Permanente ). 
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2.6.4 Rentabilidade do Patrim6nio Uquido 

A Rentabilidade do Patrim6nio lfquido, ou Retorno sobre o Patrim6nio 

Uquido, representa "( ... ) quanto de premio que os acionistas ou proprietaries da 

empresa estao obtendo em relac;8o aos seus investimentos no empreendimento" 

(SILVA, 2001, p. 240). Em .outras palavras, "( ... ) para cada unidade de recursos 

pr6prios (patrim6nio Hquido) investido na empresa mede-se quanto os acionistas 

auferem de lucro" (ASSAF NETO, 2007a, p. 126). Para tanto, Assaf Neto (2007a, p. 

126) sugere que a Rentabilidade do Patrim6nio Lfquido seja calculada pela formula: 

Retorno sabre o Patrimonio Liquido = Luera Operacional x 100 

Patrimonio Liquido media 

Com relagao ao valor ideal para essa rentabilidade, Padoveze (2000, p. 160) 

afirma que deve-se tomar por base a rentabilidade de aplica¢es com menor risco, 

como eo caso da poupanga. Para este autor, "( ... ) nao se pode conceber urn retorno 

de investimento empresarial, cujo conteudo de risco e significative, que seja igual ou 

inferior ao rendimento da poupanga garantida pelo governo" (PADOVEZE, 2000, p. 

160). 

Desta maneira, entende-se que o Retorno sobre o Patrim6nio Hquido torna

se importante na medida em que expressa "( ... ) os resultados globais auferidos pela 

gerencia na gestao de recursos pr6prios e de terceiros, em beneffcio dos acionistas 

( ... )" (IUDICIBUS, 1998, p. 116). De posse desses dados, a administrac;ao financeira 

deve buscar maximizar o valor da ac;ao da empresa no mercado, estabelecendo urn 

fluxo de dividendos compensador. 

2.7 iNDICES DE ATIVIDADE E ESTRUTURA 

Os indicadores de atividade "( ... ) visam a mensuragao das diversas dura¢es 

de urn 'ciclo operacional', o qual envolve todas as fases operacionais tipicas de uma 

empresa, que vao desde a aquisic;8o de insumos basicos ou mercadorias ate o 

recebimento das vendas realizadas" (ASSAF NETO, 2007a, p. 120). Assim, os 

Indices de Atividade e Estrutura indicam "( ... ) a velocidade com que elementos 
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patrimoniais de relevo se renovam durante determinado periodo de tempo ( ... )" 

(IUDiCIBUS, 1998, p. 105), sendo que seus resultados sao apresentados em dias, 

meses, ou perfodos fracionarios maiores. 

Tais indices sao calculados "( ... ) inter-relacionando o produto das transagoes 

da companhia e o saldo constante ainda no balanc;o patrimonial, e envolvem os 

principais elementos formadores do capital de giro proprio da empresa" 

(PADOVEZE, 2000, p. 154). Observa-se, entao, que os indices de Atividade e 

Estrutura evidenciam a dinamica operacional da empresa, pois seus principais 

aspectos estao refletidos no Balanc;o Patrimonial e na Demonstragao do Resultado 

do Exercfcio. 

2. 7. 1 Giro do Estoque 

0 fndice de Giro do Estoque, ou fndice de Rotac;ao dos Estoques, indica"( ... ) 

quantas vezes o estoque foi renovado durante o exercfcio ( ... )" (IUDiCIBUS, 2006a, 

p. 303), ou seja, "( ... ) o numero de vezes que as mercadorias entraram e safram das 

prateleiras durante o exercfcio" (REIS, 2003, p. 140). Ao relacionar o custo dos 

produtos vendidos com os estoques, o Giro do Estoque torna-se "( ... ) um dos 

indicadores de produtividade operacional e da eficiencia dos valores empatados em 

estocagem de materiais e produtos" {PADOVEZE, 2000, p. 156) 

De acordo com ludicibus (1998, p. 105), o Giro dos Estoques pode ser 

calculado pela formula: 

Entretanto, nota-se que um dos problemas que pode surgir no calculo desse 

fndice e a escolha do metodo de avaliagao dos estoques, fato que pode influenciar 0 

resultado. Contudo, ludicibus (1998, p. 106) sugere que deve-se "( ... ) recorrer ao 

maior numero possivel de observa¢es ( ... )"do valor do estoque, a fim de diminuir 

as influencias do metodo escolhido de avaliagao do estoque pela empresa no valor 

do Giro dos Estoques. 
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2.7.2 Prazo Medio do Estoque 

0 Prazo Medio do Estoque e a medida em dias do Giro dos Estoques. Para 

Silva (2001, p. 245), o Prazo Medio de Rota<;ao dos Estoques "( ... ) indica quantos 

dias, em media, os produtos ficaram armazenados na empresa antes de serem 

vendidos". Assim, entende-se que esse valor dependera do volume de vendas da 

empresa e de sua polftica de estocagem. 

De acordo com Padoveze e Benedicta (2004, p. 156), o Prazo Medio dos 

Estoques pode ser calculado pela formula ( observa-se que, com o valor do Giro dos 

Estoques, basta apenas dividir os 360 dias do perfodo por esse Giro): 

DiasemEstoqu.e 
((EstoquedosPrc<tiutos Acabad0s}X360 dias) 

(Casto dos pm•t.lht!i:>SV€nciidos) 

Entretanto, nota-se que o Prazo Medio de Rota<;ao dos Estoques pode sofrer 

influencia do metodo de avalia<;ao dos estoques utilizado pela empresa. Uma forma 

de reduzir essa diferen<;a e, segundo Reis (2003, p. 141 ), calcular uma media 

mensal dos estoques, para s6 entao calcular o Prazo medio de Estocagem. 

Contudo, "se a empresa nao tiver urn controle diario de entradas e safdas dos 

estoques ( ou se essa informa<;ao nao for passada ao analista) e se nao for possivel 

trabalhar com os saldos mensais, nao restara outra alternativa senao a de utilizar os 

valores iniciais e finais" (REIS, 2003, p. 141 ). 

Alem do metodo de avalia<;ao dos estoques, o Prazo medio de estocagem 

depende da atividade da empresa. De acordo com ludfcibus (2006a, p. 303), "( ... ) o 

fndice deve ser mais alto para uma empresa varejista de generos alimentfcios do 

que para uma loja de j6ias de alta qualidade ( ... )", pois os estoques da primeira 

empresa tendem a girar mais rapido, enquanto que as j6ias sao vendidas com 

menos frequencia. 

2. 7.3 Prazo Medio de Recebimento 

0 Prazo Medio de Recebimento indica "( ... ) quantos dias, em media, a 
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empresa leva para receber suas vendas ( ... )" (SILVA, 2001, p. 247), sendo que o 

valor das duplicatas a receber decorre do montante de vendas a prazo e da politica 

de concessao de prazos aos clientes para pagamento. 

Para Reis (2003, p. 143), pode-se calcular o Prazo Medio de Recebimento 

pela formula: 

360 

Contudo, para Silva (2001, p. 248), o calculo do prazo Medio de 

Recebimento e dado pela formula; 

Acerca dos parametros de compara<;ao, observa-se que nao ha um 

parametro referendal de Prazo medio de Pagamento no mercado, pois depende do 

tipo de produto e das caracterlsticas do setor no qual a empresa esta inserida. 

Assim, entende-se que "( ... ) esse indicador depende da politica de credito que a 

empresa consegue ou pode atribuir a seus clientes ( ... )" (PADOVEZE, 2000, p. 154-

155). Deve-se levar em conta que as empresas tendem a adotar politicas diferentes 

de concessao de credito aos seus clientes, o que torna a compara<;ao de Prazos de 

Recebimento entre empresas, ate as de mesmo ramo, delicado. Algumas vezes, a 

empresa, "( ... ) com o objetivo de conquistar novos mercados, ( ... ) diminui seu grau 

de exig€mcia na analise do risco de seus clientes, o que podera trazer maior volume 

de incobraveis, ao mesmo tempo em que os gastos com cobranc;a e outras fun<;6es 

administrativas crescerao" (SILVA, 2001, p. 248). 

Entretanto, recomenda-se que a empresa deve abreviar o prazo de 

recebimento de suas vendas, avaliando "( ... ) usos e costumes do ramo de negocio, 

pol ftica de maior ou menor abertura para o credito, efici€mcia do servi<;o de 

cobranc;as, situa<;ao financeira de liquidez (do mercado) etc." (IUDiCIBUS, 1998, p. 

107). Desta maneira, "( ... ) podera manter recursos disponfveis para outras 

aplica<;Oes mais rentaveis por prazos maiores, e elevar o giro de seus ativos, o que 

determina maior nivel de rentabilidade" (ASSAF NETO, 2007a, p. 122). 
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2. 7.4 Prazo Media de Pagamento 

0 Prazo Media de Pagamento "( ... ) revela o tempo media (expresso em 

meses ou dias) que a empresa tarda em pagar suas dividas (compras a prazo de 

fornecedores)" (ASSAF NETO, 2007a, p. 121 ). Assim, de acordo com Silva (2001, p. 

249) pode-se calcular o Prazo Media de Pagamento pela formula: 

Nota-se que a finalidade desse indicador e "( ... ) mostrar o prazo media que a 

empresa consegue para pagar seus fornecedores de materiais e servi<;os. Neste 

caso, a empresa e dependente da polftica de credito que OS fornecedores 

conseguem adotar'' (PADOVEZE, 2000, p. 155). 

Entretanto, normalmente a informa<;ao do valor das Compras nao esta 

disponfvel para o usuario externo nas demonstra<;<)es contabeis da empresa. 

Segundo Padoveze e Benedicta (2004, p. 155), esta informa<;ao "( ... ) pode ser 

estimada pelas formulas de inter-relacionamento entre as contas dos elementos 

contabeis envolvidos". Para empresas comerciais, o valor das compras e estimado 

"( ... )a partir da tradicional formula de calculo do custo da mercadoria vendida (CMV) 

( ... )"(SILVA, 2001, p. 249), isto e: 

Gusto das 1J£ercadorias ¥rem:lidas=EEu:.>fl.Ue lnicial+Compras -Estoque Final 

ou 

, 
Compras=Custo dasllli:m:adorras Ve:ndidas+ llstoque Final-Estoque lnicial 

No entanto, nas industrias pode-se "( ... ) desenvolver urn estudo por 

segmentos de atua<_;ao das empresas para saber a representatividade dos custos de 

mao-de-obra, mais outros custos de fabrica<;ao, em rela<;ao aos custos totais" 

(SILVA, 2001, p. 250). 
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Assim, deve-se atentar, tambem, para a problematica inflacionaria. Segundo 

Padoveze (2000, p. 155), "( ... ) o prazo de pagamento estara sempre influenciado 

pela taxa de custo financeiro embutido nas compras pelo fomecedor". Sugere-se 

analisar e considerar esse aspecto nas analises. 

2. 7.5 Cicio Operacional 

De acordo com Assaf Neto (2007a, p. 522), o "( ... ) ciclo operacional total e 

composto de todas as fases operacionais da empresa, iniciando-se no momento do 

recebimento dos materiais a serem utilizados no processo de produc;ao e 

encerrando-se na cobranc;a das vendas realizadas", ou seja, constitui-se no "( ... ) 

tempo medio que a empresa leva para produzir, vender e receber receita de seus 

produtos ( ... )" (PADOVEZE, 2000, p. 157). Assim, para Padoveze (2000, p. 157), 

para obter o Cicio Operacional basta"( ... ) somar o Prazo medio de Estocagem com 

o Prazo Medio de Recebimento ( ... )", ou seja: 

Para Padoveze e Benedicta (2004, p. 152) o Cicio operacional de uma 

empresa constitui-se conforme demonstrado na Figura 02. Nesta figura observa-se 

que o Cicio Operacional engloba todo o processo produtivo, desde o planejamento 

da produc;ao (momento TO), passando pela compra da materia-prima (momentos T1, 

T2 e T3), pela elaborac;Bo do produto (momentos t4 e T5), pela venda do produto ao 

cliente (momentos T6, T7 e T8) ate o recebimento do valor das vendas aos clientes 

(momento T9). 
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02- Cicio e Cicio Financeiro. 
Fonte: PADOVEZE e BENEDICTO, 2004, p. 152 

Entretanto, observa-se que "( ... ) o grau de variabilidade de cada fase 

operacional e determinado pela especificidade dos processes de produ~ao, da 

polftica de estocagem, dos . criterios de cobran~a. e pelas pr6prias condi~6es 

tecnol6gicas e ramos e sub-ramos de atividade ( ... )" (GAMA, MOURA, ALVES e 

SANTOS, 2006, s/p ). Este fato significa que nao ha um perfodo especffico de tempo 

comum a todas as empresas que represente os momentos TO a T9, pois depende 

de seu mercado e de suas politicas. Porem, entende-se que"( ... ) ciclos operacionais 

de Iongo prazo implicam em demandas de recursos financeiros por maiores 

perfodos de tempo, acarretando, consequentemente, maiores encargos financeiros" 

(GAMA, MOURA, ALVES e SANTOS, 2006, s/p), ou seja, o ciclo operacional 

influencia todo o processo da empresa, inclusive as opera~6es para manuten~ao de 

sua atividade. 

2.7.6 Cicio Financeiro 

Segundo Padoveze e Benedicta (2004, p. 153), "o ciclo financeiro 

normalmente e diferente do ciclo economico, pois os mementos de pagamentos e 
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recebimentos dos valores dos eventos econ6micos sao normalmente prolongados 

por prazos de pagamentos e recebimento". Assim, o Cicio Financeiro "( ... )eo ciclo 

operacional deduzido do prazo medio de pagamento ( ... )" (PADOVEZE, 2000, p. 

157). 

Cido Financrnro=Cido Op-erational-PrazoMedio ,-Jg &cebimento 

ou 

Cicio Finance ira = Prazo Media do Estoque + Prazo Media de Recebimento - Prazo media de 
Pagamento 

Segundo Assaf Neto (2007a, p. 522) o ciclo financeiro "( ... ) identifica as 

necessidades de recursos da empresa que ocorrem desde o momento do 

pagamento aos fornecedores ate o efetivo recebimento das vend as realizadas", ou, 

conforme afirmam Gama, Moura, Alves e Santos (2006, s/p) "( ... ) o ciclo financeiro 

se inicia com o primeiro desembolso e termina, muitas vezes, com o recebimento da 

venda". 

Analisando a Figura 02 do presente trabalho, nota-se que, para Padoveze e 

Benedicto (2004, p. 152) o Cicio Financeiro come<;a no final do momento T3, ap6s o 

pagamento das compras de mercadorias aos fornecedores, passando pelos 

momentos T 4 e T5, com a elabora<;ao dos produtos para venda, pelos momentos T6 

a T8, com a venda dos produtos aos clientes, terminando no momenta T9, como 

efetivo recebimento dos valores das vendas dos clientes. Observa-se que, a 

exemplo do ciclo operacional, o ciclo financeiro tambem tern seu perfodo de tempo 

determinado pelo ramo no qual a empresa atua e pelas suas polfticas de pagamento 

e recebimento. Desta forma, nao ha urn unico espa<;o de tempo especffico 

determinante dos perfodos T3 a T9 que seja comum a todos os tipos de empresa, 

pois tal perfodo depende, dentre outros, dos aspectos acima mencionados. 

2.8 ANALISE DO CAPITAL DE GIRO 

A analise do capital de giro complementa o estudo da liquidez e fornece 

informa<;oes sobre os recursos exigidos pelas empresas que financiam o seu ciclo 
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operacional. Para Padoveze e Benedicta (2004, p. 230-231 ), os componentes do 

capital de giro sao "( ... ) todas as contas do ativo circulante e do passive circulante 

( ... )". Desta mane ira, seus principais elementos sao: disponibilidades, contas a 

receber de clientes, estoques, contas a pagar a fornecedores, outras contas a pagar, 

salaries e encargos a pagar, impostos a recolher sobre mercadorias, impostos a 

recuperar, provisoes, tftulos descontados, adiantamentos a fornecedores e de 

clientes, emprestimos e dividendos a distribuir. Segundo ludicibus (2006a, p. 227-

228) "( ... ) relaciona-se como capital de giro (capital circulante) as contas que fazem 

parte do ciclo operacional da empresa". 

De acordo com Assaf Neto (2007a, p. 515), "a administra9c9o do capital de 

giro ( circulante) envolve basicamente as decisoes de compra e venda tomadas pel a 

empresa, assim como suas mais diversas atividades operacionais e financeiras". 

Desta forma, tal administra<;ao deve possibilitar a empresa a consecu<;8o de "( ... ) 

sua politica de estocagem, compra de materiais, produ9ao, venda de produtos e 

mercadorias e prazo de recebimento (_ .. )"(ASSAF NETO, 2007a, p. 515). 

Para a analise do capital de giro, sera realizado urn estudo sobre o Capital 

Circulante Uquido da empresa, visto a seguir. 

2.8.1 Capital Circulante Uquido 

Segundo Assaf Neto (2007a, p. 518), o capital circulante liquido e 

representado pelo "( ... )valor liquido das aplica¢es (deduzidas das dividas de curto 

prazo) processadas no ativo (capital) circulante da empresa". Assim, de acordo com 

Silva (2001, p. 350), pode-se obter esse resultado pela diferen99 entre o ativo 

circulante e o passive circulante, 

Para Assaf Neto (2007a, p. 518), existe uma corrente mais rigorosa, que 

considera como capital circulante liquido a parcela "( ... ) do financiamento total de 

Iongo prazo que excede as aplica¢es tam bern de Iongo prazo". Dessa forma, 

obtem-se a parcela dos recursos de Iongo prazo aplicados no circulante, utilizando

se a formula: 
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Segundo ludicibus (2006b, p. 382), 

( ... ) caso a entidade possua fontes de recursos de Iongo prazo superiores 
aos investimentos de Iongo prazo, o CCL [capital circulante lfquido] sera 
positivo, o que implica a sobra de fontes de financiamento de Iongo prazo 
em relac;Bo aos investimentos de Iongo prazo. Portanto, essa sobra esta 
necessariamente aplicada em investimento liquido de curto prazo, indicando 
a existencia de uma folga financeira de curto prazo, que e o significado 
financeiro do CCL 

Desta forma, de acordo com Silva (2001, p. 350), "a qualidade da liquidez, 

tomando como base o CCL, dependera do segmento em que a empresa atua". 

Como, por exemplo, nos supermercados, que compram a prazo e vendem a vista, o 

prazo de pagamentos das compras e superior ao prazo de rota98o dos estoques; 

assim, o seu Capital Circulante lfquido pode estar negative, sem prejudicar sua 

liquidez. Por outre lado, empresas com Capital Circulante Uquido positive podem 

apresentar dificuldade financeira, dependendo da compatibilidade de seus prazos de 

pagamento e recebimento. 

2.8.2 Necessidade do Capital Circulante Uquido 

Para que se possa avaliar corretamente o capital de giro, e precise avaliar a 

Necessidade do Capital Circulante Uquido. Para Assaf Neto (2007a, p. 537), tal 

necessidade "( ... ) reflete o volume liquido de recursos demandados pelo ciclo 

operacional da empresa, determinado em fun98o de suas polfticas de compras, 

vendas e estocagem". Assim, entende-se que a Necessidade do Capital Circulante 

Uquido corresponde a efetiva necessidade de investimento para a manuten9ao da 

liquidez face a incertezas. 

Segundo Lima (2005, p. 01 ), "como a necessidade de capital de giro deixa 

de fora os saldo das contas nao-ciclicas do ativo e do passive circulante (contas 

erraticas), tern que a necessidade de capital de giro e necessariamente diferente do 

capital de giro". Assim, para este autor, a Necessidade do Capital Circulante Uquido 

pode ser calculada pela formula: 
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N~c~smdaded€CapitalCirculanteLfquido=(AtivoCirculante-Atiwfmanceiro)-(PasoivoCirculanw-PassiwFinanc~iro) 

Entretanto, para Matarazzo (2003, p. 338), a Necessidade de Capital 

Circulante Liquido pode ser calculada pela formula: 

Necessidade de Capital Circulante Liquido=AtivoCirculante Operacional-Passivo Circulante Operacional 

Matarazzo (2003, p. 338) afirma que existem tres possiveis situagoes de 

relagao entre o Ativo Circulante Operacional (ACO) e o Passive Circulante 

Operacional (PCO): 

1) ACO > PCO: situagao normal da maioria das empresas; ha uma Necessidade 

de Capital para a qual a empresa deve encontrar fontes adequadas de 

financiamento; 

2) ACO = PCO: a empresa nao tern necessidade para o giro; 

3) ACO < PCO: a empresa possui mais financiamentos operacionais do que 

investimentos operacionais. 

Para Lima (2005, p. 03), conforme a formula acima exposta, "o aumento do 

capital de giro deve ser suficiente para, pelo menos, cobrir os aumentos da 

necessidade de capital de giro". Caso o aumento da necessidade de capital de giro 

seja superior aos aumentos do capital de giro, tem-se configurada uma diminuigao 

do saldo de tesouraria, o chamado "efeito tesoura" (LIMA, 2005, p. 04). Tal efeito 

pode ocorrer em virtude de decis6es economicas da empresa, tais como (a) elevado 

ciclo financeiro; (b) decisoes de imobilizagoes; (c) obtengao de recursos de curta 

prazo junto a institui¢es financeiras, ou uma combinagao de duas ou tres dessas 

condigoes. 

2.8.3 indice de Capital Circulante Liquido 

0 indice do Capital Circulante Lfquido tambem auxilia na interpretagao dos 

resultados do Capital Circulante Uquido, pais fornece elementos de complemento da 
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avaliac;Bo da empresa, informando quanto do Capital circulante corresponde as 

Receitas liquidas. Segundo Athar (2007, s/p), "quando a comparac;Bo e feita entre 

uma parte e o total, o resultado obtido tambem pode ser aplicado sob a forma 

percentual, que e a forma mais elementar e mais intuitiva de comparac;ao de valores 

numericos". 

De acordo com Gitman (2000, p. 133-134), o capital circulante liquido, apesar 

de nao ser realmente urn indice, e uma medida comum da liquidez global de uma 

empresa. Este numero nao e util para comparar o desempenho de diferentes 

empresas, mas ele pode ser bastante util para o controle interno. Uma comparac;ao 

de series temporais do capital circulante liquido da empresa e muitas vezes util para 

avaliar suas operac;Oes. 

Segundo este autor (GITMAN, 2000, p. 133-134), para se fazer 

comparac;Oes cross-sectional, assim como de series temporais melhores, pode-se 

calcular o indice de capital circulante liquido. Trata-se de uma medida relativa de 

liquidez a qual mostra a folga financeira a curto prazo em relac;Bo ao volume de 

vendas. Em geral, quanto maior for esse valor, maior sera a liquidez da empresa. 

Devido a natureza relativa dessa medida, eta e muitas vezes usada para fazer 

comparac;Oes de liquidez. 

Assim, nota-se que, segundo Gitman (2000, p. 133-134), esse indice pode 

ser calculado pela formula: 

Observa-se que, "( ... ) uma boa administrac;Bo do capital de giro envolve alta 

rotac;ao (giro) do circulante, tornando mais dinamico o seu fluxo de operac;Oes. Esse 

incremento de atividade no capital de giro proporciona, de forma favoravel a 

empresa, menor necessidade de imobilizac;Bo de capital circulante e consequente 

incentivo ao aumento da rentabilidade" (GAMA, MOURA, ALVES e SANTOS, 2006, 

s/p ). lsto significa que, quanto maior o Capital Circulante Uquido, maior sera a sua 

proporc;Bo relativa as Receitas Uquidas e, portanto, maior sera a sua possibilidade 

de dinamicidade nas operac;oes. 

De acordo com Assaf Neto (2007a, p. 541-542), "em situac;Oes de expansao 

da atividade operacional de uma empresa, e fundamental para a manutenc;ao de seu 
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equilibrio financeiro a presen9B de urn lastro financeiro direcionado a suportar essas 

necessidades crescentes de recursos". Nas situac;oes em que a em pre sa cresce 

"( ... ) sem o adequado suporte financeiro para cobrir as necessidades adicionais de 

investimento em giro, a empresa e levada geralmente a se financiar com creditos 

onerosos de curto prazo, tornando seus neg6cios dependentes da manuten<;ao 

desses passivos". Portanto, entende-se que a analise da rela<;So entre o Capital 

Circulante e a Receita Uquida demonstra se a empresa consegue acompanhar o 

crescimento das vendas com as atividades operacionais. 

Contudo, apesar da nao considerado por muitos autores, entende-se que o 

lndice de Capital Circulante Uquido e urn dos mais importantes para a analise do 

Capital Circulante, pois tern rela<;So com a Receita Uquida, transformando a 

compara~o entre as empresas mais efetiva. Assim, com os dados do lndice do 

Capital Circulante Uquido e da diferen9B entre o Capital Circulante Uquido e a 

Necessidade de Capital Circulante Uquido, pode-se tra9Br urn quadro da 

composi<;So dos recursos da empresa, referenciando sua existencia com a real 

necessidade pela organiza<;ao. 

2.8.4 Analise dinamica do Capital de Giro - Modelo Fleuriet 

A chamada Analise Avanc;ada ou Analise Dinamica do Capital de Giro e urn 

modelo proposto pelo frances Michel Fleuriet no qual sao utilizadas, para fins de 

analise, subdivisoes do ativo circulante e do passivo circulante de acordo com a 

natureza de seus componentes: financeira (erratica) e operacional (ou cfclica). 0 

Modelo estabelece, atraves de relac;oes entre os itens de ativo e passivo circulantes, 

se uma empresa esta ou nao em equilibria financeiro 

De acordo com Braga (1991), essa metodologia permite avaliar rapidamente 

a situa<;ao financeira das empresas atraves da classifica<;So dos balanc;os em urn 

dos seis tipos possfveis de configurac;oes de determinados elementos patrimoniais. 

lnicialmente, o Modelo prop6e uma nova classifica<;So gerencial para as contas de 

ativo e passivo circulante, segundo sua natureza financeira ou operacional, sendo 

essa segrega<;ao essencial para o processo de avalia<;So das necessidades de 

capital de giro, conforme verificado a seguir: 

• Ativo circulante: subdividido em Ativo Circulante Financeiro (ACF) ou 
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Erratico e o Ativo Circulante Operacional (ACO) ou Ciclico. 0 primeiro e 
constitufdo por elementos essencialmente financeiros, como caixa, bancos, 

aplica¢es financeiras e titulos de curto prazo. Por outro lado, o Ativo 

Circulante Operacional (ACO) ou Ciclico e composto pelas contas 

relacionadas as atividades operacionais da empresa, como estoques, 

duplicatas a receber e provisao para creditos de liquida<;ao duvidosa, sendo 

influenciados pelo volume de neg6cios ou por caracteristicas das fases do 

ciclo operacional , como prazos de estocagem ou polftica de prazos de venda. 

