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RESUMO 

PRUSSAK, E. Analise Financeira Dinimica de Empresas de Capital Aberto. A 
presente investigac;ao contempla a Analise Financeira Oinamica das empresas de 
Capital Aberto do setor de Celulose e Papel. 0 objetivo e ldentificar a estrutura 
financeira dinamica nas empresas do setor nos ultimos cinco exercicios sociais. 
Metodologicamente classifica-se como uma pesquisa descritiva quanta a seus 
objetivos, a abordagem do problema foi de forma qualitativa e com relayao aos 
procedimentos trata-se de uma pesquisa bibliografica e documental. Os resultados 
encontrados foram a tendemcia das empresas em manter sua situac;ao financeira ao 
Iongo dos periodos, sendo os resultados diferenciados pelo poder de investimento 
interno de cada empresa. 

Palavras-chave: Empresas de Capital Aberto, Analise Financeira Dinamica, Modelo 
Fleuriet. 
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1 INTRODUCAO 

0 presente estudo trata da analise financeira dinamica de empresas de 

capital aberto, do setor economico de materiais basicos do subsetor de madeira e 

papel do segmento de papel e celulose, que operam na balsa de valores -

BM&FBOVESPA. Foram analisadas seis empresas ·do segmento, correspondente a 

85,71% das empresas do setor nos anos de 2005 a 2009, sendo os dados coletados 

do sitio da CVM - Comissao de Valores Mobiliarios. 

1.1 CONTEXTUAUZACAO DO TEMA 

Uma empresa e constituida por meio de capital dos s6cios com a finalidade 

de obter Iueras, porem para isso, toma-se fundamental a existencia de capital de 

giro para impulsionar as atividades da mesma. De acordo com Chiavenato (2005, p. 

1 ), "Nenhuma empresa pode ser aberta sem o minima de capital inicial nem pode 

funcionar sem algum capital de giro para garantir suas operayOes. 0 dinheiro e o 

motor dos neg6cios". 

Por outro lado, o dinheiro por si s6, nao garante nem o born andamento 

operacional, tampouco a lucratividade da organizacrao. Existe urn fator fundamental 

para que uma empresa cresya e prospere em seu setor economico: o recurso 

humane como forma de administrayao. Uma boa administrayao, baseada em 

principios de trabalho e honestidade, toma-se uma ferramenta capaz de gerar Iueras 

por meio de uma gama de estrategias operacionais. Dentre estes profissionais, 

encontra-se o gestor de neg6cios. 

0 gestor de neg6cios e o profissional capacitado, que possui uma visao de 

presente e futuro de forma diferenciada, capaz de olhar a organizayao com uma 

visao de 360°, buscando pela resoluyao dos problemas. Este gestor e conhecedor 

de varias areas importantes para a organizayao, tais como: controladoria, riscos, 

pianos estrategicos, oryamento, administrayao financeira, entre outras. E por este 

motive, e capaz de desenvolver urn born trabalho. 
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Analisando uma das competencias do gestor de neg6cios em particular, tem

se a gestao ou administragao financeira, que de acordo com Chiavenato (2005, p. 

9), 

A administrac;ao financeira procura fazer com que os recursos financeiros 
sejam lucrativos e liquidos ao mesmo tempo. Na realidade, estes sao os 
dois objetivos principais da Administrac;ao financeira: o melhor retorno 
possivel do investimento (rentabilidade ou lucratividade) e a sua rapida 
conversao em dinheiro (liquidez). 

Para Gitman (201 0, p. 4): 

A administra~ao financeira diz respeito as atribuic;Oes dos 
administradores financeiros nas empresas. Os administradores 
financeiros sao responsaveis pela gestao dos neg6cios financeiros de 
organizac;Oes de todos os tipos - financeiras ou nao, abertas ou fechadas, 
grandes ou pequenas, com ou sem fins lucrativos. Eles realizam as mais 
diversas tarefas financeiras, tais como planejamento, concessao de credito 
a clientes, avaliac;ao de propostas que envolvam grandes desembolsos e 
captac;ao de fundos para financiar as operac;Oes da empresa. 

A analise financeira das empresas e muito utilizada, tanto interna (pela 

administragao da propria empresa), como externamente (por s6cios, instituigoes 

financeiras, futuros acionistas, outras empresas do mesmo ramo, estudantes, entre 

outros). Ha diversos tipos de analise, como indices padrao, analise vertical e 

horizontal, que sao conhecidas como analise tradicional, por serem as mais 

utilizadas neste meio. Porem ha ainda outros tipos de analise, que cada vez mais 

ganham espago, como por exemplo a Analise Dinamica do Capital de Giro, tambem 

denominada Analise Dinamica de Fleuriet, levando o nome de seu criador, que trata 

a situagao financeira baseada na necessidade de capital de giro encontrada em 

cada empresa, enquadrando-a em cada urn dos seis tipos distintos de balangos, 

conforme a situagao financeira encontrada em cada qual. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

A analise de balangos e fundamental para a avaliagao economico-financeira . 

de toda e qualquer empresa, sendo micro ou ate empresa de grande porte, por se 

tratar de uma metodologia adaptavel a qualquer situagao. Ha diversas formas de 

analise, umas mais utilizadas; outras com pouca utilizagao, e ainda novos modelos 

sendo desenvolvidos. Para obter o resultado almejado e importante escolher o tipo 
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de analise que mais se adapta as necessidades de cada empresa. Atualmente a 

analise e fundamental no mercado competitivo atual. 

A analise tradicional, muito difundida tanto no meio empresarial- que vern 

se utilizando desta ferramenta ha varios anos - como no meio academico - com 

diversos autores tratando deste assunto, como Braga (1982), Assaf Neto (1997), 

Silva (1999), Marion (2009), Gitman (201 0) e muitos outros - e par sua vez a 

ferramenta mais utilizada de analise. Ela compreende um aparato de formulas e 

trata os demonstrativos sob varios aspectos, como financeiros, estrutural, 

operacional, capital de giro, prazo e ciclo operacional, analise vertical e horizontal, 

que par fim, apresentam determinada situac;ao financeira da empresa. lsto, na visao 

do analista, pais cada anatista pode utilizar seus conhecimentos para visualizar 

determinada situac;ao. 

Com relac;ao a analise dinamica de capital de giro, a qual foi introduzida no 

Brasil par volta dos anos 80, criada par Michael Fleuriet, e estudada par Roberto 

Braga, a situac;ao financeira da empresa e determinada de uma forma distinta da 

analise tradicional. Nesta metodologia, o balanc;o patrimonial da empresa e 
reclassificado, abrindo as contas de seu circulante em erraticas, aquelas que nao 

estao diretamente vinculadas ao operacional da organiza9ao e cfclicas, que fazem 

parte das operac;oes e ainda as contas nao cfclicas, que perfazem o ativo e passivo 

nao circulante. Ap6s esta reclassificac;ao, ha o calculo do capital circulante liquido, 

saldo em tesouraria e necessidade do capital de giro, onde os balanc;os sao 

classificados de acordo com seis tipos estudados par Fleuriet, os quais determinam 

cada urn, uma l?ituac;ao financeira. 

Estas sao duas formas distintas de analise, capazes de refletir uma mesma 

situac;ao economico-financeira. Sendo assim, tem-se a seguinte questao de 

pesquisa: 

Qual a estrutura financeira dinamica das empresas de capital aberto do ramo 

de Celulose e Papel? 

1.3 OBJETIVOS 

0 presente projeto de pesquisa tem par objetivo. 



11 

1.3.1 Objetivo geral 

ldentificar a estrutura financeira dinamica nas empresas de capital aberto do 

setor de Celulose e Papel, nos 5 ultimos exercicios sociais. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

Os objetivos especificos sao: 

- Analisar as empresas atraves da metodologia de Fleuriet, de forma a classificar os 

balan9os dentro dos seis tipos de situagoes apresentadas pelo autor; 

- Comparar os resultados encontrados de todas as empresas do setor, identificando 

possiveis tendencias do setor a determinado tipo de balango; 

- ldentificar os percentuais de empresas em cada situayao financeira; 

- Apresentar os resultados encontrados para o setor, bern como as vantagens e 

desvantagens da analise. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Apesar da maior utilizayao da analise tradicional, os resultados 

apresentados, podem ser visualizados de formas distintas par dois analistas. Ou 

seja, ha urn fator importante a se destacar nesta questao, a visao pessoal 

empregada no resultado da analise, onde duas pessoas podem olhar determinada 

situagao de maneira diferente, apenas por empregar seus pr6prios conceitos sobre 

determinado assunto. Desta forma a analise tradicional, pode gerar conflitos de 

resultados, sendo os mesmos positivos ou negativos, dependendo dos parametres 

utilizados, ou ate mesmo do lado ao qual encontram-se as partes. 

Ja a analise dinamica, possui o diferencial de os resultados serem 

classificados em seis tipos de balan9os com situa9oes financeiras ditas: excelente 

liquidez, situa9ao financeira salida, insatisfat6ria, pessima, muito ruim e de alto risco 

de insolvencia. Desta forma, balangos de empresas de urn mesmo setor podem ser 

analisados de forma a serem comparados os resultados com maior precisao. 
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0 segmento de papel e celulose e composto de seis empresas que 

expandem suas atividades a cada ano, devido a demanda ao aumento da demanda 

. por seus produtos no mercado. Trata-se de um setor que necessita de grandes 

investimentos em tecnologia, maquinas e equipamentos, alem de pessoal 

capacitado para as diversas operac;oes das empresas, desde o plantio de mudas de 

eucalipto e pinus, suas principais materias primas, ate o processo final da produQ8o 

do papel. Destaca-se tambem a importancia deste segmento industrial na vida 

cotidiana, onde o papel esta presente nas casas, nas diversas formas de 

embalagens, e na vida profissional, nos blocos de anotac;oes. 

Sendo assim, o presente estudo justifica-se na necessidade cada vez maior 

de nao apenas efetuar a analise de determinada empresa como forma de se saber 

sua situaQ8o financeira para a administraQ8o, mas sim de comparac;oes com as 

demais empresas de seu setor para se saber com mais precisao as vantagens e 

desvantagens que se possui com relac;ao a<;> meio ao qual atua. Vista que, pela 

analise tradicional, os processes sao mais amplos e por sua vez mais demorados; a 

analise dinamica, portanto, torna-se viavel por facilitar o trabalho do analista. 

1.5 DELIMITACAO DA PESQUISA 

Para o presente estudo foram utilizados os dados constantes na Comissao 

de Valores Mobiliarios- CVM, sabre as empresas de capital aberto do segmento de 

papel e celulose. Este segmento esta relacionado ao subsetor de madeira e papel, 

do qual tambem faz parte o segmento de madeira nao utilizado no estudo. 0 

segmento de papel e celulose e composto por sete empresas, dentre elas, uma 

Holding, nao utilizada nas amilises por apresentar informac;oes diferentes das 

demais o que prejudicaria a analise geral sabre as demais. 

Sendo assim, formam estudadas seis empresas do segmento de papel e 

celulose, sendo elas: Celulose Irani, Fibria, Klabim S.A., Melhor SP, Santher e 

Suzano Papel. 

Ap6s a coleta dos dados no sitio da CVM, os demonstratives financeiros das 

empresas citadas acima, foram visualizados pelo programa Divext, disponivel no 

proprio sitio, e em seguida transferidos ao Excel para analise dos ultimos 5 
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exercicios sociais, a contar de 2009. Desta forma as empresas foram analisadas nos 

anos de 2005-2009, sendo os dados atualizados pelo IGP-M. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 presente trabalho encontra-se dividido em cinco se~oes, das quais a 

primeira trata da lntroduyao, onde encontram-se a contextualiza~ao do tema, o 

problema a ser pesquisado, os objetivos da pesquisa, a justificativa de se 

desenvolver tal trabalho, a delimita~ao do estudo e a estrutura do trabalho. A 

segunda se~ao aborda o referencial te6rico, onde ha a abordagem de diversos 

autores sabre o tema em questao, abordando a Gestae de Neg6cios, a Analise de 

Balan~os na forma tradicional e dinamica, Necessidade de Capital de Giro, Saldo de 

Tesouraria, Efeito Tesoura e as estruturas de balan~os estudadas por Fleuriet. A 

terceira se~ao da o respaldo metodol6gico do estudo, demonstrando 

metodologicamente como o mesmo foi desenvolvido. A quarta se~ao apresenta a 

pratica do trabalho, os dados coletados, as analises efetuadas e as informa~oes 

obtidas atraves da analise dinamica. A quinta e ultima se~ao, traz as conclusoes do 

estudo, bern como as considera~oes finais do autor e suas recomenda~oes futuras. 



2 REFERENCIAL TEORICO 

0 referencial te6rico permite descrever sobre o tema a ser abordado pelo 

estudo. Nesta pesquisa os temas abordados foram: Gestao de Neg6cios, Analise de 

Balanc;os, com vistas a descrever sabre as Demonstrac;oes Financeiras e as 

tecnicas de Analise Tradicional e Analise Dinamica de Balanc;os. 

2.1 GESTAO DE NEGOCIOS 

A gestao de neg6cios envolve o processo de negociac;ao. Ha diversos 

exemplos e situac;oes em que ha a necessidade de negociac;ao. Para isso, torna-se 

fundamental entender o que e negociar. Para Fisher e Ury (1985, p. 30) apud 

Martinelli (2002, p. 2), "Negociac;ao e urn processo de comunicac;ao bilateral, com o 

objetivo de se chegar a uma decisao conjunta". Segundo Watkins (2003, p. 9), 

A negocia9ao e o meio pelo qual as pessoas lidam com suas diferenvas -
quer estas envolvam a compra de urn carro novo, uma questao trabalhista, 
as condivoes de uma venda, uma alianva complexa entre duas empresas 
ou urn acordo de paz entre paises em guerra, as resoluvoes normalmente 
passam por uma negociayao. Negociar e buscar o acordo por meio do 
dialog c. 

Ja Acuff (1993, p.21) apud Martinelli (2002, p.3), descreve que: "Negociac;ao 

e o processo de comunicac;ao com o prop6sito de atingir urn acordo agradavel sabre 

diferentes ideias e necessidades". E de acordo com Cohen (1980, p.13) apud 

Martinelli (2002, p. 3), "Negociac;ao e o uso da informac;ao e do poder, com o fim de 

influenciar o comportamento dentro de urn a "rede de tensao". 

De acordo com Watkins (2003, p. 14) ha dais tipos de negociac;ao, a 

distributiva e a integrativa: 

Distributiva: Aquela em que as partes competem pela distribuivao de uma 
soma fixa de valor. A pergunta~chave em uma negociayao assim e: "Quem 
vai exigir o maier valor?". Em negociavoes distributivas, urn lade ganha a. 
custa do outre. 

lntegrativa: Aquela em que as partes cooperam entre si para obter o 
maximo possivel de beneficios, conjugando seus interesses em urn acordo. 
Esses cases implicam criayao e reivindicayao de valor. 
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Para uma boa negocia~ao, ha de se haver alem de interesses, profissionais 

capacitados para esta a~ao. Denota-se que neste caso, nao fala-se apenas na 

negocia~ao que envolve dinheiro, mas sim nos diversos tipos de negocia~ao que 

sao necessaries no dia-a-dia empresarial, sita-se negocia~ao de influencias, valores, 

competencias, atividades, entre outras. Nestes casas especificos tem-se a figura 

dos gestores de neg6cios que se adequam aos diversos modelos de gestao 

existentes no meio empresarial. 

Dentre as varias teorias e modelos de gestao, os (micas elementos que 

fazem parte de todas elas sao a contextualiza~ao, para se saber a hist6ria da 

empresa e a necessidade de mudan~s. Todo e qualquer planejamento visa a 
mudan~s. (FERREIRA, REIS E PEREIRA, 1997). De acordo com Mendes (2003, p. 

18): 

0 sucesso de qualquer empresa resume-se no seguinte: produzir barato 
algo diferenciado. Esse e o caminho nao s6 para conquistar consumidores, 
mas principalmente para fideliza-los. No ambiente atual de maier 
competic;Bo, o lucre passou a ser dependente do pre9o que os 
consumidores estao dispostos a pagar e dos custos de producao. 

Os processos de negocia~ao de uma empresa requerem feedback, ou seja, 

repasse de informayao constante. Para melhor descrever tal processo, tem-se a 

necessidade de se pensar numa empresa, que obtem diversas informa~oes de seu 

ambiente interno e externo e precisa alem de apura-las em tempo habil, trata-las da 

maneira correta. 0 sistema organizacional e extremamente complexo, e necessita 

de informa~oes a todo instante, o que torna a informa~ao fundamental para o 

neg6cio. 

