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RESUMO 

0 caso apresentado refere-se a uma Agropecuaria que esta no mercado desde 
1985, localizada em Mato Grosso do Sui, onde o estudo surge da oportunidade em 
realizar a Analise Economico-Financeira e a Analise Dinamica pelo Modelo Fleuriet 
no perfodo de 2008 a 2009, associando os resultados com os efeitos da Crise 
Economica dos Estados Unidos, que tambem ocorreu neste perfodo, buscando 
solug6es para o problema financeiro vivenciado pela empresa. Para obter as 
respostas, selecionaram-se os principais indicadores economico-financeiros, 
mapeando e analisando os resultados obtidos. A pesquisa realizada classifica-se 
como descritiva, devido a mesma buscar resolug6es para o problema apresentado, 
alem do seu enquadramento como pesquisa documental, a qual utiliza materiais 
primarios, que nao sofreram nenhum tipo de tratamento analftico. Quanta a tipologia, 
a mesma classifica-se em qualitativa, devido nao empregar nenhum instrumento 
estatfstico em seu estudo. Os resultados encontrados na Analise Economico
Financeira tradicional e pela Analise Dinamica, evidenciam a situagao financeira 
insatisfat6ria a qual a mesma se encontra. A empresa ainda sofre com as 
conseqOencias da Crise Economica dos Estados Unidos, possuindo urn alto 
endividamento a curta prazo. Apesar desta realidade, acredita-se que a mesma 
tende a se reestruturar, caso passe a utilizar as informag6es obtidas atraves de 
ambas as Analises em sua tomada de decisao, alem das perspectivas favoraveis em 
que o mercado Agropecuario apresenta, com elevado crescimento ao Iongo dos 
anos. 

Palavras-chaves: Agropecuaria, Analise Dinamica, Analise Economico-Financeira e 

Crise Economica. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Os efeitos da Crise Economica mundial de 2008/2009 dos Estados Unidos 

ainda podem ser notados no segmento agropecuario, onde instabilidades e 

incertezas marcaram o perfodo. A dificuldade em se estabelecer as dimensoes e a 

duragao do perfodo crftico, impediu que alguns dos mais experientes analistas 

pudessem prever o comportamento do mercado e os possfveis resultados na 

economia dos inumeros pafses afetados. 

Em 2010, a pressao dos custos foi crescente, devido ao encarecimento dos 

insumos para a safra, levando a urn alto risco da atividade agrfcola, limitando 

financeiramente as atividades. Por outro lado, o mercado de carnes lidou com 

demandas aquecidas, devido ao barateamento das ragoes derivadas do milho, 

ampliando os retornos aos pecuaristas. Segundo o Institute Brasileiro de Geografia e 

Estatfstica (IBGE), a agropecuaria brasileira apresentou retomada no primeiro 

trimestre de 201 0 de 5,1 %. 

E importante ressaltar que nos ciclos produtivos agropecuarios, os 

produtores precisaram dispor de recursos para diversos fins e em diferentes etapas 

do ciclo produtivo e o retorno nao e imediato, ocorrendo apenas na fase de 

comercializagao. Como boa parte dos produtos e perecfvel, aumenta o risco de 

lucratividade no neg6cio. E exatamente neste ponto, que as empresas do 

agroneg6cio precisam mostrar seu equilfbrio financeiro, para que consigam explorar 

os aspectos positives do segmento, atribuindo-o positivamente em seu resultado. 

Para melhor visualizagao e entendimento dos efeitos da crise, sera 

apresentado urn estudo de caso em uma Agropecuaria localizada na capital do Mato 

Grosso do Sui, empresa que foi impactada pelas conseqOencias p6s-crise dos 

Estados Unidos. A desestruturagao das informagoes contabeis tambem contribuiu 

para esta situagao, pois ate o presente momento a empresa nao possui o Balango 

Patrimonial e o Demonstrative do Resultado do Exercfcio (ORE) de 201 0. Alem 

disso, a empresa conta com informagoes financeiras pouco exploradas, que 

poderiam contribuir e apontar os pontos fracos para serem analisados e ~ 
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reformulados, buscando novas resultados que contribuam positivamente para o 

crescimento da organizagao. 