• Passive Circulante: subdividido em Passive Circulante Financeiro (PCF) ou 

Erratico e o Passive Circulante Operacional (PCO) ou Cfclico. 0 PCF e 

composto por emprestimos, financiamentos bancarios, duplicatas · 

descontadas, parcela de curto prazo referents a emprestimos de Iongo prazo 

e dividendos. 0 PCO e formado pelas obrigag6es de curto prazo da empresa, 

diretamente identificaveis com seu ciclo operacional (fornecedores, salaries e 

encargos e impostos e taxas). 

Segundo Assaf Neto e Silva (2002, p.63), 

( ... ) quando a atividade operacional da empresa criar urn fluxo de said as de 
caixa mais rapido que o da entrada (os pagamentos dos fatores de 
prodw;ao ocorrem antes ao recebimento da venda, por exemplo), identifica
se claramente uma necessidade permanente de investimento em seu giro, 
que e apurada pela diferen~a entre os ativos e passives ciclicos. 

Combinando-se as variaveis Capital Circulante Lfquido, Necessidade de 

Capital de Giro e Saldo de Tesouraria, Fleuriet propos seis tipos de situa<;ao 

financeira posslveis para uma empresa. Segundo Braga (1991 ), as classifica¢es 

sao as seguintes: 

>0 <0 CCL> NCCL Excerente 

II >0 >0 CCL> NCCL Salida 

Ill >0 >0 CCL< NCCL lnsatisfat6ria 

IV <0 >0 CCL< NCCL Pessima 

v <0 <0 CCL< NCCL Muito Ruim 

VI <0 <0 CCL> NCCL Alto Risco 

Figura 03 - Tipos de Estrutura de Balan~o 
Fonte: adaptado de Braga (1991) 
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• Tipo I - Excelente: demonstram excelente liquidez e boa folga financeira 

para honrar as exigibilidades de curto prazo, pois apresentam recursos 

permanentes aplicados no ativo. Segundo Braga (1991, p. 11), 

"supermercados e empresas varejistas de artigos populares costumam 

apresentar balanc;os com a configurac;Bo do tipo I, porque compram a prazo, 

giram rapidamente os estoques e vendem a vista". 

• Tipo II - Salida: os recursos permanentes aplicados no capital de giro lfquido 

suprem a insufici€mcia do Passivo Circulante Cfclico, e ainda permitem a 

manutenc;Bo de urn saldo positivo de tesouraria. A necessidade de capital de 

giro positiva, segundo Braga (1991, p. 11 ), "significa que os passivos 

circulantes cfclicos sao insuficientes para atender as necessidades de 

financiamentos dos ativos operacionais de curto prazo, representado pelo 

ativo circulante cfclico". 

• Tipo Ill - lnsatisfatoria: Este tipo de estrutura de balanc;o, de acordo com 

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

fato de o CCL ser inferior ao JOG [NCCL]. As empresas que possuem este 

tipo de estrutura patrimonial sao bastante dependentes de emprestimos de 

curto prazo para financiar suas operac;oes". 

• Tipo IV - Pessima: A ocorrencia simuiUmea de NCCL positivo e de CCL 

negativo indica uma pessima situac;ao financeira, com a possibilidade de 

agravamento com a expansao dos neg6cios, evidenciado pelo crescimento do 

saldo negativo de tesouraria. De acordo com Braga (1991, p. 12), "empresas 

privadas com este tipo de balanc;o estariam a beira da falencia, a menos que 

seus acionistas controladores pudessem fornecer-lhe algum tipo de apoio 

externo". 

• Tipo V - Muito Ruim: Neste tipo de balanc;o a situac;Bo financeira e muito 

ruim, porem me nos grave do que o tipo IV, pois segundo Braga ( 1991, p. 12), 

"esta situac;ao se deve ao fato de os passivos circulantes operacionais 

excederem as necessidades de recursos para financiar os ativos circulantes 

operacionais". Jsto au menta os efeitos negativos sobre o sal do de tesouraria e 

demonstra a existencia de risco de solvencia da empresa. 

• Tipo VI - Alto Risco: A estrutura financeira do tipo VI revela uma situac;Bo 

financeira de alto risco, pois o CCL eo NCCL permanecem negativos, porem 
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o valor da NCCL e inferior ao do CCL Este tipo de estrutura revela que a 

empresa estaria desviando sobras de recursos de curto prazo para ativos nao 

circulantes e mantendo urn saldo positivo de tesouraria. Empresas nesta 

situa<;ao apresentam alto risco de insolvemcia. Conforme Braga (1991, p. 12), 

"uma situat;ao como esta nao poderia ser mantida por muito tempo, pois uma 

queda no volume de vendas esgotaria rapidamente a parcela excedente do 

PCC, invertendo o sinal do lOG [NCCL] e do saldo de tesouraria". 
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3 METODOLOGIA 

Neste t6pico sao abordados os aspectos de enquadramento metodol6gico 

da pesquisa, tais como sua abordagem, seus objetivos e procedimentos. Discorre, 

tambem, sobre a descric;ao da amostra escolhida e os metodos de coleta e analise 

dos dados. 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLOGICO 

0 presente estudo configura-se em uma analise qualitativa dos dados 

financeiros das empresas, visando uma posterior comparac;ao entre os mesmos. A 

amostra foi selecionada arbitrariamente pela pesquisadora, para que se pudesse 

analisar uma parcela do setor de avia<;Bo. Foram empregados os bancos de dados 

disponfveis no site da Bovespa, com as informac;oes divulgadas pelas empresas 

para seus acionistas. Os dados foram analisados a luz da teoria Contabil vigente. 

3.1.1 Quanto a abordagem do problema 

0 presente trabalho caracteriza-se em uma abordagem qualitativa. De 

acordo com Godoy (1995, p.62), a pesquisa qualitativa destaca-se pela 

peculiaridade de suas caracterfsticas, tais como: o ambiente natural como fonte 

direta de dados e 0 pesquisador como instrumento fundamental; 0 carater descritivo; 

o significado que as pessoas dao as coisas e a sua vida como preocupac;ao do 

investigador e o enfoque indutivo. 0 estudo qualitative visa, desta forma, o estudo 
' 

detalhado de urn ambiente, de urn sujeito ou de uma situac;ao em particular. 

3.1.2 Quanto aos objetivos da pesquisa 

0 objetivo desta pesquisa e descritivo, pois visa analisar, observar e 

classificar os fatos. Assim, para que os objetivos do presente trabalho sejam 

alcanc;ados, sera feita uma analise documental das empresas em questao, utilizando 
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OS metodos de pesquisa bibliografica e de pesquisa documental, que possibilitarao a 

coleta dos dados necessarios e a realiza9Bo das etapas previstas. 

De acordo com Eco (2003, p. 42) a pesquisa bibliografica faz-se importante 

na medida em que "organizar uma bibliografia significa buscar aquila cuja exist€mcia 

ainda se ignora". Segundo este autor, qualquer tipo de "( ... ) experiencia deve ser 

enquadrada numa discussao da literatura cientifica precedente, de sorte que 

tambem af os livros entram em jogo" (ECO, 2003, p. 77). Observa-se, portanto, que 

este tipo de pesquisa fundamenta-se na contribui9Bo de diversos autores acerca do 

assunto tratado na pesquisa. As informa¢es sao coletadas e discutidas em 

momenta oportuno no trabalho, tornando-se, assim, de fundamental importancia 

para embasar a pratica realizada. 

3.1.3 Quanta aos procedimentos da pesquisa 

Sobre os procedimentos, este trabalho caracteriza-se em uma analise 

documental, pais objetiva realizar um estudo, de acordo com os dados contabeis e 

financeiros divulgados pelas duas empresas no site da Bovespa. 

A respeito da pesquisa documental, Oliveira (2003, p. 64) afirma que"( ... ) e 

a forma de coleta de dados em rela9Bo a documentos escritos ou nao, denominados 

Fontes primaries". De acordo com Kerlinger (1980, p. 348), "uma Fonte primaria eo 

reposit6rio original de um dado hist6rico, como o relata de um acontecimento feito 

por uma testemunha ocular, uma fotografia, minutas de reunioes, e um registro 

original de um acontecimento", enquanto que uma fonte secundaria "e um relato ou 

fonte de informa9Bo distante um ou mais passos da fonte original" (KERLINGER, 

1980, p. 348). 

Na presente pesquisa serao utilizados dados fornecidos pelas empresas 

para realiza9Bo das etapas previstas, ou seja, fontes primarias. Para tal, serao 

utilizados atas, registros, comunicados, demonstratives e demais registros contabeis 

disponfveis no site da Bovespa e necessarios para a efetiva<;ao dos calculos, os 

chamados "arquivos particulares" (OLIVEIRA, 2003, p. 64). 

Desta maneira, a analise documental e o metoda que possibilita a 

abordagem de dados qualitativos, complementando informa9oes obtidas por outras 

tecnicas e respondendo aspectos novas de um tema ou problema. Ludke e Andre 
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(1986) consideram que a analise documental e uma busca pela identificac;ao de 

informac;Oes factuais a partir de questoes ou hip6teses de interesses. Os 

documentos constituem uma fonte estavel e rica que podem ser consultados varias 

vezes, alem de servirem de base para diferentes estudos. Esses documentos 

contem evidencias que fundamentam as afirmac;Oes e declarac;Oes do pesquisador, 

sendo uma fonte natural de informac;oes. Assim, no presente trabalho, buscar-se-a 

verificar os documentos fornecidos pela empresa, que servirao de base para a 

analise economico-financeira e para as demais analises necessarias a realizac;ao 

das etapas e dos objetivos propostos. 

Para que a analise das demonstrac;Oes contabeis fosse realizada, alguns 

procedimentos foram adotados, tais como: 

1) busca das informac;Oes necessarias no site da Bovespa; 

2) correc;Bo das informac;Oes dos anos de 2007, 2008 e 2009 pelo indice IGP-M, 

disponivel no site do Banco Central, a saber: 2007 = indice de 1,0982474; 

2008 = indice de 0,9815995; 2009 = fndice de 1 ,00; 

3) calculo das analises vertical, horizontal e dos indices selecionados; 

4) analise e comparac;ao dos resultados obtidos das duas empresas. 

3.2 DESCRICAO DA AMOSTRA, COLETA E ANALISE DE DADOS 

A Gol Linhas Aereas lnteligentes expandiu sua frota de seis para 108 

aeronaves em apenas nove anos, estabelecendo-se como uma das empresas 

aereas de baixo custo que crescem mais rapido no mundo. A Companhia oferece 

atualmente a mais extensa malha de rotas na America do Sui: sao cerca de 860 

voos diarios para 61 destinos, em dez paises (GOL, 2010a). 

0 modelo de neg6cios da Gol e focado em reduc;ao de custos, e sua 

estrategia e pautada no crescimento rentavel, por meio de uma estrutura de baixo 

custo e alta qualidade no atendimento ao cliente. Atraves deste modelo de neg6cio, 

a Gol revolucionou a industria aerea brasileira e se tornou uma referencia no 

mercado internacional. 

A missao da empresa e "aproximar pessoas com seguranc;a e inteligemcia" 

(GOL, 201 Oa) e sua visao e "ser a melhor empresa para viajar, trabalhar e investir'' 
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(GOL, 2010a). Dentre seus valores, citam-se a seguran98, inova9ao, foco no cliente, 

orienta98o para resultados e sustentabilidade. 

A TAM foi criada em 1961 como a Taxi Aereo Marilia, a partir da uniao de 

dez jovens pilotos de monomotores. Na epoca, eles faziam o transporte de cargas e 

de passageiros entre o Parana e os Estados de Sao Paulo e do Mato Grosso. Ap6s 

seis anos, o grupo foi comprado pelo empresario Orlando Ometto, e teve a sua sede 

alterada para Sao Paulo, mudando tambem o seu perfil ao come98r a transportar 

apenas malotes (TAM, 2010a). 

A empresa encerrou o ano de 2009 com uma frota de 132 avioes. Neste ano 

mesmo, uma das prioridades da TAM foi o preparative para o ingresso da 

companhia na Star Alliance, a maior alian98 mundial de empresas aereas. A alian9a 

oferece o acesso a 1.077 aeroportos, localizados em 175 pafses ao redor do mundo. 

A visao da empresa e "trabalhar com o Espfrito de Servir faz as pessoas 

mais felizes" (TAM, 201 Oa) e sua missao e "ser a companhia aerea preferida das 

pessoas, com alegria, criatividade, respeito e responsabilidade" (TAM, 2010a). 

Os demonstratives contabeis das empresas a serem utilizados estao 

disponfveis no site da Bovespa. 
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4 ANALISE DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS TAM E 

GOL 

4.1 CARACTERIZACAO DO NiVEL 2 DE GOVERNANCA CORPORATIVA DA 

BOVESPA 

As duas empresas relacionadas neste estudo fazem parte do N fvel 2 de 

Governan98 Corporativa da Bovespa. Estes nfveis foram implantados no ano de 

2000 pela Bolsa de Valores de Sao Paulo e funcionam como urn sistema de 

monitoramento e dire<;ao das sociedades, envolvendo acionistas e cotistas. Desta 

forma, as empresas conferem maior credibilidade ao mercado acionario e aumentam 

a confian<;a dos investidores na capta<;ao de recursos. 

Segundo a Bovespa (201 0), as companhias listadas no Nfvel 2 devem 

procurar manter as seguintes praticas empresariais: 

• Extensao para todos os acionistas detentores de a¢es ordinarias das 

mesmas condic;Oes obtidas pelos controladores quando da venda do 

controle da companhia e de, no mfnimo, 80% (oitenta por cento) deste 

valor para os detentores de a¢es preferenciais (tag along). 

• Direito de voto as ac;Oes preferenciais em algumas materias, tais como, 

transforma<;ao, incorpora<;ao, fusao ou cisao da companhia e aprova<;ao de 

contratos entre a companhia e empresas do mesmo grupo sempre que, por 

for<;a de disposi<;ao legal ou estatutaria, sejam deliberados em assembleia 

geral. 

• Realiza<;ao de uma oferta publica de aquisi<;ao de todas as ac;Oes em 

circula<;ao, no mfnimo, pelo valor economico, nas hip6teses de fechamento 

do capital ou cancelamento do registro de negocia<;ao neste Nfvel. 

• Conselho de Administra<;ao com mfnimo de 5 (cinco) membros e mandate 

unificado de ate 2 (dois) anos, permitida a reelei<;ao. No mfnimo, 20% (vinte 

por cento) dos membros deverao ser conselheiros independentes. 

• Melhoria nas informac;Oes prestadas, adicionando as lnforma<;6es 

Trimestrais (ITRs: documento que e enviado pelas companhias listadas a 

CVM e a BM&FBOVESPA, disponibilizado ao publico e que contem 
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demonstrac;Oes financeiras trimestrais) entre outras: demonstra<;oes 

financeiras consolidadas e a demonstra<;ao dos fluxos de caixa. 

• Melhoria nas informa<;oes relativas a cada exercfcio social, adicionando as 

Demonstrac;Oes Financeiras Padronizadas (DFPs: documento que e 

enviado pelas companhias listadas a CVM e a BM&FBOVESPA, 

disponibilizado ao publico e que contem demonstrac;Oes financeiras anuais) 

entre outras, a demonstra<;ao dos fluxos de caixa. 

• Divulga<;ao de demonstra<;oes financeiras de acordo com padroes 

internacionais IFRS ou US GAAP. 

• Melhoria nas informa<;oes prestadas, adicionando as lnforma<;oes Anuais 

(IANs: documento que e enviado pelas companhias listadas a CVM e a 

BM&FBOVESPA, disponibilizado ao publico e que contem informac;Oes 

corporativas) entre outras: a quantidade e caracterfsticas dos valores 

mobiliarios de emissao da companhia detidos pelos grupos de acionistas 

controladores, membros do Conselho de Administra<;ao, diretores e 

membros do Conselho Fiscal, de forma agregada, bern como a evolu<;ao 

dessas posic;Oes. 

• Realiza<;ao de reunioes publicas com analistas e investidores, ao menos 

uma vez por ano. 

• Apresenta<;ao de um calendario anual, no qual conste a programa<;ao dos 

principais eventos corporativos, tais como assembleias, divulga<;ao de 

resultados etc. 

• Divulga<;ao de termos dos contratos firmados entre a companhia e partes 

relacionadas. 

• Divulga<;ao, em bases mensais, das negociac;Oes de valores mobiliarios e 

derivatives de emissao da companhia por parte dos acionistas 

control adores. 

• Manuten<;ao em circula<;ao de uma parcela mfnima de ac;Qes, 

representando 25% (vinte e cinco por cento) do capital social da 

companhia. 

• Quando da realiza<;ao de distribui<;oes publicas de a<;oes, ado<;ao de 

mecanismos que favore<;am a dispersao do capital. 
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• Adesao a Camara de Arbitragem do Mercado para resolu98o de conflitos 

societarios. 

4.2 ANALISE DA EMPRESA TAM S.A. 

A TAM S.A. foi constitufda em 12 de maio de 1997 e seu objeto social e a 

participa9ao direta no capital de empresas dedicadas a atividade de transporte 

aereo. A Companhia e controladora da TAM Linhas Aereas S.A. ("TLA"), empresa 

que opera principalmente linhas regulares de transporte aereo de passageiros e 

cargas no pais e no exterior e da Transportes Aereos del Mercosur S.A. 

("Mercosur''), empresa de v6o regular sediada em Assun9ao, no Paraguai (TAM, 

2010b). 

Em 19 de dezembro de 2009, a Companhia assinou urn compromisso para a 

aquisi9ao da totalidade das a96es em circula9ao da Pantanal Lin has Aereas S.A., 

transa9ao esta autorizada pela ANAC em 18 de mar9o de 2010. Ressalta-se que a 

TAM S.A. optou pela nao ado9ao antecipada das normas internacionais IFRS no 

exercfcio findo em 31 de dezembro de 2009. 

Ao analisar o Patrim6nio Liquido da empresa nos ultimos tres anos de 

opera9ao, nota-se que a crise econ6mica mundial afetou as opera96es da empresa 

no ano de 2008, reduzindo seu Patrim6nio Liquido em 76,47°/o de 2007 para 2008. 

Entretanto, de 2008 para 2009, a empresa conseguiu apresentar urn crescimento de 

209,88°/o, representado, principalmente, por uma diminui9ao dos custos e uma 

tentativa de aumento da receita bruta, com a vincula9ao de vendas as classes C e 

D. Pode-se verificar este dado na Tabela 01 . 

2.05 Patrimonio Uquido 12,44% 209,88% 4,04% -76,47% 19,51% 

Fonte: elaborado pela autora 

0 Ativo t1 al da empresa TAM esta composto conforme verificado no Gr8fico 

01. 



Analise vertical- Ativo .. TAM 

Ativo Permanente 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 

AtivoCitculante 

O;OOiJf, 20,00% 40 .. 00% 60.00% 80 .. 00% 100,009·;:, 

Gnifico 01 -Analise Vertical (Ativo)- TAM 
Fonte: elaborado pela autora 
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111 2007 

2008 

2009 

0 Ativo Circulante representou 39,46°A> do total do Ativo total em 2007, 

caindo para 28,03% em 2008, chegando a representar 28,70%) do Ativo total em 

2009. Esse aumento mostra que a empresa esta tentando incrementar seu capital 

de giro para manter as opera96es e fazer frente as obrigac;oes de curto prazo. A 

Tabela 02 indica as contas do Ativo Circulante apresentadas pela TAM. 

Tabela 02 -Analise do Ativo Circulante- TAM 
· c:.•. · ::c'·=::: 2009~-r-- · -------:-_:''_:~ 2oo£f :---- ·.:·.'.:: 2007 .·: 

·'c ·,=a;;==:· .. : ..... ,.- - - .-. - ~ · - , -... tf ' ... ". --.- ~··='~'·· · ··d': .. :.-c '·''".'f ·· ··=·-·--- ·-·--··-··--··----··-·· ··.·:·:.vertical :::Hdtii6ritir2:\/~r1i6~r··: :·HoHicirit~t::-~··VeAifat •i 
.' ... ~ · · '9~:X:\~-·-:;~ ... ,,'\:,, 7:~C:rrC~~Lc .• ~·~· .. <8g.!l>·. -· · ···· .... ·· ···· ._ .... ;:- :·:·. ·. ·. ··· ·.·.·. -·, ···· ···· 
1.01 Ativo Circulante 28,70% 3,00% 28,03% 13,71% 39,46% 

1 :01.01 Disponibilidades 15,88% 11,04% 14,39% -19,24% 24,93% 

1.01.02 Creditos 8,54% -1,23% 8,70% -34,38% 8,97% 

1.01.02.01 Clientes 8,54% -1,23% 8,70% 10,28% 8,97% 

1.01.03 ' Estoques 1,49% -14,17% 1,74% 10,28% 1,55% 

1 .01 .04 Outros 2,80% -12,24% 3,21% 27,38% 4,02% 

1.01.04.01 Tributos a recuperar 0,76% -16,22% 0,91% -9,23% 0,83% 

1.01.04.02 IR/CS diferidos 0,28% -35,71% 0,44% 23,99% 

1 .01.04.03 Despesas do exercfcio seguinte 1,13% 1,62% 1,12% 1,87% 

1.01.04.20 Demais contas a receber 0,63% -14,43% 0,74% -31,89% 1,31% 

Fonte: elaborado pela autora 

A conta Clientes (cujo saldo apresentado no Balanc;o e lfquido) teve um 

aumento de 1 0,28°k de 2007 para 2008, porem apresentou uma reduc;ao de 2008 

para 2009 de 1 ,23%. Os percentuais de participa9ao em relac;ao ao Ativo Total 

foram de 8,97°k em 2007, 8,70°k em 2008 e 8,54°k em 2009. Esta propor9f3o 
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praticamente estavel demonstra que a empresa mantem uma polftica de vendas a 

prazo fixa, devido aos programas de Fideliza<;ao de Clientes. 

0 Prazo Medio de Recebimento dos clientes, representado pela divisao 

entre a media de Duplicatas a Receber eo valor das Vendas Lfquidas, foi de 37,50 

dias em 2008 e 41,05 dias em 2009. Este aumento de prazos provavelmente faz 

parte da nova polltica da empresa na tentativa de aumentar suas vendas e 

conquistar novos mercados consumidores. 

Tabela 03 - Prazo Medio de Recebimento - TAM 

2009 2008 
Dup\lcatas a receber med1a _ 

Prazo iVledio de Recebimento :;,;: Vendas Hquidas 
41,05 37,50 

Fonte: elaborado pela autora 

Os Estoques se mantiveram estaveis no decorrer dos tres anos, 

representando 1 ,55°A> do total do Ativo em 2007, 1,74% em 2008 e 1 ,49°A> em 2009. 

Os Estoques estao constituldos em grande parte de pec;as e materiais para reparo e 

manuten<;ao de aeronaves, incluindo, tambem, uniformes e itens de papelaria. 

0 Giro do Estoque, calculado pela divisao entre o Custo das Mercadorias 

Vendidas e o valor medic dos Estoques, em 2008 foi de 37,31 vezes, ja em 2009 foi 

de 34,32 vezes, o que significa que, nesses dois anos, os estoques de pe<;as e 

materiais para reparo e manuten<;ao de aeronaves da empresa giraram mais de 30 

vezes ao Iongo do seu exercicio financeiro. 

Considerando-se o Giro do Estoque, o Prazo Medio do Estoque da TAM 

ficou em 9,65 dias em 2008 e 10,49 dias em 2009, ou seja, os Estoques ficaram 

parados em media 1 0 dias ate sua utiliza<;ao. Este perfodo compreende desde a 

compra da materia-prima (pe<;as e materiais para reparo e manuten<;ao de 

aeronaves) ate a utiliza<;ao do produto no reparo das aeronaves. 0 aumento do 

Prazo Medio dos Estoques de 2008 para 2009 foi devido a uma queda do Giro do 

Estoque no mesmo perfodo. 

Tabela 04 -Giro e Prazo Medio Estoques - TAM 

2009 2008 
Custo das Mercadorias 

Giro do Estoque = _____ V_e_n_d._ld_a_s ____ = 34,32 37,31 

Estoque Mercadorias medio 



360 -----------= 10,49 
Gko do Estoque 

Fonte: elaborado pela autora 
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9,65 

Os Impastos a Recuperar representaram, em 2007, 0,83°/o do total do Ativo, 

em 2008, 0,91 °/o (acrescimo de 23,99%) e em 2009, 0,76°/o (decrescimo de 16,22°/o). 

Esses registros correspondem apenas aos Impastos que sao recuperaveis a curto 

prazo, conforme legislac;ao pertinente, como o ICMS gerado em determinadas 

operac;6es. 

As Disponibilidades, que sao os recursos de maior liquidez da empresa, 

possuem grande representatividade no Ativo Total (24,93% em 2007, 14,39°/o em 

2008 e 15,88°/o em 2009), mas obtiveram uma notavel reduc;ao de 2007 para 2008 

de 34,38%. Essa pode ser uma nova polftica da empresa em manter menos 

recursos disponfveis imediatamente para aplica-los em recursos com disponibilidade 

a Iongo prazo. 

Apesar dos esforc;os, a empresa tern apresentado Capital Circulante Lfquido 

negative, representado pela diferenc;a entre o Ativo Circulante e o Passivo 

Circulante. lsto mostra que a empresa nao conseguiria honrar suas obrigac;6es de 

curto prazo com os valores do seu Ativo Circulante e que esta indevidamente 

utilizando parte dos recursos obtidos com vencimento a curto prazo para financiar 

suas imobilizac;Oes, gerando uma descapitalizac;ao, pois os bens imobilizados nao 

sao facilmente transformados em disponibilidades. 

Em 2007 o Capital Circulante era de R$1.144.389, porem em 2008 a crise 

emergiu e apresentou resultado negative de R$295.618, devido a diminuic;8o do 

Ativo Circulante frente ao crescimento do Passive Circulante. Ja em 2009, ocorreu 

uma leve melhora nesse quadro, pois a falta de Capital Circulante diminuiu para 

R$85.531, devido ao fato de que nesse ano o Ativo Circulante cresceu mais do que 

o Passive Circulante. 