A Figura 1 mostra, de forma resumida, os componentes do processo de 

negocia~ao das empresas: 
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Feedback 

* Diferen98s individuais * Conquista das pessoas 
* Concessoes * Valores pessoais dos envolvidos 

* lnteresses comuns * Persuasao 
* Relacionamento humane * Satisfac;ao das necessidades 

* Decisao Conjunta ' 

Negociacao 

* Participagao no processo * Acordo 
* Uso da inforrnagao e do poder 
* Comunicac;ao Bilateral 

* Soluc;ao do conflito 
* Beneficios do conflito 
* Beneficios duradouros 
* Visao estrategica 

* Barganha 
* Flexibilidade 

Figura 1 - Componentes do processo de Negociac;ao 
Fonte: Adaptado de Martinelli (2002, p. 196). 

Para Mendes (2003, p. 21): 

As empresas, num ambiente de competic;ao, tern fundamentalmente duas 
alternativas: baixar custos unitarios por meio da adoc;ao de novas 
tecnologias no processo produtivo (afetando a oferta, que se torna mais 
elastica) ou diferenciar os bens e servigos que produzem, por meio da 
tecnologia no produto (influenciando a demanda, que se torna mais 
inelastica). 

A competitividade das empresas melhora os produtos e servic;os par elas 

dispensados, pois o ·cliente sempre esta ·a procura de melhorias. Porem ha outros 

aspe·ctos fundamentais que influenciam a competitividade, que de acordo com 

Mendes (2003, p. 37), 

Apesar da urgente necessidade de a empresa ser competitiva, no Brasil, ha 
muitas restricoes que dificultam ter maior competitividade. Entre os fatores 
que reduzem o grau de competitividade das empresas instaladas no Brasil, 
pode-se citar o baixo investimento em ciencia e tecnolo.gia, a ineficiencia, a 
educac;ao eo chamado custo Brasil, que engloba problemas relacionados a 
infra-estrutura, tais como transporte, portos, telecomunicacces, problemas 
ligados a polftica fiscal (leia-se muitos impastos) e a polftica monetaria ouros 
reais entre os mais altos do mundo). 
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Dentre as diversas habilidade as quais urn gestor de neg6cios deve possuir, 

esta a analise de balanyOS, OU analise das demonstrayOeS financeiras, que 

possibilita descrever a situa9ao economico-financeira de qualquer empresa de que 

se queira obter tais dados, independente de se fazer parte ou nao da mesma. 0 

gestor alem de realizar seu trabalho para gerar urn produto de qualidade por urn 

pre90 compativel deve saber sobre analise financeira que possibilita analisar a sua 

empresa bern como a do concorrente. 

2.2 ANALISE DE BALAN<;OS 

De acordo com Braga (1982, p. 20), "A Contabilidade tern como objetivo o 

estudo e o controle do patrimonio das entidades economicas, a fim de fornecer 

informa9oes sobre sua composi9ao e suas varia9oes qualitativas e quantitativas". 

Dentre os diversos aspectos os quais a contabilidade se utiliza, a administrayao 

financeira possui urn grande percentual de auxilio nas atividades contabeis. 0 

contador passa de mero escriturario de dados para urn analista de informa9oes. 

A analise de balan9os tern como objeto de estudo as demonstra96es 

financeiras das empresas, que de acordo com Matarazzo (1987, p. 22), 

mostram, por exemplo, que a empresa tern milhares de dfvida. lsto e urn 
dado. A conclusao de que a divida e excessiva ou e normal, de que a 
empresa pode ou nao paga-la e informayao. 0 objetivo da Analise de 
BalanyOS e produzir informagao. 

As empresas produzem inumeros dados todos os dias, e estes precisam ser 

analisados de forma a gerarem informa9oes que auxiliem nas decisoes a serem 

tomadas pelas empresas. Ha inumeras formas para se analisar estes dados, porem 

torna-se fundamental que haja uma intenyao definida para esta analise. Para Braga 

(1982, p. 82) 

Embora possa variar quanta a sua denominayao - Analise Contabil, Analise 
Financeira etc. -, a Analise das Demonstra90es Financeiras tern por fim 
observar e confrontar os elementos patrimoniais, visando ao conhecimento 
minucioso de sua composiyao qualitativa e de sua expressao quantitativa, 
de modo a revelar os fatores e antecedente~ e determinantes da situayao 
atual, e, tambem, a servir de ponte de partida para delinear o 
comportamento administrative futuro. 

A analise de balan9os e imprescindivel para as atividades empresariais, mas 

ela por si s6 nao garante o born desempenho de uma organiza9ao. A analise de 
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balanc;os devera estar entrelac;ada com outras informac;oes que permitam a 

comparayao dos resultados por exemplo com os resultados de outras empresas do 

mesmo setor. De acordo com Sanvicente (1987, p. 165): 

A finalidade da analise pede ser uma entre muitas; tude dependera do ponte 
de vista adotado pelo analista, mas podera referir-se ao passado, presente 
ou futuro em termos de situayao e desempenho da empresa estudada. 0 
fate de os dados contabeis serem registros de eventos ja ocorridos 
(passados, portanto), nao significa que nao seja possivel aplicar os metodos 
a demonstrayoes financeiras projetadas para o futuro. 

Para Silva (1999, p. 21), "A analise financeira de uma empresa consiste num 

exame minucioso dos dados financeiros disponiveis sabre a empresa, bern como 

das condic;oes end6genas e ex6genas, que afetam financeiramente a empresa". 

A analise financeira se utiliza das demonstrac;oes financeiras de determinada 

empresa, sendo o analista profissional correspondente ao quadro de recursos 

humanos da organizayao, ou externo a mesma. As demonstrac;oes financeiras mais 

utilizadas para analise sao o Balanc;o patrimonial e a Demonstrac;ao do Resultado do 

Exercicio. Porem, ha ainda outras demonstrac;oes que podem ser analisadas, como 

DOAR, Demonstrac;ao de Lueras por Ac;oes, entre outras. 

2.2.1 Demonstrac;oes Financeiras 

Antes de adentrar no assunto demonstrac;oes financeiras, torna-se 

necessaria conceituar as sociedades por ac;oes, que perfazem o segmento de 

empresas a ser estudado. Para Gitman (2010, p. 4) 

Uma sociedade por a~oes e uma entidade artificialmente criada por lei. 
Conhecida tam bern como "entidade legal", ela tern os poderes de uma 
pessoa, no sentido de que pede mover ayoes judiciais e ser acionada 
judicialmente, firmar e ser parte em contratos, e adquirir bens em seu nome. 

As sociedades por ac;oes podem ser de capital aberto ou fechado. As 

empresas de capital aberto tern suas ac;oes negociadas na balsa de valores. De 

acordo com Silva (1999, p. 57): 

Esse tipo de sociedade tern uma serie de obrigayoes de divulgayao de 
informayoes destinadas ao mercado de capitais. Os tipos de ayoes mais 
comuns nas sociedades anOnimas sao as ayoes preferenciais, que 
previlegiam o recebimento de dividendos, e as ayoes ordinarias, que, 
normalmente, dao direito ao voto nas Assembleias realizadas pela empresa. 
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Uma sociedade anOnima, que coloca suas ac;oes em uma balsa de valores, 

tern a obrigatoriedade de divulgar suas demonstrac;oes financeiras ao publico, sob 

pena de sofrer punic;oes. Segundo Chiavenato (2005, p. 4): 

A sociedade anonima (SA) e uma sociedade comercial em que o capital 
social e constituido par ac;oes de urn mesmo valor nominal e e formado par 
meio de subscric;oes. Cada pessoa adquire (subscreve) o numero de ac;oes 
que lhes convier, tornando-se acionista da sociedade ~nonima. 0 capital de 
cada s6cio e representado pelo numero proporcional de ac;oes que 
subscreve. A sociedade anonima e administrada por urn conselho de 
Administrac;ao e por urn Presidente. 

As empresas brasileiras sao regulamentadas pela legislac;ao em vigor, 

sendo regidas pela Lei n° 11.638 de 2007. Anterior a esta lei, as empresas eram 

regidas pela Lei n° 6.404 de 1976. Conforme a Lei 6.404/76, Chiavenato (2005, p. 

77), coloca que: 

A Lei 6404/76 determina que ao fim de cada exercicio social a empresa 
devera elaborar as seguintes demonstrac;oes financeiras, tendo par base 
sua escriturac;ao mercantil: 

1) Balanc;o Patrimonial 

2) Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio (ORE) 

3) Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos (DOAR). 

0 Balanc;o Patrimonial detalha os bens direitos e obrigac;oes que a empresa 

possui, a DRE apresenta os resultados que a empresa vern obtendo com sua 

atividade, e a DOAR mostra de onde vern e para onde vao os recursos da empresa. 

Ha ainda outras demonstrac;oes como o Fluxo de Caixa, que complementam os 

relat6rios das empresas. Segundo Marion (2009, p. 49) 

Com a chegada da Lei 11.638/07 observamos a enfase num modelo 
internacional de lei societaria. As perspectivas para a profissao contabil, no 
contexte desta lei, num mundo globalizado, levam a urn reposicionamento 
das r:>raticas e comportamentos tradicionais dos profissionais de 
Contabilidade. 

A Lei 11.638/07 desobriga a apresentac;ao da DOAR e inclui a 

Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa como obrigat6ria. A divulgac;ao destas 

demonstrac;oes mostra que a contabilidade evoluiu e que o contador da atualidade 

nao e urn mero guarda livros, mas sim, auxilia as organizac;oes nas tomadas de 

decisoes, quando passa a apresentar informac;oes gerenciais ao inves de apenas 

dados. De acordo com Chiavenato (2005, p. 76), as demonstrac;oes financeiras 

podem ser: 
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1. Primarias: como o Balance Patrimonial e a Demonstracao dos Resultados 
do Exercfcio (ORE). 

2. Secundarias: como a Demonstracao das Origens e Aplicacoes de 
Recursos (DOAR). 

A finalidade da analise das demonstracoes financeiras e proporcionar uma 
visao comparativa da situacao financeira e do desempenho da empresa, 
bern como os resultados por ela proporcionados. 

A elabora~ao das demonstra~oes financeiras de acordo com as regras em 

vigor tern fundamento quando da analise financeira destas empresas, pois propicia a 

compara~ao de resultados de empresas distintas sob o mesmo metodo. De acordo 

com Groppelli e Nikbakht (1998, p. 407) 

Urn importante uso dos demonstratives financeiros e na determinacao da 
eficiencia da empresa no controle de seus custos e na geracao de seus 
lucros. lsso pode ser feito pela comparacao da demonstracao de resultado 
da empresa com as demonstracoes de resultados das industrias ou com a 
da melhor empresa do setor. 

Com a utiliza~ao dos metodos de analise de balan~os torna-se possivel e 

estabelecimento de indices de compara~ao para uma determinada empresa 

mediante sua concorrencia, seu setor de atua~ao, e ate mesmo aos demais setores 

do mercado. lsto explica a importancia dos demonstratives contabeis para pequenas 

medias e grandes empresas. Para Sanvicente (1987, p. 177): 

As demonstracoes contabeis e financeiras de uma empresa tambem podem 
servir para a construcao de Indices - grandezas comparaveis obtidas a 
partir de valores monetarios absolutes - destinados a medir a posicao 
financeira e os nfveis de desempenho da empresa em diversos aspectos. 

No presente estudo, as demonstra~oes utilizadas serao o Balan~o 

Patrimonial, a Demonstra~ao do Resultado do Exercicio, alem dos Relat6rios da 

Administra~ao e as Notas Explicativas, como forma de melhor compreender os 

dados dos demonstratives. 

2.2.1.1 Balan~o Patrimonial 

0 Balan~o Patrimonial segundo Braga (1982, p. 38), "tern por objetivo 

demonstrar a situa~ao do patrimonio da empresa, em determinada data, 

normalmente ao termino de cada exercicio social". Para Chiavenato (2005, p. 77), "e 

uma demonstra~ao financeira que reflete com clareza a situa~ao do patrimonio da 

empresa em urn determinado momento". De acordo com Gitman (2010, p. 43) 
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e uma descriyao resumida da posiyao financeira da empresa em uma certa 
data. Essa demonstrayao equilibra os ativos da empresa (aquilo que ela 
possui) contra seu financiamento, que pode ser capital de terceiros (dividas) 
ou capital proprio (fornecido pelos proprietaries e tambem conhecido como 
patrimonio liquido). 

0 balanc;o patrimonial demonstra de que forma esta distribuido o patrimonio 

da empresa, se em imobilizado, no ativo, ou em obrigac;oes a pagar no passivo. 

Atraves da apresentac;ao desta demonstrac;ao e possivel destacar informac;oes 

simples mas com grande valia ao analista, como valor em estoque e clientes a 

receber, que se muito altos, podem prejudicar o bam andamento financeiro da 

empresa. De acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 1): 

0 balanco de uma empresa contem todas as contas que compoem o seu 
ativo e passivo. A apresentacao tradicional mostra o balanco como um 
quadro no qual as diversas contas encontram-se agrupadas de acordo com 
dois criterios de classificacao. 

0 ativo e composto pelos bens e direitos da empresa e o passivo pelas 

obrigac;oes e o capital proprio investido. Para Sanvicente (1987, p. 165), "e uma 

representac;ao sintetica dos elementos constituintes do patrimonio da empresa". 

Braga (1989, p. 39), ainda relata que: 

0 Balanco Patrimonial e uma fotografia em que aparecem os valores: 

• de todos os bens e direitos que formam o Ativo da empresa; 

• de todas as dividas e compromissos a pagar que constituem a seu 
Passivo (recursos de terceiros); e 

• o total dos recursos pertencentes aos proprietaries, denominado 
Patrimonio Uquido (capital proprio). 

0 balanc;o patrimonial e fechado anualmente, em 31 de dezembro de cada 

ana, ou segundo data estabelecida pela convenc;ao dos acionistas. Corroborando, 

Silva (1999, p. 79), diz que: 

0 Balanco retrata a pos1cao patrimonial da empresa em determinado 
momento, composta por bens, direitos e obrigacoes. 0 ativo mostra onde a 
empresa aplicou os recursos, ou seja, os bens e direitos que possui. 0 
passivo mostra de onde vieram os recursos, isto e, os recursos 
provenientes de terceiros e os proprios. Os recursos proprios podem ser 
originarios de capital colocado na empresa pelos socios ou de lucro gerado 
pela empresa. 

0 balanc;o patrimonial apresenta os bens e direitos da empresa no ativo, e 

as obrigac;oes no passivo em determinada data. A diferenc;a entre eles chama-se 
' 

Patrimonio Uquido, que representa o capital investido na empresa seja ele par 
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recursos dos acionistas, recursos gerados per suas operagoes ou trazidos de fora da 

empresa. (MATARAZZO, 1987). 

0 Balango Patrimonial diferencia ativos e passives, circulantes e nao 

circulantes, que de acordo com Marion (2009, p. 51): 

Conforme a Medida Provis6ria n° 449/08 e a lei n° 11.941/09, as 
Sociedades Anonimas e empresas de grande porte devem efetuar, com 
base na natureza de suas operacOes, a apresentacao de Ativos e Passives 
Circulantes e Nao Circulantes em separado ao pr6prio balance. 

Entende-se per circulante, os montantes que levam ate urn exercicio social 

para serem extintos, como o case de clientes a receber em 1 0 meses de sua vend a 

per exemplo, ja quando esta operagao levar alem de urn exercicio social como 

financiamentos de cinco anos per exemplo, deverao ser classificados a Iongo prazo. 

Para Gitman (201 0, p. 43): 

E importante distinguir entre ativos e passives de curto prazo e de Iongo 
prazo. Os ativos circulantes e passives circulantes se caracterizam pelo 
curto prazo. lsso significa que devem ser convertidos em caixa (ativo 
circulante} ou pages (passive circulante} dentro de urn ano. Todos os 
demais ativos e passives, juntamente com o patrimonio liquido, que se 
presume ser de durac;ao indeterminada, sao considerados de Iongo prazo, 
ou permanentes, uma vez que se espera que permaneyam nos livros da 
empresa por mais de urn ano. 

0 grupo nao circulante corresponde ao realizavel a Iongo prazo, 

investimentos, ativo imobilizado e intangivel. Elimina-se o termo ativo permanente, 

pois em termos economicos e contabeis todos os ativos sao realizaveis em moeda, 

seja per meio de venda ou consume na propria produgao o que os diferencia sao os 

prazos de sua realizagao. Para fins de analise 0 importante e diferenciar OS ativos 

que irao se realizar nos pr6ximos 12 meses, classificando-os como circulantes, 

daqueles que se realizarao de forma mais longa, os chamados nao 

circulantes.(MARION, 2009). 

De acordo com Marion (2009, p. 52), "No passive, o grupo de Nao 

Circulante devera center principalmente o Exigivel a Longo Prazo desaparecendo o 

subgrupo Resultados dos Exercicios Futures". 

Segundo Marion (2009, p. 51), a classificagao do ativo em circulante deve 

ser quando: "a) se espera que seja realizado, ou mantido para venda, negociagao ou 

consume dentro des 12 meses seguintes a data do balango; ou b) e urn ativo em 

dinheiro ou equivalente, cuja utilizagao nao esta restrita". 