Segundo Martins, Santos e Schmidt (2006), a analise economico-financeira 

e complexa e requer decompor o todo em partes para explicar anormalidades ou 

caracterfsticas especfficas. Neste sentido, e possfvel sintetizar algumas razoes, 

realgando a real importancia desta analise dentro das empresas: (1) constitui-se 

num excelente painel de centrale da administragao, se bern realizada; (2) e uma 

ferramenta a disposigao dos usuaries da informagao externos e internes; (3) permite 

diagnosticar o empreendimento, revelando os pontes crfticos, possibilitando a 

apresentagao de urn esbogo das prioridades para a solugao dos problemas; e (4) 

possibilita a visao estrategica dos pianos da empresa, evidenciando os pontes 

financeiros fracas e fortes da mesma. 

Desse modo, a questao de pesquisa que se busca responder e: Qual o 

comportamento dos indicadores economico-financeiros tradicionais e no 

Modele Fleuriet em uma Agropecuaria situada em Mato Grosso do Sui no 

periodo de 2008 a 2009? 

1 .2 OBJETIVOS 

1 .2.1 Objetivo Geral 

Analisar o comportamento dos indicadores economico-financeiros 

tradicionais e no Modele Fleuriet em uma Agropecuaria situada em Mato Grosso do 

Sui no perfodo de 2008 a 2009. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

• Selecionar urn conjunto de indicadores economico-financeiros e do Modele 

Fleuriet para analise do comportamento do resultado operacional em uma 

empresa do setor agropecuario; 

• Mapear os indicadores economico-financeiros e Modele Fleuriet no perfodo 

de 2008 a 2009; e 
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• Realizar analise economico-financeira da empresa para identificar o impacto 

da crise economica dos Estados Unidos de 2008/2009. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

0 problema de pesquisa traz conhecimentos acerca da analise economico

financeira de uma Agropecuaria. Busca respostas para o comportamento financeiro 

da empresa, evidenciando as consequencias decorrentes da crise economica de 

2008/2009 e tambem os pontos fracas da organizac;ao, os quais podem ser 

melhorados a Iongo prazo. 

Ao adotar este caso para a realizac;ao da monografia, levou-se em 

considerac;ao a contribuic;ao que o mesmo tera para a organizac;ao em termos de 

informac;6es relevantes para a tomada de decisao. A desestruturac;ao financeira da 

empresa torna o estudo ainda mais interessante, pais o pesquisador alem de realizar 

as analises, pode ajudar na melhoria da situac;ao empresarial. 

Busca-se unir informac;6es para mostrar a analise financeiro-economica bern 

estruturada, para revelar fatores importantes que ajudem na melhoria contfnua da 

organizac;ao. 

1.4 ORGANIZAQAO DO TRABALHO 

A monografia apresentada esta organizada em capftulos, desmembrando

os, inicialmente contempla a lntroduc;ao, os objetivos e justificativa do estudo. 

Depois, apresenta-se a fundamentac;ao te6rica, os procedimentos e abordagens 

metodol6gicas utilizadas no trabalho. Ap6s a descric;ao e analise dos dados, por 

ultimo as conclus6es e recomendac;6es: a primeira, decorrencia natural e analise da 

interpretac;ao dos dados; a segunda, indicac;6es praticas obtidas das conclus6es. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

A fundamentagao te6rica enfatiza o tema abordado no estudo de caso, 

descrevendo os assuntos envolvidos de mane ira clara e objetiva, para que facilite o 

entendimento ao leitor. A seguir, sera apresentado o conceito de analise economico

financeira, definindo OS indicadores de maior importancia dentro desta analise. Em 

seguida, serao apresentados detalhes do Modelo Fleuriet e como realizar sua 

analise dinamica, definindo os principais conceitos relacionados ao mesmo. 

2.1 ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA 

A analise economico-financeira refere-se ao estudo da viabilidade, 

estabilidade e lucratividade de urn neg6cio ou empresa, onde utiliza-se urn conjunto 

de instrumentos e metodos para realizar diagn6sticos sobre a situagao financeira da 

organizagao. Pode-se dizer de forma objetiva, que estes Indices economicos e 

financeiros, sao norteadores no contexte da tomada de decisao. "A administragao 

financeira compreende gerenciar os recursos financeiros para obter lucros, dessa 

forma maximiza a riqueza dos acionistas." (SILVA, 2008:3). 