Para complementar essas informac;6es, pode-se analisar tambem o indice 

de Capital Circulante Lfquido, que mostra quanto o Capital Circulante Lfquido 

representa da Receita Lfquida de Vendas. Tem-se entao que em 2007 esse fndice 

foi de O, 128 indicando que a empresa esta com o Capital de Giro num montante 

equivalente a 0,1% da Receita Lfquida (que foi de R$ 8.952.006). No ano de 2008, 
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esse percentual diminuiu para 0,02%) da Receita Lfquida, que nesse ano foi de 

R$1 0.397.145, apresentando um agravamento do quadro negative. Ja em 2009, o 

percentual negative passou para 0,009% da Receita Lfquida, que foi R$9.900.321. 

Ao analisar exclusivamente as contas operacionais da empresa, ou seja, os 

Ativos e Passives de curto prazo que tem relagao direta com a operagao, nota-se um 

quadro um pouco menos confortavel, pois em 2007 a empresa precisou de 

R$658. 7 45 para bancar as operagoes; ja em 2008 essa necessidade subiu para 

R$1.957.544 e em 2009 ficou em R$1.203.242. 

Na literatura esses valores sao chamados de NCCL (Necessidade de Capital 

Circulante Lfquido) e como sao negatives mostram que, na opera<;ao, a empresa 

nao esta gerando mais recursos do que necessita, nao apresentando uma "folga" 

financeira que deveria ser gerada para manter uma liquidez face as incertezas e 

imprevistos que venham a acontecer, mas que estao sendo aplicados em outros 

ativos como, por exemplo, nos imobilizados. 

Reclassificando o Ativo e o Passive Circulante segundo o Modele Fleuriet, 

obtem-se a estrutura relacionada na Tabela 05 e na Figura 04: 

1 Ativo Total 13.137.213 13.060.973 11.486.226 

1.01 ATIVO CIRCULANTE 3.770.666 3.660.730 4.532.743 

ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO 2.086.194 1.878.836 2.862.996 

1.01.01 Disponibilidades 2.086.194 1.878.836 2.862.996 

ATIVO CIRCULANTE OPERACIONAL 1.684.472 1.781.894 1.669.747 

1.01.02 Creditos 1.121.979 1.135.945 1.030.077 

1.01.03 Estoques 195.092 227.295 178.433 

1.01.04 Outros 367.401 418.653 461.236 

1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 9.366.547 9.400.242 6.953.483 

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 990.818 1.353.524 642.996 

1.02.02 Ativo Permanente 8.375.729 8.046.719 6.310.487 

2 Passivo Total 13.137.213 13.060.973 11.486.226 

2.01 PASSIVO CIRCULANTE 3.856.197 3.956.348 3.388.354 

PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO 968.483 216.910 1.059.861 

2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 458.602 188.305 944.793 

2.01.02 Debentures 275.896 28.017 35.319 

2.01 .05 Dividendos a Pagar 233.985 587,978101 79.750 



2.01.03 

2.01.04 

2.01.06 

2.01.07 

2.01.08 

2.02 

2.02.01 

2.03 

2.04 

2.05 

PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL 2.887.714 3.739.438 

Fornecedores 430.982 477.151 

lmpostos, Taxas e Contribui96es 179.662 241.834 

Provisoes 0 0 

Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 

Outros 2.277.070 3.020.453 

PASSIVO NAO CIRCULANTE 9.281.016 9.104.625 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 7.643.155 8.573.026 

Resultados de Exercicios Futuros 0 0 

Part. de Acionistas Nao Controladores 3.408 4.156 

Patrim6nio Uquido 1.634.453 527.443 

Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 04- Reclassifica<;ao Balan<;o pelo Modelo Fleuriet- TAM 
Fonte: elaborado pela autora 
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2.328.492 

468.793 

119.768 

0 

0 

1.739.930 

8.097.872 

5.853.543 

0 

2.887 

2.241.442 

De acordo com a classifica98o proposta por Fleuriet, observa-se que a 

empresa apresenta urn Saldo de Tesouraria positivo nos tres anos, conforme 

verificado na Tabela 06. Contudo, segundo a classifica98o dos outros Indices da 

Analise Dinamica, verifica-se que a empresa esta caracterizada como Alto Risco nos 

anos de 2008 e 2009, devido ao saldo negative do Capital Circulante Lfquido. 

Entretanto, no anode 2007, como a empresa obteve saldo positivo no CCL, sua 

situa98o foi considerada Excelente. 

Tabela 06- Reclassifica<;Bo pelo Modelo Fleuriet- TAM 

2009 2008 2007 

CCL= AC-PC -85.531 -295.618 1.144.389 

NCG = ACO-PCO -1.203.242 -1.957.544 -658.745 

ST=ACF-PCF 1.117.711 1.661.926 1.803.134 
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Excelente 

Fonte: elaborado pela autora 

0 grupo Ativo Realizavel a Longo prazo, que registra os valores que a 

empresa tern a receber ap6s o exercicio seguinte ao fechamento do balango, teve 

uma pequena participacao no total do Ativo pois em 2007 sua representacao foi de 

5,60°A>, subindo para 10,36% em 2008 (crescimento de 110,50°k) e caindo para 

7,54°A> em 2009 (decrescimo de 26,80°A>). A Tabela 07 indica as contas do Ativo 

Realizavel a Longo Prazo apresentadas pela TAM. 

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 7,54% -26,80% 10,36% 110,50% 5,60% 

1.02.01.03 Outros 7,54% . -26,80% 10,36% 110,50% 5,60% 

1.02.01 .03.01 Caixa restrito 0,60% 

1.02.01.03.02 Depositos em garantia 0,45% -47,79% 0,87% -35,72% 1,54% 

1.02.01.03.03 IR/CS diferidos 3,16% -41,23% 5,40% 169,37% 2,28% 

1.02.01.03.04 Pre-pagamento de manutenyao 3,11% -3,82% 3,25% 223,38% 1,14% 

1.02.01.03.20 Demais contas a receber 0,22% -73,78% 0,83% 50,71% 0,63% 

Fonte: elaborado pela autora 

A principal conta e de Pre-pagamentos de manutencao, referente as 

garantias dadas ao proprietario das aeronaves e motores arrendados de que, ao 

recebe-lo, poderao restaura-los a sua condicao originaL Em 2007 essa conta 

possufa uma representacao de 1, 14°/o com relacao ao Ativo total, passando para 

3,25°A> em 2008 (urn aumento de 223,38°A>), chegando a 3,11 °k do total do Ativo em 

2009 ( queda de 3,82°A>). Este aumento de 2007 para 2008 foi representado pel a 

adesao de urn contrato de renovacao da frota aerea da empresa, simbolizado pela 

compra de novas aeronaves. 

0 Grupo Ativo Permanente e o de maior representatividade no Ativo da 

empresa. Em 2007 participou com 54,94°A> do total do Ativo, em 2008 passou para 

61,61°A> e em 2009 aumentou para 63,76%. Do primeiro para o segundo ano o 

aumento foi de 27,51% e do segundo para o terceiro foi de apenas 4,09°A>. A Tabela 

08 indica as contas do Ativo Permanente apresentados pela TAM. 
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1.02.02 Ativo Permanente 63,76% 4,09% 61,61% 27,51% 54,94% 

1.02.02.01 lnvestimentos -100,00% -10,62% 

1.02.02.01.03 Outros lnvestimentos -100,00% -10,62% 

1.02.02.02 lmobilizado 61,92% 3,00% 60,47% 25,90% 54,61% 

1.02.02.03 lntangivel 1,84% 61,90% 1,14% 

1.02.02.04 Diferido -100,00% 0,33% 

Fonte: elaborado pela autora 

Os Bens imobilizados, que sao aqueles nao destinados a venda e 

representados pelas aeronaves, terrenos, computadores, maquinas e benfeitorias da 

empresa, formam praticamente todo o Ativo Permanente da empresa, 

representando, em 2007, 54,61 °/o do Ativo total, passando para 60,47°/o em 2008 e 

para 61,92°/o em 2009. Em 2008 o lmobilizado cresceu 25,90°/o, ja em 2009 cresceu 

bern menos: 3,00%. A empresa tern um elevado grau de imobilizagao devido a 

caracterfstica do neg6cio no qual esta inserida. 

A lmobiliza~ao do Patrim6nio Lfquido da TAM, ou seja, a divisao entre o 

Ativo Permanente e o Patrim6nio Lfquido, ficou em 281 ,54°/o em 2007, em 

1.525,61 °/o em 2008 e em 512,45% em 2009. lsto significa que em todos os anos o 

valor total do Patrim6nio Lfquido nao e suficiente por si s6 para fazer frente as 

imobiliza~6es no Ativo Permanente, sendo assim, os recursos do Passivo Circulante 

estao financiando parte desse lmobilizado, fazendo com que a empresa necessite 

tambem de recursos de terceiros para efetuar suas imobilizag6es. A queda desse 

fndice de 2008 para 2009 deu-se pelo aumento de 209,88°/o do Patrim6nio Lfquido 

neste perfodo, maior do que o crescimento de 4,09%, do Ativo Permanente, no 

mesmo perfodo. 

0 lntangfvel sofreu urn grande aumento em 2009 (61 ,90°/o) devido a 
reclassifica9ao de algumas contas, visando a futura adequa9ao das normas 

internacionais. Em 2007 esta conta nao possufa saldo, passando para 1, 14°/o do 

total do Ativo em 2008 e para 1 ,84% em 2009. 

0 Passivo Total da empresa esta representado conforme o Grafico 02: 



Analise vertical- Passivo- TAM 

Patrin1onio Uquido 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 

Passivo Ci rculante 

0.00% 

Grafico 02- Analise Vertical (Passivo)- TAM 
Fonte: elaborado pela autora 
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mJ 2007 

2008 

2009 

No que tange ao Passive, destaca-se a evolugao do grupo Exigfvel a Longo 

Prazo, que alem de possuir a maior representatividade em relagao ao Passive total, 

apresentou variagao no decorrer dos tres anos, sendo que em 2007 representava 

50,96% do Passive total, passando para 65,64% em 2008 (ap6s aumento de 46,46% 

de seu total) e para 58, 18°!b em 2009, mesmo tendo obtido pequeno decrescimo de 

1 0,85°!b em sua participagao. A Tabela 09 indica as contas do Passivo Exigfvel a 

Longo Prazo apresentados pela TAM. 

2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 58,18% -10,85% 65,64% 46,46% 50,96% 

2.02.01.01 Emprestimos e Financiamentos 0,29% -81,21% 1,58% -9,69% 1,98% 

2.02.01.02 Debentures 6,36% 70,25% 3,76% -10,62% 4,78% 

2.02.01.03 Provisoes 5,07% -28,35% 7,12% 10,06% 7,36% 

2.02.01.03.01 Provisoes para contingencias 5,07% -28,35% 7,12% 10,06% 7,36% 

2.02.01.06 Outros 46,45% -12,15% 53,18% 64,16% 36,84% 

2.02.01.06.01 Arrendamentos financeiros 30,63% -28,93% 43,35% 93,11% 25,53% 

2.02.01.06.02 IR/CS diferidos 3,35% 395,75% 0,68% -73,69% 2,94% 

2.02.01.06.03 Receita diferida 0,76% -11,54% 0,87% -30,07% 1,41% 

2.02.01.06.04 Bonus seniores 7,82°/o 49,18% 5,27% 17,92% 5,08% 

2.02.01.06.05 lnstrumentos financeiros de hedge 0,05% -94,02% 0,80% 

2.02.01.06.06 Programa de recupera9ao fiscal 2,43% 

2.02.01.06.20 Demais contas a receber 1,41% -35,90% 2,21% 33,83% 1,88% 

Fonte: elaborado pela autora 
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A conta Arrendamentos Financeiros, que representa os valores a serem 

pages aos donos das aeronaves pelo seu uso, foi a maier responsavel por essa 

varia9ao, pois em 2007 representava 25,53% do total do Passive e passou para 

43,35%> em 2008 e 30,63%> em 2009. 0 aumento de 2007 para 2008 foi de 93,11 °A> e 

de 2008 para 2009 decaiu em 28,93%. Essa varia9ao e decorrencia do plano para 

compra de novas aeronaves, sendo que 66 delas estao registradas como 

Arrendamento Financeiro. 

E importante comentar ainda sobre as Debentures que ate 2008 nao haviam 

sido alteradas em valor e em 2009, conforme delibera9ao do Conselho de 

Administra9ao, foi autorizado urn aumento de 70,25%, chegando a representar 

6,36o/o do Passivo Total da empresa. 

0 grupo do Passive Circulante, que registra as dfvidas cujos vencimentos 

sao para curto prazo, teve pequenas altera96es em sua representatividade sobre o 

Passive Total, passando de 29,50% em 2007 para 30,29% em 2008 e 29,35% em 

2009. 0 valor total do Passive Circulante cresceu 16,76% de 2007 para 2008 e caiu 

2,53°A> de 2008 para 2009, com destaque para conta Debentures, a qual obteve 

aumento de 2008 para 2009 de 884,75°/o. 0 aumento do Passivo Circulante 

demonstra urn volume maier de credito no curto prazo, gerando uma necessidade 

maier de Capital de Giro. A Tabela 10 indica as contas do Passivo Circulante 

apresentados pel a TAM. 

2.01 Passivo Circulante 29,35% -2,53% 30,29% 16,76% 29,50% 

2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 3,49% 143,54% 1,44% -80,07% 8,23% 

2.01.02 Debentures 2,10% 884,75% 0,21% -20,67% 0,31% 

2.01 .03 Fornecedores 3,28% -9,68% 3,65% 1,78% 4,08% 

2.01.04 lmpostos, Taxas e Contribuh;6es 1,37% -25,71% 1,85% 101,92% 1,04% 

2.01.05 Dividendos a Pagar 1,78% 39694,85% -99,26% 0,69% 

2.01.08 Outros 17,33% -24,61% 23,13% 73,60% 15,15% 

2.01.08.01 Arrendamentos financeiros 3,78% -25,57% 5,11% 103,76% 2,85% 

2.01.08.02 Salarios e encargos sociais 2,34% -1,44% 2,39% 20,06% 2,26% 

2.01.08.03 Receita diferida 7,93% 21,73% 6,55% -7,12% 8,02% 

2.01.08.05 IR/CS a pagar -100,00% 0,19% 

2.01.08.07 Bonus seniores 0,10% 42,29% 0,07% 17,93% 0,07% 

2.01.08.08 lnstrumentos financeiros de hedge 1,79% -76,50% 7,68% 

2.01.08.10 IR/CS diferidos -100,00% 0,30% 
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2.01.08.11 Demais contas a pagar 1,38% 5,45% 1,32% 3,53% 1,45% 

Fonte: elaborado pela autora 

Ainda no Passivo Circulante, a conta Fornecedores manteve-se 

praticamente estavel no decorrer dos tres ultimos anos, em relac;ao ao total do 

Passivo (4,08% em 2007, 3,65°k em 2008 e 3,28°k em 2009). 0 aumento da conta 

de Fornecedores foi de 1 ,78°k de 2007 para 2008, seguido por um decrescimo de 

9,68% de 2008 para 2009. 

0 Prazo Medio de Pagamento da empresa, isto e, razao entre a media de 

Fornecedores e as Compras liquidas no periodo, foi de 22,35 dias em 2008 e 22,65 

dias em 2009. lsto significa que a empresa paga os seus Fornecedores 

aproximadamente 20 dias ap6s a compra das mercadorias. 

Analisando-se o Prazo Medio de Estoque e o Prazo Medio de Recebimento, 

o Cicio Operacional da TAM foi de 47,15 dias em 2008 e 51,54 dias em 2009. lsto 

significa que a empresa demora aproximadamente um mes e meio para completar 

seu Cicio Operacional, ou seja, para comprar sua materia-prima, reformar as 

aeronaves, efetuar a venda e receber os valores relativos as mercadorias vendidas. 

Este aumento do Cicio foi representado por um acrescimo do Prazo Medio de 

Recebimento, representando que a empresa, para aumentar suas receitas, 

provavelmente esta concedendo prazo maior para o recebimento dos clientes, 

aumentando seus val ores a receber de Clientes. 

A diferenc;a entre o Cicio Operacional e o Prazo Medio de Pagamento 

representa o Cicio Financeiro da empresa ( espac;o de tempo no qual a empresa 

recebe os valores dos clientes e paga os seus fornecedores). Na TAM este valor 

ficou em 24,8 dias em 2008 e em 28,89 dias em 2009. lsto significa que a empresa 

tern um espac;o de mais de 20 dias entre o recebimento dos valores da fatura pelos 

Clientes eo pagamento de suas obrigac;6es junto a Fornecedores, o que e favoravel, 

porque mostra que a empresa tern tempo para angariar recursos para saldar suas 

dlvidas. A Tabela 11 relaciona estes indices de Atividade e Estrutura da TAM. 

Tabela 11- indices de Atividade e Estrutura- TAM 

2009 2008 

Fornecedores medio ---------- = 22,65 
Compras lfquidas 

22,35 



Prazo Medio Estoque + _ 
Prazo Medio Recebimento -

C'clo Operadonat - Prazo 
Medio Pagamento 

Fonte: elaborado pela autora 

= 
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51,54 47,15 

28,89 24,80 

No que se refere a evoluc;ao das contas do Passive cabe salientar que no 

ano de 2009, a conta Dividendos a pagar obteve urn aumento de 39.694,85%> de 

2008 para 2009 e uma queda de 99,26% de 2007 para 2008. Apesar da grande 

variac;ao, essa conta possui pouca representatividade no Passive total da empresa. 

Analisando os indices de Endividamento Geral, observa-se que estes 

apresentam-se bastante elevados. Em 2007, essa razao entre o Passive Exigivel eo 

Ativo Total foi de 80,46°/o, tendo sido aumentado em 2008 para 95,93°/o e caindo em 

2009 para 87,53°/o. lsto significa que praticamente todo o Ativo da empresa esta 

comprometido com as obrigac;Qes exigfveis de curto e Iongo prazo. 

A queda desse fndice ocorreu principalmente devido a um aumento do Ativo 

Total superior ao do Passive Exigfvel, demonstrando que a empresa esta tentando 

reduzir as suas dfvidas, sobretudo as de Iongo prazo, aumentando seus creditos a 

receber. 

Considerando-se o nivel de endividamento, nota-se que as obrigac;Qes de 

curto prazo, em 2007, participavam com 36,66°/o da Composic;ao do Endividamento 

Total; em 2008 esse percentual foi para 31,58°/o e em 2009 atingiu 33,53°/o. lsso 

mostra que as dfvidas de curto prazo permaneceram estaveis em representatividade 

com relac;ao ao total das obrigac;oes com terceiros, porem a maior parte das dfvidas 

ainda se concentra no Iongo prazo. Nao e recomendavel para as financ;as da 

empresa que seu Passive Circulante aumente mais do que o Exigfvel a Longo 

Prazo, pois, assim, ela tera menos tempo para gerar ou obter os recursos 

necessaries para honrar suas obrigac;oes. 

A Participac;ao do Capital de Terceiros nesta empresa, ou seja, a divisao 

entre o Passive Exigivel eo Patrimonio Lfquido, foi de 412,32°/o em 2007, 2.375,49°/o 

em 2008 e 703,56°/o em 2009. lsto significa que, nesses perfodos o capital de 

terceiros superou o capital proprio da empresa, tornando-se o maier financiador dos 

Ativos. 0 aumento deste fndice de 2007 para 2008 deve-se ao fato de o Patrim6nio 

Lfquido ter decafdo 73,67°/o no perfodo, enquanto que o Passive Exigfvel aumentou 
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no mesmo perfodo. A Comparagao dos Indices de Endividamento e relacionada na 

Tabela 12. 

Tabela 12- indices de Endividamento- TAM 

2009 2008 2007 

1 Passivo Exigivel 
= 87,53% 95,93% 80,46% 

Endividamer~to Gera~ = Ativo 

2 
Composi~ao 

Pass\vo C\rcu\ante 
= 33,53% 31,58% 36,66% 

endividamento = Passivo Exigfvel 

3 
Pa~1acipa~ao capital de Pass\vo Ex\gtvet 

= 703,56% 2375,49% 412,32% 
terceiros = Patrimonio Lfquido 

4 
§rnohmza~ao 

At\vo Permanente 
= 512,45% 1525,61 % 281 ,54% 

Patrrimonio Hquido = Patrimonio Uquido 

Fonte: elaborado pela autora 

Outro indicador a avaliar a capacidade financeira da empresa e o lndice de 

Liquidez, que demonstra a capacidade financeira da empresa em honrar seus 

compromissos perante terceiros. 

A Liquidez Geral em 2007 foi de 0,56, caindo em 2008 para 0,40 e em 2009 

para 0,414. lsso evidencia que, os Ativos Circulante e Realizavel a Longo Prazo 

cobrem aproximadamente apenas 40°/o das dfvidas que a empresa tem para com 

terceiros (Passivo Circulante e Exigfvel a Iongo prazo). 

A Liquidez Corrente, que leva em conta apenas o curto prazo, apresenta 

indices um pouco melhores: 1 ,338 (2007), 0,925 (2008) e 0,978 (2009), mostrando 

que o maior problema esta nas contas de Iongo prazo e, portanto a empresa devera 

concentrar seus esforgos para cobrir as exigencias passivas que irao acontecer nos 

pr6ximos exercicios. 

Na hip6tese de nao poder contar com os estoques e com as despesas 

antecipadas, a Liquidez chamada "Seca" encontra Indices de 1 ,222 (2007), 0,831 

(2008) e 0,889 (2009), o que mostra uma baixa dependencia do Ativo de curio prazo 

em relagao principalmente aos Estoques. Tal conta, nos anos de 2007, 2008 e 2009 

representou 3,94°/o, 6,21 °/o e 5,17°/o, respectivamente, em relagao ao total do Ativo 

Circulante. 
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Quanto a Liquidez lmediata, ou seja, a razao entre as Disponibilidades da 

empresa e seu Passivo Circulante, nota-se que a empresa possui grande 

dependencia dos recursos no Disponfvel para saldar as dfvidas de mesmo prazo: 

0,845 (2007), 0,475 (2008) e 0,541 (2009), mostrando que a empresa pode contar 

com as Disponibilidades para honrar grande parte dos compromissos de curto prazo. 

Entretanto, este fato pode ser considerado urn ponto negativo para a empresa, que 

prefere deixar seus recursos disponfveis no caixa ao inves de aplica-los em 

investimentos rentaveis a curto prazo. A Compara<;ao dos Indices de Liquidez e 
relacionada no Tabela 13. 

Uquidez 

Tabela 13- indices de Liquidez- TAM 

Ativo Circulante + Realizavel a Iongo 
prazo 

Passive Circulante + Exigfvel a Iongo 
prazo 

= 

2009 

0,414 

2008 2007 

0,400 0,560 

2 corrente = Ativo Circulante = 0,978 0,925 1,338 

Passive Circulante 

Ativo Circulante- Estoques- Desp. 
3 Uqt~idez seca ~ Antec. = ------------------------------ 0,889 0,831 1,222 

Passive Circulante 

Uquidez 
4 imecHata = Disponibilidades = 0,541 0,475 0,845 

Passive Circulante 

Fonte: elaborado pela autora 

Parte-se agora para a analise das informa<;6es da Demonstra<;ao dos 

Resultados do Exercfcio, que representa a movimenta<;ao das contas de Resultado 

no decorrer dos ultimos tres anos, perfodo este no qual a empresa demonstrou 

prejufzo, mas conseguiu recuperar o resultado no ultimo ano. A analise vertical desta 

Demonstra<;ao esta representada no Grafico 03. 
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Provis~io para fR e Cot1tribuic;~1 

Resultado Nao 

Grafico 03 - Analise Vertical (DRE) - TAM 
Fonte: elaborado pela autora 
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A Receita Lfquida, nos tres perfodos, apresentou os valores de R$8.952.006 

(2007), R$1 0.397.145 (2008) e R$9.900.321 (2009). Como facilmente se nota, entre 

2007 e 2008 houve urn aumento de 16,14%, sendo esse o perfodo no qual houve 

urn aumento das receitas de v6o domestico em 58, 18°/o e urn aumento das receitas 

de v6o internacional em 26,65°/o. No entanto, no perfodo de 2008 a 2009, as Vendas 

Lfquidas tiveram uma queda de 4, 78%, demonstrando uma queda nas receitas de 

v6o internacional e domestico. 

Apesar da tentativa de redugao de custos, percebe-se que esta conta 

aumentou sua participagao com relagao a receita I fquida: em 2007 correspondia a 

69,50% da receita, em 2008 passou para 72,79°/o, chegando a 73,21 °/o em 2009. 

Portanto, ao conseguir aumentar a Receita Lfquida em 16,14% em 2008, e 

os Custos em 21 ,64°/o no mesmo perfodo, a empresa obteve urn aumento no 

Resultado Bruto de 3,62%. Nos anos de 2008 e 2009 o Resultado Bruto representou 

por volta de 27% das entradas lfquidas, ja no ano de 2007 o percentual foi de 

30,50°/o. 

Porem, as Despesas Operacionais, que englobam os gastos com Vendas e 

as Despesas Gerais e Administrativas, obtiveram um aumento significante no anode 

2008, chegando a subir 163, 08°/o com rela9Bo a 2007. Este valor demonstrou uma 

queda de 87,35% no ano de 2009, chegando a representar 6,34% da Receita 

Lfquida nesse ano. Em 2008 esse percentual da Receita Lfquida chegou a 47,71 °/o, 

passando para 21,06°/o em 2007. Este aumento em 2008 foi representado porum 
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aumento nas Despesas Financeiras no mesmo ano de 413,99%, gerado pela 

variagao cambial nas operagoes de hedge que a empresa realiza. 

Diante de todos os fatos acima comentados, tem-se tambem uma 

consideravel variagao no Resultado Operacional. Em 2007 o Resultado Operacional 

chegou a 9,43% da Receita Uquida, passando para -20,50% em 2008 e 20,45% em 

2009, gerando uma queda da 352,45% de 2007 para 2008 e urn aumento de 

194,95% de 2008 para 2009. 

0 Resultado Uquido da empresa representou 6,39% da Receita Uquida em 

2007, passando para -14,25% em 2008 (queda de 359,11%) e para 13,56% em 

2009 (aumento de 190,60%). Esta variagao no resultado lfquido, apresentando 

prejufzo no ano de 2008, deve-se ao fato do aumento das despesas financeiras, 

devido a variagao do cambio do d61ar neste ano, o que afetou consideravelmente as 

operag6es financeiras da empresa. 

Para entender melhor esse resultado, pode-se utilizar o Giro do Ativo, que 

mostra o volume de vendas em relagao ao investimento realizado pela empresa. Em 

2007 o Giro foi de 0,78, passando para 0,80 em 2008 e para 0,75 em 2009. Estes 

indices mostram que a empresa mantem uma relagao estavel de vendas para cada 

R$1 ,00 investido. 