Segundo Braga (1982, p. 21), 
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0 patrimonio e, portanto, urn conjunto de elementos, com conteudo 
economico (avaliaveis em moeda), pertencente a uma entidade, que o 
explora ou o utiliza com urn objetivo determinado. Esse complexo de valores 
e formado, de urn lado, pelas fontes de financiamento ou origem de 
recursos; de outro lado, apresenta como foram aplicados esses recursos 
(investimentos ou aplicagOes). 

0 patrimonio liquido demonstra de que forma a empresa opera, se o capital 

vern dos s6cios e/ou acionistas, se ha reservas de Iueras, Iueras acumulados, ou se 

ha prejuizos acumulados. 0 patrimonio liquido e a diferenc;a entre o ativo e o 

passivo da empresa, quanta mais elevado, melhor pois quer dizer que a empresa 

opera mais com recursos pr6prios que com recursos originarios de terceiras como 

financiamentos. 

Para Marion {2009, p. 50): 

0 Art. 178 (Lei n° 11.638/07), diz que o patrimonio liquido e composto de 
Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliayao Patrimonial, 
Reservas de Lueras, Agoes em Tesouraria e Prejulzos Acumulados. Logo, 
fica extinta a conta Lueras Acumulados, por nao evidenciar uma definigao 
do destino do Luera. Todo o resultado devers, obrigatoriamente, ser 
destinado, e as parcelas do resultado a serem retidas precisarao ser 
contabilizadas nas reservas pr6prias. 

Outra demonstrayao financeira muito importante para o analista de balanc;os 

e a Demonstrayao de Resultado do Exercicio, que fornece todas as receitas e 

despesas geradas pela empresa em urn determinado periodo. 

2.2.1.2 Demonstrayao do Resultado do Exercicio 

Sanvicente {1987, p. 166) diz que: "Em segundo Iugar, utilizaremos urn 

relat6rio em que a empresa indica os resultados das suas atividades num periodo 

especificado; Portanto, os dados da chamada Demonstrac;ao de Resultados sao 

valores acumulados entre duas datas". 

De acordo com Braga (1989, p. 52), pela DRE "e evidenciada a formac;ao do 

Iuera ou prejuizo do exercicio social, mediante a confrontayao das receitas 

realizadas e das despesas incorridas". 

Para Silva (1999, p. 80), a ORE: 

Demonstra o resultado obtido pela empresa em determinado periodo, isto e, 
o Iuera ou o prejuizo. E importante notar que, enquanto o balango 
patrimonial representa a posigao da empresa em determinado momenta, a 
demonstragao do resultado acumula as receitas, os custos e as despesas 
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relativas a urn perlodo de tempo, mostrando o resultado e possibilitando 
conhecermos seus componentes principais. 

Com a ORE pode-se analisar a empresa como uma geradora de receita e 

por sua vez consumidora de despesas, pois e atraves da DRE que durante o 

periodo social sao acumulados os valores de suas receitas e despesas, podendo 

assim, definir quanto foi consumido de cada despesa para a gerac;ao da receita total. 

Segundo Braga (1982, p. 61) 

A Demonstrar;ao do Resultado do Exerclcio deve registrar o resume das 
variar;Oes positivas (receitas e vendas} e negativas (despesas e custos) da 
situac;ao Hquida patrimonial, durante urn determinado perlodo de tempo, 
geralmente o exercicio financeiro. Essa func;ao e apresentada atraves da 
conta de Iueras e perdas. 

Quando a DRE e finalizada ao final do exercicio social, tem-se a 

necessidade de sua analise, pois num mundo economico onde a diminuic;ao dos 

custos e uma continua, a apresentac;ao da DRE pode auxiliar na tomada de 

decisoes sobre o enxugamento das despesas e custos que encontram-se muito 

elevados. 

Para Matarazzo (1987, p. 52), a Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio e: 
uma demonstrac;ao dos aumentos e reduc;Oes causados no Patrimonio 
Uquido pelas operac;Oes da empresa. As receitas representam normalmente 
aumento do Ativo, atraves de ingresso de novas elementos, como 
duplicatas a receber ou dinheiro proveniente das transac;Oes. Aumentando o 
Ativo, aumenta o Patrimonio Uquido. As despesas representam reduyao do 
Patrimonio Uquido atraves de urn entre dois caminhos possiveis: reduc;ao 
do Ativo ou Aumento do Passive Exigivel. 

De acordo com Chiavenato (2005), a DRE e urn demonstrative financeiro 

que serve para exprimir o resultado que a empresa apresentou no exercicio social, 

seja ele lucro ou prejuizo, como consequencia das operac;oes da empresa, bern 

como as despesas e receitas que levaram a tal resultado. 

Segundo Gitman (2010, p. 41), "A demonstrac;ao do resultado fornece urn 

resumo financeiro dos resultados operacionais da empresa durante urn determinado 

periodo". Para Groppelli e Nikbakht (1998, p. 400), "reporta os fluxos de 

recebimentos gerados por uma empresa e os fluxos das despesas incorridas para 

produzir e financiar as suas operac;oes". 

Tem-se ainda outras demonstrac;oes que auxiliam o analista nas suas 

tarefas, tais como a DOAR, Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa, entre outras. Para 

Gitman (201 0, p. 46), 
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A demonstrac;ao dos fluxes de caixa resume os fluxes de caixa havidos no 
perfodo em questao. Esta demonstrac;ao permite distinguir os fluxes de 
caixa das operac;oes, de investimentos e de financiamentos da empresa e 
os concilia com variac;oes de caixa e titulos negociaveis durante o perfodo. 

Sobre o relat6rio da administragao, Silva (1999, p. 75) diz que: "Em linhas 

gerais, o relat6rio da administragao deve funcionar como uma prestagao de contas 

dos administradores aos acionistas e, ao mesmo tempo, tambem deve fornecer uma 

analise prospectiva". 

As demonstragoes financeiras sao a base para a analise de balangos, 

conforme ja descrito pelos autores anteriormente. Esses dados ap6s analisados 

gerarao informagoes de extrema importancia para o crescimento e desenvolvimento 

da organizagao. 

2.2.2 Analise Tradicional 

Para Matarazzo (1987, p. 162), "A Analise de Balangos e urn processo que 

parte de urn todo - demonstragoes financeiras - disseca-o, avalia as partes e 

conclui avaliando o todo". 

Anterior ao processo de analise tradicional as demonstragoes precisam ser 

reclassificadas, de forma a se estabelecer urn padrao. Para Silva (1999, p. 197), "0 

processo de reclassificagao, portanto, consiste na preparagao e organizagao dos 

dados da empresa com a finalidade de desenvolver a sua analise e obter urn 

conjunto de indicadores e relat6rios que possibilitem a tomada de decisao". 

Compreende a analise tradicional, a analise vertical, horizontal e de indices. 

De acordo com Silva (1999, p. 203), 

0 metodo de analise vertical e horizontal presta valiosa contribuicao na 
interpretac;ao da estrutura e da tend~mcia dos numeros de uma empresa. 
Pode ainda auxiliar na analise dos Indices financeiros e em outros metodos 
de analise. De certa forma, analise vertical e horizontal completam-se e ate 
sobrepoem-se. 

Para Matarazzo (1987, p. 29), "A Analise Vertical e Horizontal presta-se 

fundamentalmente aoestudo de tendencias". lsto deve-se ao fato que este tipo de 

analise trata os demonstratives de diversos anos pela comparagao de urn resultado 

com o outro, o parametro desta analise e sempre o exercicio anterior ao periodo 

estudado, Silva (1999, p. 203), ainda alerta que: 
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Na maioria das vezes, o metodo de analise horizontal e vertical, em vez de 
esclarecer os fatores que afetam a performance e a saude financeira de 
uma empresa, indica a necessidade de o analista buscar outras fontes de 
informa¢es que possam explicar a mudanr;a na tendencia dos numeros, 
isto e, em vez de oferecer respostas, ajuda a levantar questoes. 

Os valores contabeis resultam de fatos registrados, conven9oes adotadas, 

postulados vinculados e juizos pessoais, que de acordo com Sanvicente (1987), 

decorrem em limitayaes na analise das demonstrayoes financeiras, tais como: os 

dados nao sao absolutamente precisos; as demonstrayoes nao revelam fatos 

relativos a condiyao financeira; os ativos sao custos nao amortizados, nao refletindo 

com fidelidade o valor de mercado da empresa, e por fim, o lucro depende do 

procedimento escolhido no custo, avaliayao dos estoques, que acaba por refletir no 

calculo do CPV- Custo do Produto Vendido. 

Fazem parte da analise tradicional as analises vertical e horizontal, analise 

de indices economicos, financeiros, operacionais, produtivos, entre outros, alem da 

posi9ao do proprio analista. 

2.2.2.1 Analise vertical 

A analise vertical, e aplicada sobre o Balanyo Patrimonial, ORE e DOAR. No 

balanyo ela fornece indicadores para a avaliayao da estrutura do ativo e suas fontes 

de financiamento (BRAGA, 1989). 

Para Chiavenato (2005, p. 83): 

A demonstra9ao financeira utiliza a analise vertical quando compara a 
participagao relativa de cada item no cOmpute total, isto e, quando analisa a 
posiyao percentual de todos os itens de uma demonstrayao financeira. Ao 
comparar a analise vertical de dois exercicios, podemos verificar quais os 
itens que cresceram percentualmente, aqueles que diminuiram e os que 
mantiveram sua participagao percentual no total de todos os itens. 

A analise vertical compara cada item com sua conta total e pode ser 

analisada com rela9ao ao item total como tambem com relayao aos demais 

exercicios sociais, para ver se houveram significativas mudanyas no percentual de 

cada conta com rela9ao aos anos anteriores. 

De acordo com Silva (1999, p. 203), 

0 prop6sito da analise vertical (AV) e mostrar a participayao relativa de 
cada item de uma demonstra9ao financeira em relayao a determinado 
referencial. No balan9o, por exemplo, e comum determinarmos quanta por 
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certo, representa cada rubrica (e grupo de rubricas) em rela<;ao ao ativo 
total. 

A analise vertical da demonstrac;ao do resultado possibilita avaliar a 

participac;ao de cada elemento na forma<;ao do Iuera ou prejuizo do periodo. A base 

dos calculos das porcentagens corresponde ao valor da receita operacional liquida 

(BRAGA, 1989). Para Sanvicente (1987, p. 173), com relac;ao a analise vertical no 

"enfoque de tratamento dos valores contidos numa demonstra<;ao contabil

financeira, passamos a nos preocupar com a participac;ao relativa de cada item no 

total, au seja, com a composic;ao percentual de uma demonstrac;ao". 

Segundo Braga (1989, p. 147), "0 confronto das analises verticais realizadas 

em diferentes datas permite aferir as alterac;oes estruturais ocorridas na posic;ao 

economico-financeira da empresa. 

Alem da analise vertical, ha a necessidade de se efetuar a analise horizontal 

das demonstrac;oes. Estas duas analises complementam-se de forma que uma 

possibilita o maior entendimento das variac;oes da outra. 

2.2.2.2 Analise horizontal 

De acordo com Chiavenato (2005), a analise horizontal e utilizada quando ha 

o acompanhamento de determinada conta ao Iongo dos periodos. Determinado item 

e escolhido e comparado pelo seu valor anual com o valor do exercicio anterior ou 

exercicios anteriores para se obter a variac;ao ocorrida nos periodos. 

Para Braga (1989, p. 143), a analise horizontal: 

E realizada a partir de urn conjunto de balan<;os e de demonstra<;oes de 
resultados consecutivos. Para cada elemento desses demonstratives sao 
calculados numeros indices, cuja base corresponde ao valor mais antigo da 
serie. Oeste modo, pode-se avaliar a evolu<;ao de cada elemento 
patrimonial e de resultado ao Iongo de diversos periodos sucessivos. 

De acordo com Silva (1999, p. 208), "0 prop6sito da analise horizontal (AH) 

e permitir o exame da evoluc;ao hist6rica de cada uma das contas que compoem as 

demonstrac;oes financeiras". Braga (1999, p. 132), descreve que, pela analise 

horizontal: "determina-se a tendencia dos valores absolutos ou relativos das diversas 

grandezas monetarias, apurando-se o percentual de crescimento au declinio de 

valores de uma mesma conta ou grupo de contas, entre duas datas e/ou periodos 

considerados". Para Silva (1999, p. 209), "Tradicionalmente, na analise horizontal 
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tomamos o primeiro exercicio como base 1 00 e estabelecemos a evoiU<;ao dos 

demais exercicios comparativamente a essa base inicial". De acordo com Braga 

(1989, p. 147), "A analise horizontal mostra a evolu9ao no tempo de cada elemento 

especifico". 

Para Sanvicente (1987, p. 172): 

Entende-se por analise horizontal de demonstra<;Oes financeiras o 
acompanhamento da evolw;ao, no tempo, de urn dado item de uma 
demonstra<;ao. Consequentemente, ela envolve o calculo de porcentagens 
de variacao de cada item considerado, entre urn ano (ou perfodo) e outro, 
quando se trata de Balance Patrimonial e Demonstrac;:ao de Resultados. 

Outra importante ferramenta de analise e a analise de indices, que busca 

apresentar resultados sobre a empresa em determinado periodo. Os indices podem 

ser de liquidez, rentabilidade, atividade e endividamento. 

2.2.2.3 indices de Liquidez 

As demonstra9oes financeiras podem ser submetidas a aplicac;ao de 

diversos indices, entre eles, os indices de liquidez, rentabilidade, atividade ou 

eficiencia operacional, endividamento e medidas de lucratividade (CHIAVENATO, 

2005). 

Para Chiavenato (2005, p. 84), "A liquidez represents a capacidade da 

empresa de cumprir suas obriga9oes de curto prazo na data do vencimento. A 

liquidez constitui a solvencia financeira, isto e, recursos nao imobilizados para cada 

real de divida". 0 autor ainda destaca que os indices de liquidez sao os seguintes: 

liquidez corrente, seca, imediata e CCL. De acordo com Braga (1989, p. 29): 

Uma empresa apresenta boa liquidez quando seus ativos e passives sao 
administrados convenientemente. Nao e necessaria manter numerario 
parade em caixa para liquidar compromissos a veneer em futuro proximo. 
lsto seria desaconselhavel do ponte de vista da rentabilidade, uma vez que 
tais recursos nao sao gratuitos. 0 importante e manter os fluxes de entradas 
e saidas de caixa sob controle e conhecer antecipadamente as epocas em 
que ira faltar numerario. 

Segundo Silva (1999, p. 266), "Os indices de liquidez visam fornecer um 

indicador da capacidade da empresa de pagar suas dividas, a partir da compara9ao 

entre os direitos realizaveis e as exigibilidades". Para Braga (1982, p. 103), "A 

analise da liquidez tern, portanto, o objetivo de avaliar a capacidade financeira da 



29 

empresa em relac;:ao as suas exigibilidades". De acordo com Matarazzo (1987, p. 

96}, "A caracteristica fundamental dos indices e fornecer visao ampla da situac;:ao 

economica ou financeira da empresa". 

Ainda de acordo com Matarazzo (1987, p. 131): 

Uma vez avaliado cada urn dos indices, atraves da compara9ao com os 
padrOes, suponha-se que a um tenha sido dada a avaliayao 6timo, a outro 
avaliagao razoavel e a outro deficiente. Afinal, qual sera a avaliagao da 
empresa? Depende da importancia de cada urn, ou seja, do peso que se 
atribui a cada !ndice. 

Para Gitman (2010, p. 51}, "A liquidez de uma empresa e medida em termos 

de sua capacidade de saldar suas obrigac;:oes de curto prazo a medida que se 

formam dividas. A liquidez diz respeito a solvencia da posic;Bo financeira geral da 

empresa". 

Segundo Matarazzo (1987, p. 132}: 

A atribuitrao de pesos, como se ve, pode adquirir contornos altamente 
cientificos, porem nao deixa de ser algo de absolutamente intuitive. Quando 
urn analista chega a uma conclusao, tera atribuido algum peso aos indices 
encontrados, mesmo que igual para todos e ainda que o faga 
inconscientemente. 

Ja a liquidez corrente, na visao de Assaf Neto e Silva (1997, p. 31}, 

"ldentifica para cada $1 de divida de curto prazo, quanta a empresa mantem em seu 

ativo circulante". Para Gitman (2010, p. 52}, "0 indice de liquidez corrente, urn dos 

indices financeiros mais comumente citados, mede a capacidade da empresa de 

pagar suas obrigac;:oes de curto prazo". 