Segundo Silva (2006), a analise financeira das empresas consiste em 

exames detalhados dos dados financeiros disponfveis, levando-se em consideragao 

as condig6es internas e externas que afetam a empresa financeiramente. Gada 

analista utiliza seu conhecimento tecnico, sua experiencia e intuigao, onde 

dificilmente dois analistas encontrem conclus6es iguais. 

Assaf Neto (2001) evidencia a importancia de analisar os indicadores em 

conjunto, verificando sua evolugao nos exercfcios anteriores, proporcionando uma 

base s61ida nas informag6es obtidas. A avaliagao economico-financeira de uma 

empresa baseia-se no tripe, representado na Figura 1: 



SITUAt;AO 
ECONOMICA 
Rent abilid ad e 

Figura 1- Tripe de Analise 

Fonte: Marion (2002). 

SITUAt;Ao 
FINANCE IRA 

Liquidez 

ESTRUTURAL 
DE CAPITAL 

Endivi dam ento 
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A primeira analise a ser realizada e a da Situa9ao Financeira da empresa, ou 

seja, a liquidez da mesma, onde serao verificadas as condi96es que a organiza9ao 

possui em honrar seus compromissos financeiros em curta prazo. 0 segundo passo 

a ser realizado, e a analise da Estrutura de Capital, onde se verifica o grau de 

endividamento, no ambito quantitativa e qualitative. Quantitativamente, analisa-se a 

propor9ao do capital de terceiro em rela9ao ao Capital proprio. Qualitativamente, 

relacionam-se as dfvidas de curta prazo com a totalidade do capital. 

E par ultimo, analisa-se a situa9ao economica da empresa, ou seja, a 

rentabilidade da mesma. Quando se trata de rentabilidade, nao se refers apenas ao 

Iuera dela, mas sim, a compara9ao entre o Iuera e o Ativo, levando-se em 

considera9ao que o Ativo da organiza9ao e o gerador de receita e 

conseqOentemente, do Iuera. 

Martins, Santos e Schmidt (2006) defendem que mesmo sabendo da 

fragilidade e das limita96es de utilizar informa96es passadas para projetar o futuro, a 

analise das demonstra96es contabeis, continua sendo a melhor ferramenta para 

avalia9ao de uma empresa. 

Para Padoveze (2000), OS indicadores economico-financeiros, sao calculos 

matematicos, realizados a partir do Balan9o Patrimonial e a ORE, que busca 

encontrar numeros que auxiliem no processo de entendimento e classifica9ao da 

empresa. 
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Serao definidos OS principais indicadores economico-financeiros, divididos 

em quatro grupos de analises: (1) lndicadores de Liquidez; (2) lndicadores de 

Estrutura e Endividamento; (3) lndicadores de Resultado e (4) lndicadores de 

Rotatividade. 

lndicadores de Liquidez 

Os indicadores de Liquidez evidenciam a situagao empresarial quanta a sua 

rentabilidade e seguranga, verificando a solvencia, ou seja, o quanta a mesma 

possui de ativo circulante para honrar compromissos a curta e Iongo prazo. 