A TAM obteve uma evolugao na Margem Uquida, ou seja, a razao entre o 

Lucro Operacional e as Vendas lfquidas, passando de 6,39%, em 2007, para -

14,25% em 2008 e para 13,56% em 2009. Estes numeros mostram uma ampliagao 

da Margem de Lucro, que foi motivada pela diminuigao das despesas financeiras, 

principalmente devido a taxa de cambio. 

Quanto a Rentabilidade do Ativo, que corresponde a razao entre o Lucro 

Operacional e o Ativo medio, nota-se que, conforme observado nos anos analisados 

houve perda em fungao do prejuizo em 2008. Em 2008 a Rentabilidade do Ativo foi 

de -12,07%, passando para 10,25% em 2009. 

Considerando-se a Rentabilidade do PatrimOnio Uquido como sendo a razao 

entre o Lucro Operacional e o Patrim6nio Uquido medio, nota-se que, em 2008, este 

fndice foi de -107,04% e em 2009, de 124,20%. lsto significa que o prejuizo obtido 

pela empresa corresponde a 107,04% da media do PatrimOnio Uquido de 2007 e 

2008. Entretanto, em 2009 o lucro representa quase 124% do PatrimOnio Uquido 

medio de 2008 e 2009. A Tabela 14 relaciona todos os indices de Rentabilidade da 

TAM. 



Tabela 14- indices de Rentabilidade- TAM 

1 
Giro do 1t\tHvo = 

2 
Margern Hquida = 

3 

Rentabmdade do t\tivo = 

4 Rentabilidade do Patrimonio 
Hquido = 

2009 2008 

Vendas Uquidas = 0,75 0,80 
Ativo 

Lucro operacional = 13,56% -14,25% 
Vendas rfquidas 

Lucro operadona\ = 10125% -12,07% 
Ativo medio 

Lucro operac1ona\ 

PL medio 
= 124,20% -107,04% 

Fonte: elaborado pela autora 
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2007 

0,78 

6,39% 

Ao analisar as contas do Balan~ Patrimonial e da Demonstrac;ao do 

Resultado do Exercfcio e os Indices delas obtidos nota-se que a empresa TAM S.A. 

tern bo.as chances de ser uma empresa lucrativa, pois a gestao de neg6cios esta 

implantando varias ac;oes para alcanc;ar a melhora nos resultados. Porem, mesmo 

com a implementac;ao do plano para alcanc;ar novas mercados e aumentar as 

vendas, a empresa deve preocupar-se tambem com suas operac;oes financeiras, 

vista que impactaram muito o resultado em 2008, devido a crise financeira, e 

trouxeram prejufzo operacional para a empresa neste mesmo ano. 

4.3 ANALISE DA EMPRESA GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

A Gol Linhas Aereas lnteligentes S.A. foi constitufda em 12 de marc;o de 

2004. A empresa tern o controle acionario da VRG Linhas Aereas S.A. e explora as 

atividades de servic;os de transporte aereo regular e nao regular de ambito nacional 

e internacional de passageiros, cargas ou mal as postais. (GOL, 201 Ob) 

As a¢es da Gol sao negociadas na Balsa de Nova lorque (New York 

Exchange - NYSE) e na Bolsa de Valores de Sao Paulo - BOVESPA. Ressalta-se 

que a Gol S.A nao adotou antecipadamente as normas internacionais, optando por 

adotar esses procedimentos somente no exercfcio findo em 31 de dezembro de 
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2010. 

0 Patrim6nio Lfquido da empresa apresentou uma queda de 50,53%> de 

2007 para 2008, passando por um aumento de 116,85% em 20,09, devido, 

principalmente, por urn aumento do Capital Social R.ealiza.do em 2009 de 63,93°/Q, 

Pode-se verificar este dado na Tabela 15. 

2.05 

04. 

Patrim6nio Uquido 33,81% 116,85% 19,81% -50,53% 41,82% 

Fonte: elaborado pela autora 

0 Ativo Total da empresa Gol esta composto conforme verificado no Grafico 

Analise vertical- Ativo- GOt 

Ativo Penr1anente 

Ati1/o Realizavel a Longo Prazo 

AtivoCircul t'mt{;.; 

Grafico 04- Analise Vertical (Ativo)- Gol 
Fonte: elaborado pela autora 

·~ 2007 

2008 

2009 

0 Ativo Circulante representou 53,22%> do total do Ativo em 2007, caindo 

para 24,54%> em 2008, o que representou um decrescimo de 51 ,86°A> e voltou a subir 

48,34% em 2009 chegando a representar 28,64% do Ativo totaL Esse aumento 

mo~tra Q~e a empresa voltou a incrementar seu capital de giro, principalmente o~ 

valores no Caixa e Disponfvel, para manter as opera96es e fazer frente as 

obriga96es de curta prazo. A Tabela 16 indica as contas do Ativo Circulante 

apresentadas pela Gol. 
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1.01 Ativo Circulante 28,64% 48,34% 24,54% -51,86% 53,22% 

1.01.01 Disponibilidades 17,16% 148,25% 8,78% -63,10% 24,85% 

1.01.02 Creditos 7,21% 35,35% 6,77% -58,50% 17,02% 

1.01.02.01 Clientes 6,18% 53,38% 5,12% -66,35% 15,89% 

1.01.02.02 Creditos Diversos 1,03% -20,79% 1,64% 51,73% 1,13% 

1.01.03 Estoques 1,71% -24,49% 2,88% -19,64% 3,74% 

1.01.04 Outros 2,56% -46,68% 6,11% -16,09% 7,60% 

1.01.04.01 Despesas Antecipadas 1,48% 2,64% 1,84% -23,03% 2,49% 

1.01.04.02 Depositos 0,60% -78,41% 3,53% 42,02% 2,60% 

1.01.04.03 Outros Creditos e Valores 0,48% -17,50% 0,73% -69,42% 2,51% 

Fonte: elaborado pela autora 

A conta Clientes teve um decrescimo de 66,35%> de 2007 para 2008, porem 

apresentou urn grande salta de 2008 para 2009 de 53,38°/b. Apesar desse aumento, 

os percentuais de participa98o em rela9ao ao Ativo Total foram de 15,89% em 2007, 

5, 12°A> em 2008 e 6, 18°A> em 2009. 

0 Prazo Media de Recebimento dos Clientes, representado pela divisao 

entre a media de Duplicatas a Receber eo valor das Vendas Lfquidas, foi de 38,47 

dias em 2008 e 25,77 dias em 2009. Essa diminui9ao de prazos provavelmente faz 

parte da nova pol ftica da em pre sa na tentativa de aumentar suas vendas e 

conquistar novas mercados consumidores. 

Tabela 17- Prazo Medio de Recebimento- Gol 

Dup\\catas a receber med'a 

Vendas Hquidas 

Fonte: elaborado pela autora 

= 

2009 2008 

25,77 38,47 

Os Estoques se mantiveram estaveis no decorrer dos tres anos, 

representando em 3,74% do total do Ativo em 2007, 2,88°/o em 2008 e 1,71% em 

2009. Os Estoques estao constitufdos em grande parte de materiais de consumo, 

pe9as e materiais de manuten9ao, adiantamento a fornecedores e importa96es em 

andamento. 

0 Giro do Estoque, calculado pela divisao entre o Gusto das Mercadorias 

Vendidas eo valor m~dio dos Estoques, em 2008 foi de 37,31 vezes, ja em 2009 foi 
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de 34,32 vezes, o que significa que, nesses dois anos, os estoques de pec;as e 

materiais de manutenc;ao da empresa giraram em media 35 vezes ao Iongo do seu 

exercfcio financeiro. 

Considerando-se o Giro do Estoque, o Prazo Medio do Estoque da Gol ficou 

em 9,65 dias em 2008 e 10,49 dias em 2009, ou seja, os Estoques fica ram parades 

em media 1 0 dias ate sua utilizac;ao. Este perfodo com preen de desde a compra da 

materia-prima (pec;as e materiais de manutenc;ao), passando pela utiliza<;ao do 

produto ate a finaliza<;ao da manutenc;ao das aeronaves. A queda do Prazo Medio 

dos Estoques de 2008 para 2009 foi devido a um aumento do Giro do Estoque. 

Tabela 18 -Giro e Prazo Medio Estoques- Gol 

2009 2008 
Custo das Mercadorias 

Giro do Estoque = _____ V_e_n_di_d_as _____ = 34,32 37,31 

Estoque Mercadorias medio 

360 ------------ = 10,49 
Gjro do Estoque 

9,65 

Os Impastos Diferidos e a Recuperar representaram, em 2007, 1, 13%> do 

total do Ativo, em 2008, 1,64%> (acrescimo de 51,73%) e em 2009, 1,03%> 

( decrescimo de 20,79% ). Esses registros correspondem apenas aos Impastos que 

sao recuperaveis a curto prazo. 

As Disponibilidades, que sao os recursos de maior liquidez da empresa, 

obtiveram grande representatividade no Ativo Total (24,85%> em 2007, 8,78°A> em 

2008 e 17,16% em 2009), e um notavel aumento de 2008 para 2009 de 148,25°A>. 

Essa pode ser uma nova pol ftica da empresa em manter mais recursos disponfveis 

imediatamente para diminuir os riscos. Destaca-se que a empresa possui em 2007 

8,96% do Ativo total em recursos de Aplica<;oes Financeiras. lsso significa que a 

empresa procura nao deixar os seus recursos no Caixa, sem possibilidade de 

aumento de retorno. 

0 Capital Circulante Lfquido da empresa, representado pela diferenc;a entre 

o Ativo Circulante e o Passive Circulante, mostra que a empresa nao conseguiria 

honrar suas obrigac;oes de curto prazo com os valores do seu Ativo Circulante em 

2008. Em 2007 o CCL ficou em R$961.409, passando para -R$834.569 em 2008 e 

subindo para R$47.0.10 em 2009. 
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0 indice de Capital Circulante Lfquido mostra quanto o Capital Circulante 

Lfquido representa da Receita Lfquida de Vendas. Em 2007 esse fndice foi de 0, 176; 

no ano de 2008, esse percentual passou para -0,133 da Receita Lfquida; em 2009, 

o percentual negative teve urn leve decrescimo passando para 0,008% da Receita 

Lfquida. 

Ao analisar exclusivamente as contas operacionais da empresa, ou seja, os 

Ativos e Passives de curto prazo que tern rela9ao direta com a opera9ao 

(Necessidade de Capital Circulante Lfquido), nota-se urn quadro urn pouco mais 

confortavel, pois em 2007 a empresa gerou R$375.978 a mais do que necessitava 

para bancar as opera96es; em 2008 esse valor apresentou-se por uma falta de 

R$620.119 e em 2009 uma falta de R$753.230 para bancar o Passivo Operacional. 

No primeiro ano a empresa esta gerando mais recursos do que necessita, deixando 

uma "folga" financeira que deveria ser usada para manter uma liquidez face as 

incertezas e imprevistos que venham a acontecer. 

Reclassificando o Ativo e o Passivo Circulante segundo o Modelo Fleuriet, 

obtem-se a estrutura relacionada na Tabela 19 e na Figura 05: 

Ativo Total 8.400.910 6.610.733 6.331.207 

1.01 ATIVO CIRCULANTE 2.406.109 1.622.065 3.369.343 

ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO 1.441.672 580.725 1.573.570 

1.01.01 Disponibilidades 1.441.672 580.725 1.573.570 

ATIVO CIRCULANTE OPERACIONAL 964.437 1.041.340 1.795.773 

1.01.02 Creditos 605.433 447.309 1.077.798 

1.01.03 Estoques 143.810 190.445 236.977 

1.01.04 Outros 215.194 403.586 480.998 

1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 5.994.801 4.988.668 2.961.865 

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 1.623.333 1.027.527 588.846 

1.02.02 Ativo Permanente 4.371.468 3.961.142 2.373.018 

2 Passivo Total 8.400.910 6.610.733 6.331.207 

2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.359.099 2.456.633 2.407.934 

PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO 641.432 795.175 988.139 

2.01.01 Ernprestimos e Financiarnentos 455.016 794.609 905.101 

2.01.02 Debentures 0 0 0 

2.01.05 Dividendos a Pagar 186.416 566 83.038 



2.01.03 

2.01.04 

2.01.06 

2.01.07 

2.01.08 

2.02 

2.02.01 

2.03 

2.04 

2.05 

PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL 1.717.667 1.661.458 

Fornecedores 362.382 278.498 

lmpostos, Taxas e Contribuiy6es 133.608 134.298 

Provisoes 78.641 180.306 

Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 

Outros 1.143.036 1.068.356 

PASSIVO NAO CIRCULANTE 6.041.811 4.154.100 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 3.201.406 2.844.260 

Resultados de Exercicios Futuros 0 0 

Part. de Acionistas Nao Controladores 0 0 

Patrimonio Liquido 2.840.405 1.309.840 

Fonte: elaborado pela autora 

2009 2008 2007 

ACF 
PCF ACF PCF ACF PFC 

PCO 
ACO 

ACO PCO 
PCO 

ACO 

ANC 
PNC 

ANC PNC ANC 
PNC 

Figura 05 - Reclassifica<;ao Balan<;o pelo Modelo Fleuliet- Gol 
Fonte: elaborado pela autora 
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1.419.794 

358.428 

167.298 

103.488 

0 

790.580 

3.923.274 

1.275.408 

0 

0 

2.647.866 

De acordo com a classifica98o proposta por Fleuriet, observa-se que a 

empresa apresenta um Sal do de T esouraria positivo em do is anos, conforme 

verificado na Tabela 13. Contudo, segundo a classifica98o dos outros indices da 

Analise dinamica, verifica-se que a empresa esta caracterizada como Excelente no 

anode 2009, Muito Ruim em 2008 e S61ida em 2007. A situa<;ao preocupante em 

2008 foi devido ao saldo negativo do Capital Circulante Lfquido, seguido de um 

sal do negativo em T esouraria. 

Tabela 20- Reclassifica<;Bo pelo Modelo Fleuliet - Gol 

2009 2008 2007 

CCL= AC-PC 47.010 -834.569 961.409 

NCG = ACO-PCO -753.230 -620.119 375.978 

ST=ACF-PCF 800.240 -214.450 585.431 



82 

Solid a 

Fonte: elaborado pela autora 

0 grupo Ativo Realizavel a Longo Prazo, que registra os valores que a 

empresa tern a receber apos o exercicio seguinte ao fechamento do balanc;o, teve 

uma participac;ao no total do Ativo de 9,30°/o em 2007, subindo para 15,54% em 

2008 (aumento de 74,50°/o) e subindo para 19,32°/o em 2009 (acrescimo de 57,98°/o). 

A Tabela 21 indica as contas do Ativo Realizavel a Longo Prazo apresentadas pela 

Go I. 

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 19,32% 57,98% 15,54% 74,50% 9,30% 

1.02.01.01 Creditos Diversos 19,12% 58,41% 15,34% 73,99% 9,20% 

1.02.01.03 Outros 0,21% 26,20% 0,21% 122,91% 0,10% 

1.02.01.03.02 Outros Creditos e Valores 0,21% 26,20% 0,21% 122,91% 0,10% 

Fonte: elaborado pela autora 

A principal conta e a de Depositos, dentro do grup~ de Creditos Diversos, 

representado pelos depositos para manutenc;ao de aeronaves e motores e depositos 

em garantia de arrendamentos mercantis. Em 2007 essa conta obteve 2,84% do 

Ativo Total, ja em 2008 formava 7,03°/o do Ativo Total (aumento de 158,97%) e em 

2009 passou para 9,27%, gerando um acrescimo de 67,41 °/o. Como estes valores 

sao determinados em dolar, esta variac;8o em 2008 provavelmente deve-se a 
diferenc;a na taxa de cambio gerada nessa moeda pela crise econ6mica nesse ano. 

0 Grupo Ativo Permanente participou, em 2007, com 37,48°/o do total do 

Ativo, em 2008 passou para 59,92°/o e em 2009 diminuiu para 52,04°/o. Do primeiro 

para o segundo ano o aumento foi de 66,92°/o e do segundo para o terceiro foi de 

apenas 1 0,36°/o. A Tabela 22 indica as contas do Ativo Permanente apresentadas 

pela Gol. 

Tabela 22 -Analise do 

1.02.02 Ativo Permanente 52,04% 10,36% 59,92% 66,92% 37,48% 
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1.02.02.01 Jnvestimentos -100,00% 15,35% 

1.02.02.02 lmobilizado 39,59% 12,52% 44,71% 115,06% 21,71% 

1.02.02.03 lntangivel 12,45% 4,01% 15,21% 

1.02.02.04 Diferido -100,00% 0,42% 

Fonte: elaborado pela autora 

Os Bens imobilizados, que sao aqueles nao destinados a venda, formam 

praticamente todo o Ativo Permanente da empresa, representando, em 2007, 

21,71% do Ativo total, passando para 44,71% em 2008 e para 39,59°Al em 2009. Em 

2008 o lmobilizado cresceu 115,06°Al, ja em 2009 cresceu bern menos: 12,52°/o. 

A lmobiliza<;ao do Patrim6nio Lfquido da Gol, ou seja, a divisao entre o Ativo 

Permanente e o Patrim6nio Liquido, ficou em 89,62% em 2007, em 302,41% em 

2008, e em 153,90% em 2009. lsto significa que o valor total do Patrim6nio Liquido 

nao e suficiente por si s6 para fazer frente as imobiliza<;5es no Ativo Permanente, 

sendo assim, os recursos do Passive Circulante estao financiando parte desse 

lmobilizado, fazendo com que a empresa necessite tambem de recursos de terceiros 

para efetuar suas imobiliza<;5es. 

0 lntangivel foi constituido no ano de 2008, devido a reclassifica<;ao de 

contas relativas a Softwares. Em 2008 o lntangivel representou 15,21 °/o do total do 

Ativo, caindo para 12,45°/o em 2009, urn aumento de 4,01 °/o no periodo. 

I 
~ 
I 
I 
t 
i 
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r 
i 
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0 Passive Total da empresa esta representado conforme o Grafico 05. 

Analise vertical- Passivo- GOL 
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Grafico OS -Analise Vertical (Passivo)- Gol 
Fonte: elaborado pela autora 
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No que tange ao Passive, destaca-se a evoluc;ao do grupo Exigivel a Longo 

Prazo, que alem de possuir a maior representatividade em relac;ao ao Passivo Total 

em 2008, apresentou grande variac;ao no decorrer dos tres anos, sendo que em 

2007 representava 20, 14%) do Passive total, passando para 43,02%) em 2007 (ap6s 

acrescimo de 123,01 %) de seu total) e para 38,11% em 2009, mesmo tendo obtido 

pequeno acrescimo de 12,56°/b em sua participac;ao. A Tabela 23 indica as contas 

do Passive Exigfvel a Longo Prazo apresentados pela Gol. 

Tabela 23- Analise do Passivo 

2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 38,11% 12,56% 43,02% 123,01% 20,14% 

2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 8,90% -25,59% 15,19% -14,22% 18,49% 

2.02.01.02 Debentures 4,45% 

2.02.01 .06 Outros 24,76% 13,05% 27,83% 1659,56% 1,65% 

2.02.01.06.01 Provisoes para Contingencias 0,52% -15,53% 0,78% 46,37% 0,56% 

2.02.01.06.02 Outras Obriga~oes 1,37% -21,88% 2,24% 371,47% 0,50% 

2.02.01 .06.03 Arrendamentos Financeiros a Pagar 16,91% 1,27% 21,22% 

2.02.01 .06.04 lmpostos Diferidos 4,06% 72,83% 2,98% 

2.02.01.06.05 Obriga~oes Fiscais 1,06% 119,96% 0,61% 0,60% 

2.02.01.06.06 Provisoes 0,08% 

2.02.01.06.07 Adiantamento de clientes 0,76% 

Fonte: elaborado pela autora 

0 grupo do Passive Circulante, que registra as dfvidas cujos vencimentos 

sao para curto prazo, obteve pequenas alterac;oes em sua representatividade sobre 

o Passive Total, passando de 38,03% em 2007 para 37,16% em 2008 e 28,08°/b em 

2009. 0 valor total do Passive Circulante cresceu 2,02°/b de 2007 para 2008 e 

diminuiu 3,97°/b de 2008 para 2009, com destaque para o grupo Provisoes, que 

obteve um crescimento de 74,23% de 2007 para 2008. A Tabela 24 indica as contas 

do Passive Circulante apresentados pela Gol. 

2.01 

2.01 .01 

2.01.03 

Passivo Circulante 

Emprestimos e Financiamentos 

Fornecedores 

28,08% 

5,42% 

4,31% 

-3,97% 37,16% 2,02% 38,03% 

-42,74% 12,02% -12,21% 14,30% 

30,12% 4,21% -22,30% 5,66% 
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2.01.04 lmpostos, Taxas e Contribui96es 1,59% -0,51% 2,03% -19,73% 2,64% 

2.01.05 Dividendos a Pagar 2,22% 32813,42% 0,01% -99,32% 1,31% 

2.01.06 Provisoes 0,94% -56,38% 2,73% 74,23% 1,63% 

2.01.08 Outros 13,61% 6,99% 16,16% 35,14% 12,49% 

2.01.08.01 Arrendamentos Financeiros a Pagar 1,63% -11,84% 2,35% 292,34% 0,62% 

2.01.08.02 Obriga96es Trabalhistas 2,78% 61,80% 2,18% -19,72% 2,84% 

2.01.08.03 Transportes a Executar 6,68% -0,12% 8,50% 8,23% 8,20% 

2.01.08.05 Outras Obriga96es 1,02% -58,59% 3,13% 296,49% 0,83% 

2.01.08.07 Adiantamento de clientes 1,50% 

Fonte: elaborado pela autora 

Ainda no Passive Circulante, a conta Fomecedores corresponds a um 

percentual praticamente estavel no decorrer dos tres ultimos anos, em relac;ao ao 

total do Passive (5,66% em 2007, 4,21% em 2008 e 4,31% em 2009). 0 decrescimo 

da conta de Fomecedores foi de 22,30% de 2007 para 2008, seguido de urn 

aumento de 30,12% de 2008 para 2009. 

0 Prazo Medio de Pagamento da empresa, ou seja, razao entre a media de 

Fornecedores e as Compras lfquidas no periodo, foi de 21,26 dias em 2008 e 24,80 

dias em 2009. Desta forma, a empresa paga os seus Fomecedores 

aproximadamente 23 dias ap6s a compra das mercadorias. 

Analisando-se o Prazo Media de Estoque e o Prazo Medio de Recebimento, 

o Cicio Operacional da Gol foi de 52,62 dias em 2008 e 38,58 dias em 2009. lsto 

significa que a empresa demora aproximadamente urn mes e meio para completar 

seu Cicio Operacional ( comprar sua materia-prima, realizar a manutenc;ao das 

aeronaves, efetuar a venda das passagens e receber os · valores relatives as 

mercadorias vendidas). Esta diminui<;ao do Cicio foi representada por uma 

diminuic;ao do Prazo Medio de Recebimento, mostrando que a empresa esta 

concedendo menos prazo para o recebimento dos clientes. 

A diferenc;a entre o Cicio Operacional e o Prazo Medio de Pagamento 

representa o Cicio Financeiro da empresa (espa<;o de tempo no qual a empresa 

recebe os valores dos clientes e paga os seus fornecedores). Na Gol este valor ficou 

em 31,36 dias em 2008 e em 13,77 dias em 2009. lsto demonstra que a empresa 

esta encurtando seus prazos de pagamento e recebimento, buscando aproximar 

estes dois prazos. A Tabela 25 relaciona estes indices de Atividade e Estrutura da 

Go I. 



Tabela 25- indices de Atividade e Estrutura- Gol 

2009 
Fornecedores medio 

24,80 = 
Compras liquidas 

Prazo Med'o Estoque + = 38,58 
Prazo Medio Recebimento 

C\clo Operacionat - Prazo = 13,77 
Medio Pagamento 

Fonte: elaborado pela autora 
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2008 

21 ,26 

52,62 

31 ,36 

Ao analisar os Indices de Endividamento Geral, nota-se que se apresentam 

bastante elevados. Em 2007, essa razao entre o Passive Exigfvel eo Ativo total foi 

de 58,18%, tendo aumentado em 2008 para 80, 19%> e em 2009 para 66,19%. lsto 

significa que a maior parte do Ativo da empresa esta comprometida com as 

obrigac;6es exigfveis de curto e Iongo prazo. 

Considerando-se o nfvel de endividamento, nota-se que as obriga¢es de 

curto prazo, em 2007, participavam com 65,37% da Composic;ao do Endividamento 

Total; em 2008 esse percentual foi para 46,34%) e em 2009 atingiu 42,43%>. lsso 

mostra que as dfvidas de curto prazo diminufram sua representatividade em relac;ao 

ao total das obrigac;oes com terceiros, porem a maier parte das dfvidas, nos dois 

ultimos anos, ainda se concentra no Iongo prazo. 

A participac;ao do Capital de Terceiros nesta empresa, ou seja, a divisao 

entre o Passive Exigfvel e o Patrim6nio Lfquido, foi de 139,11 Ofc> em 2007, 404,70°/o 

em 2008 e 195, 76°/o em 2009. lsto significa que, nesses perfodos o capital de 

terceiros superou o capital proprio da empresa, tornando-se o maier financiador dos 

Ativos. A Comparac;ao dos Indices de Endividamento e relacionada na Tabela 26. 

Tabela 26- indices de Endividamento- Gol 

2009 2008 2007 

1 Passivo Exigivel 
------=---- = 66,19% 80,19% 58,18% 

Ativo 

2 Pass\vo C\rcu,ante 
Composi~ao endivh.ilmnento ---------- = 42,43% 46,34% 55,37% 

Passivo Exigivel 

3 _.....:p.....:· a::.:.n..::..:ti.:..c~ip..::..:a_;;_~a:;.:_·o;,__;_ca;.;.!p_i·--ta_l _de_:: _ ___ P_a_s_s_iv_o_E_x~ig!:!!_l_ve_l ___ =_ ... _a 9_5_, 7_s_o;,:_o _ 40_4_,_7o_o;,:_o _ 1_39_,_11_%_o 
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Patrim6nio Liquido 

4 
~mobmza~;ao PatrHrnonio 

Hquido = 
At1vo Permanente ---------- = 153,90% 302,41 % 89,62% 
Patrim6nio Liquido 

Fonte: elaborado pela autora 

Os Indices de Liquidez demonstram a capacidade financeira da empresa em 

honrar seus compromissos perante terceiros. A Liquidez Geral em 2007 foi de 1 ,075, 

caindo em 2008 para 0,50 e em 2009 para 0,725. lsso evidencia que, em 2007 os 

Ativos Circulante e Realizavel a Longo Prazo cobrem a totalidade das dlvidas que a 

empresa tern para com terceiros (Passive Circulante e Exigfvel a Iongo prazo). 