Para Assaf Neto e Silva (1997, p. 31) a liquidez seca "mede o percentual das 

dividas de curto prazo em condic;:oes de serem liquidadas mediante o uso de ativos 

monetarios de maior liquidez (basicamente disponivel e valores a receber)". Gitman 

(201 0, p. 52), destaca que: 

0 indice de liquidez seca assemelha-se ao de liquidez corrente, mas exclui 
do calculo o estoque, que costuma ser o menos lfquido dos ativos 
circulantes. A liquidez geralmente baixa do estoque resulta de dois fatores 
principais: (1) muitos tipos de estoque nao podem ser facilmente vendidos 
porque sao itens semiacabados, item de prop6sito especial ou 
assemelhados e (2) o estoque costuma ser vendido a prazo, o que significa 
que se torna uma conta a receber antes de se converter em caixa. 

Com relac;:ao a liquidez imediata, Sanvicente (1987, p. 178), "representa 

mais urn passo na direc;:ao de uma medida mais satisfat6ria da liquidez de uma 

empresa, comparando as obrigac;:oes de vencimento de curta prazo, com o que a 

empresa possui em dinheiro ou pede prontamente transformar em dinheiro". Para 
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Assaf Neto e Silva (1997, p. 30), a liquidez imediata "ldentifica a capacidade da 

empresa em saldar seus compromissos correntes utilizando-se unicamente de seu 

saldo de disponivel". 

2.2.2.4 indices de Rentabilidade 

Segundo Braga (1989, p. 30), "Podemos conceituar rentabilidade como o 

grau de exito economico obtido por uma empresa em rela9ao ao capital nela 

investido". 

Para Chiavenato (2005, p. 89), "Os indices de rentabilidade constituem 

medidas que indicam a rela9ao entre o Iuera da empresa e diversos itens tornados 

como referencia. Sao tambem chamados indices de rentabilidade au de retorno". De 

acordo com Gitman (201 0, p. 58): 

Ha muitas medidas de rentabilidade. Tornados em seu conjunto, essas 
inedidas permitem aos analistas avaliar os Iueras da empresa em relagao a 
urn dado nfvel de ativos ou o investimento dos proprietario~. Se nao houver 
lucre, uma empresa nao atrairia capital externo. Proprietaries, credores e 
administradores dao muita atenc;ao a expansao dos Iueras por causa da 
grande importancia que o mercado lhes atribui. 

Para Sanvicente (1987, p. 179), os indices de rentabilidade "Sao medidas 

variadas do Iuera da empresa em relagao a diversos itens, conforme o ponte de vista 

adotado, ja que o proprio Iuera possui significados diferentes". De acordo com 

Chiavenato (2005, p. 89): 

Os Indices de rentabilidade ou de lucratividade sao medidas que fazem 
relac;oes entre os retornos da empresa com suas vendas, seus ativos ou ao 
seu patrimonio lfquido. Permitem avaliar os Iueras da empresa em relayao 
as suas vendas, a urn certo nivel de ativos ou aos investimentos dos 
proprietaries. 

Alguns indices de rentabilidade sao: MOL (margem operacionalliquida), ML 

(margem liquida), ROI (retorno sabre o investimento), REAO (retorno sabre o ativo 

operacional) e LPA (Iuera por a~o) (CHIAVENATO, 2005). 
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2.2.2.5 indices de Atividades 

94): 

Ha ainda os indices de atividades, que de acordo com Chiavenato (2005, p. 

Sao indices que medem a rapidez com que determinados ativos (e urn item 
do passive) giram dentro de urn exercicio em relagao ao volume de 
operagoes da empresa, isto e, sao convertidos em vendas ou caixa. Sao 
tambem chamados indices de eficiencia operacional ou de desempenho. 

Os indices de atividade sao: rotayao do ativo operacional (ROAO), rotayao 

do capital empatado (RCA), rotac;ao do estoque de produtos acabados (REPA), 

rotac;ao do saldo de contas a receber (RSCR) e rotac;ao do saldo de fornecedores 

(RSF) (CHIAVENATO, 2005). 

2.2.2.6 indices de Endividamento 

Para Chiavenato (2005), endividamento significa o dinheiro de terceiros que 

a empresa se utiliza para obter Iueras. Os indices de endividamento utilizados pelos 

analistas sao: IPT - indice de participac;ao de terceiros e ICJ - indice de cobertura 

de juros. Com relayao aos indices de endividamento, Chiavenato (2005, p. 97) 

descreve que "servem para indicar o grau de risco da empresa, e medem a 

participac;ao de recursos financiados por terceiros". 

2.2.2.7 Capital de giro 

Outra analise muito utilizada tradicionalmente e a analise do capital de giro. 

Para melhor entender o capital de giro, torna-se fundamental entender a func;ao do 

capital na empresa. 

Capital e o valor liquido dos ativos de uma empresa. 0 capital constitui o 
recurso financeiro basico da empresa: o investimento efetuado pelos 
proprietaries ou acionistas para a criac;ao e a operac;ao da empresa. 
Contudo, nao e s6 o capital investido pelos acionistas que dinamiza a 
empresa. Ela utiliza capital de terceiros na operagao dos seus neg6cios. 
Assim, quanta a sua propriedade, existem dais tipos de capital: o capital 
proprio eo de terceiros. (CHIAVENATO, 2005, p. 49). 
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Para Braga (1989), o capital de giro e formado pelos estoques, contas a 

receber e disponibilidades, que sao os recursos aplicados no ativo circulante, porem, 

abordado amplamente, e composto tambem dos passivos circulantes. Assim sendo, 

a administrayao do capital de giro esta relacionada a gestae dos ativos e passives 

circulantes e suas interrelayoes entre tais grupos patrimoniais. 0 capital circulante 

Hquido corresponde por sua vez os recursos permanentes e de Iongo prazo 

aplicados no ativo circulante. 

De acordo com Assaf Neto e Silva (1997, p. 13): 

0 capital de giro tern participac;ao relevante no desempenho operacional 
das empresas, cobrindo geralmente mais da metade de seus ativos totais 
investidos. Uma administrac;ao inadequada do capital de giro resulta 
normalmente em serios problemas financeiros, contribuindo efetivamente 
para a formacao de uma situacao de insolvencia. 

Braga (1989, p. 84), descreve que: "0 descompasso entre os fluxes de 

pagamentos e de recebimentos devera ser coberto pelo capital circulante liquido 

(CCL), tambem conhecido por capital de giro liquido". 

Para Assaf Neto e Silva (1997, p. 14), "0 termo giro refere-se aos recursos 

correntes (curta prazo) da empresa, geralmente identificados como aqueles capazes 

de serem convertidos em caixa no prazo minima de um ano". 

Segundo Assaf Neto e Silva (1997, p. 16): 

0 capital de giro (circulante} Hquido- CCL- e mais diretamente obtido pela 
diferenca entre o ativo circulante e o passive circulante. Reflete a folga 
financeira da empresa e, dentro de urn conceito mais rigoroso, o CCL 
representa o volume de recursos de Iongo prazo (exigibilidades e patrimOnio 
liquido} que se encontra financiando os ativos correntes (de curto prazo). 

Ainda, Braga (1989, p. 85), descreve que "Vista pelo angulo do CCL'(AC

PC), o capital circulante liquido constitui uma medida estatica de fo/ga financeira que 

a empresa apresenta para liquidar seus compromissos de curta prazo". Desta forma, 

quanta maier o Capital Circulante Uquido, pode~se dizer, menor o risco que a 

empresa tern de insolvencia (BRAGA, 1989). 

Segundo Assaf Neto e Silva (1997, p. 17): 

Uma empresa com capital de giro liquido negative, isto e, com passive 
circulante maior que ativo circulante, denota que os recursos de Iongo prazo 
da empresa nao sao suficientes para cobrir suas aplicac;oes de Iongo prazo, 
devendo utilizar recursos do passive circulante para tal fim. Ou seja, urn 
CCL negative revela que a empresa esta usando recursos passives 
correntes para financiar seus investimentos permanentes. 
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0 correto para as empresas e se utilizar de capital proprio para 

investimentos permanentes, porem isto e pouco comum de se visualizar. Com o 

auxilio de creditos, as empresas utilizam de recursos de terceiros para investimentos 

na estrutura fabril. Porem ha de se salientar que para investimentos permanentes, 

deve-se utilizar de financiamentos a Iongo prazo, pois na maioria dos cases estes 

investimentos demoram para apresentar resultados positives, o que com 

financiamentos a curto prazo, da uma defasagem de caixa da empress. 

Para Assaf Neto e Silva (1997, p.17), 

A folga financeira e negativa pela presenya de exigibilidade de curto prazo 
financiando aplicac5es com prazos de retorno maiores. Em outras palavras, 
parte da divida da empresa tern prazo de resgate menor que o retorno da 
aplicagao destes recursos. 

Alem da analise tradicional de balanyos, ha diversas outras metodologias 

que podem ser aplicadas para analisar a situa9ao financeira de uma empresa. Uma 

destas metodologias e a Analise Dinamica de Fleuriet, que sera apresentada na 

sequencia. 

2.2.3 Analise Avanyada do Capital de Giro 

Para Braga (1991), a administrayao do capital de giro e urn processo de 

planejamento e controle de aplicayoes no ativo circulante, oriundas de obriga9oes a 

veneer a curto prazo, das exigibilidades a Iongo prazo e patrimOnio liquido em 

rela9ao aos ativos circulantes e nao circulantes. A gestae do capital de giro, segundo 

o autor e extremamente dinamica e exige muita aten9ao dos executives, pela 

capacidade que tern de comprometer a solvencia da empresa e afetar sua 

rentabilidade. 

De acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 11}, "Denomina-se "ativo 

permanente" as contas nao ciclicas do ativo e "passivo permanente" as contas nao 

ciclicas do passive. Define-se como Capital de Giro (CDG) .a diferen9a entre o 

passive permanente e o ativo permanente". Ou seja: CDG= passive permanente-

ativo permanente. 

Segundo Braga (1991, p. 8): "0 capita'! de giro corresponde aos recursos 

aplicados pelo ativo circulante (AC) e esses recursos sao constituidos pelo passive 

circulante (PC) e pelo capital circulante e pelo capital circulante Hquido (CCL)". 
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0 CCL corresponde aos recursos permanentes que sao aplicados no giro 

das operagao, ou seja, o que excede dos passivos nao circulantes em relagao aos 

ativos nao circulantes. Os passivos nao circulantes sao formados pelas contas do 

ELP, REF e PL, enquanto que os ativos nao circulantes sao form ados par contas do 

RLP e AP. 0 valor do CCL tambem pode ser obtido pela diferenga entre o ACe o 

PC (BRAGA, 1991). 

De acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 11), "0 Capital de Giro 

possui o mesmo valor que o capital circulante Hquido, definido no sentido financeiro 

classico como a diferenga entre o ativo e o passivo circulantes. Somente seu calculo 

e realizado de maneira diferente". 

0 Capital de Giro (COG), constitui uma fonte de fundos permanentes que e 
utilizado para financiar a Necessidade de Capital de Giro. Diminui quando sao 

realizados novas investimentos em ativo permanente. No caso de autofinanciamento 

e aumento de capital ha o aumento do Capital de Giro. Pode ser negativo, onde a 

empresa financia seu ativo permanente com fundos de curta prazo (FLEURIET, 

KEHDY E BLANC, 2003). 

Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 3): 

Em geral, certas contas do ativo e passive renovam-se constantemente a 
medida que se desenvolvem as operac;Oes da empresa. Este fato constitui a 
base para uma nova classificac;ao horizontal, que enfatiza os ciclos 
econOmico e financeiro de uma empresa, fornecendo dados para a analise 
dinamica em oposic;ao a analise estatica normalmente realizada atraves das 
informac;Oes fornecidas pela classificac;ao tradicional. 

Para a analise dinamica do capital de giro, as contas do circulante sao 

divididas de acordo com suas caracteristicas, em financeiras e operacionais. De 

acordo com Assaf Neto e Silva (1997), o ativo circulante financeiro, possui natureza 

erratica e e formado nao necessariamente par contas ligadas diretamente ao ciclo 

operacional da empresa. Ja o ativo circulante operacional e formado par valores que 

possuem relagao direta a atividade operacional. Do mesmo modo ocorre com o 

passivo circulante financeiro que possui vinculo com valores que nao 

necessariamente estao ligados a atividade operacional e o passivo circulante 

operacional que sao valores ligados a operagao da empresa. Ha ainda o ativo e 

passivo nao operacionais que sao compostos por imobilizado, investimento, 

patrimonio liquido e ativos e passivos de Iongo prazo. 

De acordo com Silva (1999}, o ativo circulante e dividido em ACF e ACC eo 

passivo circulante e dividido em PCF e PCC alem do ANC e PNC. Ap6s isso, o 
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balanc;o aponta tres conceitos basicos: lOG = ACC-PCC; CPL= PNC-ANC; T = ACF

PCF. 

A diferenc;a dos valores erraticos do ativo e passivo e denominada saldo de 

tesouraria, sendo obtida pela formula: T= ACF-PCO. Ja a necessidade de capital de 

giro (NCG), tambem conhecida como investimento operacional em giro (lOG) e 

obtida atraves da diferenc;a entre os valores ciclicos (IOG=ACC-PCC). Pode-se 

encontrar tanto valores positivos quanto negativos para CCL, T e lOG (BRAGA, 

1991). 

De acordo com Silva (1999, p. 362): 

0 desdobramento conceitual do CCL nos dare~ dois outros conceitos: o lOG 
(investimento operacional em giro) e o T (saldo de tesouraria). 0 
investimento operacional em giro (lOG) e composto por itens de carater 
operacional que normalmente estao classificados dentro do ativo e do 
passive circulantes relacionados ao ciclo operacional das empresas. 0 T e 
composto pelos itens de carater financeiro, como disponibilidades, 
aplicagoes financeiras e emprestimos de curta prazo. 

Para se chegar a tais valores, primeiro ha a necessidade de reclassificac;ao 

das contas em erratica, ciclicas e nao ciclicas, que de acordo com Silva (1999), tern 

o objetivo de obter urn padrao dos procedimentos das contas, diminuindo as 

diferenc;as dos criterios para que atenda a necessidade de analise e seja 

apresentada de forma simples e facil de entender. 

Segundo Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 3), "Embora a classificac;ao 

horizontal da apresentac;ao tradicional oferec;a uma serie de vantagens, ela se 

mostra inadequada para uma analise dinamica da situac;ao econOmico-financeira 

das empresas". 

Para a analise financeira dinamica, as contas do ativo e passive devem ser 

tratadas com relac;ao a dinamica das empresas, sendo classificadas de acordo com 

seu ciclo, ou seja, o tempo de realizac;ao de uma rotac;ao. Contas que possuem 

movimentayao lenta, sao classificadas em permanentes ou nao ciclicas. As contas 

com movimentac;ao continua e destinadas as operac;oes da empresa, sao 

classificadas em ciclicas. Ja as contas que nao possuem ligac;ao com o operacional 

da empresa serao classificadas em erraticas (FLEURIET, KEHDY E BLANC, 2003). 
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2.2.3.1 Classificayao das contas em Erraticas, Cfclicas e Nao Cfclicas, de acordo 

com Fleuriet. 

Para a analise financeira dinamica torna-se necessaria a reclassificayao do 

balango patrimonial em contas erraticas, cfclicas e nao ciclicas. De acordo com 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 27), tem-se abaixo, a classificagao completa das 

contas do ativo e passive: 

2.2.3.1.1 Ativo 

0 ativo devera ser reclassificado em Erratico, Ciclico e Nao Ciclico, 

conforme expresso a seguir: 

2.2.3.1.1.1 Contas erraticas do ativo - ACF 

Sao contas de curta prazo nao ligadas a atividade operacional da empresa. 

Estao classificadas como erraticas as contas de: 

- Disponivel, como caixa, bancos conta movimento, cheques em transite, cheques a 

receber, vales postais, numerarios em transito e depositos bancarios a vista; 

- Titulos Negociaveis, como tetras de cambia, letras imobiliarias, certificados de 

deposito, titulos e valores mobiliarios, titulos de livre circula9ao (open market); e, 

- Outros Ativos de Curto Prazo, que sao: letras, titulos e valores a receber, dividas 

em liquida9ao, bancos conta vinculada, contas correntes, devedores diversos e 

empresas coligadas. 

2.2.3.1.1.2 Contas CicUcas do Ativo - ACC 

Sao contas de curta prazo, renovaveis e ligadas a atividade operacional da 

empresa, compostas por: 

- Clientes, tais como: contas a receber de clientes, duplicatas a receber, clientes, 

fregueses, contas a receber, titulos a receber e contas correntes de clientes. Alem 
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disso, saldo das contas passivas como Provisao para devedores duvidosos serao 

subtraidas da conta clientes; 

- Estoques de: mercadorias, existencias, inventarios, produtos acabados, produtos 

em elaborac;ao, materias-prima, materiais de fabricac;ao, embalagens, combustive!, 

estoques, materiais diversos, material de expediente, almoxarifado, ferramentas, 

material de limpeza, adiantamentos a fornecedores, importac;oes em andamento e 

mercadorias em transito. 