GRUPOS DENOMINA<;AO FORMUlAS A~JAUSE 

I D 
N E 
D 
l L 

C I 
A Q 
D U 
0 I 
R D 
E E 
s z 

Disp~onfvel : 
Liquidez lrnediata! i Quanto rnaior, melhor 

--- ----- -I- " " - :;;;-~r.~;~~~~:~~~~:~~~~~ " " " -~- ---- --- --
Liquidez Seca i ! Quanto maior, melhor 

~~~~~~~~~:~~:t~:~:- ~~:::::;;~:~~~~~ ~~~u~~:::~::~~h= 
i Ativo Circulante + Realizavel Longo Pazo 1 0 t · melhor Uquidez Geral t 1 uan o rna1or.. 
i Passlvo Circulante + Exigfvel a Longo prazo i 

Quadro 1 - Formulas dos lndicadores de Liquidez 

Fonte: Adaptado de Benedicta e Padoveze (2004) 

Verifica-se no Quadro 1, que quanta maior os resultados dos indicadores de 

Liquidez, mais satisfat6rios os mesmos serao para a empresa. 

lndicadores de Estrutura e Endividamento 

Nesta analise, os indicadores mostram a estrutura patrimonial, relacionando 

a participagao do capital de terceiros sabre a mesma. 



GRUPOS OEt~OMINAt;AO FORMULAS At~AUSE 

E 
N 

Participa9aD do !,,, 

Capital de Capital de Terceiros 1 Quante menor, melher 
FJ D 
D I 
1 v 
c 

D 
A D 
D 

E 
A 

0 M 
R E 
E N 
s T 

0 

Terceires 1 Patrimonio Lfquide 1 

··::·::~·;:~: .. ~:·~·T······································~-~-~-~·;.;;··~·i·~~-~:·;~·;~~-~·······································r································································· 

Exigibilidades 1 1 Quante me nor, melhor 

--~:;~il;~~~;~~~-1- ----- -~~!~:~._~~~~~~! --- ---t ------- -
Recursos ! ! Quanta men or. melher 

Proprios I Patrimonio Liquido i . 

Quadro 2- Formulas dos lndicadores de Estrutura e Endividamento 

Fonte: Adaptado de Benedicta e Padoveze (2004) 
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De acordo com o Quadro 2, quanta menor os resultados encontrados nos 

indicadores de Endividamento, melhor sera a situagao empresarial, devido estes 

indicadores referirem-se a participagao de capital de terceiros na empresa. 

lndicadores de Resultado 

Os indicadores de Resultado referem-se as margens de lucratividade, ou 

seja, aos resultados que a empresa obteve em determinado perfodo. 

GRUPOS DENOMINA<;AO FORMULAS 

D 

N 
E 

D 
R 

I 
E c s 

A u 
D 

L 
0 

T 
R 

A 
E 

D s 
0 

Margem Uquida I Lucro Lfquido i Quanta maior_ melhor 

·····················································i .. ········································~~:.!¥.!:!.~~-~---~.f.q~_i:~.~-~··········································t·································································· 
Rentabilidade do i Lucro Uquido i Q t . lh 

Ativo i i Llan o maror, me or 
i Ativo Total i ··Fie;·ii·ia"bii.iei.a!i"e .. <:ia···l···················································~············· .. ~:········.-~···············································r······························································· 

Patrimonio i ucro rqm 0 i Quanta maior. melhor 

Lfquido i Patrimonio Lfguido i 
·····················································r·············································································· ····················································r·························································· .. ······ 

Produtividade i Vendas Uguidas i · melhor 
(Giro do A.tivo) : i Quanta ma1oc 

! .A.tivo Total i 

Quadro 3- Formulas dos lndicadores de Resultado 

Fonte: Adaptado de Benedicta e Padoveze (2004) 
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Conforme apresentando no Quadro 3, para os indicadores de Resultado, 

quanta maior o resultado obtido, melhor sera a situagao empresarial, pais as 

mesmos referem-se ao resultado obtido em determinado perfodo pela empresa. 

lndicadores de Rotatividade 

Os indicadores de Rotatividade mostram os prazos de recebimento, 

pagamento e renovagao de estoque da empresa, calculando atraves destes 

resultados o ciclo financeiro e operacional da mesma, verificando o tempo media 

que os estoques sao financiados e o tempo media decorrente entre a compra e 

venda das mercadorias. 

GRUPOS OENOMINA~AO FORMUlAS ANALISE 

fl R 
D 0 
I T 
C A 

A T 
D ! 
0 v 
R ! 
E 0 
S A 

(} 

D E 
E 

Prazo f•~edio de I Duplicatas a receber i Q t . lh 
Recebtmento : 1 . uan a menor., me or 

..................................................... j ................................... .Y~.~-~-~-~-~---~.!q~_i.~~-~ ............................ ~ .. ~.§.Q .. +··························· .. ············"········ .. ············ 

Prazo r·v1edia de i Fornecedores i Q t · lh 
Pagamento i . ! uan a ma.tor, me or 