Entretanto, houve uma queda nesse lndice nos demais anos, quando o Ativo 

demonstrou-se insuficiente para saldar as dfvidas de mesmo prazo. 

A Liquidez Corrente, que leva em conta apenas o curto prazo, apresenta 

Indices urn pouco melhores 1 ,399 (2007), 0,660 (2008) e 1 ,020 (2009), mostrando 

que o maier problema esta nas dlvidas de Iongo prazo e, portanto a empresa devera 

concentrar seus esfor9os para cobrir as exigencias passivas que irao acontecer nos 

pr6ximos exercfcios. 

Na hip6tese de nao poder contar com os estoques e com as despesas 

antecipadas, a Liquidez chamada "Seca" encontra Indices de 1,235 (2007), 0,533 

(2008) e 0,906 (2009), o que mostra uma pequena dependencia do Ativo de curto 

prazo Estoques. 

Quanto a Liquidez lmediata, ou seja, a razao entre as Disponibilidades da 

empresa e seu Passive Circulante, nota-se que tal fndice e representative para a 

liquidez da empresa: 0,653 (2007), 0,236 (2008) e 0,611 (2009), mostrando que a 

empresa depende de grande parte das contas do Disponfvel para saldar suas 

dlvidas, principalmente a conta Caixa e Equivalentes. Entretanto, isto tambem 

significa que a empresa esta deixando de investir em aplica¢es de curto prazo, 

optando por deixar seus recursos disponfveis no caixa. A Compara9ao dos Indices 

de Liquidez e relacionada na Tabela 27. 

Tabela 27- indices de Liquidez- Gol 

2009 2008 2007 

1 Uquidez gena~ = Ativo Circulante + Realizavel a Iongo prazo = 
Passivo Circulante + Exigivel a Iongo 0,725 0,500 1,075 

prazo 
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Uquidez corrente 
2 = Ativo Circulante = 1,020 0,660 1,399 

Passlvo Clrcurante 

3 Uquidez seca = Ativo Circulante - Estogues- Des~. Antec. = 0,906 0,533 1,235 

4 

Passivo Circuiante 

liquidez imediata 
= Disponibilidades = 0,611 0,236 0,653 

Passivo Circulante 

Fonte: elaborado pela autora 

As inforrna<;oes da Dernonstra<;ao dos Resultados do Exercicio representam 

a rnovimenta<;ao das contas de Resultado no decorrer dos ultirnos tres anos. A 

Receita Lfquida, nos tres perfodos, apresentou os valores de R$5.455.283 (2007), 

R$6.291.639 (2008) e R$5. 992.685 (2009). Nota-se que, entre 2007 e 2008 houve 

urn aumento de 15,33%>; no perfodo de 2008 a 2009, as Vendas Lfquidas tiverarn urn 

decrescirno de 4,75°k. A analise vertical desta Dernonstra<;ao esta representada no 

Grafico 06. 

Provisao para IR f~ 

Analise vertical- ORE- GOt 

Grafico 06 - Analise Vertical (ORE) - Gol 
Fonte: elaborado pela autora 

S/ 2007 

[1;~ 2008 

2009 

A ideia de urna adrninistragao rnais eficiente e refor<;ada pelos resultados 

dernonstrados nos Custos. Entretanto, OS valores percentuais referentes a Receita 

Lfquida perrnanecerarn praticarnente estaveis. Os Custos perrnanecerarn em 
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88,65% da Receita Uquida em 2007, 86,44% em 2008 (aumento de 25,82%) e em 

78,39% em 2009 (queda de 15,21%). Nos anos de 2007 e 2008, o Resultado Bruto 

representou por volta de 12% das entradas liquidas, ja no ano de 2009 o percentual 

foi de 21 ,61 %. 

Porem, em todos os perfodos analisados, as Despesas Operacionais, que 

englobam os gastos com Vendas e as Despesas Gerais e Administrativas, variaram 

bastante, consumindo 10,43% da Receita Uquida em 2007, 32,15% em 2008 

(aumento de 255,71 %) e 9,54% em 2009 (queda de 71 ,74%). 

0 ano de 2008 foi o perfodo de maior expressividade das despesas devido 

principalmente ao Resultado Financeiro, que demonstrou urn aumento de 1.031,17% 

de 2007 para 2008. lsto pode ser devido ao fato da grande varia98o cambial no ano 

de 2008, reflexo da crise economica e do fato das opera¢es financeiras da empresa 

serem efetuadas em d61ar. 

0 Resultado Uquido da empresa no ano de 2008 apresentou-se negativo, 

reflexo, principalmente do aumento dos Custos e das Despesas Financeiras. Neste 

ano, houve uma queda de 511,77% do Resultado Uquido, representado pelo 

prejufzo do perfodo. Em 2009, houve urn aumento de 170,69% com o lucro 

observado no perfodo. 

0 Giro do Ativo mostra o volume de vendas em rela98o ao investimento 

realizado pela empresa. Em 2007 o Giro foi de 0,86 subindo para 0,95 em 2008 e 

passando para 0,71 em 2009. Estes Indices mostram que a empresa passou a 

vender menos para cada R$1 ,00 investido em 2008 e 2009. 

A Margem Uquida, ou seja, a razao entre o Lucro Operacional e as Vendas 

Uquidas, passou de 5,41%, em 2007, para -19,30% em 2008 e para 14,33% em 

2009. Estes numeros mostram uma amplia98o da Margem de Lucro em 2009, que 

foi motivada pelo aumento da receita e diminuic;ao dos custos e despesas, conforme 

indicadores da analise horizontal. 

Quanto a Rentabilidade do Ativo, que corresponde a razao entre o Lucro 

Operacional eo Ativo medio, nota-se que, conforme observado nos anos analisados, 

os retornos foram de -16,18% em 2008 e 11,44% em 2009. Considerando-se a 

Rentabilidade do Patrimonio Uquido como sendo a razao entre o Lucro Operacional 

e o Patrimonio Uquido medio, nota-se que, em 2008, este fndice foi de -61,37% e 

em 2009, de 41 ,37%. lsto significa que o prejuizo obtido pela empresa corresponde 

a 66% da media do Patrimonio Uquido de 2007 e 2008. Entretanto, em 2009 o lucro 
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representa quase 41%) do Patrim6nio Llquido media de 2008 e 2009. A Tabela 28 

relaciona todos os indices de Rentabilidade da Gol. 

Tabela 28- indices de Rentabilidade- Gol 

2009 2008 2007 
1 

Giro do Ativo = Vendas Liguidas 
= 0,71 0,95 0,86 

Ativo 

2 
~Jiargern Hquida :: 

lucro operac1ona1 
= 14,33% -19,30% 5,41% 

Vendas ifquidas 

3 Lucro operac\ona\ 
= 11,44% -16,18% 

RentabiHdade do ~~thro = Ativo medio 

5 ~ ~ T •• ; ,~~ ...li 1/"i) • ~ Lucro operac\ona\ 
~enta~lhli!JJaue uO a·..:'atnmonio ____ ---~. _______ = 41 ,37°/a -61,37% 

Hquido = PL medio 

Fonte: elaborado pela autora 

Ao analisar as contas do Balan90 Patrimonial e da Demonstra<;ao do 

Resultado do Exerclcio e os Indices delas obtidos nota-se que a empresa Gol S.A. 

possui boas chances de ser uma empresa lucrativa. A empresa esta procurando urn 

reposicionamento de mercados, buscando ampliar o mercado de v6os domesticos. 

Entretanto, nota-se que a opera<;ao da empresa foi prejudicada sobremaneira no 

anode 2008 pela crise econ6mica e pela altera<;ao na taxa do d61ar. Desta forma, 

nota-se que a empresa deve repensar os seus investimentos e procurar maneiras de 

proteger seu investimento. 

4.4 CARACTERIZACAO DO SETOR DE AVIA<;AO 

Ao analisar-se os Indices destas duas empresas, faz-se necessaria realizar 

algumas observa<;Oes. Primeiramente, nota-se que as duas empresas obtiveram 

Prejuizo operacional no ano de 2008, conforme verificado na Tabela 29. 

Interessante ressaltar que nas duas empresas este resultado foi impactado pela 

grande varia<;ao cambial do d61ar neste ano, devido a crise econ6mica que se 

instalou. Como as opera<;6es de hedge das empresas estao vinculadas ao d61ar, a 



variac;ao cambial alterou e muito o resultado, gerando um Prejufzo. 

01/01/2009 a 31/12/2009 

01/01/2008 a 31/12/2008 

01/01/2007 a 31/12/2007 

13,56% 

-14,25% 

6,39% 

Fonte: elaborado pela autora 

14,33% 

-19,30% 

5,41% 
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Outre fato importante e de que, devido a propria caracterfstica do neg6cio, 

as duas empresas buscam um constante aumento e reposic;ao da freta, o que 

impacta no seu Ativo Permanente - lmobilizados. As duas empresas utilizam as 
) 

aeronaves com base em operac;oes de arrendamento financeiro e operacional. A 

classificac;ao destas operac;oes gera impactos nos valores a Iongo prazo, fazendo 

com que o Exigfvel a Longo Prazo seja uma parte importante do patrim6nio dessas 

empresas, conforme observado na Tabela 30. 

Ativo Permanente- lmobilizado 

Passivo - Exigivel a Longo Prazo 

61,92% 

58,18% 

60,47% 

65,64% 

54,61% 

50,96% 

Fonte: elaborado pela autora 

39,59% 

38,11% 

44,71% 

43,02% 

21,71% 

20,14% 

Nota-se, na Tabela 31, que as duas empresas possuem na conta de 

Estoque os valores referentes a pec;as de reposic;ao de motores e manutenc;ao das 

aeronaves. lsso demonstra que as empresas possuem a necessidade constante de 

manter as aeronaves em excelente condic;ao de uso. 

2009 

2008 

2007 

1,49% 

1,74% 

1,55% 

Fonte: elaborado pela autora 

1,71% 

2,88% 

3,74% 

Observa-se, na Tabela 32, que ambas reclassificaram a conta do lntangivel 
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no ano de 2008, principalmente os valores de softwares. Este fato demonstra a 

preocupagao em adequar-se as normas internacionais, mesmo nao efetuando as 

mudangas previamente no exercfcio de 2009. 

2009 

2008 

2007 

1,84% 

1,14% 

0,00% 

Fonte: elaborado pela autora 

12,45% 

15,21% 

0,00% 

Quanto ao ciclo operacional, verifica-se na Tabela 33 que nas duas 

empresas este fndice ficou em aproximadamente um mes e meio, considerando o 

espago de tempo em que as pegas de manutengao das aeronaves sao compradas e 

posteriormente utilizadas. 0 Cicio financeiro das empresas ficou diferente no ano de 

2009, resultado da redugao de prazos da Gol. 

Tabela 33- Cicio 

Cicio Operacional 

Cicio Financeiro 

51,54 

28,89 

47,15 

24,80 

Fonte: elaborado pela autora 

38,58 

13,77 

52,62 

31,36 

Analisando as notas explicativas das duas empresas, verifica-se que ambas 

estao em busca de novos mercados, procurando opgoes de financiamento mais 

acessfveis visando a ampliagao da sua fatia de clientes para as classes C e D. 

Assim, novos canais de venda estao sendo utilizados, bern como novas campanhas 

de marketing, buscando a confian<;a do cliente e sua fidelizagao. 

Verifica-se, tambem, que somente a empresa Gol menciona as ag6es de 

Responsabilidade Social em suas notas explicativas. Apesar disso, as duas 

empresas afirmam, neste mesmo instrumento, possuir a<;Oes para minimizar os 

riscos inerentes a atividade. Os riscos sao gerenciados atraves da utiliza<;ao de 

instrumentos financeiros para protegao do mercado financeiro (swaps, contratos 

futuros, opgoes de cam bios e de petrol eo, hedge de combustive! e de juros ). 
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Contudo, verifica-se que esta mesma opera<;ao afetou o valor do Resultado do 

Exercfcio em 2008, conforme citado anteriormente. Outros riscos dessa atividade 

sao: 

• Risco de pre<;o de combustfveis: por representar uma parcela significativa dos 

custos das companhias aereas, este risco deve ser avaliado. 0 pre<;o do 

combustfvel esta atrelado a varia<;ao da cota<;ao do petr61eo no mercado. 

Dessa forma, sao contratados derivatives para reduzir estes riscos. 

• Risco de taxa de cambia: grande parte dos custos e despesas operacionais 

destas empresas esta vinculada a varia<;ao do d61ar. 

• Risco de credito: principalmente com rela<;ao as contas a receber e depositos 

em bancos. Este risco na parte de contas a receber e minimizado por ser 

representado em sua maioria por contas a receber das operadoras de cartoes 

de credito. 

• Risco de taxas de juros: devido ao impacto das opera<;6es de arrendamento 

mercantil para utiliza<;ao das aeronaves. 

• Risco de liquidez: verificado na possfvel dificuldade da empresa em fazer 

frente as suas obri.ga<;6es com prazo igual aos recursos disponfveis. 

0 Modelo indicado por Fleuriet proporcionou classificar as empresas quanto 

as suas opera<;6es e as suas finan<;as, conforme observado na Tabela 34. Neste 

sentido, verifica-se que as empresas demonstraram uma situac;ao divergente entre 

si. A empresa TAM apresentou-se como de maior risco de solvencia, considerando 

seu Capital Circulante Lfquido, enquanto que a empresa Gol chegou a apresentar 

urn certo nivel de solidez, e no anode 2009 foi classificada como Excelente, devido 

a uma recupera<;ao no seu Saldo de Tesouraria. 

Tabela 34 - Classifica(ffao pelo Modelo Fleuriet- TAM e Go I 

2009 

2008 

2007 

Alto risco 

Alto risco 

Excelente 

Fonte: elaborado pela autora 

Excelente 

Muito ruim 

Solid a 

Assim, nota-se que o setor de aviac;ao brasileiro, que esta representado em 

sua maioria por estas duas empresas, esta passando por uma renova<;ao da frota. 
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Ha uma busca, tambem, por alternativas de combustfvel que reduzam a polui98o 

gerada pelas aeronaves, tais como biocombustiveis, demonstrando uma 

preocupa9ao das empresas em gerar menos prejufzos ao meio ambiente_ 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Ap6s a analise dos Indices destas empresas, verifica-se o impacto gerado 

pela varia<;ao cambial, derivada das opera96es de hedge que ambas possuem. 

Assim, nota-se a importancia da polftica mundial sobre esse setor e uma 

necessidade das empresas em proteger seus Ativos de eventuais crises. 

0 Modelo Fleuriet facilitou a classifica<;ao das empresas deste setor, 

contudo, nota-sea situa9ao divergente que ambas apresentaram, resultado de suas 

polfticas de Capital de Giro e Saldo de Tesouraria. lmportante ressaltar que as duas 

empresas buscam a renova<;ao constante de suas frotas e a expansao de suas 

vendas para as classes C e D, visando a amplia9ao de mercado. 

Assim, verifica-se que as duas empresas encontram-se em uma situa9ao 

financeira confortavel, pois, apesar do prejulzo apresentado nas duas no ano de 

2008, ambas obtiveram uma recupera9ao no resultado em 2009. Aconselha-se, 

entretanto, que as empresas objetivem realizar mais recursos de prote9ao de seus 

Ativos, como o hedge, analisando a possibilidade de se utilizar outras moedas mais 

estaveis. 

As duas empresas analisadas possuem marcas ja consolidadas no mercado 

em que atuam, e ambas estao buscando novas fatias do mercado com a aquisi<;ao 

de outras companhias. Contudo, verifica-se que as duas precisam buscar 

mecanismos de prote<;ao contra possfveis crises economicas mundiais que venham 

a, porventura, prejudicar novamente seu resultado. 

Acredita-se que o presente trabalho tenha sido valido, no sentido de que 

possibilitou a aplica<;ao da teoria na pratica contabil. Desta maneira, nota-se que a 

aplica<;ao de Indices em dados reais de uma empresa facilitou a compreensao dos 

mesmos, bern como a analise da situa<;ao economico-financeira destas empresas. 
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APENDICE A- ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL 

Os calculos da Analise Vertical foram feitos, no Balango Patrimonial, a partir 

da divisao entre cada conta e o total do Ativo (ou Passive). Ressalta-se que, na 

Demonstra<;ao do Resultado do Exercfcio, a base da Analise Vertical e a Receita 

Lfquida de vendas. Os resultados foram multiplicados por 100 e indicados por 

percentual de representatividade do seu respective total. Os valores foram corrigidos 

e atualizados conforme a variagao do IGP-M indicada na Metodologia deste 

trabalho. 

• EMPRESA TAM S.A. 

Balan~o Patrimonial Consolidado- TAM 

Ativo Total 13.137.213 100,00% 0,58% 13.060.973 100,00% 13,71% 11.486.226 

1.01 Ativo Circulante 3.770.666 28,70% 3,00% 3.660.730 28,03% -19,24% 4.532.743 

1.01 .01 Disponibilidades 2.086.194 15,88% 11,04% 1.878.836 14,39% -34,38% 2.862.996 

1.01.02 Creditos 1.121.979 8,54% -1,23% 1.135.945 8,70% 10,28% 1.030.077 

1.01.02.01 Clientes 1.121.979 8,54% -1,23% 1.135.945 8,70% 10,28% 1.030.077 

1.01.02.02 Creditos Diversos 0 0,00% 0 0,00% 0 

1.01.03 Estoques 195.092 1,49% -14,17% 227.295 1,74% 27,38% 178.433 

1.01.04 Outros 367.401 2,80% -12,24% 418.653 3,21% -9,23% 461.236 

1.01.04.01 Tributos a recuperar 99.268 0,76% -16,22% 118.491 0,91% 23,99% 95.566 

1.01 .04.02 IR/CS diferidos 36.958 0,28% -35,71% 57.486 0,44% 0 

1.01.04.03 Despesas do exercicio seguinte 148.910 1,13% 1,62% 146.534 1,12% -31,89% 215.132 

1.01.04.20 Demais contas a receber 82.265 0,63% -14,43% 96.142 0,74% -36,13% 150.538 

1.02 Ativo Nao Circulante 9.366.547 71,30% -0,36% 9.400.242 71,97% 35,19% 6.953.483 

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 990.818 7,54% -26,80% 1.353.524 10,36% 110,50% 642.996 

1.02.01.01 Creditos Diversos 0 0,00% 0 0,00% 0 

1.02.01 .02 Creditos com Pessoas Ligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0,00% 0 0,00% 0 

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ugadas 0 0,00% 0 0,00% 0 

1.02.01.03 Outros 990.818 7,54% -26,80% 1.353.524 10,36% 110,50% 642.996 

1.02.01.03.01 Caixa restrito 79.370 0,60% 0 0,00% 0 

1.02.01.03.02 Depositos em garantia 59.520 0,45% -47,79% 113.998 0,87% -35,72% 177.354 

1.02.01.03.03 IR/CS diferidos 414.750 3,16% -41,23% 705.751 5,40% 169,37% 261.998 

1.02.01.03.04 Pre-pagamento de manutenvao 408.628 3,11% -3,82% 424.875 3,25% 223,38% 131.387 

1.02.01 .03.20 Demais contas a receber 28.550 0,22% -73,78% 108.900 0,83% 50,71% 72.258 

1.02.02 Ativo Permanente 8.375.729 63,76% 4,09% 8.046.719 61,61% 27,51% 6.310.487 

100,00% 

39,46% 

24,93% 

8,97% 

8,97% 

0,00% 

1,55% 

4,02% 

0,83% 

0,00% 

1,87% 

1,31% 

60,54% 

5,60% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

5,60% 

0,00% 

1,54% 

2,28% 

1,14% 

0,63% 

54,94% 



1.02.02.01 

1.02.02.01.01 

1.02.02.01.02 

1.02.02.01.03 

1.02.02.02 

1.02.02.03 

1.02.02.04 

2 

2.01 

2.01.01 

2.01.02 

2.01.03 

2.01.04 

2.01.05 

2.01.06 

2.01.07 

2.01.08 

2.01.08.01 

2.01.08.02 

2.01.08.03 

2.01.08.05 

2.01 .08.07 

2.01.08.08 

2.01.08.10 

2.01.08.11 

2.02 

2.02.01 

2.02.01.01 

2.02.01.02 

2.02.01.03 

2.02.01.03.01 

2.02.01.04 

2.02.01 .05 

2.02.01.06 

2.02.01.06.01 

2.02.01.06.02 

2.02.01 .06.03 

2.02.01.06.04 

2.02.01.06.05 

2.02.01.06.06 

2.02.01.06.20 

2.03 

lnvestimentos 

Participa96es Coligadas/Equip 

Participa9oes em Controladas 

Outros lnvestimentos 

lmobilizado 

lntangfvel 

Diferido 

Passivo Total 

Passivo Circulante 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

F ornecedores 

lmpostos, Taxas e Contribui9oes 

Dividendos a Pagar 

Provisoes 

Dividas com Pessoas Ligadas 

Outros 

Arrendamentos financeiros 

Salarios e encargos sociais 

Receita diferida 

IR/CS a pagar 

Bonus seniores 

lnstrumentos fin . de hedge 

IR/CS diferidos 

Demais contas a pagar 

Passivo Nao Circulante 

Passivo Exigfvel a Longo Prazo 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

Provisoes 

Provisoes para contingencies 

Dividas com Pessoas Ligadas 

Adiant. para Fut. Aumento Capital 

Outros 

Arrendamentos financeiros 

IR/CS diferidos 

Receita diferida 

Bonus seniores 
lnstrumentos financeiros de 
hedge 

Programa de recupera9ao fiscal 

Demais contas a receber 

Resultados de Exercfcios Futuros 

100 

0 

0 

0 

0,00% -100,00% 69 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

-10,62% 77 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0 0,00% -100,00% 69 0,00% -10,62% 77 0,00% 

8.134.028 61,92% 3,00% 7.897.357 60,47% 25,90% 6.272.797 54,61% 

241.701 

0 

1,84% 

0,00% 

13.137.213 100,00% 

3.856.197 29,35% 

458.602 3,49% 

275.896 2,10% 

430.982 3,28% 

179.662 1,37% 

61,90% 1,14% 149.293 

0 0,00% -100,00% 

0 

37.613 

0,00% 

0,33% 

0,58% 13.060.973 100,00% 13,71% 11.486.226 100,00% 

-2,53% 3.956.348 30,29% 16,76% 3.388.354 29,50% 

143,54% 188.305 1,44% -80,07% 944.793 8,23% 

884,75% 28.017 0,21% -20,67% 35.319 0,31% 

-9,68% 477.151 3,65% 1,78% 468.793 4,08% 

-25,71% 241.834 1,85% 101,92% 119.768 1,04% 

233.985 

0 

0 

1,78% 39694,85% 

0,00% 

588 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

-99,26% 79.750 

0 

0 

0,69% 

0,00% 

0,00% 0,00% 

2.277.070 17,33% 

497.147 3,78% 

307.609 2,34% 

1.042.057 7,93% 

0 0,00% 

13.040 0,10% 

235.727 1,79% 

0 0,00% 

181.490 1,38% 

7.643.155 58,18% 

7.643.155 58,18% 

38.686 0,29% 

835.568 6,36% 

666.573 5,07% 

666.573 5,07% 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

6.1 02.328 46,45% 

4.023.798 30,63% 

440.668 3,35% 

1 00.169 0,76% 

1.026.685 7,82% 

6.288 0,05% 

319.671 

185.049 

0 

2,43% 

1,41% 

0,00% 

-24,61% 3.020.453 23,13% 73,60% 1.739.930 15,15% 

-25,57% 667.920 5,11% 103,76% 327.803 2,85% 

-1,44% 312.101 2,39% 20,06% 259.964 2,26% 

21,73% 856.032 6,55% -7,12% 921.634 8,02% 

0 0,00% -100,00% 22.052 0,19% 

42,29% 9.164 0,07% 17,93% 7.771 0,07% 

-76,50% 1.003.124 7,68% 0 0,00% 

0 0,00% -100,00% 34.455 0,30% 

5,45% 172.113 1,32% 3,53% 166.252 1,45% 

-10,85% 8.573.026 65,64% 46,46% 5.853.543 50,96% 

-10,85% 8.573.026 65,64% 46,46% 5.853.543 50,96% 

-81,21% 205.874 1,58% -9,69% 227.968 1,98% 

70,25% 490.800 3,76% -10,62% 549.124 4,78% 

-28,35% 930.360 7,12% 10,06% 845.317 7,36% 

-28,35% 930.360 7,12% 10,06% 845.317 7,36% 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

-12,15% 6.945.992 53,18% 

-28,93% 5.661.905 43,35% 

395,75% 88.889 0,68% 

-11,54% 113.233 0,87% 

49,18% 688.199 5,27% 

-94,02% 1 05.087 0,80% 

-35,90% 

0 

288.679 

0 

0,00% 

2,21% 

0,00% 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

64,16% 4.231.135 36,84% 

93,11% 2.932.031 25,53% 

-73,69% 337.880 2,94% 

-30,07% 161.927 1,41% 

17,92% 583.598 5,08% 

33,83% 

0 0,00% 

0 

215.700 

0 

0,00% 

1,88% 

0,00% 



2.04 

2.05 

2.05.01 

2.05.02 

2.05.03 

2.05.03.01 

2.05.03.02 

2.05.04 

2.05.04.01 

2.05.04.02 

2.05.04.03 

2.05.04.04 

2.05.04.05 

2.05.04.06 

2.05.04.07 

2.05.05 

2.05.05.01 

2.05.05.02 

2.05.05.03 

2.05.06 

2.05.07 

Part. de Acionistas Nao Control. 

Patrimonio Uquido 

Capital Social Realizado 

Reservas de Capital 

Reservas de Reavaliayao 

Ativos Pr6prios 

Controladas/Coligadas e Equip. 

Reservas de Lucro 

Legal 

Estatutaria 

Para Contingencias 

De Lucros a Realizar 

Retenyao de Lucros 
Especial p/ Dividendos Nao 
Distrib. 

Outras Reservas de Lucro 

Ajustes de Avaliayao Patrimonial 
Ajustes de Tftulos e Valores 
Mobil. 
Ajustes Acumulados de 
Conversao 

Ajustes de Combinayao de Neg. 