- Despesas Pagas Antecipadamente, como: depositos restituiveis (ligados as 

importac;oes), alugueis a veneer, comissoes pagas a veneer, premios de seguros a 

veneer, selos postais, material de expediente, impresses e materiais de limpeza. 

2.2.3.1.1.3 Contas Nao CJcUcas do Ativo - ANC 

Contas que representam aplicac;oes por periodo superior a urn ano. Sao 

compostas pelo: 

- Realizavel a Longo Prazo, como: letras a receber, creditos com empresas 

subsidiarias ou coligadas, titulos e valores, estoques vinculados, devedores 

diversos, creditos com diretores e creditos com acionistas. 

- lnvestimentos em: ac;oes, aplicac;oes por incentives fiscais, investimentos em 

outras empresas, participac;oes em empresas coligadas, participac;oes em empresas 

controladas, terrenos (nao destinados a fins operacionais), valores a receber a Iongo 

prazo (relativos a operac;oes nao ligadas ao objeto social), ap61ices e titulos de 

renda; 

- Ativo lmobilizado, como: instalac;oes, maquinas, equipamentos, m6veis e 

utensilios, terrenos, construc;oes em andamento, marcas de fabrica, patentes, nome 

comercial e aviamento, adiantamentos a fornecedores e importac;oes em 

andamento. Contas como provisao para depreciac;ao, amortizac;ao e exaustao, serao 

subtraidas de suas contas chaves. 

- Ativo Diferido, tais como: salarios e honorarios antecipados, juros pagos 

antecipadamente, despesas pre-operacionais, gastos de promoc;ao e organizac;ao 

da sociedade e gastos de reorganizac;ao e reestruturac;ao. 
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2.2.3.1.2 Passive 

0 passivo passa a ser reclassificado em Erratico, Ciclico e Nao Ciclico, 

conforme segue: 

2.2.3.1.2.1 Contas Erratlcas do Passivo - PCO 

Sao contas de curto prazo nao relacionadas a atividade operacional da 

empresa. Classificam-se em: 

- Duplicatas Descontadas, como duplicatas, valores e titulos descontados; e, 

- Obriga~oes de Curto Prazo, como: dividendos a pagar, credores diversos, titulos 

a pagar, letras de cambio, credores no exterior, financiamentos, bancos com 

garantia e impasto de renda a pagar. 

2.2.3.1.2.2 Contas CJcUcas do Passivo - PCC 

Sao contas de curto prazo, renovaveis e ligadas a atividade operacional da 

empresa. Este grupo e composto por: 

- Contas ligadas a produc;io: fomecedores, credores por financiamento, contas 

correntes, vendedores e duplicatas a pagar; 

- Outras Obriga~oes de Curto Prazo, como: impastos a pagar sobre opera9oes, 

ordenados a pagar e contribuicoes sociais a recolher. 

2.2.3.1.2.3 Contas Nao Ciclicas do Passive - PNC 

Sao contas que compoem o passivo permanente da empresa, sao elas: 

- Obriga~oes a Longo Prazo, tais como: letras de cambia, credores do exterior, 

titulos a pagar, financiamentos, emprestimos, acionistas com emprestimos, FGTS -

nao optantes, debentures a pagar e hipotecas; 

- Resultado de Exercicios Futuros; 

- Capital Realizado; 
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- Reservas de Lucros, como: reserva legal, estatutaria, livre, para investimento e 

para protegao do ativo imobilizado. 

- Reserva de Capital, como: agio (oriundos de subscrigoes), renda de partes 

beneficiarias e bOnus de subscrigao, premia recebido na emissao de debentures, 

doagoes e subvengoes para investimento e corregoes monetarias do capital 

realizado. 

- Reservas de Reavalia~ao do imobilizado e de estoques. 

2.2.3.2 Necessidade de capital de giro 

A Necessidade de Capital de Giro (NCG), tambem e tratada par alguns 

autores sob a nomenclatura de lnvestimento Operacional em Giro (lOG). Com 

relagao a necessidade de capital de giro, Assaf Neto e Silva (1997, p. 55), destacam 

que: 

Em outras palavras, quando a atividade operacional da empresa criar um 
fluxo de safdas de caixa mais rapido que o da entrada (os pagamentos dos 
fatores de produc;:ao ocorrem antes ao recebimento da venda, por exemplo), 
identifica-se claramente uma necessidade permanente de investimento em 
seu giro, que e apurada pela diferenc;:a existente entre os ativos e passive 
cfclicos. 

Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 7): 

Quando, no ciclo financeiro, as safdas de caixa ocorrem antes das entradas 
de caixa, a operac;:ao da empresa cria uma necessidade de aplicac;:ao 
permanente de fundos, que se evidencia no balanc;:o por uma diferenc;:a 
positiva entre o valor das contas cfclicas do ativo e das contas cfclicas do 
passive. 

Esta aplicagao permanente de fundos, chama-se necessidade de capital de 

giro - NCG, sendo evidenciada pela expressao: NCG= ativo ciclico - passive ciclico 

(FLEURIET, KEHDY E BLANC, 2003). 

De acordo com Braga (1991, p. 10), o JOG "e fundamentalmente 

determinado pelo nivel das atividades operacionais da empresa e pelos pregos 

medias de estocagem, de cobranga e de pagamento dos fornecedores e das demais 

despesas operacionais". 

Para Silva (1999, p. 371), "Quando o CPL for negativo, ao inves de ser uma 

"fonte", sera urn a "aplicagao liquida" de recursos". No caso de lOG e CPL negatives, 

significa que o lOG esta financiando o CPL, ou seja, que a empresa esta financiando 
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aplicacoes de carater permanente com recursos decorrentes de suas atividades 

operacionais (SILVA, 1999). 

De acordo com Braga (1991, p. 10), "As contas ciclicas do ativo e passivo 

que determinam o NCG (ou lOG) estao ligadas as opera~oes da empresa. De modo 

geral essas contas representam a contrapartida das contas que formam o Iuera 

operacional". 

Para Silva (1999, p. 364), "Quando falarmos que o lOG e negativo, significa 

que ao inves de urn "investimento operacional em giro" ha urn "financiamento 

operacional em giro". 

Alguns aspectos importantes a serem destacados sabre a Necessidade de 

Capital de Giro, de acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), sao os seguintes: 

- a NCG e diferente do CCL ja que o CCL= ativo circulante - passivo circulante; 

- e um conceito econOmico-financeiro e refere-se ao saldo das contas ligadas a 

operac;ao da empresa; 

- e muito sensivel as modificac;oes do ambiente em que a empresa opera, por 

basicamente depender da natureza e do nivel de atividades da empresa; 

- pode ser negativa, onde as saidas de caixa ocorrem depois de suas entradas, 

neste caso, o passivo ciclico e superior ao ativo ciclico, constituindo uma fonte de 

fundos da empresa. 

2.2.3.3 Saldo de Tesouraria 

Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), a diferenc;a das contas erraticas, 

aquelas nao ligadas diretamente a operagao da empresa, chama-se Saldo de 

Tesouraria (T), sendo obtido atraves da seguinte formula: T= ativo erratico- passivo 

erratico. Ah3m disso, o saldo de tesouraria pode ser obtido atraves da expressao T= 

COG - NCG, pais represents urn valor residual entre o Capital de Giro e a 

Necessidade de Capital de Giro. 

De acordo com Braga (1991), o saldo de tesouraria pode ser obtido pela 

diferenc;a entre o ativo eo passivo erratico (T= ACF-PCO), ou pela diferenc;a entre o 

capital circulante liquido e o investimento operacional em giro (T= CCL-lOG). 0 

saldo de tesouraria negativo pode ser de origem sazonal, ou seja temporario, nao 

apresentando risco elevado ou uma a~ao nao transit6ria, onde ha urn alto risco de 
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insolvencia financeira, em que os ativos permanentes ou fundos de curto prazo 

estao financiando o JOG. 

Para Silva (1999, p. 371): 

0 saldo em tesouraria (T) pode ser maior ou menor que zero. Quando for 
menos, significa que a empresa tern debitos de curto prazo junto a 
institui96es financeiras ou mesmo outras dividas de curto prazo nao 
relacionadas a seu ciclo operacional, superior a seus recursos financeiros 
de curto prazo. 

Quando o COG e insuficiente para financiar a NCG o Saldo de Tesouraria e 

negative indicando que a empresa financia a NCO ou ativo permanente com 

financiamentos de curto prazo, o que aumenta o risco de insolvencia. Caso positive, 

a empresa tera fundos para aplicar em titulos de liquidez imediata, aumentando 

assim, a margem de seguran<;a financeira (FLEURIET, KEHOY E BLANC, 2003). 

I:: importante observar que urn Saldo de Tesouraria positivo e elevado nao 
significa necessariamente uma condi~o desejavel para as empresas; pelo 
contrario, pode significar que a empresa nao esteja aproveitando as 
oportunidades de investimento propiciadas por sua estrutura financeira, 
caso em que o Saldo de Tesouraria "engorda" por falta de uma estrategia 
dinamica de investimentos. (Fieuriet, Kehdy e Blanc, 2003, p. 14). 

Segundo Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), empresas que operam com Saldo 

de Tesouraria crescentemente negative, apresentam uma estrutura financeira 

inadequada, o que revela dependencia excessiva de emprestimos a curto prazo, 

podendo leva-las a insolvencia. 

2.2.3.4 Efeito tesoura ou overtrade 

De acordo com Assaf Neto e Silva (1997, p. 72), "0 conceito overtrading 

refere-se a uma forte expansao no volume de atividade de uma empresa sem o 

devido Iastra de recursos disponiveis para financiar as necessidades adicionais de 

giro". Para Silva (1999, p. 394): 

A palavra overtrade significa o ato de "fazer neg6cios superiores aos 
recursos financeiros". Do ponto de vista financeiro, overtrade indica que 
uma empresa vern efetuando grande volume de neg6cios, sem dispor de 
recursos adequados e suficientes para financiar suas necessidades de 
capital de giro. 

0 overtrading e verificado em situa<;oes em que o volume de vendas da 

empresa excede o limite financeiro suportado pelo volume de neg6cios, ou quando a 
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capacidade de financiamento deste neg6cio se reduzir, ocasionando a reduc;ao da 

margem de seguranya da empresa (ASSAF NETO E SILVA, 1997). 

De acordo com Silva (1999, p. 393), "Uma empresa entra no efeito tesoura 

quando, ao Iongo de uma serie de exercicios sociais, a variayao do JOG e superior a 
variac;ao do CPL. 8IOG > 8 CPL = Tesoura". 

Urn exemplo citado por Assaf Neto e Silva (1997) e quando a empresa 

decide promover economias de escala atraves da expansao do nivel de produc;ao e 

vendas em que alem da reduc;ao da capacidade ociosa e do aumento do volume 

operacional, ha a diluic;ao dos custos fixos, com reduc;ao do custo unitario do 

produto. Desta forma, tal expansao demanda maior volume de investimentos em 

giro. Quando o capital de giro liquido existente nao for suficiente para cobrir os 

investimentos adicionais, revela-se o overtrading. Os autores ainda destacam que os 

aumentos consecutivos de prec;os e em casas em que ha inflac;ao, ha o 

encobrimento do overtrading. 

Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), o efeito tesoura ocorre em: situac;oes 

de taxas anuais elevadas de vendas; relac;ao NCG/vendas maior que a relac;ao 

autofinanciamento/ vendas, no periodo em que as vendas crescem; e, em casas de 

diminuiyao do capital de giro, causado pelo investimento deste capital em bens do 

ativo permanente. 

Segundo Braga (1991), quando uma empresa expande o nivel de suas 

operac;oes, sem recursos para financiar seu capital de giro, acontece o overtrade ou 

o chamado efeito tesoura. 0 efeito tesoura entao, e uma representayao grafica da 

evoluc;ao das vendas, do lOG, do CCL e do T, em casas de lOG atraves de 

creditos de curta prazo nao renovaveis automaticamente. Neste caso, apresenta o 

efeito tesoura negativo. 0 efeito tesoura e caracterizado por situac;oes em que as 

vendas crescem a taxas anuais elevadas, onde o lOG I (ROB-DA) sao positivos 

durante o periodo de crescimento das vendas e nos periodos de crescimento das 

vendas onde as fontes externas que aumentam o CCL sao utilizadas apenas para 

novas investimentos em bens do ativo permanente. 

De acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 42): 

A fim de evitar o "efeito tesoura", as empresas devem planejar a evofu9ao 
do Saldo de Tesouraria. A evolu9ao do Saldo de Tesouraria depende de 
variaveis que afetam o Autofinanciamento, a Necessidade de Capital de 
Giro e de decisoes estrategicas, que modificam o Capital de Giro. 
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A NCG e o autofinanciamento sao determinados pelo nivel de atividades da 

empresa, ja as decisoes estrategicas, envolvendo novas investimentos em ativos 

permanentes e financiamentos a Iongo prazo, devem levar em conta o crescimento 

do capital de giro e a evolugao da necessidade de capital de giro (FLEURIET, 

KEHDY E BLANC, 2003). Para evitar o efeito tesoura, "0 autofinanciamento da 

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

necessidade de capital de giro (NCG)" (FLEURIET, KEHDY E BLANC, 2003, P. 42). 

Segundo Silva (1999, p. 393), "E importante destacar que o efeito tesoura s6 

e urn alerta de tendencia para insolvencia, quando ocorre em niveis expressivos 

comparativamente com as vend as da empresa". 

Como forma de determinar a ocorrencia do efeito tesoura torna-se 

necessarto conhecer seu ciclo financeiro e sua taxa de autofinanciamento corrente 

em porcentagem do faturamento. Para desempenhar seu papel corretamente a 

empresa devera obter urn resultado economico suficiente para garantir seu 

crescimento e buscar pelo equilibria financeiro permanents. 0 autofinanciamento e 

constituido pelo resultado das operagoes de produgao e vendas (ativo ciclico) que 

determinam o resultado economico, e/ou pelas operagoes de repartigao, que sao 

distribuigao ou recebimento de rendas independentes do ciclo produtivo da empresa 

(FLEURIET, KEHDY E BLANC, 2003). 

Para Assaf Neto e Silva (1997, p. 73), "Evidentemente, outras situag5es 

podem tambem ocorrer e levar a urn crescimento sem sustentagao, tais como metas 

de expansao ambiciosas e superdimensionadas, redugao no capital de giro liquido, 

politicas aceleradas de imobilizagoes, etc". 

Complementando, Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 23), "0 

autofinanciamento exprime o montante dos recursos gerados pela empresa e que 

sao conservados para seu financiamento interno. Autofinanciamento= Lucro Retido 

+ Depreciagoes". 

Ap6s a obtengao dos resultados do COG, NCG e T, tem-se a necessidade 

de classificagao dos balangos da empresa analisada, conforme os seis tipos de 

balangos estudados por Fleuriet. 
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2.2.3.5 Tipos de estrutura<;ao de balan<;os 

Michael Fleuriet estudou seis configura<;oes distintas de balan<;os, das quais 

se aprofundou em apenas quadro delas, tidas como as que mais aparecem no dia a 

dia empresarial. Mais tarde, Roberto Braga apresentou as seis estruturas financeiras 

citadas anteriormente par Fleuriet, sendo elas: 

2.2.3.5.1 Tipo I - Excelente Liquidez 

Tipo I 

. llustrac;ao 2 - Tipo I 
Fonte: Adaptado de Braga (1991, p. 11) 

CCL>O e IOG<O --+ T>O 

Sendo: CCL>IOG --+ T>CCL>IOG 

De acordo com Braga (199.1), esta estrutura de balango apresenta 

excelente liquidez, tendo recursos permanentes aplicados no ativo circulante, e 

desta forma, possuir boa folga financeira para cumprir com suas obrigagoes a curta 

prazo. Alem disto, tal estrutura possui passivos de.funcionamento maiores que os 

passives operacionals e ativos circulantes financeiros maiores que os passivos 

circuJantes onerosos. 
" 

0 autor ainda coloca que este tipo de estrutura e comum para super 

mercados e empresas varejistas, que compram a prazo, tern alto giro dos estoques 
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e vendem a vista. Empresas com esta estrutura de balanc;os, apresentam urn ciclo 

financeiro muito curta, sendo as vezes negative. Nestas atividades ha a intensa 

captac;ao de recursos, que fazem com que as receitas financeiras influenciem na 

gerac;ao do Iuera liquido. Sendo assim, quanta maior o volume das vendas, maior 

sera. o saldo de tesouraria, o que por outro lado, em caso de recessao comercial, au 

queda de vendas, gerara urn saldo de tesouraria negativo e prejuizo nas operac;oes. 

Empresas industriais sao praticamente impossiveis de apresentarem tal estrutura, 

par terem urn ciclo de produc;ao e prazo de cobranc;a maior. 

2.2.3.5.2 Tipo II- Situac;ao financeira salida 

Tipo II 

llustrac;ao 3 - Tipo II 
Fonte: Adaptado de Braga (1991, _p. 11) 

CCL>O e IOG>O ----. T>O 

Sendo: CCL> lOG ____. T <CCL> lOG 

A estrutura de balanc;o Tipo 2, apresenta lOG positive, indicando que as 

passives de funcionamento sao insuficientes para atender as necessidades dos 

ativos operacionais de curta prazo. Par sua vez, as recursos permanentes aplicados 

no capital de giro - CCL, suprem a insuficiencia do PCC, permitindo a manutenc;ao 

do T positive. Par a_presentar saldo de tesouraria _positivo, tal estrutura de balanc;o e 
tida como situa~io financeira s61ida, desde que mantido o nfvel das operac;oes. 
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No caso de uma expansao de vendas, havera um aumento do lOG e redu<;ao do T, 

o que em caso de uma sazonalidade, em pouco tem_po a estrutura voltara ao normaL 

Ja nos cases de um aumento repentino e grande das vendas, implicara na 

desestabiliza<;aa de sua estrutura financeira, par ter de recarrer a financiamentas de 

curta praza (BRAGA, 1991 ). 

2.3.2.5.3 Ti_pa Ill - Situac;aa financeira insatisfat6ria 

Tipo Ill 

llustragao 4 - Tipo Ill 
Fonte: Adaptado de Braga (1991, p. 12) 

CCL>O e IOG>O --+ T <0 

Sendo: CCL <JOG __. T <CCL <lOG 

A estrutura de balan<;o Tipo 3 a_presenta uma situac;io financeira 

insatisfat6ria, onde o CCL e inferior ao lOG, apresentando dependencia de 

emprestimos de curta _prazo _para o financiamento de suas a_pera<;oes. Quando ha a 

crescimento da diferen<;a entre o CCL eo lOGe, consequentemente, a ampliagao 

do saldo de tesauraria negative, aumenta a vulnerabilidade financeira da em_presa 

(BRAGA, 1991). 



2.2.3.5.4 Ti_po IV- Pessima situagao financeira 

Tipo IV 

llustragao 5 - Tipo IV 
Fonte: Adaptado de Braga (1991, p. 12) 

CCL <0 e IOG>O --+ T <0 

Sendo: CCL <lOG --+ T <CCL <lOG 
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A estrutura de balanc;o Tipo 4, reflete pessima situat;io financeira, com 

ocorrencias simultaneas de lOG positive e CCL negativo. 0 CCL negativo indica 

que a empresa vern financiando seus ativos nao circulantes com dividas de curto 

prazo, onde ha visivel desequilibrio entre as fontes e aplica<;oes de recursos. Mesmo 

com esta situacaa a empresa ainda conse_gue financiamentas par meia de 

fornecedores ou com instituicoes bancarias, o que agrava mais a situayao. Este tipo 

de estrutura e mais comum em empresas estatais que sao mal administradas e 

recebem peri6dicas injecoes de capital para conseguirem se manter em operagao. 

No case de empresas privadas apresentarem tal situacaa, au os acionistas injetam 

capital, ou beiram a falencia (BRAGA, 1991). 



2.2.3.5.5 Ti_po V- Situa9ao financeira muito ruim 

TipoV 

llustravao 6 - Tipo V 
Fonte: Adaptado de Braga (1991, p. 12) 

CCL<O e IOG<O --+ T<O 

Sendo: CCL>IOG --+ T>CCL <lOG 
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De acordo con1 Braga (1991, _p. 12): "Neste tipo de balant;o a situat;ao 

financeira e muito ruim_, _porem menos grave do que o ti_po IV devido ao fato de os 

passives de funcionamento excederem as necessidades de recursos para financiar 

os ativos circulantes o_peracionais". 



2.2.3.5.6 Tipo VI -Alto risco de insolvencia 

Tipo VI 

llustra9ao 7 - Tipo VI 
Fonte: Adaptado de Braga (1991, p. 12) 

CCL <0 e IOG<O --+ T>O 

Sendo: CCL>.IOG --+ T>CCL>IOG 
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Esta configurac;ao de balanc;o apresenta uma situac;ao de alto risco de 

insolvincia. Ha o desvio de recursos de curta prazo para os ativos nao circulantes 

e o saldo de tesouraria se mantem. Esta situac;ao nao pode ser mantida por muito 

tempo_, pois no caso de queda no volume de vendas, rapidamente se esgota a 

parcela de excedente do PCC, onde inverte-se o sinal do lOG e do T (BRAGA, 

1991). 



3 METODOLOGIA 

0 presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva quanto a seus 

objetivos, em vista que tern a finalidade de descrever a situa9ao financeira de cada 

empresa analisada. As pesquisas descritivas, de acordo com Gil (1991, p.46), "sao, 

juntamente com as explorat6rias, as que habitualmente realizam os pesquisadores 

sociais preocupados com a atua9ao pratica". Segundo Sampieri, Collado e Lucio 

(2006, p. 1 02), a "pesquisa descritiva busca especificar propriedades e 

caracteristicas importantes de qualquer fenomeno que se analise". Para Cervo e 

Bervian (2002, p. 66), 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 
fenOmenos (variaveis) sem manipula-los. Procura descobrir, com a precisao 
possfvel, a freqOlmcia com que urn fenOmeno ocorre, sua relavao e conexao 
com outros, sua natureza e caracterfsticas. 

Por sua vez, Danhke (1989) apud Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 101), 

destaca que: "Os estudos descritivos procuram especificar as propriedades, as 

caracteristicas e os perfis importantes de pessoas, grupos, comunidades ou 

qualquer outro fenomeno que se submeta a analise". E Gil (1991, p. 46), 

complementa dizendo que: "Sao inumeros os estudos que podem ser classificados 

sob este titulo e uma de suas caracteristicas mais significativas esta na utiliza9ao de 

tecnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionario e a observa9ao 

sistematica". Ainda sobre os estudos descritivos, Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 

101) descrevem que: 

Eles medem, avaliam ou coletam dados sobre diversos aspectos, 
dimensoes ou componentes do fenOmeno a ser pesquisado. Do ponto de 
vista cientrfico, descrever e coletar dados (para os pesquisadores 
quantitativos medir; para os qualitativos, coletar informacoes). Jsto e, em urn 
estudo descritivo seleciona-se uma serie de questoes e mede-se ou coleta
sa informavao sobre cada uma delas, para assim (vale a redundancia) 
descrever o que se pesquisa. 

Com rela9ao aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliografica e 

documental. Para Cervo e Bervian (2002, p. 65), a pesquisa bibliografica: 

procura explicar urn problema a partir de referencias te6ricas publicadas em 
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca conhecer e 
analisar as contribuicoes culturais ou cientificas do passado existentes 
sobre urn determinado assunto, tema ou problema. 
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Para Gil (1991, p. 48): 

e desenvolvida a partir de material ja elaborado, constituldo principalmente 
de livros e artigos cientrficos. Embora em quase todos os estudos seja 
exigido algum tipo de trabalho desta natureza, ha pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliograficas. 

Para Fachin (2001, p. 125) "A pesquisa bibliografica e a base para as 

demais pesquisas e pode-se dizer que e uma constante na vida de quem se propoe 

estudar". De acordo com Cervo e Bervian (2002, p. 66): 

constitui parte da pesquisa descritiva ou experimental, quando e feita com o 
intuito de recolher informac;oes e conhecimentos previos acerca de urn 
problema para o qual se procura resposta ou acerca de uma hip6tese que 
se quer experimenter. 

Ainda, Fachin (2001, p. 125), destaca que: 

A pesquisa bibliografica diz respeito ao conjunto de conhecimentos 
humanos reunidos nas obras. Tern como base fundamental conduzir o leitor 
a determinado assunto e a produyao, colecao, armazenamento, reproduc;ao, 
utilizayao e comunicac;ao das informac;oes coletadas para o desempenho da 
pesquisa. 

Com relacao a abordagem do problema, tendo em vista a necessidade de 

classificar as situacoes financeiras de acordo com os seis tipos de balangos 

estudados por Fleuriet, trata-se de uma abordagem qualitativa, que de acordo com 

Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 5), "utiliza coleta de dados sem medigao 

numerica para descobrir ou aperfeigoar questoes de pesquisa e pode ou nao provar 

hip6teses em seu processo de interpretacao". 

Para Minayo (2002, p.21 - 22) apud Lakatos e Marconi (2007, p. 271), 

a pesquisa qualitative "responde a questoes particulares". Em Ciencias 
Sociais, preocupa-se com "urn nfvel de realidade que nao pede ser 
quantificado", ou seja, "ela trabalha com o universe de significados, motives, 
aspirac;oes, crenc;as, valores, atitudes, o que corresponde a urn espac;o 
mais profunda das relac;oes dos processes e dos fenOmenos que nao 
podem ser reduzidos a operacionalizayao de variaveis". 

E segundo Menga (1986, p. 18) apud Lakatos e Marconi (2007, p. 271), o 

estudo qualitativo "e o que se desenvolve numa situac;ao natural; e rico em dados 

descritivos, tern urn plano aberto e flexivel e focaliza a realidade de forma complexa 

e contextualizada". 

Como forma de auxilio na coleta e interpretagao de dados, foi utilizada 

tecnica de analise documental, que segundo Gil (1991, p. 52) : 

apresenta uma serie de vantagens. Primeiramente ha que se considerar 
que os documentos constituem fonte rica e estavel de dados. Como os 
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documentos subsistem ao Iongo do tempo, tornam-se a mais importante 
fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza hist6rica. 

Em determinados estudos, tem-se a necessidade de procura par materiais 

especificos para se chegar ao resultado final, o que Fachin (2001, p. 152), descreve 

como: 

toda informagao de forma oral, escrita ou visualizada. A pesquisa 
documental consiste na coleta, classificacao, selecao difusa e na utilizayao 
de toda especie de informagoes, compreendendo tambem as tecnicas e 
metodos que facilitam a sua busca e a sua identificagao. 

A pesquisa documental e muito parecida com a bibliografica. 0 que as 

diferencia e que enquanto na pesquisa bibliografica tem-se contribuic;oes de autores 

sabre determinado assunto, a pesquisa documental apresenta materiais que ainda 

nao receberam nenhum tratamento anaHtico, podendo ser reelaborados conforme a 

necessidade da pesquisa (GIL, 1991). 

Os documentos podem ser de diversas origens e tipos, desde imagens ate 

gravac;oes, conforme descritos par Fachin (2001, p. 152): 

Para a pesquisa documental, considera-se documento qualquer informayao 
sob a forma de textos, imagens, sons, sinais em papellmadeira/pedra, 
gravagoes, pintura, incrustragoes e outros. Ainda sao considerados os 
documentos oficiais, como editoriais, leis, atas, relat6rios, oficios, ordem 
regia, etc., e os documentos juridicos, oriundos de cart6rios, registros gerais 
de falencia, inventarios, testamentos, escrituras de compra e vendas, 
hipotecas, atestados de nascimentos, casamentos, 6bitos, entre outros. 

Desta forma o presente estudo alem de se utilizar de material ja elaborado 

par diversos autores, trabalhou com dados do sitio da Comissao de Valores 

Mobiliarios, os quais deram suporte ao trabalho a ser desenvolvido. A populac;ao a 

ser pesquisada corresponde a totalidade das empresas do setor de Celulose e 

Papel, operantes na balsa de valores, tendo os dados disponiveis no sitio da CVM. 

Com relac;ao a amostra, sera utilizada o criteria de amostra nao probabilistica, onde 

serao excluidas da mesma empresas com caracteristica de Holdings, como criteria 

de compatibilidade das analises. 

Com relac;ao a coleta de dados, a mesma foi efetuada par meio da internet, 

no sitio da CVM- cita-se <http:www.cvm.gov.br>, com auxilio do programa gerador 

dos dados, Divext, disponivel no mesmo enderec;o eletrOnico. Ja as analises foram 

feitas com auxilio da ferramenta do Microsoft Office Excel 2003. onde houve a 

reclassificayao, analise, e comparac;ao dos balanc;os das empresas do setor de 
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papel e celulose que operam na balsa de valores. Para este processo foram 

utilizados os cinco ultimos balanyos das empresas em questao- de 2005-2009. 



4 PARTE PRA TICA 

A parte pr<Uica do presente estudo consiste na apresenta~o das empresas 

por meio de pequeno hist6rico, alem da analise financeira dinamica de cada 

empresa. Esta etapa finda-se com o relat6rio comparativo dos resultados 

encontrados pela pesquisa. 

4.1 HISTQRICO DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

0 presente estudo teve como base as empresas de capital aberto do setor 

de papel e celulose, sita-se: Celulose Irani S.A., Fabrica de papel Santa Therezinha 

S.A., Fibria Celulose S.A., Klabin S.A. e Suzano Papel e Celulose S.A .. As 

informa~oes a seguir, foram coletadas atraves das Demonstra~oes Financeiras no 

sitio da CVM - Comissao de Valores Mobiliarios. 

Celulose Irani S.A. 

De Acordo com CVM (2010), A Celulose Irani S.A. atua em tres divisoes: 

papel, embalagens e m6veis e resinas. 

- Divisao Papel, situada em Vargem Bonita - SC, com produ~o de papeis Kraft de 

baixa e alta gramaturas e de papeis reciclados, destinados ao mercado externo, 

interno e para a Divisao Embalagem.; 

- Divisao Embalagem produz caixas e chapas de papelao ondulado, leves e 

pesadas, e conta com duas unidades produtivas, uma em Vargem Bonita - SC e 

outra em lndaiatuba - SP; e 

- Divisao M6veis e Resinas conta com duas unidades produtivas, sendo uma fabrica 

de m6veis de madeira reflorestada em Rio Negrinho - SC e uma unidade de neg6cio 

denominada Resinas, localizada em Balneario de Pinhal - RS, que produz breu e 

terebintina, a partir de resina natural fornecida pela controlada Habitasul Florestal 

S.A. 
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Alem das tres Divisoes, conta com as controladas Irani Trading S.A. que 

operacionaliza todas as opera~oes de exporta~ao da empresa e atua na 

administra9ao e locayao de im6veis, Habitasul Florestal S.A, com base florestal de 

8,4 mil hectares de florestas de pinus, fornecedora de resina para a unidade Resinas 

da Celulose Irani S.A e tambem fornecedora de madeira para serrarias da regiao e, 

Meu M6vel de Madeira Comercio de M6veis e Decorayoes Ltda., Em 2009, foi criada 

uma nova subsidiaria, HGE - Gerayao de Energia Sustentavel Ltda, que tern como 

objetivo a gera9ao, transmissao e distribuiyao de energia eletrica de origem e61ica. 

Dados do relat6rio da administra9ao 2009. 

Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. 

A Santher, Fabrica de Papel Santa Therezinha, possui quatro unidades 

fabris, localizadas duas no estado de Sao Paulo, uma em Minas Gerais e uma no 

Rio Grande do Sui e tern por objeto social a produyao de papeis especiais 

destinados as empresas de transformayao, onde servem como papel base; Produtos 

de consume - os papeis para consume compreendem as seguintes linhas de 

produtos e respectivas marcas: Papel Higienico - Personal, Personal VIP e Charme; 

Guardanapo - Snob, Snob Gala e Santepel; Len~o de Papel - Kiss; Len~o 

Umedecido: Kiss Refresh, Sym e Personal Baby; Absorvente e Protetor fntimo: Sym 

e Fralda Descartavel lnfantil: Personal Baby; e Linha profissional - compreende os 

papeis destinados ao segmento de uso institucional, como industrias, escrit6rios, 

bares e restaurantes, hoteis, shopping centers, entre outros, comercializados por 

meio das marcas lnovatta e Eco. Alem disso, o sistema de higiene compreende a 

instalayao de dispensers especificos para cada aplicayao (papel toalha e higienicos 

em bobina e interfolhados) e a comercializa~ao de uma linha completa de sabonetes 

cosmeticos, desenvolvidos especificamente para esse mercado, bern como alcool 

gel e antisepticos (CVM, 2010). 
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Fibria Celulose S.A. 

A Fibria Celulose S.A. (anteriormente denominada Votorantim Celulose e 

Papel S.A. - VCP) e suas empresas controladas tern como atividade preponderante 

a explorac;ao florestal e a industrializac;ao e comercio de celulose de fibra curta, 

papel para impressao e escrita e papeis especiais.sua base florestal esta distribuida 

nos estados da Bahia, Espirito Santo, Mato Grosso do Sui, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sui e Sao Paulo, com mais de 1 milhao de hectares, que suprem as 

operac;oes de suas seis fabricas. 

Em 2009, a Empresa anunciou a aquisic;ao de 12,37% (excluindo as ac;Oes 

de tesouraria) do capital total da Aracruz Celulose S.A., (28% do capital votante ou 

127.506.457 ac;oes ordinarias) que pertenciam as familias Lorentzen, Moreira Salles 

e Almeida Braga pelo montante de R$2.710.000 e ainda entrou em operac;ao a nova 

unidade de produyao de celulose da Empresa, o Projeto Horizonte, localizado no 

municipio de Tres Lagoas-MS, que se destaca por ser a maior fabrica de celulose 

em linha (mica do mundo e com capacidade de produyao de 1,3 milhOes de 

toneladas por ano. 