Lucros/Prejuizos Acumulados 

Adiant. para Fut. Aumento Capital 

Demonstra~ao do Resultado do Exerdcio Consolidada- TAM 

3.408 0,03% 

1.634.453 12,44% 

675.497 5,14% 

99.244 0,76% 

130.540 0,99% 

0 

130.540 

745.966 

49.134 

0 

0 

0 

696.832 

0 

0 

0,00% 

0,99% 

5,68% 

0,37% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

5,30% 

0,00% 

0,00% 

-18,00% 

209,88% 

1,87% 

13,88% 

0,47% 

0,47% 

-16.794 -0,13% -617,04% 

0 0,00% 

-16.794 -0,13% -617,04% 

0 

0 

0 

0,00% 

0,00% -100,00% 

0,00% 

4.156 

527.443 

663.068 

87.149 

129.935 

0 

129.935 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.248 

0 

3.248 

0 

0,03% 

4,04% 

5,08% 

0,67% 

0,99% 

0,00% 

0,99% 

101 

43,94% 2.887 0,03% 

-76,47% 2.241.442 19,51% 

-10,62% 741.863 6,46% 

-14,65% 102.112 0,89% 

-12,45% 148.411 1,29% 

-12,45% 

0 

148.411 

0,00% 

1,29% 

0,00% -100,00% 1.259.867 10,97% 

0,00% -100,00% 44.184 0,38% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% -100,00% 1.215.683 10,58% 

0,00% 0 0,00% 

0,00% 0 0,00% 

0,02% -130,05% -10.810 -0,09% 

0,00% 0 0,00% 

0,02% -130,05% -10.810 -0,09% 

0,00% 

-355.957 -2,73% 

0 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

0,00% 0 0,00% 

3.01 
3.01.01 
3.01.02 
3.01.03 
3.01.04 
3.02 

Receita Bruta de Vendas e/ou Servfyos 10.287.698 103,91% -4,78% 10.804.701 103,92% 16,10% 9.306.496 103,96% 

3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.06.01 
3.06.02 
3.06.02.01 
3.06.02.02 
3.06.03 
3.06.03.01 
3.06.03.02 
3.06.04 
3.06.05 
3.06.06 
3.07 
3.08 
3.08.01 
3.08.02 

Receita de voo domestico 
Receita de voo internacional 

Cargas 
Outras 
Deduyoes da Receita Bruta 
Receita Liquida 
Gusto de Bens e/ou Serviyos Vendidos 

Resultado Bruto 
Despesas/Receitas Operacionais 
Com Vendas 
Gerais e Administrativas 
Gerais e administrativas 
Honorarios da administrayao 
Financeiras 
Receitas Financeiras 
Despesas Financeiras 
Outras Receitas Operacionais 
Outras Despesas Operacionais 
Resultado da Equivalencia Patrimonial 

Resultado Operacional 
Resultado Nao Operacional 
Receitas 
Despesas 

5.468.612 55,24% 
2.684.009 27,11 % 

936.288 9,46% 
1.198.789 12,11% 
-387.377 -3,91% 

9.900.321 100,00% 
-7.248.411 -73,21% 

2.651 .91 0 26,79% 
-627.765 -6,34% 

-1.544.087 -15,60% 
-806.969 -8,15% 
-788.373 -7,96% 

-18.596 -0,19% 
1.688.125 17,05% 
3.320.708 33,54% 

-1.632.583 -16,49% 
35.166 0,36% 

0 0,00% 
0 0,00% 

-9,60% 
-3,13% 

-5,47% 
20,55% 
-4,95% 
-4,78% 
-4,23% 
-6,26% 

-87,35% 
10,59% 
5,12% 
4,96% 

12,54% 
-159,94% 
126,49% 
-61,88% 
78,37% 

2.024.145 20,45% -194,95% 
0 0,00% 
0 

0 

0,00% 
0,00% 

6.049.079 58,18% 
2.770.680 26,65% 

990.514 9,53% 
994.427 

-407.556 
9,56% 

-3,92% 
10.397.145 100,00% 
-7.568.171 -72,79% 

2.828.974 27,21% 
-4.960.766 -47,71% 
-1.396.287 -13,43% 

-767.672 -7,38% 
-751.148 -7,22% 

-16.523 -0,16% 
-2.816.523 -27,09% 
1.466.139 14,10% 

-4.282.662 -41,19% 
19.715 0,19% 

13,94% 
18,46% 
16,10% 
23,45% 
14,97% 

5.308.821 59,30% 
2.338.983 26,13% 

853.137 9,53% 
805.555 9,00% 

-354.490 -3,96% 
16,14% 8.952.006 100,00% 
21,64% -6.221 .937 -69,50% 

3,62% 2.730.068 30,50% 
163,08% -1.885.623 -21,06% 
-12,27% -1.591.615 -17,78% 
20,33% 
23,64% 

-45,76% 
-771,21% 

17,03% 
413,99% 

-637.977 -7,13% 
-607.513 -6,79% 

-30.464 -0,34% 
419.618 4,69% 

1.252.833 14,00% 
-9,31% 
0,00% 

0 0,00% -100,00% 

-833.215 
0 

-75.648 
0 

-0,85% 
0,00% 
9,43% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

0 0,00% 
-2.131.793 -20,50% -352,45% 

0 0,00% 
0 

0 

0,00% 
0,00% 

844.446 
0 
0 
0 



3.09 

3.10 

3.11 

3.12 

3.12.01 

3.12.02 

3.13 

3.14 

3.15 

Resultado Antes Tributayao/Particip. 

Provisao para IRe Contribuiyao Social 

IR Diferido 

Participayoes/Contribuiyoes Estatut. 

Participayoes 

Contribuiyoes 

Reversao dos Juros sobre Capital Prop. 

Part. de Acionistas Nao Control adores 

Lucro/Prejuizo do Periodo 

2.024.145 

-3.972 

-675.952 

0 
0 

0 
0 

-1 .682 

1.342.539 

20,45% 

-0,04% 

-6,83% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

-0,02% 

13,56% 

-194,95% 

-96,65% 

-187,84% 

97,41% 

-190,60% 

-2.131.793 -20,50% 

-118.730 -1,14% 

769.498 7,40% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 
-852 -0,01% 

-1.481.877 -14,25% 

• EMPRESA GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Balam;o Patrimonial Consolidado- GOL 

1 
1.01 

1.01.01 

1.01.01.01 

1.01.01.02 

1.01.01 .03 

1.01 .02 

1.01.02.01 

1.01.02.01.01 

1.01 .02.01.02 

1.01.02.02 

1.01.02.02.01 

1.01.03 

1.01.04 

1.01.04.01 

1.01.04.02 

1.01.04.03 

1.02 

1.02.01 

1.02.01.01 

1.02.01.01.02 

1.02.01.01.03 

1.02.01 .01.05 

1.02.01 .01.06 

1.02.01.02 

1.02.01.02.01 

1.02.01.02.02 

1:02.01.02.03 

1.02.01.03 

1.02.01.03.01 

1.02.01.03.02 

1.02.02 

1.02.02.01 

1.02.02.01.01 

1.02.02.01.02 

1.02.02.01.03 

Ativo Total 
Ativo Circulante 

Disponibilidades 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Aplicayoes Financeiras 

Caixa Restrito 

Creditos 

Clientes 

Contas a Receber 

Provisao para Cred. de Liquid. Duvid. 

Creditos Diversos 

lmpostos Diferidos e a Recuperar 

Estoques 

Outros 

Despesas Antecipadas 

Depositos 

Outros Creditos e Valores 

Ativo Nao Circulante 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 

Creditos Diversos 

lmpostos Diferidos e a Recuperar 

Caixa Restrito 

Depositos 

Despesas Antecipadas 

Creditos com Pessoas Ligadas 

Com Coligadas e Equiparadas 

Com Controladas 

Com Outras Pessoas Ligadas 

Outros 

Creditos com Empresas de Arrend. 

Outros Creditos e Valores 

Ativo Permanente 

lnvestimentos 

Participayoes Coligadas/Equiparadas 

Participayoes em Controladas 

Outros lnvestimentos 

8.400.910 100,00% 
2.406.109 

1.441 .672 

1.382.408 

40.444 

18.820 

605.433 
519.308 

571.707 

-52.399 

86.125 

86.125 

143.810 

215.194 

124.728 

50.429 

40.037 

5.994.801 

1.623.333 

1.606.029 

756.836 

7.264 

778.355 

63.574 

0 
0 

0 
0 

17.304 

0 
17.304 

4.371.468 

0 

0 

0 
0 

28,64% 

17,16% 

16,46% 

0,48% 

0,22% 

7,21% 
6,18% 

6,81% 

-0,62% 

1,03% 

1,03% 

1,71% 

2,56% 

1,48% 
0,60% 

0,48% 

71,36% 

19,32% 

19,12% 

9,01% 

0,09% 

9,27% 
0,76% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,21% 

0,00% 

0,21% 
52,04% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

27,08% 6.610.733 100,00% 
48,34% 

148,25% 

626,14% 

-81,35% 

-89,15% 

35,35% 
53,38% 

49,48% 

19,43% 

-20,79% 

-20,79% 

-24,49% 

-46,68% 

2,64% 

-78,41% 

-17,50% 

20,17% 
57,98% 

58,41% 

56,15% 

12,31% 

67,41% 

10,16% 

26,20% 

26,20% 
10,36% 

1.622.065 

580.725 

190.378 

216.901 

173.446 

447.309 
338.580 

382.456 

-43.876 

108.729 

108.729 

190.445 

403.586 

121 .519 

233.536 

48.530 

4.988.668 

1.027.527 

1.013.815 

484.685 

6.468 

464.950 

57.711 

0 
0 

0 
0 

13.712 

0 
13.712 

3.961.142 

0 
0 

0 
0 

24,54% 

8,78% 

2,88% 

3,28% 

2,62% 

6,77% 
5,12% 

5,79% 

-0,66% 

1,64% 

1,64% 

2,88% 

6,11% 

1,84% 

3,53% 

0,73% 

75,46% 

15,54% 

15,34% 

7,33% 

0,10% 

7,03% 
0,87% 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

0,00% 
0,21% 

0,00% 

0,21% 
59,92% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

-352,45% 

-22,20% 

-742,65% 

338,31% 

-359,11% 
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844.446 

-152.608 

-119.738 

0 
0 

0 

0 
-194 

571.906 

9,43% 

-1,70% 

-1,34% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

6,39% 

4,42% 6.331.207 100,00o/. 
-51,86% 

-63,10% 

-81,08% 

-61,77% 

-58,50% 
-66,35% 

-62,93% 

71,48% 

51,73% 

51,73% 

-19,64% 

-16,09% 

-23,03% 

42,02% 

-69,42% 

68,43% 
74,50% 

73,99% 

20,22% 

158,97% 

122,91% 

122,91% 
66,92% 

-100,00% 

3.369.343 

1.573.570 

1.006.175 

567.395 

0 
1.077.798 
1.006.141 

1.031 .727 

-25.586 

71.657 

71.657 

236.977 

480.998 

157.880 

164.439 

158.679 

2.961.865 

588.846 

582.695 

403.153 

0 
179.541 

0 

0 
0 

0 
0 

6.151 

0 
6.151 

2.373.018 

971 .781 

0 
0 
0 

53,22o/c 

24,85o/c 

15,89°/. 

8,96°/. 
o,ooo;. 

17,02°/. 
15,89o/c 

16,30o/c 

-0,40°/. 

1,13o/c 

1,13o/c 

3,74°/. 

7,60°/. 

2,49°/. 
2,60o/c 

2,51°/. 
46,78o/c 

9,30°/. 

9,20o/c 

6,37o/c 

O,OOo/c 

2,84°/. 
0,00°/. 
o,ooo;. 
O,OOo/c 

O,OOo/c 
o,ooo;. 
0,10o/c 
o,ooo;. 
0,10o/c 

37,48o/c 
15,35o/c 

0,00°/. 
O,OOo/c 

O,OOo/c 



1.02.02.02 

1.02.02:03 

1.02.02.04 

z 
2.01 

2.01.01 

2.01.02 
2.01.03 

2.01.04 

2.01.04.01 
2.01 .04.02 

2.01.04.03 
2.01 .05 

2.01.05.01 
2.01.06 
2.01.06.01 

2.01 .06.02 
2.01 .07 

2.01.08 

2.01.08.01 

2.01.08.02 
2.01 .08.03 

2.01 .08.05 
2.01.08.07 

2.02 

2.02.01 

2.02.01.01 

2.02.01.02 

2.02.01 .03 

2.02.01.04 

2.02.01.05 
2.02.01.06 

2.02.01 .06.01 

2.02.01 .06.02 

2.02.01.06.03 
2.02.01 .06.04 

2.02.01.06.05 

2.02.01.06.06 

2.02.01 .06.07 
2.03 

2.04 

2.05 
2.05.01 

2.05.02 
2.05.02.01 
2.05.02.02 
2.05.02.03 
2.05.02.04 
2.05.02.05 
2.05.03 
2.05.03.01 
2.05.03.02 

2.05.04 
2.05.04.01 
2.05.04.02 
2.05.04.03 

2.05.04.04 

lmobilizado 

lntangfvel 

Diferido 

Passivo T otaf 

Passivo Circulante 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

F ornecedores 

lmpostos, Taxas e Contribuil(oes 

Obrigayoes Fiscais 

Taxas e Tarifas Aeroportuarias 

lmpostos Diferidos 

Dividendos a Pagar 

Dividendos a Pagar 

Provisoes 

Programa de Milhagem 

Provisoes 

Dfvidas com Pessoas Ligadas 

Outros 

Arrendamentos Financeiros a Pagar 

Obrigayoes Trabalhistas 

Transportes a Executar 

Outras Obrigayoes 

Adiantamento de clientes 

Passivo Nao Circulante 

Passivo Exigfvel a Longo Prazo 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

Provisoes 

Dividas com Pessoas Ligadas 

Adiant. para Fut. Aumento Capital 
Outros 

Provisoes para Contingencias 

Outras Obrigayoes 

Arrendamentos Financeiros a Pagar 

lmpostos Diferidos 

Obrigay6es Fiscais 

Provisoes 

Adiantamento de clientes 

Resultados de Exercfcios Futuros 
Part. de Acionistas Nao 
Controladores 

Patrimonio Uquido 

Capital Social Realizado 

Reservas de Capital 

Agio na Conferencia de Al(oes 

Reserva Especial de Agio na Control. 

Al(oes em Tesouraria 

Remunerayao Diferida - Opl(ao 
Custo de Emissao de Ayoes 

Reservas de Reavaliayao 
Ativos Pr6prios 

Controladas/Coligadas e Equiparad. 

Reservas de Lucro 

Legal 

Estatutaria 

Para Contingencias 

De Lucros a Realizar 

3.325.713 39,59% 

1.045.755 12,45% 
12,52% 2.955.699 44,71% 

4,01% 1.005.443 15,21% 
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115,06% 1.374.372 21,71"!. 

0 0,00"!. 
0 0 0,00% -100,00% 26.865 

8.400.910 100,00% 27,08% 
-3,97% 2.359.099 

455.016 

0 

362.382 

133.608 

57.277 
76.331 

0 

186.416 

186.416 
78.641 
12.382 

66.259 

0 
1.143.036 

136.679 
233.162 

561.347 

85.789 
126.059 

3.201.406 

3.201.406 

747.383 

374.045 

0 
0 
0 

2.079.978 

43.554 
115.429 

1.420.739 
341.032 

88.642 

6.495 

64.087 
0 

0 
2.840.405 

2.194.794 

48.166 
31.076 
29.187 

-11.887 

18.984 
-19.194 

0 
0 

0 

596.627 
0 

0 
0 

0 

28,08% 

5,42% 

0,00% 
4,31% 

1,59% 

0,68% 
0,91% 

0,00% 

-42,74% 

30,12% 
-0,51% 

47,33% 
-20,01% 

2,22% 32813,42% 

2,22% 32813,42% 

0,94% 
0,15% 

0,79% 
0,00% 

13,61% 

1,63% 

2,78% 

6,68% 

1,02% 

1,50% 

38,11% 

38,11% 

8,90% 

4,45% 
0,00% 

0,00% 

0,00% 
24,76% 

0,52% 

1,37% 

16,91% 

4,06% 

1,06% 

0,08% 

0,76% 

0,00% 

0,00% 

33,81% 

26,13% 

0,57% 

0,37% 
0,35% 

-0,14% 
0,23% 

-0,23% 
0,00% 

0,00% 

0,00% 

7,10% 
0,00% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 

-56,38% 
-31,44% 

-59,16% 

6,99% 

-11,84% 

61,80% 

-0,12% 

-58,59% 

12,56% 

12,56% 

-25,59% 

13,05% 

-15,53% 

-21,88% 

1,27% 

72,83% 

119,96% 

116,85% 

63,93% 

-21 ,89% 

-47,56% 
1,87% 

-70,59% 
33,90% 

-33,83% 

6.610.733 100,00% 
2.456.633 37,16% 

794.609 
0 

278.498 

134.298 

38.876 
95.421 

0 
566 

566 
180.306 

18.060 

162.246 
0 

1.068.356 

155.042 
144.104 
562.037 

207.173 
0 

2.844.260 
2.844.260 

1.004.396 

0 

0 

0 

0 
1.839.864 

51.562 
147.762 

1.402.915 
197.325 

40.300 

0 
0 

0 

0 
1.309.840 
1.338.849 

61.664 

59.258 
28.650 

-40.422 

14.178 
0 

0 

0 

0 

901.663 
0 

0 

0 

0 

12,02% 

0,00% 
4,21% 

2,03% 

0,59% 
1,44% 

0,00% 

0,01% 

0,01% 

2,73% 
0,27% 

2,45% 
0,00% 

16,16% 

2,35% 

2,18% 

8,50% 

3,13% 

0,00% 

43,02% 

43,02% 

15,19% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 
27,83% 

0,78% 

2,24% 

21,22% 

2,98% 

0,61% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

19,81% 

20,25% 

0,93% 
0,90% 

0,43% 
-0,61% 
0,21% 
0,00% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 

13,64% 
0,00% 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

4,42% 
2,02% 

-12,21% 

-22,30% 

-19,73% 

-47,95% 
3,04% 

-99,32% 

-99,32% 

74,23% 
-67,16% 

234,61% 

35,14% 

292,34% 

-19,72% 

8,23% 

296,49% 

123,01% 

123,01% 

-14,22% 

1659,56% 

46,37% 

371,47% 

-50,53% 

-10,62% 

-37,30% 

-10,62% 
-10,62% 

-14,02% 

6.331.207 100,00"X 
2.407.934 

905.101 

0 
358.428 

167.298 

74.695 
92.603 

0 
83.038 

83.038 
103.488 

55.000 

48.488 
0 

790.580 
39.517 

179.494 
519.317 

52.251 
0 

1.275.408 

1.275.408 
1.170.844 

0 

0 

0 

0 
104.564 

35.226 

31.341 
0 
0 

37.997 

0 

0 
0 

0 

2.647.866 
1.497.950 

98.355 

66.300 
32.055 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1.048.632 
0 

0 
0 
0 

38,03"!. 

14,30"!. 

0,00"!. 
5,66"!. 

2,64"!. 

1,18"!. 

1,46°A 
0,00"!. 

1,31"!. 

1,31°A 

1,63°A 
0,87"!. 

0,77°A 
0,00"!. 

12,49"!. 

0,62"!. 

2,84"!. 

8,20°A 

0,83°A 

0,00°A 
20,14"!. 

20,14"!. 

18,49"!. 

0,00"!. 

0,00"!. 
o,oooA 
0,00°A 
1,65°A 

0,56°A 

0,50"!. 

o,00°A 

0,00°A 

0,60"!. 

0,00"!. 
o,ooo;. 
0,00"!. 

0,00"!. 

41,82"!. 

23,66°/. 

1,55"!. 

1,05°/. 
0,51"!. 
0,00"!. 

0,00°A 
0,00"/. 
o,oooA 
0,00"!. 
O,OODA 

16,560fi 
0,00"!. 
0,00"!. 
o,oooA 

0,00°/. 
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~.05.04.05 Retem;ao de Lucros 596.627 7,10% -33,83% 901.663 13,64% -14,02% 1.048.632 16,56°/. 
~.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nao Distrib. 0 0,00% 0 0,00% 0 o,ooo;. 
~.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0,00% 0 0,00% 0 o,ooo;. 
~.05.05 Ajustes de Avalia9ao Patrimonial 818 0,01% -105,09% -16.072 -0,24% -648,71% 2.929 0,05o/. 

Ajustes de Titulos e Valores 
~.05.05.01 Mobiliarios 818 0,01% -105,09% -16.072 -0,24% -648,71% 2.929 0,05o/. 
~.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversao 0 0,00% 0 0,00% 0 o,ooo;. 
~.05.05.03 Ajustes de Combina9ao de Neg6cios 0 0,00% 0 0,00% 0 o,ooo;. 
~.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0,00% -100,00% -976.265 -14,77% 0 o,ooo;. 
~.05.07 Adiant. para Fut. Aumento Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 o,ooo;. 

)emonstra~ao do Resultado do Exercfcio Consoli dada - GOL 

~.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servi9os 6.265.232 104,55% -4,34% 6.549.198 104,09% 15,60% 5.665.228 103,85% 

~.01.01 Transporte de Passageiros 5.546.568 92,56% -7,84% 6.018.353 95,66% 15,55% 5.208.371 95,47°A 

~.01.02 Transporte de Cargas 202.695 3,38% -5,68% 214.908 3,42% 13,79% 188.863 3,46°!{ 

3.01.03 Outras 515.969 8,61% 63,31% 315.937 5,02% 17,89% 267.993 4,91% 

3.02 Dedu96es da Receita Bruta -272.547 -4,55% 5,82% -257.560 -4,09% 22,68% -209.945 -3,85% 

~.03 Receita Uquida 5.992.685 100,00% -4,75% 6.291.639 100,00% 15,33% 5.455.283 100,00% 
~.04 Gusto de Bens e/ou Servi9os Vendidos -4.697.612 -78,39% -13,62% -5.438.321 -86,44% 12,45% -4.836.064 -88,65°,{ 

3.05 Resultado Bruto 1.295.073 21,61% 51,77% 853.317 13,56% 37,81% 619.218 11 ,35°,{ 

~.06 Despesas/Receitas Operacionais -571.634 -9,54% -71,74% -2.023.048 -32,15% 255,71% -568.727 -10,43°A 

3.06.01 Com Vendas -474.792 -7,92% -17,84% -577.902 -9,19% 43,04% -404.008 -7,41DA 

~ .06.02 Gerais e Administrativas -452.324 -7,55% 25,96% -359.110 -5,71% 27,64% -281.351 -5,16% 

~ .06.03 Financeiras 342.844 5,72% -131,57% -1.086.036 -17,26% -1031 ,17% 116.632 2,14% 

~.06.03.01 Receitas Financeiras 1.418.902 23,68% 92,13% 738.500 11,74% 30,92% 564.074 10,34% 

~.06.03.02 Despesas Financeiras -1.076.058 -17,96% -41,02% -1.824.536 -29,00% 307,77% -447.442 -8,20°,{ 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 12.638 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 

~ .06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

~.06.06 Resultado da Equivalencia Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3.07 Resultado Operacional 723.439 12,07% -161,85% -1.169.731 -18,59% -2416,72% 50.491 0,93°,{ 

3.08 Resultado Nao Operacional 0 0,00% 0 0,00% -100,00% -37.729 -0,69% 

~.08.01 Receitas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

~.08.02 Despesas 0 0,00% 0 0,00% -100,00% -37.729 -0,69% 

3.09 Resultado Antes Tributayao/Particip. 723.439 12,07% -161,85% -1.169.731 -18,59% -9266,00% 12.762 0,23°,{ 

uo Provisao para IRe Contribui9ao Social -609 -0,01% -98,92% -56.283 -0,89% -51,33% -115.636 -2,12°k 

3.11 IR Diferido 135.636 2,26% 1062,92% 11.663 0,19% -97,07% 397.783 7,29°k 

3.12 Participay6es/Contribuiy6es Estatutarias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3.12.01 P articipa96es 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00°,{ 

U2.02 Contribui96es 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00°A 

3.13 Reversao dos Juros sobre Capital Prop. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00°A 

3.14 Part. de Acionistas Nao Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3.15 Lucro/Prejuizo do Periodo 858.466 14,33% -170,69% -1.214.350 -19,30% -511,77% 294.909 5,41% 



105 

APENDICE B- CALCULO DOS INDICES 

• EMPRESA TAM S.A. 