Atualmente a empresa tern capacidade de produc;ao de 5,4 milhoes de 

toneladas de celulose e 313 mil toneladas de papeis termicos, autocopiativos e de 

imprimir e escrever por ano (CVM, 201 0). 

Klabin S.A. 

Klabin S.A. e suas controladas atuam nos seguintes segmentos da industria 

de papel para atendimento aos mercados interno e externo: reflorestamento e 

madeira, papeis de embalagem, sacos de papel e caixas de papelao ondulado. Suas 

atividades sao plenamente integradas desde o florestamento ate a fabricac;ao dos 

produtos finais. Em suas 17 unidades fabris no Brasil e uma na Argentina, produz 

papeis e cartoes para embalagens, embalagens de papelao ondulado, sacos 

industriais e madeira em toras. Conta com 224 mil hectares de florestas plantadas e 

187 mil hectares de mata nativa preservada (CVM, 201 0). 
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Suzano Papel e Celulose S.A. 

A Suzano Papel e Celulose S.A. tern como atividade principal a fabrica~o e 

a comercializa~o. no Pais e no exterior, de celulose de fibra curta de eucalipto e 

papel, alem da forma~o e explora~o de florestas de eucalipto para uso proprio e 

venda a terceiros. Com sede administrativa em Sao Paulo, mantem quatro unidades 

industriais no Pais - Mucuri (BA), Embu (SP) e duas em Suzano (SP). Detem 50% 

do Cons6rcio Paulista de Ce1u1ose e Papel (Conpacel), localizado em Limeira (SP). 

Possui areas florestais no sui da Bahia,· no norte do Espirito Santo, em Sao Paulo e 

teste de Minas Gerais. Tambem areas no Maranhao e no Piaui que irao abastecer 

nossas novas fabricas nestes Estados, com previsao de inicio de operayao para 

2013 e 2014, respectivamente. No exterior, atua em escrit6rios regionais nos 

Estados Unidos, na Suiya e na China, alem de duas subsidiarias: a Sun Paper, na 

lnglaterra, e a Stenfar, na Argentina. 

Atua em dois mercados distintos: celulose de mercado, vendida para 

empresas de 31 paises, e papel, vendido para 86 paises, cujo portfolio inclui quatro 

linhas de produtos: nao revestidos, cut size ou papeis para escrit6rio, revestidos e 

papelcartao. Utilizam cerca de 30 marcas, algumas como Report®, TpPremium®, 

Paperfect®, Alta Alvura®, Reciclato®, P61en® e Supremo® (CVM, 201 0). 

4.2 ANALISE FINANCEIRA DINAMICA 

A analise financeira dinamica consiste na reclassifica~o do balanyo 

patrimonial em contas erraticas, ciclicas e nao ciclicas, para se chegar ao calculo do 

Saldo de Tesouraria ST, Capital Circulante Liquido CCL e Necessidade de Capital 

de Giro NCG, para em seguida classificar o balanyo da empresa estudada em urn 

dos seis tipos identificados por Fleuriet. 

Para a classificac;ao das contas tornou-se necessaria a atualizayao dos 

valores pelo Jndice Geral de Prec;os - IGP-M, nos seguintes indices: 2005 -

1 ,207 476; 2006 - 1, 1665756; 2007 - 1 ,098247 4; 2008 - 0,9815995, e os valores de 

2009, permaneceram iguais. 
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4.2.1 Celulose Irani S.A. 

Para a analise financeira dinamica o Balanc;o Patrimonial da Empresa 

Celulose Irani S.A. sofreu atualizac;ao de valores pelo IGP-M, alem de 

reclassificac;ao de suas contas do circulante em financeiro e ciclico - Tabela 1. 

Tabela·1 - Balanc;o Patrimonial Reclassificado Celulose Irani S.A. 
· Celulose Irani S.A. 

Disponibilidades 860 1.668 64.791 1.203 2.913 
Creditos c/ dividendos e IR 0 0 1.947 5.325 6.545 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 11.074 19.538 26.066 53.080 22.599 
Cn§ditos Diversos 10.712 19.538 26.066 49.472 19.869 

. Creditos com Pessoas Ligadas 362 0 0 3.608 2.730 
Ativo Permanente 204.414 279.948 346.414 399.546 386.698 
lnvestimentos 5.459 85.813 33.965 29.951 73.925 
lmobilizado 198.898 193.123 266.500 335.147 278.067 
lntangivel 0 0 41.443 32.926 33.543 
Diferido 57 1.011 4.505 1.523 1.163 

TOTAL DO ATIVO 305.033 387.373 536.096 564.196 539.608 

Emprestimos e Financiamentos 49.939 
IR e Contribuic;Ao Social Diferidos 0 
Dividendos a Pagar 663 
0 com Pessoas 0 

Fornecedores 26.764 30.724 37.692 40.665 37.196 

Impastos, Taxas e ContribuigOes 6.209 13.801 14.745 16.196 17.938 
ProvisOes 5.092 0 0 0 0 
Outros . 5.783 8.084 7.932 11.152 13.341 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 98.658 162.712 287.237 32~.615 234.654 
Emprestimos e Financiamentos 50.130 60.215 191.428 2>50.370 168.725 
ProvisOes 8.132 45.853 50.959 51.173 19.850 
Dfvidas com Pessoas Ligadas 3.667 32.430 26.406 14.442 17.755 
Outros 36.729 24.213 18.444 13.630 28.324 
Resultados de Exercicios Futuros 0 0 0 0 0 
Patrimonio Liquido 111.926 106.077 110.988 49.080 90.104 
Capital Social Realizado 47.200 45.601 69.255 62.172 63.301 
Reservas de Capital 0 0 0 0 0 
Reservas de Reavaliac;Ao 30.987 20.676 18.095 15.699 14.379 
Reservas de Lucro 33.738 11.462 23.638 0 12.424 
Ajustes de Avaliac;Ao Patrimonial 0 0 0 0 0 
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Lucros/Prejurzos Acumulados 
Adiantamento Futuro Aumento '-'Qio.IILQI 

Fonte: Dados do estudo 

, Ap6s a reclassificac;ao dinamica do Balanc;o Patrimonial, houve os calculos 

(Tabela 2) do Saldo de Tesouraria (T), lnvestimento Operacional de Giro (lOG) e 

Capital Circulante Liquido (CCL), para assim classificar os Balanc;os pelo Metodo 

Fleuriet. 

Tabela 2 -Analise Dinamica Celulose Irani S.A. 
- -- ~- ~ -~ - - ---

IRANI 2005 2006 2007 2008 2009 

T -49.742 -64.307 -10.765 -110.959 -136.917 
lOG 44.838 33.610 36.510 37.028 52.378 
CCL -4.904 -30.697 25.745 -73.931 -84.539 

T<IOG T<IOG T<IOG T<IOG T<IOG 
CCL< lOG CCL< lOG CCL< lOG CCL< lOG CCL< lOG 

Condi~io T<CCL<IOG T<CCL<IOG T<CCL<IOG T<CCL<IOG T<CCL<IOG 

Restri~oes T<O T<O T<O T<O T<O 
IOG>O IOG>O IOG>O IOG>O IOG>O 
CCL<O CCL<O CCL>O CCL<O CCL<O 

ClassificaGao TIPO 4 TIPO 4 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 4 

Fonte: Dados do estudo 

Com os valores obtidos atraves dos calculos anteriores, torna-se possivel 

visualizar os resultados atraves do Grafico 1, que permite identificar uma 

estabilidade de JOG e queda do CCL e T da empresa no decorrer do estudo. 

Celulose Irani S.A. 

100.000,00 

50.000,00 

i 0,00 
~ 
E -50.000,00 
w 

-100.000,00 

-150.000,00 

A nos 

Grafico 1 - CCLr lOG e T Celulose Irani S.A. 
Fonte: Dados do Estudo 
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0 cenario encontrado atraves da analise financeira dinamica para a empresa 

Celulose Irani, e de pessima situac;ao financeira nos dois primeiros anos de estudo, 

tendo apresentado em 2007 uma melhora em seu cenario, porem em 2008 a 

empresa volta ao cenario anterior. lsto e resultado do financiamento de ativos nao 

circulantes com dividas de curto prazo. Alem disso a situayao vem se agravando 

com a tomada de mais emprestimos de instituic;oes financeiras. 

4.2.2 Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. 

A Tabela 3 apresenta a reclassificac;ao dinamica do Balanc;o Patrimonial da 

Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A .. 

Tabela 3 - Balanco Patrimonial Reclassificado Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. 
Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. 

Balanc:o Patrimonial 

Creditos 104.339 98.423 114.225 105.483 107.798 
Estoques 25.454 36.508 44.002 51.435 53.689 
Outros 7.967 11.941 27.262 26.960 21.802 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 101.080 . 82.359 78.129 29.784 26.239 
Creditos Diversos 2.486 2.725 2.709 2.836 3.071 
Cn9ditos com Pessoas Ligadas 24.228 23.893 22.818 0 0 
Outros 74.366 55.741 52.602 26.948 23.168 
Ativo Permanente 428.281 392.696 387.857 393.456 491.113 
lnvestimentos 2.437 379 217 146 39 
lmobilizado 425.085 391.639 385.577 392.050 490.141 
lntangrvel 0 0 0 0 0 
Diferido 760 678 2.063 1.259 933 

TOTAL DO ATIVO 709.779 655.108 699.058 633.300 746.196 

Emprestimos e Financiamentos 
Debentures 

Impastos, Taxas e Contribuic;Oes 9.933 11.759 32.164 26.296 17.469 

Fornecedores 117.079 128.581 138.000 147.830 233.894 
ProvisOes 3.299 0 0 16.292 6.173 
Outros 22.081 18.728 24.011 22.159 18.984 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 363.676 313.741 321.883 223.579 243.735 



Emprestimos e Financiamentos 
Deb~ntures 

ProvisOes 
Outros 
Resultados de Exercicios Futuros 
Patrim6nio Liquido 
Capital Social Realizado 
Reservas de Capital 
Reservas de Reavaliagao 
Reservas de Lucro 
Ajustes de Avaliagao Patrimonial 
Lucros/Prejufzos Acumulados 
Adiantamento ra Futuro Aumento Ca 

Fonte: Dados do estudo 

117.926 
0 

160.512 
85.238 

0 
110.986 

92.147 
467 

142.229 
0 
0 

-123.857 
0 

95.443 
0 

141.705 
76.593 

0 
123.856 

89.026 
451 

127.555 
0 
0 

-93.176 
0 

7.667 
109.825 
136.257 
68.134 

0 
128.187 

1.523 
0 

126.360 
304 

0 
0 
0 

19.052 
98.160 
54.057 
52.310 

0 
150.309 

1.361 
0 

97.822 
51.126 

0 
0 
0 
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74.635 
100.000 
21.573 
47.527 

0 
164.695 

11.387 
0 

91.380 
61.928 

0 
0 
0 

Atraves da Tabela 4, pode-se visualizar os valores obtidos para T, lOG e 

CCL, atraves dos calculos efetuados. 

T b I 4 A al' o· a . Fab . d P I S t Th . h SA • 
STA 2005 2006 2007 2008 2009 

THEREZINHA 
T -40.066 -25.261 -7.230 -20.652 -15.691 
lOG -14.632 -12.197 -8.686 -28.699 -93.231 
CCL -54.699 -37.458 -15.916 -49.351 -108.922 

T<IOG T<IOG T>IOG T>IOG T>IOG 
CCL< lOG CCL< lOG CCL< lOG CCL< lOG CCL< lOG 

Condi~io T>CCL<IOG T>CCL<IOG T>CCL<IOG T>CCL<IOG T>CCL<IOG 

Restri~oes T<O T<O T<O T<O T<O 
IOG<O IOG<O IOG<O IOG<O IOG<O 
CCL<O CCL<O CCL<O CCL<O CCL<O 

Classificac.;:ao TIPO 5 TIPO 5 TIPO 5 TIPO 5 TIPO 5 

Fonte: Dados do estudo · 

0 Grafico 2 mostra crescimento de T e CCL ate 2007, com queda acentuada 

em 2008 e 2009. 0 lOG permaneceu constante de 2005 a 2009. 
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Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. 
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Grafico 2- CCLf lOG e T Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. 
Fonte: Dados do Estudo 

A Fabrica de Papel Santa Therezinha permaneceu com classificayao Tipo 5 

nos cinco exercicios analisados, o que denota Situayao Financeira Muito Ruim, com 

T, NCG e CCL negatives. lsto e resultado do aumento dos passives a curto prazo 

que nao sao superados pelos ativos circulantes. A empresa tern uma sequencia de 

aumento da conta fornecedores, que esta financiando os passives a Iongo prazo. 

4.2.3 Fibria Celulo-se S.A. 

Na Tabela 5 tem-se a reclassificayao do Balanyo Patrimonial da Fibria 

Celulose S.A., antiga Votorantim Celulose e Papel S.A .. 

Tabela 5 - Balanco Patrimonial Reclassificado Fibria Celulose S.A. 
Fibria Celulose S.A. 
Bala 

Disponibilidades 162.951 889.759 636.069 361.064 3.031.642 
Dividendos a receber 0 0 0 163.954 

Creditos 311.296 352.047 237.839 207.709 871.375 
Estoques 335.170 397.960 273.531 329.649 458.157 
Outros 129.184 416.350 186.647 309.815 535.155 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 200.616 434.400 446.106 816.108 1.316.894 
Creditos Diversos 89.941 265.549 131.808 156.641 244.557 
Outros 110.675 168.851 314.298 659.467 1.072.337 
Ativo Permanente 7.130.927 7.968.012 7.872.701 6.571.424 18.901.483 



lnvestimentos 
lmobilizado 
lntangivel 
Diferido 

2.289.530 
4.746.578 

0 
94.818 
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2.315.228 3.643.173 2.212.019 12.500.331 
4.660.374 3.546.239 3.859.026 5.889.574 

904.110 633.408 500.379 511.578 
88.300 49.881 0 0 

TOTAL DO ATIVO 8.270.144 10.458.528 9.652.892 8.759.722 25.114.706 

Emprestimos e Financiamentos 138.856 484.984 305.573 1.474.862 974.298 
Dividendos a Pagar 290.251 321.194 354.202 790 2.166 
IR e CS a Recolher 0 0 0 0 4.774 

Fornecedores 164.987 264.862 264.022 134.254 424.247 

Impastos, Taxas e Contribui~Oes 50.418 63.660 5.756 5.109 17.973 
Outros 287.039 225.780 85.918 337.147 2.597.752 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 2.276.958 3.126.678 2.445.223 2.733.524 11.104.405 
Emprestimos e Financiamentos 1.963.996 1.879.230 1.662.972 1.934.907 3.769.481 
ProvisOes 188.830 141.861 78.518 70.385 334.361 
orvidas com Pessoas Ligadas 0 935.302 656.548 659.525 5.174.199 
Outros 124.132 170.285 47.185 68.707 1.826.364 
Resultados de Exer Futuros 0 0 0 0 0 
Patrimonio Liquido 5.061.636 5.971.369 6.192.198 4.074.035 9.989.091 
Capital Social Realizado 2.992.828 3.560.635 3.352.083 2.996.049 8.379.397 
Reservas de Capital 85.334 98.331 92.335 2.638 1.932 
Reservas de Reavalia~o 35.540 19.020 15.452 11.851 10.274 
Reservas de Lucro 1.947.934 2.293.384 2.732.328 1.063.498 1.597.488 
Ajustes de Avalia~o Patrimonial 0 0 0 0 0 
Lucros/Prejufzos Acumulados 0 0 0 0 0 
Adiantamento Futuro Aum 0 0 0 0 0 

Atraves dos c~llculos de T, lOG e CCL, tem-se a classificayao das empresas 

de acordo com Fleuriet- Tabela 6. 

Tabela 6 - Analise Dinamica Fibria Celulose S.A. 

FIB RIA 2005 2006 2007 2008 2009 

T -266.155 83.580 -23.707 -950.635 2.050.404 
lOG 273.206 612.054 342.320 370.663 -1.175.285 
CCL 7.050 695.635 318.614 -579.972 875.119 

T<IOG T<IOG T<IOG T<IOG T>IOG 
CCL< lOG CCL> lOG CCL< lOG CCL< lOG CCL> lOG 

Condi~io T<CCL<IOG T<CCL>IOG T<CCL<IOG T<CCL<IOG T>CCL>IOG 

Restri~oes T<O T>O T<O T<O T>O 
IOG>O IOG>O IOG>O IOG>O IOG<O 
CCL>O CCL>O CCL>O CCL<O CCL>O 

Classifica<;ao TIPO 3 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 1 

Fonte: Dados do estudo 



0 Grafico 3 mostra os valores obtidos pelos calculos da Fibria S.A. 
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Grafico 3 - CCL, lOG e T Fibria Celulose S.A. 
Fonte: Dados do Estudo 
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A Fibria S.A·. apresentou variac;ao de sua situac;ao financeira, oscilando entre 

lnsatisfat6ria em 2005, para Excelente Liquidez em 2009. Destaca-se que a Fibria 

fez grandes investimentos durante os anos estudados, em especial em 2009, ano 

que adquiriu parte da Aracruz Celulose, e do inicio das atividades na unidade de 

Tres. Lagoas-MS. Desta forma a empresa fechou 2009 com Excelente situac;ao 

financeira, porem o Tipo 1 e comum em supermercados e grandes redes qu~ 

· trabalham com ciclo financeiro curto, o que nao ocorre em industrias de papel. 