2009 2008 2007 
1 Uquidez geraJ = Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo = 

Passivo Circu/ante + Exigivel a Iongo prazo 
0,414 0,400 0,560 

2 Uquidez corrente = Ativo Circulante = 
0,978 0,925 1,338 

Passivo Circulante 

3 Uquidez seca = Ativo Circulante- Estoques - Desp. Antec. = 
0,889 0,831 1,222 

Passivo Circulante 

4 Uquidez irnediata = Disponibilidades = 
0,541 0,475 0,845 

Passivo CircuJante 

2009 2008 2007 
1 Capitai Circulante Ativo Circulante- Passivo Circulante -85.531 -295.618 1.144.389 = 

Liqu~do = 

2 Necessidade Capital Ativo Operacional - Passivo Operacional - -1.957.544 -658.745 = 1.203.242 Circu~a.nte loquido = 

3 lndice Capital 
Capita\ Circu\ante Uquido 

-0,009 -0,028 0,128 = 
Circuiante Uqu~do = Receita Uquida 

2009 2008 2007 

1 Endividarraento Gera~ 
Pass\vo E.x\g\ve\ 

87,53% 95,93% 80,46% = 
= Ativo 

2 
Cmnposi~ao 

Passi'lo Circutante 
33,53% 31,58% 36,66% = 

endividamento = Passivo Exiglvel 

3 
Participa~ao capital 

Pass\vo E.x\g\ve\ 
703,56% 2375,49% 412,32% = 

de terceiros ::: Patrimonio Uquido 

4 
imobmza~ao 

Athto Permanente 
512,45% 1525,61 % 281 ,54% = 

Patrimonio Hquido = Patrimonio Uquido 
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2009 2008 2007 
1 

G~ro do Ativo = Vendas Uqu\das 
= 0,75 0,80 0,78 

Ativo 

2 
Margem Hqtaida = Luc.ro operadonat 

= 13,56% -14.,25% 6,39% 
Vendas Uquidas 

3 Rentabmdade do 
Luc.ro operadonal 

= 10,25% -12,07% -
.~thto = Ativo media 

4 Rentabmaade do 
luc.ro operadona\ 

124,20% = ~107,04% -
Patrimonio Hquirilo = PL media 

2009 2008 2007 

1 
G~ro do Estoque = Custo das Merc.ador\as Vend\das 

34,32 37,31 = -
Estoque Mercadorias media 

2 Prazo i\M!dio de 360 
10,49 9,65 

Estoque = = -
Giro do Estoque 

3 Prazo Medio de 
Dup\icatas a receber media 

41,05 37,50 = -
Recebimento = Vendas Hquidas 

4 Prazo MedHo de. 
Farnecedares media 

22,65 22,35 = -
Pagamento = Compras Hquidas 

5 
Cic~o Op~racionaJ = 

Praza Media Estaque + Praza Media 51,54 47,15 = -
Recebimento 

6 
Cicio FRnanceiro = Cicio Operacional - Praza Media Pagamento 28,89 24,80 = -
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• EMPRESA GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

2009 2008 2007 
1 Uquhiez geral = Ative Circulante + Realizavel a lenge praze = 0,725 0,500 1,075 

Passivo Circulante + Exig{vel a Iongo prazo 

2 Uquidez corrente = Ative Circulante = 1,020 0,660 1,399 
Passivo Circulante 

3 Uquidez seca = Ative Circulante- Esteques- Desp. Antec. = 0,906 0,533 1,235 
Passivo Circulante 

4 Uquidez irnediata = Dispenibilidades = 0,611 0,236 0,653 
Passjvo Circulante 

2009 2008 2007 

1 Capgtal CircuHante Ative Circulante- Passive Circulante 47.010 -834.569 961.409 = 
Liqu~do = 

2 f\!ecessidade Capital Ative Operacienal - Passive Operacienal -753.230 -620.119 375.978 = 
Circu~an.te Liquido = 

3 indice Capita~ 
Capita\ Circu\ante Uquido 

0,008 -0,133 0,176 = 
Circuiante Uquido = Receita Uquida 

2009 2008 2007 

1 Endividarnento Gera~ 
Pass\\lo Ex\g\\le\ 

66,19% 80,19% 58,18% = 
-q Ative 

2 
Ct'imposi~ao 

Passivo Circulante 
42,43% 46,34% 65,37% = 

endividamento = Passive Exigivel 

3 
Parfjcipa~ao capital 

Pass\\lo Ex\g\\le\ 
195,76% 404,70% 139,11 % = 

de terceiros = Patrimonie Uquide 

4 
~mobmza~ao 

Ath10 Permanente 
153,90% 302,41 % 89,62% = 

Patr~m6nio Hquido = Patrimonio Uquide 

2009 2008 2007 
1 ______ G_i_ro __ d_.o_A_t_i_v_o_= __________________ v_e_n_d_as __ Li~q~u_id_a_s _______________ = ____ o_,7_1 ________ o_,_s_s _____ o_,_s_s~ 
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-
Ativo 

2 
Margem Hquida = lucro operadona\ 

14,33% = -19,30% 5,41% 
Vendas lfquidas 

3 Rentabmdade do 
Luera operacional 

= 11,44% -16,18% -
Ath;o = Ativo media 

5 
Rentabi~!dade do 

lucro operadona\ 
41,37% = -61,37% -

Patrim6nio Uquido = PLmedio 

2009 2008 2007 

1 
Giro do Estoque = Custo das Mercador\as Vend\das 

28,11 25,45 = -
Estoque 1\t?ercadorias media 

2 Prazo Medio de 360 
12,81 

Estoque = = 14,15 -
Giro do Estoque 

3 Prazo MecHo de 
Dup\icatas a receber media 

25,77 38,47 = -
Recebimento ~ Vendas Hquidas 

4 Prazo tVh§dio de 
Fornecedores media 

24,80 21,26 = -
P.agam~nto = Compras Hquidas 

5 
Cic~o Operacional = Prazo Media Estoque + Prazo Media 

38,58 52,62 = -
Recebimento 

s 
Cicio Fina.nceiro = Cicio Operacional - Prazo Media Pagamento 13,77 31,36 = -



ANEXO A- PEMONSTRACOES CONTABEIS DA EMPRESA TAM S.A. 

Grupo 07 -
Balan co 
Patrimonial 
Consolidado - 01 
- Ativo 

I 01 - Ativo I 02 -
Passivo 1 

1.01 

1.01.01 

1.01 .02 

1.01.02.01 

1.01.02.02 

1.01.03 

1.01.04 

1.01.04.01 

1.01.04.02 

1.01 .04.03 

1.01.04.20 

1.02 

1.02.01 

1.02.01.01 

1.02.01.02 

1.02.01.02.01 

1.02.01.02.02 

1.02.01.02.03 

1.02.01.03 

1.02.01.03.01 

1.02.01.03.02 

1.02.01.03.03 

1.02.01 .03.04 

1.02.01.03.20 

1.02.02 

1.02.02.01 

1.02.02.01.01 

1.02.02.01.02 

1.02.02.01.03 

1.02.02.02 

1.02.02.03 

1.02.02.04 

Ativo Total 

Ativo Circulante 

Disponibilidades 

Creditos 

Clientes 

Creditos Diversos 

Estoques 

Outros 

Tributos a recuperar 

I R/CS diferidos 

Despesas do exercicio seguinte 

Demais contas a receber 

Ativo Nao Circulante 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 

Creditos Diversos 

Creditos com Pessoas Ligadas 

Com Coligadas e Equiparadas 

Com Controladas 

Com Outras Pessoas Ligadas 

Outros 

Caixa restrito 

Depositos em garantia 

IR/CS diferidos 

Pre-pagamento de manuten9ao 

Demais contas a receber 

Ativo Permanente 

lnvestimentos 

Participa96es Coligadas/Equiparadas 

Participa96es em Controladas 

Outros lnvestimentos 

lmobilizado 

lntangivel 

Diferido 

13.137.213 13.305.806 10.458.687 

3.770.666 3.729.352 4.127.251 

2.086.194 1.914.056 2.606.877 

1.121.979 1.157.239 937.928 

1.121.979 1.157.239 937.928 

0 0 0 

195.092 231.556 162.471 

367.401 426.501 419.975 

99.268 120.712 87.017 

36.958 58.564 0 

148.910 149.281 195.887 

82.265 97.944 137.071 

9.366.547 9.576.454 6.331.436 

990.818 1.378.896 585.475 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

990.818 1.378.896 585.475 

79.370 0 0 

59.520 116.135 161.488 

414.750 718.981 238.560 

408.628 432.839 119.633 

28.550 110.941 65.794 

8.375.729 8.197.558 5.745.961 

0 70 70 

0 0 0 

0 0 0 

0 70 70 

8.134.028 8.045.396 5.711.643 

241.701 152.092 0 

0 0 34.248 
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Grupo 07-
Balan co 
Patrimonial 
Consolidado - 02 
- Passivo 

I 01 - Ativo I 02-
Passivo 1 

2 

2.01 

2.01 .01 

2.01 .02 

2.01 .03 

2.01.04 

2.01.05 

2.01.06 

2.01.07 

2.01 .08 

2.01 .08.01 

2.01.08.02 

2.01 .08.03 

2.01.08.05 

2.01.08.07 

2.01 .08.08 

2.01 .08.10 

2.01.08.11 

2.02 

2.02.01 

2.02.01 .01 

2.02.01 .02 

2.02.01.03 

2.02.01 .03.01 

2.02.01.04 

2.02.01.05 

2.02.01 .06 

2.02.01 .06.01 

2.02.01.06.02 

2.02.01.06.03 

2.02.01 .06.04 

2.02.01 .06.05 

2.02.01 .06.06 

2.02.01 .06.20 

Passivo Total 

Passivo Circulante 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

Fornecedores 

lmpostos, Taxas e Contribui~oes 

Dividendos a Pagar 

Provisoes 

Dividas com Pessoas Ligadas 

Outros 

Arrendamentos financeiros 

Salarios e encargos sociais 

Receita diferida 

IR/CS a pagar 

Bonus seniores 

lnstrumentos financeiros de hedge 

IR/CS diferidos 

Demais contas a pagar 

Passivo Nao Circulante 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

Provisoes 

Provisoes para contingencias 

Dfvidas com Pessoas Ligadas 
Adiantamento para Futuro Aumento 
Capital 

Outros 

Arrendamentos financeiros 

IR/CS diferidos 

Receita diferida 

Bonus seniores 

lnstrumentos financeiros de hedge 

Programa de recupera~ao fiscal 

Demais contas a receber 
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13.137.213 13.305.806 10.458.687 

3.856.197 4.030.511 3.085.237 

458.602 191 .835 860.273 

275.896 28.542 32.159 

430.982 486.095 426.856 

179.662 246.367 109.054 

233.985 599 72.616 

0 0 0 

0 0 0 

2.277.070 3.077.073 1.584.279 

497.147 680.440 298.478 

307.609 317.951 236.708 

1.042.057 872.079 839.186 

0 0 20.079 

13.040 9.336 7.076 

235.727 1.021.928 0 

0 0 31.373 

181.490 175.339 151.379 

7.643.155 8.733.731 5.329.895 

7.643.155 8.733.731 5.329.895 

38.686 209.733 207.574 

835.568 500.000 500.000 

666.573 947.800 769.696 

666.573 947.800 769.696 

0 0 0 

0 0 0 

6.102.328 7.076.198 3.852.625 

4.023.798 5.768.040 2.669.736 

440.668 90.555 307.654 

100.169 115.356 147.441 

1.026.685 701.100 531 .390 

6.288 107.057 0 

319.671 0 0 

185.049 294.090 196.404 



2.03 

2.04 

2.05 

2.05.01 

2.05.02 

2.05.03 

2.05.03.01 

2.05.03.02 

2.05.04 

2.05.04.01 

2.05.04.02 

2.05.04.03 

2.05.04.04 

2.05.04.05 

2.05.04.06 

2.05.04.07 

2.05.05 

2.05.05.01 

2.05.05.02 

2.05.05.03 

2.05.06 

2.05.07 

Grupo 08-
Demonstracao 
do Resultado 
Consolidado - 01 
- Demonstra9ao 
do Resultado 

3.01 

3.01.01 

3.01.02 

3.01.03 

3.01.04 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 

3.06 

3.06.01 

3.06.02 

Resultados de Exercicios Futuros 

Part. de Acionistas Nao Controladores 

Patrimonio Uquido 

Capital Social Realizado 

Reservas de Capital 

Reservas de Reavalia9ao 

Ativos Pr6prios 

Controladas/Coligadas e Equiparadas 

Reservas de Lucro 

Legal 

Estatutaria 

Para Contingencias 

De Lucros a Realizar 

Reten9ao de Lucros 

Especial p/ Dividendos Nao Distribufdos 

Outras Reservas de Lucro 

Ajustes de Avalia9ao Patrimonial 

Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 

Ajustes Acumulados de Conversao 

Ajustes de Combina9ao de Neg6cios 

Lucros/Prejufzos Acumulados 
Adiantamento para Futuro Aumento 
Capital 

Receita Bruta de Vendas e/ou Servi9os 

Receita de voo domestico 

Receita de voo internacional 

Cargas 

Outras 

Dedu9oes da Receita Bruta 

Receita Uquida de Vendas e/ou Servi9os 

Gusto de Bens e/ou Servi9os Vendidos 

Resultado Bruto 

Despesas/Receitas Operacionais 

Com Vendas 

Gerais e Administrativas 
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0 0 0 

3.408 4.234 2.629 

1.634.453 537.330 2.040.926 

675.497 675.497 675.497 

99.244 88.783 92.977 

130.540 132.371 135.134 

0 0 0 

130.540 132.371 135.134 

745.966 0 1.147.161 

49.134 0 40.231 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

696.832 0 1.106.930 

0 0 0 

0 0 0 

-16.794 3.309 -9.843 

0 0 0 

-16.794 3.309 -9.843 

0 0 0 

0 -362.630 0 

0 0 0 

10.287.698 11.007.240 8.473.952 

5.468.612 6.162.472 4.833.903 

2.684.009 2.822.618 2.129.741 

936.288 1.009.082 776.817 

1.198.789 1.013.068 733.491 

-387.377 -415.196 -322.778 

9.900.321 10.592.044 8.151.174 

-7.248.411 -7.710.040 -5.665.333 

2.651.910 2.882.004 2.485.841 

-627.765 -5.053.758 -1.716.938 

-1.544.087 -1.422.461 -1.449.232 

-806.969 -782.062 -580.905 



3.06.02.01 

3.06.02.02 

3.06.03 

3.06.03.01 

3.06.03.02 

3.06.04 

3.06.05 

3.06.06 

3.07 

3.08 

3.08.01 

3.08.02 

3.09 

3.10 

3.11 

3.12 

3.12.01 

3.12.02 

3.13 

3.14 

3.15 

Grupo 09-
Demonstra~;ao 

do Fluxo de 
Caixa 
Consolidado -
Metodo lndireto 

4.01 

4.01.01 

4.01.01.01 

4.01.01.02 

4.01.01.03 

4.01.01.04 

4.01.01.05 

4.01.01.06 

4.01 .01.07 

4.01.01.08 

4.01.01.09 

4.01.01 .10 

4.01 .02 

Gerais e administrativas 

Honorarios da administra<;ao 

Financeiras 

Receitas Financeiras 

Despesas Financeiras 

Outras Receitas Operacionais 

Outras Despesas Operacionais 

Resultado da Equivah~ncia Patrimonial 

Resultado Operacional 

Resultado Nao Operacional 

Receitas 

Despesas 

Resultado Antes Tributa<;ao/Participa<;oes 

Provisao para IRe Contribui<;ao Social 

IR Diferido 

Participa<;oes/Contribui<;oes Estatutarias 

Participa<;oes 

Contribui<;oes 

Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 

Part. de Acionistas Nao Controladores 

Lucro/Prejufzo do Perfodo 

Caixa Uquido Atividades Operacionais 

Caixa Gerado nas Opera<;oes 

Lucro lfquido (prejuizo) do exercicio 

Deprecia9ao e amortiza<;ao 

IR/CS diferidos 

Provisao para contingencias 

Equivalencia patrimonial 

Amortiza<;ao de agio 

Valor residual de ativo imobiliz baixado 

Juros e var camb s/ ativos e passivos 

Prov dev duv, perda estoques e outros 

Participa9ao de acionistas nao controlad 

Varia<;oes nos Ativos e Passivos 
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-788.373 -765.229 -553.166 

-18.596 -16.833 -27.739 

1.688.125 -2.869.320 382.080 

3.320.708 1.493.622 1.140.757 

-1.632.583 -4.362.942 -758.677 

35.166 20.085 0 

0 0 -68.881 

0 0 0 

2.024.145 -2.171.754 768.903 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

2.024.145 -2.171.754 768.903 

-3.972 -120.956 -138.956 

-675.952 783.923 -109.026 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

-1.682 -868 -177 

1.342.539 -1.509.655 520.744 

226.972 1.657.766 -388.321 

1.141.980 246.616 1.047.911 

1.342.539 -1.509.655 520.744 

550.429 424.505 313.751 

675.951 -664.143 174.554 

107.588 120.708 65.728 

0 0 0 

0 0 717 

-19.918 8.825 48.542 

-1.526.028 1.824.921 -200.508 

9.737 40.587 124.206 

1.682 868 177 

-915.008 1.411.150 -1.436.232 
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4.01.02.01 Titulos e valores mobiliarios 231.249 898.100 -754.691 

4.01.02.02 Contas a receber 24.862 -243.747 -184.347 

4.01.02.03 Esteques 3.387 -70.066 -6.871 

4.01.02.04 Tributes a recuperar 21.444 -28.907 -19.672 

4.01.02.05 Despesas do exercicio seguinte 371 50.389 -63.234 

4.01.02.06 Dep6sitos judiciais -28.394 -7.589 -19.440 

4.01.02.07 IR/CS diferidos 0 0 3.441 

4.01.02.08 Pre-pagamente de manuten9ao 24.211 -214.679 -92.667 

4.01.02.09 Seguro de aeronaves 0 0 -15.326 

4.01.02.10 Demais contas a receber 98.070 -101.078 -22.903 

4.01.02.11 Fornecederes -55.113 59.239 80.039 

4.01.02.12 Salaries e encargos seciais -10.342 81.243 42.580 

4.01.02.13 Transportes a executar 188.529 28.235 32.336 

4.01.02.14 lmpostos e tarifas a recolher -9.444 103.858 -4.732 

4.01.02.15 Previsae para IR/CS diferidos 0 0 18.086 

4.01.02.16 lnstrumentos financeiros de hedge -886.970 1.191.949 -72.887 

4.01.02.17 Juros pages -312.633 -325.217 -286.559 

4.01.02.18 IR/CS pages -83.429 -58.443 -65.528 

4.01.02.19 Demais centas a pagar -102.890 47.863 -3.857 

4.01.02.20 Previsae para centingencias -17.916 0 0 

4.01.03 Outros 0 0 0 

4.02 Caixa Uquido Atividades de lnvestimento -516.787 -758.650 -445.045 

4.02.01 Aquisi9ae de imebilizade -334.896 -698.495 -316.947 

4.02.02 Aumente de ative intangivel -135.296 -132.760 -34.247 

4.02.03 Pre pagamento de aeronaves 0 -11.388 -49.479 

4.02.04 Dep6sito em garantia 32.775 75.789 -44.372 

4.02.05 lnvestimente em caixa restrito -79.370 0 0 

4.02.06 Ingresses rec ger venda imebilizade 0 8.204 0 

4.03 Caixa Uquido Atividades Financiamento 693.202 -693.869 232.574 

4.03.01 Aumento de capital 0 0 497 

4.03.02 Recompra/alienavae de a96es 0 -14.269 0 

4.03.03 Dividendes pages 0 -72.017 -137.629 

4.03.04 Emprestimos e financiamentos 165.867 -203.754 46.247 

4.03.05 Arrendamentos mercantis -567.649 -399.036 -263.664 

4.03.06 Debentures 592.686 -4.793 -19.957 

4.03.07 Bonus senieres 502.298 0 607.080 

4.04 Varia9ao Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0 

4.05 Aumento(Redu9ao) de Caixa e Equivalentes 403.387 205.247 -600.792 

4.05.01 Salde lnicial de Caixa e Equivalentes 671.785 466.538 2.330.520 

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1.075.172 671.785 1.729.728 



Grupo 10-
Demonstra~ao das 
Muta\;oes do 
Patrimonio Liquido de 
01/01/2009 a 
31/12/2009Consolidado 

5.01 

5.02 

5.03 

5.04 

5.05 

5.05.01 

5.05.02 

5.05.03 

5.05.03.01 

5.06 

5.07 

5.07.01 

5.07.02 

5.07.03 

5.08 

5.09 

5.10 

5.11 

5.12 

5.12.01 

5.13 

Grupo 10 -
Demonstrac;;ao das 
Muta<;;oes do 
Patrimonio Liquido de 
01/0112008 a 
31/12/2008Consolidado 

Saldo lnicial 675.497 88.783 

Ajustes de Exercicios Anteriores 0 0 

Saldo Ajustado 675.497 88.783 

Lucro I Prejuizo do Periodo 0 0 

Destinaf,{oes 0 0 

Dividendos 0 0 

Juros sobre Capital Proprio 0 0 

Outras Destinaf,{oes 0 0 

Realizaf,{ao de reserva de reavaliaf,{ao 0 0 

Realizaf,{ao de Reservas de Lucros 0 0 

Ajustes de Avaliaf,{ao Patrimonial 0 0 
Ajustes de Titulos e Valores 
Mobiliarios 0 0 

Ajustes Acumulados de Conversao 0 0 

Ajustes de Combinaf,{ao de Negocios 0 0 

Aumento/RedUf,fiio do Capital Social 0 0 
Constituif,fao/Realizaf,{ao Reservas 
Cap 0 0 

Af,foes em T esouraria 0 -948 

Outras Transaf,{oes de Capital 0 0 

Outros 0 11.409 

Remuneraf,{ao c base em af,{oes 0 11.409 

Saldo Final 675.497 99.244 
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132.371 0 -362.630 3.309 537.330 

0 0 0 0 0 

132.371 0 -362.630 3.309 537.330 

0 0 1.342.539 0 1.342.539 

-1 .831 0 -234.891 0 -236.722 

0 0 -211.724 0 -211.724 

0 0 -24.998 0 -24.998 

-1.831 0 1.831 0 0 

-1.831 0 1.831 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 -20.103 -20.103 

0 0 0 0 0 

0 0 0 -20.103 -20.103 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 745.966 -745.966 0 0 

0 0 948 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 11.409 

0 0 0 0 11.409 

130.540 745.966 0 -16.794 1.634.453 



5.01 

5.02 

5.03 

5.04 

5.05 

5.05.01 

5.05.02 

5.05.03 

5.06 

5.07 

5.07.01 

5.07.02 

5.07.03 

5.07.04 

5.08 

5.09 

5.10 

5.11 

5.12 

5.12.01 

5.12.02 

5.13 

Grupo 10-
Dernonstra~ao das 
Muta~oes do 
Patrimonio Liquido de 
01/01/2007 a 
31/12/2007Consolidado 

5.01 

5.02 

5.02.01 

5.03 

5.04 

Saldo lnicial 675.497 

Ajustes de Exercicios Anteriores 0 

Saldo Ajustado 675.497 

Lucro I Prejuizo do Periodo 0 

Destina~oes 0 

Dividendos 0 

Juros sobre Capital Proprio 0 

Outras Destinat;oes 0 

Realiza~ao de Reservas de Lucros 0 

Ajustes de Avalia~ao Patrimonial 0 
Ajustes de Titulos e Valores 
Mobiliarios 0 

Ajustes Acumulados de Conversao 0 

Ajustes de Combinat;ao de Negocios 0 

Realizat;ao da reserva reavalia~ao 0 

AumentoiRedu~ao do Capital Social 0 
Constitui~ao/Realiza~ao Reservas 
Cap 0 

A~oes em T esouraria 0 

Outras Transat;oes de Capital 0 

Outros 0 
Exercicio da opt;ao de compra de 
a~oes 0 

Remunera~ao com base em a~oes 0 

Saldo Final 675.497 

Saldo lnicial 675.000 

Ajustes de Exercicios Anteriores 0 
Ajustes de adol_fao inicial da Lei 
11.638 0 

Saldo Ajustado 675.000 

Lucro I Prejuizo do Periodo 0 
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92.977 135.134 1.088.404 0 -9.843 1.982.169 

0 0 0 58.757 0 58.757 

92.977 135.134 1.088.404 58.757 -9.843 2.040.926 

0 0 0 -1.509.655 0 -1.509.655 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 -2.763 0 2.763 13.152 13.152 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 13.152 13.152 

0 0 0 0 0 0 

0 -2.763 0 2.763 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 -1.085.505 1.085.505 0 0 

-17.703 0 -2.899 0 0 -20.602 

0 0 0 0 0 0 

13.509 0 0 0 0 13.509 

-3.003 0 0 0 0 -3.003 

16.512 0 0 0 0 16.512 

88.783 132.371 0 -362.630 3.309 537.330 

102.855 147.874 523.657 -5.954 0 1.443.432 

-20.226 0 0 96.522 -6.306 69.990 

-20.226 0 0 96.522 -6.306 69.990 

82.629 147.874 523.657 90.568 -6.306 1.513.422 

0 0 0 601.363 0 601.363 



5.05 

5.05.01 

5.05.02 

5.05.03 

5.05.03.01 

5.05.03.02 

5.05.03.05 

5.05.03.06 

5.06 

5.07 

5.07.01 

5.07.02 

5.07.03 

5.08 

5.09 

5.10 

5.11 

5.12 

5.12.01 

5.12.02 

5.13 

Destinagoes 

Dividendos 

Juros sobre Capital Proprio 

Outras Destinacoes 
Realiz da reser.de reavaliagao, 
liquido 

Rever da reserv de reav. por baixa 

Reavaliagao, liq dos efeitos tributaries 

Apropriagao do lucro liquido 

Realizagao de Reservas de Lucros 

Ajustes de Avalia~ao Patrimonial 
Ajustes de Titulos e Valores 
Mobiliarios 

Ajustes Acumulados de Conversao 

Ajustes de Combinagao de Negocios 

Aumento/Redugao do Capital Social 
Constitui~ao/Realiza~ao Reservas 
Cap 

Agoes em Tesouraria 

Outras Transagoes de Capital 

Outros 
Exercicio de opgao de compra de 
a goes 

Remuneragao de agoes 

Saldo Final 

Grupo 11 -
Demonstracao 
do Valor 
Adicionado 
Consolidado -
Metodo lndireto 

6.01 Receitas 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

497 0 

0 0 

0 0 

0 -882 

0 11.230 

0 0 

0 11.230 

675.497 92.977 

Vendas Mercadorias, Produtos e 
6.01.01 Servic;os 

6.01.02 Outras Receitas 

6.01.03 Receitas refs. a Constr. Ativos Pr6prios 
Provisao/Rev. Cn~ds. Liquidac;ao 

6.01.04 Duvidosa 

6.02 lnsumos Adquiridos de Terceiros 

6.02.01 Custos Prods., Meres. e Servs. Vendidos 
Materiais-Energia-Servs Terceiros-

6.02.02 Outros 

6.02.03 Perda/Recuperac;ao de Valores Ativos 

6.02.04 Outros 

6.03 Valor Adicionado Bruto 
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-12.740 475.233 -543.660 0 -81.167 

0 -35.000 0 0 -35.000 

0 0 -37.092 0 -37.092 

-12.740 510.233 -506.568 0 -9.075 

-3.665 0 3.665 0 0 

-8.285 0 0 0 -8.285 

-790 0 0 0 -790 

0 510.233 -510.233 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 -3.537 -3.537 

0 0 0 0 0 

0 0 0 -3.537 -3.537 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 497 

0 89.514 -89.514 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 -882 

0 0 0 0 11.230 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 11.230 

135.134 1.088.404 58.757 -9.843 2.040.926 

10.373.840 11.012.177 8.504.661 

10.287.698 11.007.240 8.473.952 

91.875 29.373 42.562 

0 0 0 

-5.733 -24.436 -11.853 

-5.923.185 -6.668.964 -5.181.457 

-3.343.940 -4.523.794 -2.955.287 

-2.579.245 -2.145.170 -2.226.170 

0 0 0 

0 0 0 

4.450.655 4.343.213 3.323.204 
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6.04 Retenyiies -550.429 -424.505 -314.478 

6.04.01 Depreciavao, Amortizavao e Exaustao -550.429 -424.505 -313.761 

6.04.02 Outras 0 0 -717 

6.05 Valor Adicionado Uquido Produzido 3.900.226 3.918.708 3.008.726 
VIr Adicionado Recebido em 

6.06 Transferencia 3.320.708 1.493.622 1.140.757 

6.06.01 Resultado de Equivalencia Patrimonial 0 0 0 

6.06.02 Receitas Financeiras 3.320.708 1.493.622 1.140.757 

6.06.03 Outros 0 0 0 

6.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 7.220.934 5.412.330 4.149.483 