4.2.4 Klabin S.A. 

A reclassificayao do Balanc;o da Klabin S.A. para analise dinamica, encontra

se disponivel na Tabela 7. 

Tabela 7- Balanc;o Patrimonial Reclassificado Klabin S.A. 

Creditos 
Estoques 
Outros 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 

Klabin S.A. 
BaJa 

544.619 
302.764 
180.536 

351.780 

652.932 
305.552 
210.930 

347.277 

663.277 
350.781 
202.794 

592.988 

838.302 
403.421 
441.043 

688.755 

664.493 
403.090 
337.185 

463.005 
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Creditos com Pessoas Ligadas 697 1.354 8.319 7.002 7.696 
Outros 351.083 345.922 584.668 681.753 455.309 
Ativo Permanente 2.779.179 3.390.462 4.670.752 4.282.299 4.183.894 
lnvestimentos 431.578 564.761 583.243 603.232 660.685 
lmobilizado 2.320.603 2.761.774 4.023.640 3.632.696 3.468.111 
lntangrvel 0 0 63.869 46.372 55.098 
Diferido 26.997 63.926 0 0 0 

TOTAL DO ATIVO 5.412.121 6.963.088 8.525.880 8.113.871 7.958.819 

PASSIVO 2005 2006 2007 2008 2009 
.• • ~ 'ili - --®- ®_ : e·-.,;;"-,".'"': :': - ,< ~~- :· ";,;.; · "t. ·: -,_.·_. ;-.~ ,"';.·:'":! 
Emprestimos e Financiament~s 726.855 331.832 254.056 455.239 683.473 
Deb~ntures 11.193 373.948 0 0 0 
Impasto de renda e contribui~o social 34.935 8.198 32.079 0 0 
Dfvidas com Pessoas Ligadas 60.798 47.734 209.510 129.091 65.162 
Dividendos a 86.057 128.327 131.792 0 57.002 

Fornecedores 207.618 237.171 398.390 204.317 185.420 
Impastos, Taxas e Contribui~es 27.602 26.810 45.038 37.414 47.284 
ProvisOes 0 0 0 0 331.685 
Outros 98.767 114.553 112.033 84.901 117.883 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 1.447.922 2.823.840 4.362.787 4.997.241 4.083.892 
Emprestimos e Financiamentos 968.658 2.721.705 4.205.205 4.851.480 3.914.754 
Deb!ntures 379.208 0 0 0 0 
Dfvidas com Pessoas Ligadas 153 0 0 0 0 
Outros 99.903 102.135 157.582 145.761 169.138 
Resultados de Exercicios Futuros 0 0 0 0 0 
Patrimonio Liquido 2.710.375 2.870.675 2.980.194 2.205.669 2.387.018 
Capital Social Realizado 1.328.224 1.283.233 1.647.371 1.472.399 1.500.000 
Reservas de Capital 102.062 99.018 92.883 82.936 84.491 
Reservas de Reavalia~o 105.532 99.416 91.283 79.525 78.964 
Reservas de Luera 1.174.558 1.389.009 1.155.556 571.111 736.041 
Ajustes de Avalia~o Patrimonial 0 0 -6.899 -303 -12.478 
Lucros/Prejufzos Acumulados 0 0 0 0 0 
Adiantamento Futuro Aum 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados do estudo 

A seguir, tem-se a Tabela 8, com os valores obtidos para T, lOG e CCL e a 

classifica~ao dos balan~os conforme Fleuriet. 

Tabela 8 -Analise Dinamica Klabin S.A. 

KLABIN 2005 2006 2007 2008 2009 

T 333.407 1.165.897 1.417.852 875.720 1.101.515 
lOG 693.932 790.880 661.390 1.356.135 722.496 
CCL 1.027.339 1.956.777 2.079.242 2.231.855 1.824.011 

T<IOG T>IOG T>IOG T<IOG T>IOG 
CCL> lOG CCL> lOG CCL> lOG CCL> lOG CCL> lOG 

Condi~io T<CCL>IOG T<CCL>IOG T<CCL>IOG T<CCL>IOG T<CCL>IOG 



Restri~oes T>O 
IOG>O 
CCL>O 

T>O 
IOG>O 
CCL>O 

T>O 
IOG>O 
CCL>O 

T>O 
IOG>O 
CCL>O 

T>O 
IOG>O 
CCL>O 

ClassificaGao TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 

Fonte: Dados do estudo 
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Para melhor visuatiza~ao da dinamica de T, lOG e CCL, a seguir o Grafico 4 

mostra a evoluyao no decorrer dos anos. 
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Grafico 4 - CCL, lOG e T Klabin S.A. 
Fonte: Dados do Estudo 

2008 2009 

A Klabin apresentou situayao financeira Tipo 2, tida como S61ida nos cinco 

anos estudados. Trata-se de uma empresa estavel, desde que continue mantendo o 

nivel de atividade. Empresas com esta situayao financeira possuem passives de 

funcionamento insuficientes para suprir as necessidades dos ativos operacionais de 

curto prazo. 0 T s6 fica positive pois os recursos do CCL suprem a necessidade do 

PCC. 

4.2.5 Suzano Papel e Celulose S.A. 

A Tabela 9 comporta a reclassificayao do Balanyo Patrimonial da Suzano 

Papel e Celulose S.A .. 
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Tabela 9 - Balanco Patrimonial Reclassificado Suzano Papel e Celulose S.A. 
Suzano Papel e Celulose S.A. 

Balanc::o Patrimonial 

Creditos 1.147.189 943.221 1.013.630 1.366.063 958.763 
Estoques 445.078 504.892 594.691 575.087 499.976 
Outros 194.305 188.159 352.313 433.589 374.096 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 351.442 482.923 994.757 1.162.380 1.112.071 
Creditos Diversos 154.580 260.422 712.268 781.977 605.831 
Creditos com Pessoas Ligadas 1.840 2.481 18.554 48.180 1.111 
Outros 195.022 220.020 263.935 332.223 505.129 
Ativo Permanente 5.651.641 7.870.316 8.174.331 7.158.920 7.396.006 
lnvestimentos 1.318.211 1.151.564 952.642 235.889 231.213 
lmobilizado 4.332.196 5.866.639 6.584.156 6.430.801 6.663.331 
lntangivel 0 852.113 637.534 492.230 501.462 
Diferido 0 0 0 0 0 

TOTAL DO ATIVO 8.443.269 11.291.619 12.293 .453 12.581.753 12.602.801 

Emprestimos e Financiamentos 1.137.574 564.575 667.983 1.659.701 1.268.002 
Deb!ntures 33.559 34.162 39.626 32.258 113.747 
Dividendos a Pagar 144.010 59.494 71.484 461 170.464 
IReCS 0 18.166 0 0 0 

923 

Fomecedores 157.485 229.926 342.535 215.036 262.667 
Impastos, Taxas e Contribui¢es 17.172 21.184 40.380 29.059 60.291 
Outros 132.757 105.149 103.934 262.668 212.113 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 3.052.986 5.550.962 6.062.090 6.661 .. 442 6.098.959 
Emprestimos e Financiamentos 2.262.247 4.454.931 4.413.157 4.817.235 4.183.258 
Debentures 560.777 831.460 779.140 789.261 685.963 
ProvisOes 197.789 238.874 185.961 261.448 291.806 
Drvidas com Pessoas Ligadas 0 0 0 114.700 174.119 
Outros 32.172 25.697 683.833 678.799 763.813 
Resultados de Exercicios Futuros 0 0 0 0 0 
Patrimonio Liquido 3.766.803 4.707.344 4.828.402 3.705.502 4.397.466 
Capital Social Realizado 1.787.052 2.396.599 2.256.269 2.016.627 2.054.430 
Reservas de Capital 439.222 463.305 436.169 206.560 246.147 
Reservas de Reavaliayao 0 0 0 0 0 
Reservas de Lucro 1.540.529 1.847.439 2.135.964 1.482.314 2.096.889 
Ajustes de Avalia~o Patrimonial 0 0 0 0 0 
Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0 0 0 0 
Adiantamento Futuro Aum 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados do estudo 
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Atraves da Tabela 10, pode-se observar os calculos e a classifica~ao dos 

Balan~os, de acordo com Fleuriet. 

T b I 10 A al" o· a . S P I C I I SA • 
SUZANO 2005 2006 2007 2008 2009 

T -662.452 625.055 247.617 177.670 690.584 
lOG 1.479.158 1.280.012 1.473.785 1.867.975 1.297.764 
CCL 816.707 1.905.067 1.721.403 2.045.645 1.988.348 

T<IOG T<IOG T<IOG T<IOG T<IOG 
CCL< lOG CCL> lOG CCL> lOG CCL> lOG CCL> lOG 

Condi~io T<CCL<IOG T<CCL>IOG T<CCL>IOG T<CCL>IOG T<CCL>IOG 

Restri~oes T<O T>O T>O T>O T>O 
IOG>O IOG>O IOG>O IOG>O IOG>O 
CCL>O CCL>O CCL>O CCL>O CCL>O 

Classificac;ao TIPO 3 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 

Fonte: Dados do estudo 

0 Grafico 5 apresenta a evolu~ao do T, lOG e CCL nos anos de 2005 - 2009 

da empresa Suzano Papel e Celulose S.A .. 

Suzano Papel e Celulose S.A. 
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Grafico 5 - CCLJ lOG e T Suzano Papel e Celulose S.A. 
Fonte: Dados do Estudo 

A Suzano iniciou a analise em 2005 com situa~ao financeira insatisfat6ria, 

tendo melhorado em 2006 e mantido o resultado nos demais anos. Trata-se de uma 

empresa com situayao financeira estavel, desde que mantido o nivel de operayao, 

pois nestes casos a empresa e passive! de desestabilizayao em casos de mudanyas 

bruscas em suas operayoes. 
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4.3 DADOS COMPARADOS DO SETOR 

Com a analise das empresas de capital aberto do setor de papel e celulose 

findas, tem-se a necessidade de compara-las entre si para ter-se uma analise do 

setor como urn todo. 

A Tabela 11 possibilita comparar os resultados de cada empresa por 

periodo, ao mesmo tempo que as compara com as demais. 

Irani 4 4 3 4 4 
F. Papel Sta. Ther. 5 5 5 5 5 

Fib ria 3 2 3 4 1 
Klabin 2 2 2 2 2 
Suzano 3 2 2 2 2 

Fonte: Dados do estudo 

Nos cinco anos estudados, pode-se dizer que as empresas mantiveram o 

padrao inicial, com exce«;ao da Fibria que sofreu grande oscila«;ao no periodo. As 

demais mantiveram-se estaveis com sua situac;ao financeira inicial. Porem nao 

houve uma unica situac;ao financeira para o setor, que variou de Tipo 1 a Tipo 5 

durante o estudo. 

A Situac;ao Financeira Tipo 2, tida como S61ida, apareceu em 40°/0 dos 

periodos estudados, enquanto que a Tipo 1, em apenas 4 °/0, ou ainda 1 periodo. 

Tipo 3 em 16% e Tipos 4 e 5 20% cada, conforme demonstra o Grafico 6 a seguir: 
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2 

0 

Classifica~io das Empresas 

Ttpo 1 Tipo2 Tipo3 Tipo4 Tipo5 

Grafico 6 - Classificayao das Empresas por Tipo 
Fonte: Dados do Estudo 
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Este resultado apresenta-se como excelente para o setor, onde conclui-se 

que em 60% dos periodos o setor permanece com situac;ao financeira favoravel as 

suas atividades. 

Na sequencia, a Tabela 12 apresenta os resultados para o Capital Circulante 

Liquido. 

Irani + 
F. Papel Sta. Ther. 

Fibria + + + + 
Klabin + + + + + 
Suzano + + + + + 

Fonte: Dados do estudo 

0 CCL positive indica que as fontes de fundos permanentes estao sendo 

utilizadas para financiar o lnvestimento Operacional em Giro, o que ocorreu em 40% 

dos periodos estudados. Ja o CCL negative indica que a empresa esta financiando 

seu ativo permanente com fundos de curta prazo tendo sido encontrado em 60°/0 dos 

periodos, conforme representado no Grafico 7. 
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Grafico 7- Resultado do CCL 
Fonte: Dados do estudo 

A Tabela 13 apresenta os dados do lnvestimento Operacional em Giro /lOG. 

Irani + + + + + 
F. Papel Sta. Ther. 

Fib ria + + + + 
Klabin + + + + 
Suzano + + + + + 

Fonte: Dados do estudo 



71 

As empresas apresentaram 56% de lnvestimento Operacional em Giro, ou 

seja, lOG +, e Financiamento operacional em Giro, lOG - de 44 °k, conforme Grafico 

8. 
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Grafico 8 - Resultado do lOG 
Fonte: Dados do estudo 

Nos cinco periodos analisados a unica empresa que apenas financiou seu 

giro foi a Fabrica de Papel Santa Therezinha, que apresenta series riscos 

financeiros, aUos indices de endividamento a curto e Iongo prazos. Esta empresa 

necessita de investimentos de seus acionistas como forma de inje~ao de fundos na 

organizayao, para que melhore sua situayao, ou em pouco tempo, tende a falencia. 

0 Saldo de Tesouraria esta representado pela Tabela 14, a seguir: 

Irani 
F. Papel Sta. Ther. 

Fib ria + + 
Klabin + + + + + 
Suzano + + + + 

Fonte: Dados do estudo 

0 Saldo de Tesouraria positive indica que a empresa possui fundos para 

investimentos, porem quando negative, indica risco de insolvencia, onde ha elevada 

dependencia de debitos de curto prazo, por meio de financiamentos. 
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Fonte: Dados do estudo 
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Em 76% dos periodos estudados, ha a dependencia de emprestimos de 

curto prazo, e endividamento da empresa. Em apenas 24% ha sobra de recursos 

para possiveis aplicac;oes. 



5 CONSIDERACCES FINAlS 

0 presente estudo abordou o tema Analise Financeira de Empresas, onde 

buscou-se analisar as empresas de capital aberto que publicam seu demonstrativos 

na Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, do setor de Celulose e Papel no perfodo 

de 2005 - 2009, pelo metodo de Analise Financeira Dinamica, tambem conhecida 

como Analise de Fleuriet. 

0 objetivo geral do estudo que era ldentificar a Estrutura Financeira 

Dinamica nas empresas de capital aberto do setor de Celulose e Papel, nos ultimos 

cinco exercfcios sociais foi alcan9ado, bern como houve a classifica9ao dos 

balan9os em cada urn dos tipos estudados anteriormente por Fleuriet, alem da 

compara9ao dos resultados encontrados e a tendencia a estrutura Tipo 2 que 

apresentou 40% do resultado total do setor. 

Com rela9ao as vantagens da analise, chegou-se a conclusao de que a 

mesma possui urn diferencial importante com rela9ao a analise tradicional, muito 

utilizada no meio academico, por se tratar de uma analise simples, pratica e rapida. 

Dentro de pouco tempo, pode-se obter a situa9ao financeira de uma empresa, e em 

seguida, compara-la com as demais de seu setor, pois ap6s o calculo do Capital 

Circulante Liquido, lnvestimento Operacional em Giro e Saldo de Tesouraria, 

classifica-se todo urn Balan9o em uma das seis estruturas anteriormente estudadas 

por Fleuriet. 

Quanto a Questao de Pesquisa que era: Qual a estrutura financeira dinamica 

das empresas de capital aberto do ramo de Celulose e Papel? Destaca-se que as 

empresas de tal setor apresentam resultados variados, sendo que duas delas 

encontram-se com situar;ao financeira entre Tipo 4 e 5, descritas como pessima e 

ruim e as demais estao classificadas em Tipo 1 e 3, tidas entre Excelente e 

lnsatisfat6ria. Os problemas financeiros resultam do alto grau de investimentos 

efetuados pelo setor para amplia9ao de suas plantas fabris visando o aumento da 

produ9ao e consumo futuro. 

Desta forma, o presente estudo finda-se com a recomenda9ao futura para 

novos estudos do setor, nos pr6ximos cinco anos, para verse as empresas que hoje 

apresentaram resultados positivos, conseguiram manter-se nesta posi9ao, e as 

demais superaram sua dependencia financeira. 
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