6.08 Distribuiyao do Valor Adicionado 7.220.934 5.412.330 4.149.483 

6.08.01 Pessoal 1.684.215 1.545.102 1.142.680 

6.08.01.01 Remunerayao Direta 1.455.896 1.344.369 992.093 

6.08.01.02 Beneficios 128.893 113.989 86.789 

6.08.01.03 F.G.T.S. 99.426 86.744 63.798 

6.08.01.04 Outros 0 0 0 

6.08.02 lmpostos, Taxas e Contribuiviies 2.011.805 570.509 1.226.288 

6.08.02.01 Federais 1.963.025 529.672 1.195.305 

6.08.02.02 Estaduais 44.840 37.217 29.078 

6.08.02.03 Municipais 3.940 3.620 1.905 

6.08.03 Remunerayao de Capitais de Terceiros 2.182.375 4.806.374 1.259.771 

6.08.03.01 Juros 1.632.583 4.362.942 758.677 

6.08.03.02 Alugueis 549.792 443.432 501.094 

6.08.03.03 Outras 0 0 0 

6.08.04 Remunerayao de Capitais Pr6prios 1.342.539 -1.509.655 520.744 

6.08.04.01 Juros sobre o Capital Proprio 24.998 0 72.093 

6.08.04.02 Dividendos 211.724 0 0 

6.08.04.03 Lucros Retidos I Prejuizo do Exercicio 1.107.499 -1.508.787 448.828 

6.08.04.04 Part. Nao Controladores Lucros Retidos -1.682 -868 -177 

6.08.05 Outros 0 0 0 
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ANEXO B - DEMONSTRACOES CONTABEIS DA EMPRESA GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Grupo 07-
Balan!;O 
Patrimonial 
Consolidado - 01 
- Ativo 

I 01 - Ativo I 02-
Passive 1 

1.01 

1.01.01 

1.01.01.01 

1.01.01.02 

1.01.01.03 

1.01.02 

1.01.02.01 

1.01.02.01.01 

1.01.02.01.02 

1.01.02.02 

1.01.02.02.01 

1.01.03 

1.01.04 

1.01.04.01 

1.01.04.02 

1.01.04.03 

1.02 

1.02.01 

1.02.01.01 

1.02.01.01.02 

1.02.01.01.03 

1.02.01.01.05 

1.02.01.01.06 

1.02.01.02 

1.02.01 .02.01 

1.02.01.02.02 

1.02.01.02.03 

1.02.01.03 

1.02.01 .03.01 

1.02.01.03.02 

Ativo Total 

Ativo Circulante 

Disponibilidades 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Aplicavoes Financeiras 

Caixa Restrito 

creditos 

Clientes 

Contas a Receber 

Provisao para Cred. de Liquid. Duvidosa 

Creditos Diversos 

lmpostos Diferidos e a Recuperar 

Estoques 

Outros 

Despesas Antecipadas 

Depositos 

Outros Creditos e Valores 

Ativo Nao Circulante 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 

Creditos Diversos 

lmpostos Diferidos e a Recuperar 

Caixa Restrito 

Depositos 

Despesas Antecipadas 

Creditos com Pessoas Ligadas 

Com Coligadas e Equiparadas 

Com Controladas 

Com Outras Pessoas Ligadas 

Outros 

Creditos com Empresas de Arrendamento 

Outros Creditos e Valores 

8.400.910 6.734.654 5.764.828 

2.406.109 1.652.471 3.067.927 

1.441.672 591.611 1.432.801 

1.382.408 193.947 916.164 

40.444 220.967 516.637 

18.820 176.697 0 

605.433 455.694 981.380 

519.308 344.927 916.133 

571.707 389.625 939.430 

-52.399 -44.698 -23.297 

86.125 110.767 65.247 

86.125 110.767 65.247 

143.810 194.015 215.777 

215.194 411.151 437.969 

124.728 123.797 143.756 

50.429 237.914 149.729 

40.037 49.440 144.484 

5.994.801 5.082.183 2.696.901 

1.623.333 1.046.788 536.169 

1.606.029 1.032.819 530.568 

756.836 493.771 367.088 

7.264 6.589 0 

778.355 473.666 163.480 

63.574 58.793 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

17.304 13.969 5.601 

0 0 0 

17.304 13.969 5.601 



1.02.02 

1.02.02.01 

1.02.02.01.01 

1.02.02.01.02 

1.02.02.01.03 

1.02.02.02 

1.02.02.03 

1.02.02.04 

Grupo 07-
Balan co 
Patrimonial 
Consolidado - 02 
- Passivo 

I 01 - Ativo I 02-
Passivo I 

2 

2.01 

2.01 .01 

2.01.02 

2.01.03 

2.01.04 

2.01.04.01 

2.01.04.02 

2.01.04.03 

2.01.05 

2.01.05.01 

2.01.06 

2.01.06.01 

2.01.06.02 

2.01.07 

2.01.08 

2.01.08.01 

2.01.08.02 

2.01.08.03 

2.01.08.05 

2.01.08.07 

2.02 

2.02.01 

2.02.01.01 

2.02.01.02 

2.02.01.03 

Ativo Permanente 

lnvestimentos 

Participayoes Coligadas/Equiparadas 

Participayoes em Controladas 

Outros lnvestimentos 

lmobilizado 

lntangivel 

Diferido 

Passivo Total 

Passivo Circulante 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

Fornecedores 

lmpostos, Taxas e Contribuiyoes 

Obrigayoes Fiscais 

Taxas e Tarifas Aeroportuarias 

lmpostos Diferidos 

Dividendos a Pagar 

Dividendos a Pagar 

Provisoes 

Programa de Milhagem 

Provisoes 

Dividas com Pessoas Ligadas 

Outros 

Arrendamentos Financeiros a Pagar 

Obrigayoes Trabalhistas 

Transportes a Executar 

Outras Obrigayoes 

Adiantamento de clientes 

Passivo Nao Circulante 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

Provisoes 
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4.371.468 4.035.395 2.160.732 

0 0 884.847 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

3.325.713 3.011.105 1.251.423 

1.045.755 1.024.290 0 

0 0 24.462 

8.400.910 6.734.654 5.764.828 

2.359.099 2.502.684 2.192.524 

455.016 809.504 824.132 

0 0 0 

362.382 283.719 326.364 

133.608 136.815 152.332 

57.277 39.605 68.013 

76.331 97.210 84.319 

0 0 0 

186.416 577 75.610 

186.416 577 75.610 

78.641 183.686 94.230 

12.382 18.399 50.080 

66.259 165.287 44.150 

0 0 0 

1.143.036 1.088.383 719.856 

136.679 157.948 35.982 

233.162 146.805 163.437 

561.347 572.573 472.860 

85.789 211 .057 47.577 

126.059 0 0 

3.201.406 2.897.577 1.161.312 

3.201.406 2.897.577 1.161.312 

747.383 1.023.224 1.066.102 

374.045 0 0 

0 0 0 



2.02.01.04 

2.02.01 .05 

2.02.01.06 

2.02.01.06.01 

2.02.01.06.02 

2.02.01.06.03 

2.02.01.06.04 

2.02.01.06.05 

2.02.01.06.06 

2.02.01.06.07 

2.03 

2.04 

2.05 

2.05.01 

2.05.02 

2.05.02.01 

2.05.02.02 

2.05.02.03 

2.05.02.04 

2.05.02.05 

2.05.03 

2.05.03.01 

2.05.03.02 

2.05.04 

2.05.04.01 

2.05.04.02 

2.05.04.03 

2.05.04.04 

2.05.04.05 

2.05.04.06 

2.05.04.07 

2.05.05 

2.05.05.01 

2.05.05.02 

2.05.05.03 

2.05.06 

2.05.07 

Grupo 08-
Demonstra~ao 
do Resultado 
Consolidado -
01 -
Demonstragao 
do Resultado 

Dividas com Pessoas Ligadas 
Adiantamento para Futuro Aumento 
Capital 

Outros 

Provisoes para Contingencias 

Outras Obriga~oes 

Arrendamentos Financeiros a Pagar 

lmpostos Diferidos 

Obriga~6es Fiscais 

Provisoes 

Adiantamento de clientes 

Resultados de Exercicios Futuros 

Part. de Acionistas Nao Controladores 

Patrimonio Uquido 

Capital Social Realizado 

Reservas de Capital 

Agio na Conferencia de A~oes 

Reserva Especial de Agio na Controlada 

A~6es em Tesouraria 

Remunera~ao Diferida - Op~ao de A~oes 

Gusto de Emissao de A~6es 

Reservas de Reavalia~ao 

Ativos Proprios 

Controladas/Coligadas e Equiparadas 

Reservas de Lucro 

Legal 

Estatutaria 

Para Contingencias 

De Lucros a Realizar 

Reten~ao de Lucros 

Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos 

Outras Reservas de Lucro 

Ajustes de Avalia~ao Patrimonial 

Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 

Ajustes Acumulados de Conversao 

Ajustes de Combina~ao de Neg6cios 

Lucros/Prejuizos Acumulados 
Adiantamento para Futuro Aumento 
Capital 
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0 0 0 

0 0 0 

2.079.978 1.874.353 95.210 

43.554 52.529 32.075 

115.429 150.532 28.537 

1.420.739 1.429.213 0 

341.032 201.024 0 

88.642 41.055 34.598 

6.495 0 0 

64.087 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

2.840.405 1.334.393 2.410.992 

2.194.794 1.363.946 1.363.946 

48.166 62.820 89.556 

31.076 60.369 60.369 

29.187 29.187 29.187 

-11 .887 -41.180 0 

18.984 14.444 0 

-19.194 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

596.627 918.565 954.823 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

596.627 918.565 954.823 

0 0 0 

0 0 0 

818 -16.373 2.667 

818 -16.373 2.667 

0 0 0 

0 0 0 

0 -994.565 0 

0 0 0 



I 01 -
Demonstra~ao 
do 
Resultado I 02 
- Lucro ou 
Prejuizo por 
A~ao 1 

3.01 

3.01.01 

3.01.02 

3.01.03 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 

3.06 

3.06.01 

3.06.02 

3.06.03 

3.06.03.01 

3.06.03.02 

3.06.04 

3.06.05 

3.06.06 

3.07 

3.08 

3.08.01 

3.08.02 

3.09 

3.10 

3.11 

3.12 

3.12.01 

3.12.02 

3.13 

3.14 

3.15 

Grupo 09 -
Demonstracao 
do Fluxo de 
Caixa 
Consoiidado -
Metodo lndireto 

Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~os 

Transporte de Passageiros 

Transporte de Cargas 

Outras 

Dedu~oes da Receita Bruta 
Receita Uquida de Vendas e/ou 
Servi~os 

Gusto de Bens e/ou Servi~os Vendidos 

Resultado Bruto 

Despesas/Receitas Operacionais 

Com Vendas 

Gerais e Administrativas 

Financeiras 

Receitas Financeiras 

Despesas Financeiras 

Outras Receitas Operacionais 

Outras Despesas Operacionais 

Resultado da Equivalencia Patrimonial 

Resultado Operacional 

Resultado Nao Operacional 

Receitas 

Despesas 
Resultado Antes 
Tributa~ao/Participa~oes 

Provisao para IR e Contribui~ao Social 

IR Diferido 

Participa~oes/Contribui~oes Estatutarias 

P articipa~oes 

Contribui~oes 
Reversao dos Juros sobre Capital 
Proprio 

Part. de Acionistas Nao Controladores 

Lucro/Prejuizo do Periodo 
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6.265.232 6.671.966 5.158.426 

5.546.568 6.131 .170 4.742.439 

202.695 218.937 171 .968 

515.969 321.859 244.019 

-272.547 -262.388 -191.164 

5.992.685 6.409.578 4.967.262 

-4.697.612 -5.540.265 -4.403.438 

1.295.073 869.313 563.824 

-571.634 -2.060.971 -517.850 

-474.792 -588.735 -367.866 

-452.324 -365.842 -256.182 

342.844 -1.106.394 106.198 

1.418.902 752.344 513.613 

-1.076.058 -1.858.738 -407.415 

12.638 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

723.439 -1 .191.658 45.974 

0 0 -34.354 

0 0 0 

0 0 -34.354 

723.439 -1.191 .658 11.620 

-609 -57.338 -105.291 

135.636 11.882 362.198 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

858.466 -1.237.114 268.527 
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4.01 Caixa Uquido Atividades Operacionais 457.259 396.926 -202.908 

4.01.01 Caixa Gerado nas Operay6es 458.731 -293.196 -95.590 

4.01.01.01 Lucro Uquido (Prejuizo) do Exercfcio 858.466 -1.237.114 268.527 

4.01.01.02 Ajustes do Lucro 0 0 0 

4.01.01.03 Depreciayao 142.853 104.900 101.741 

4.01.01.04 Provisao para Devedores Duvidosos 7.701 34.238 12.931 

4.01.01.05 Provisao para Obsolescencia de Estoque 4.327 -7.739 0 

4.01.01 .06 Provisao para Contingencia e Outros -8.975 40.248 26.360 

4.01.01.07 Outras Provisoes 0 0 0 

4.01.01.08 lmpostos Diferidos -135.636 -11.882 -368.035 

4.01.01.09 Variay6es Cambiais e Monetarias, liq. -417.536 690.525 -137.114 

4.01.01.10 Provisao de contratos onerosos 2.080 8.250 0 

4.01.01.11 Remunerayao baseada em ay6es 4.540 14.444 0 

4.01.01.12 Resultado na venda e devoluyao de imobil -8.832 0 0 

4.01.01.13 Programa de milhagem -6.017 -31.681 0 

4.01.01.14 Provisao para devoluyao de aeronave -82.823 102.615 0 

4.01.01 .15 Resultados Nao Realizados de Hedge, Uq. 98.583 0 0 

4.01.02 Variay6es nos Ativos e Passivos 114.559 747.460 -107.318 

4.01.02.01 Contas a Receber -182.082 536.968 -232.533 

4.01.02.02 Estoques 45.878 7 -129.319 

4.01.02.03 Despesas Antecipadas, Tributos e Outros 37.577 58.397 -50.904 

4.01.02.04 F ornecedores 78.663 -42.645 137.469 

4.01.02.05 Transportes a Executar -11.226 99.713 98.800 

4.01.02.06 Programa de Milhagem 0 0 -20.810 

4.01 .02.07 lmpostos a Pagar 65.868 69.633 -32.168 

4.01.02.08 Obrigay6es Trabalhistas 86.357 -16.632 72.169 

4.01.02.09 Remunerayao Baseada em Ay6es 0 0 0 

4.01 .02.10 Outras Obrigay6es -46.749 194.471 49.978 

4.01.02.11 Juros Sobre Capital Proprio e Dividendos 0 0 0 

4.01.02.12 Depositos -117.204 -418.165 0 

4.01.02.13 Adiantamento de Clientes 190.146 0 0 

4.01.02.14 Seguros -11.790 10.272 0 

4.01.02.15 Taxas e tarifas aeroportuarias -20.879 12.891 0 

4.01.02.16 Ajustes de Adoyao lnicial da Lei 11.638 0 242.550 0 

4.01.03 Outros -116.031 -57.338 0 

4.01.03.01 Juros pagos -115.422 0 0 

4.01.03.02 lmposto de renda pago -609 -57.338 0 

4.02 Caixa Uquido Atividades de lnvestimento -19.195 -1.021.229 -207.276 

4.02.01 Aplicay6es Financeiras 180.523 295.670 489.719 

4.02.02 Caixa Restrito -37.812 -176.697 0 



Grupo 10-
Demonstra~ao das 
Muta~roes do 
Patrimonio Liquido de 
01/01/2009 a 
31/12/2009Consolidado 

5.01 
5.02 
5.03 
5.04 
5.05 
5.05.01 
5.05.02 
5.05.03 
5.06 
5.07 
5.07.01 
5.07.02 
5.07.03 
5.08 

5.09 
5.10 
5.11 
5.12 
5.13 

4.02.03 lnvestimento 

4.02.04 Depositos em Garantia de Arrendamento 

4.02.05 Depositos de Manuten9ao 

4.02.06 Aquisil(ao de A96es de T esouraria 

4.02.07 Aquisi9ao de lmobilizado 

4.02.08 lntangivel 

4.02.09 Outros 

4.03 Caixa Liquido Atividades Financiamento 

4.03.01 Emprestimos 

4.03.02 Aumento de Capital 

4.03.03 Dividendos Pagos 

4.03.04 Resultados Nao-Realizados de Hedge, liq. 

4.03.05 Custo de Emissoes de A96es 

4.03.06 Juros Pagos 

4.04 Varial(ao Cambial s/ Caixa e Equivalentes 
Aumento(Reduyao) de Caixa e 

4.05 Equivalentes 

4.05.01 Saldo lnicial de Caixa e Equivalentes 

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 

Saldo lnicial 1.363.946 62.820 
Ajustes de Exercicios Anteriores 0 0 
Saldo Ajustado 1.363.946 62.820 
Lucro I Prejuizo do Periodo 0 0 
Destina~;oes 0 0 
Dividendos 0 0 
Juros sobre Capital Proprio 0 0 
Outras Destinar;;oes 0 0 
Realizar;;ao de Reservas de Lucros 0 0 
Ajustes de Avaliar;;ao Patrimonial 0 0 
Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 0 0 
Ajustes Acumulados de Conversao 0 0 
Ajustes de Combinar;;ao de Neg6cios 0 0 
Aumento/Redur;;ao do Capital Social 830.848 0 
Constituir;;ao/Realizar;;ao Reservas 
Capital 0 0 
Ar;;oes em T esouraria 0 0 
Outras Transar;;oes de Capital 0 -19.194 
Outros 0 4.540 
Saldo Final 2.194.794 48.166 

0 

0 

0 

0 

-130.475 

-31.431 

0 

769.238 

-42.416 

830.848 

0 

0 

-19.194 

0 

-18.841 

1.188.461 

193.947 

1.382.408 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
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884.847 -194.087 

0 54.822 

0 0 

-41.180 0 

-984.040 -541.573 

-1.024.290 0 

24.461 -16.157 

-112.804 626.358 

147.991 867.633 

0 2.441 

-36.258 -250.705 

-19.040 6.989 

0 0 

-205.497 0 

14.890 0 

-722.217 216.174 

916.164 699.990 

193.947 916.164 

918.565 -994.565 -16.373 1.334.393 
0 0 0 0 

918.565 -994.565 -16.373 1.334.393 
0 858.466 0 858.466 

557.504 -743.343 0 -185.839 
0 -185.839 0 -185.839 
0 0 0 0 

557.504 -557.504 0 0 
-918.565 918.565 0 0 

0 0 17.191 17.191 
0 0 17.191 17.191 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 830.848 

39.123 -39.123 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 -19.194 
0 0 0 4.540 

596.627 0 818 2.840.405 



Grupo 10-
Demonstra~ao das 
Muta~;oes do 
Patrimonio Liquido de 
01101/2008 a 
31 /1212008Consolidado 

5.01 
5.02 
5.02.01 
5.03 
5.04 
5.05 
5.05.01 
5.05.02 
5.05.03 
5.06 
5.07 
5.07.01 
5.07.02 
5.07.03 

5.07.04 
5.08 

5.09 
5.10 
5.11 
5.12 

5.12.01 
5.13 

Grupo 10-
Demonstra~;ao das 
Muta~;oes do 
Patrimonio Liquido de 
01/01/2007 a 
31 /12/2007Consolidado 

5.01 
5.02 
5.03 
5.04 
5.05 
5.05.01 
5.05.02 
5.05.03 
5.05.03.01 
5.05.03.02 

Saldo lnicial 
Ajustes de Exercicios Anteriores 
Ajustes de Ado~ao lnicial da Lei 11.638 
Saldo Ajustado 
Lucro I Prejuizo do Periodo 
Destina~oes 

Dividendos 
Juros sobre Capital Proprio 
Outras Destina~oes 
Realiza~ao de Reservas de Lucros 
Ajustes de Avalia~ao Patrimonial 
Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 
Ajustes Acumulados de Conversao 
Ajustes de Combina~ao de Negocios 
Resultados Nao Realizados de Hedge, 
liq. 
Aumento/Redu~ao do Capital Social 
Constitui~ao/Realiza~ao Reservas 
Capital 
Af;oes em T esouraria 
Outras Transa~oes de Capital 
Outros 
lnstrumentos de Capital - Op~ao de 
A~oes 

Saldo Final 

Saldo lnicial 
Ajustes de Exercicios Anteriores 
Saldo Ajustado 
Lucro I Prejuizo do Periodo 
Destina{}oes 
Dividendos 
Juros sobre Capital Proprio 
Outras Destina{}oes 
Reversao da Pare. da Res. de Reinvest. 
Reserva Legal 

1.363.946 89.556 
0 9.082 
0 9.082 

1.363.946 98.638 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 -41.180 
0 0 
0 5.362 

0 5.362 
1.363.946 62.820 

993.654 89.556 
0 0 

993.654 89.556 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
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0 954.823 0 2.667 2.410.992 
0 0 247.911 0 256.993 
0 0 247.911 0 256.993 
0 954.823 247.911 2.667 2.667.985 
0 0 -1.237.114 0 -1.237.114 
0 -36.258 0 0 -36.258 
0 -36.258 0 0 -36.258 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 -19.040 -19.040 
0 0 0 -4.001 -4.001 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 -15.039 -15.039 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 -41.180 
0 0 0 0 0 
0 0 -5.362 0 0 

0 0 -5.362 0 0 
0 918.565 -994.565 -16.373 1.334.393 

0 989.071 0 -4.322 2.067.959 
0 0 0 0 0 
0 989.071 0 -4.322 2.067.959 
0 0 268.527 0 268.527 
0 -34.248 -268.527 0 -302.775 
0 0 -158.183 0 -158.183 
0 0 -144.592 0 -144.592 
0 -34.248 34.248 0 0 
0 -47.674 47.674 0 0 
0 13.426 -13.426 0 0 



5.06 
5.07 
5.07.01 
5.07.02 
5.07.03 

5.07.04 
5.08 
5.08,01 

5.08.02 

5.09 
5.10 
5.11 
5.12 
5.13 

Realiza~ao de Reservas de lucros 0 0 
Ajustes de Avalia~ao Patrimonial 0 0 
Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 0 0 
Ajustes Acumulados de Conversao 0 0 
Ajustes de Combina~ao de Neg6cios 0 0 
Resultados Nao Realizados de Hedge, 
liq. 0 0 
Aumento/Redu~ao do Capital Social 370.292 0 
Aumento de Capital em 09/04/2007 369.860 0 
Aumento de Capital por Op~oes de 
A~oes 432 0 
Constitu i~ao/Realiza~ao Reservas 
Capital 0 0 
A~oes em T esouraria 0 0 
Outras Transa~oes de Capital 0 0 
Outros 0 0 
Saldo Final 1.363.946 89.556 

Grupo 11 -
Demonstra~ao 
do Valor 
Adicionado 
Consolidado
Metodo lndireto 

6.01 

6.01.01 

6.01.02 

6.01.03 

6.01.04 

6.02 

6.02.01 

6.02.02 

6.02.03 

6.02.04 

6.03 

6.04 

6.04.01 

6.04.02 

6.05 

6.06 

6.06.01 

6.06.02 

6.06.03 

6.07 

6.08 

6.08.01 

6.08.01.01 

Receitas 
Vendas Mercadorias, Produtos e 
Servi~os ; 

Outras Receitas 

Receitas refs. a Constr. Ativos Pr6prios 
Provisao/Rev. Creds. Liquida~ao 
Duvidosa 

lnsumos Adquiridos de Terceiros 
Custos Prods., Meres. e Servs. 
Vendidos 
Materiais-Energia-Servs Terceiros-
Outros 

Perda/Recupera~ao de Val ores Ativos 

Outros 

Valor Adicionado Bruto 

Reten~oes 

Deprecia~ao, Amortiza~ao e Exaustao 

Outras 

Valor Adicionado Uquido Produzido 
VIr Adicionado Recebido em 
Transferencia 

Resultado de Equivalencia Patrimonial 

Receitas Financeiras 

Outros 

Valor Adicionado Total a Distribuir 

Distribui~ao do Valor Adicionado 

Pessoal 

Remunera~ao Direta 
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0 0 0 0 0 
0 0 0 6.989 6.989 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 6.989 6.989 
0 0 0 0 370.292 
0 0 0 0 369.860 

0 0 0 0 432 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 954.823 0 2.667 2.410.992 

6.270.169 6.637.728 5.145.495 

6.265.232 6.671.966 5.158.426 

12.638 0 0 

0 0 0 

-7.701 -34.238 -12.931 

-3.720.861 -4.693.450 -3.479.500 

-1 .832.605 -2.630.834 -1 .898.840 

-1.831 .932 -2.019.803 -1.536.014 

0 0 0 

-56.324 -42.813 -44.646 

2.549.308 1.944.278 1.665.995 

-142.853 -138.282 -101.740 

-142.853 -138.282 -101.740 

0 0 0 

2.406.455 1.805.996 1.564.255 

1.418.902 752.344 657.603 

0 0 0 

1.418.902 752.344 289.568 

0 0 368.035 

3.825.357 2.558.340 2.221 .858 

3.825.357 2.558.340 2.221.858 

913.779 807.176 659.244 

748.830 658.777 505.194 
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6.08.01.02 Beneficios 80.784 64.077 98.529 

6.08.01.03 F.G.T.S. 55.507 52.022 42.648 

6.08.01.04 Outros 28.658 32.300 12.873 

6.08.02 lmpostos, Taxas e Contribuh;:oes 326.371 484.451 469.839 

6.08.02.01 Federais 307.141 463.901 457.185 

6.08.02.02 Estaduais 19.000 20.320 12.517 

6.08.02.03 Municipais 230 230 137 

6.08.03 Remuneratfao de Capitais de Terceiros 0 0 162.715 

6.08.03.01 Juros 0 0 162.715 

6.08.03.02 AlugwHs 0 0 0 

6.08.03.03 Outras 0 0 0 

6.08.04 RemuneratfSO de Capitais Pr6prios 185.839 36.258 302.775 

6.08.04.01 Juros sobre o Capital Proprio 0 0 0 

6.08.04.02 Dividendos 0 36.258 302.775 

6.08.04.03 Lucros Retidos I Prejuizo do Exercfcio 0 0 0 

6.08.04.04 Part. Nao Controladores Lucros Retidos 0 0 0 

6.08.05 Outros 2.399.368 1.230.455 627.285 

6.08.05.01 Lessores 650.683 645.089 661.533 

6.08.05.02 Reinvestido 672.627 -1.273.372 -34.248 

6.08.05.03 Financiadores 1.076.058 1.858.738 0 
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