..................................................... : ....................................................... f..9..~P.~~-~ ............................ ~.}§.Q ....... l... .............................................................. . 
Prazo ~i/ledia i i 
Renava~ao I Estogues I Quanta menoL melhar 

Estoque 1 Cl~i1V x 360 1 
···················································'T{rraio···ii,;1~·Ciio .. Rec.ebim.ei1io .. E.s.i<it1li·e;···:;···P·r·a·z~or············ .. ·················································· 
Cicio Financeiro ! Medio Recebimento) - Praza Media ! Quanta menar, melhor 

! Pagamenta ! 
-~-~~-;~···~-~~-;~·~·;:·~:·;·:···~~~;~· .. ;~~-~-~·;·~~~~i:·~~:~!i~~~ii~~-~···; .. ~;~~~--r~·~:·~t·~···:~·~:·;~···:·~·~~·~; 

1 1 

Quadro 4 - Formulas dos lndicadores de Rotatividade 

Fonte: Adaptado de Benedicta e Padoveze (2004) 

Os indicadores de Rotatividade sao muito relevantes, pais mostram as 

prazos de estoques, pagamentos e recebimentos empresariais, apresentando 

resultados importantes na tomada de decis6es gerenciais. Como pode ser 

visualizado no Quadro 4, com excessao do prazo de pagamento, os demais 

indicadores, quanta maior o prazo melhor para a empresa. 

Alem destas analises, sera apresentado a (1) Analise Horizontal e a (2) 

Analise Vertical, que podem ser analisadas no Balango Patrimonial quanta e no 
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Demonstrative de Resultado, permitindo a verificagao de diversos elementos e 

estabelecendo comparagoes entre os mesmos. 

Analise Horizontal (AH) 

Segundo Assaf Neto (2001 ), a Analise Horizontal consiste em urn processo 

de estudo que permite a avaliagao da evolugao verificada em diversos elementos do 

Balango Patrimonial, ao Iongo de determinados perfodos de tempo. 

Na ORE, a Analise Horizontal verifica o crescimento de custos e despesas 

em relagao ao volume de vendas, relacionando estes elementos ao resultado do 

exercfcio. 

0 principal objetivo da AH e verificar a tendencia passada e futura de cada 

valor contabil. 

Analise Vertical (AV) 

Assim como a Analise Horizontal, a Analise Vertical tambem e considerada 

urn processo de comparagao, aplicado a uma conta ou urn grupo de contas com urn 

valor relacionavel, que deve ser identificado no mesmo demonstrative. 

Para Assaf Neto (2001 ), dispondo destes valores em forma vertical, 

facilmente e possfvel identificar sua evolugao no decorrer do tempo. 

0 principal objetivo da AV e analisar a participagao percentual dos 

elementos nas estruturas contabeis. 

2.2 MODELO FLEURIET 

Partindo da experiencia francesa em gestao financeira, Michel Fleuriet, 

Ricardo Kehdy e Georges Blanc, desenvolveram urn modelo dinamico da gestao 

financeira das empresas, onde o mesmo foi adaptado na realidade brasileira. A 

proposta deste modelo e a reclassificagao gerencial para as contas do Balango, 

segundo sua natureza operacional ou financeira, sendo este processo essencial 

para a avaliagao das necessidades de capital de giro. Segundo Blane, Fleuriet e 

Kehdy (2003) houve urn levantamento do perfil das carencias financeiras das 
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empresas, onde ficou clara que a abordagem deste modele de analise deveria ser: 

(1) sintetica e globalizante, permitindo de forma rapid a a tomada de decisao; (2) 

incorporar os parametres de uma inflagao endemica a taxas elevadas; e (3) 

considerar uma economia em permanente crescimento. 

0 objetivo da Analise Dinamica pelo Modele Fleuriet e reestruturar a 

contabilidade empresarial, transformando seu enfoque tradicional para funcional, 

fornecendo aos gestores informag5es mais especfficas da realidade empresarial. A 

aceitagao deste Modele e verificada pelas empresas que cada vez mais estao 

utilizando este Modele de Analise em sua Gestae, realizando a reclassificagao da 

empresa e mensurando diversas variaveis atraves de calculos como Necessidade 

de Capital de Giro (NCG), Saldo de Tesouraria (ST) e Capital Circulante Lfquido 

(CCL). 

2.2.1 Etapas da Analise par meio do Modele Fleuriet 

A primeira fase neste metoda esta na apresentagao do Balango Patrimonial, 

onde as contas do Ativo e do Passive devem ser consideradas em relagao a 
realidade dinamica da empresa, sendo classificadas de acordo com o tempo que 

levam para realizar uma rotagao. Para Blane, Fleuriet e Kehdy (2003, p.7): 

Certas contas apresentam uma movimentac;:ao lenta, quando analisadas 
isoladamente au em relac;:ao ao conjunto de outras contas, que em uma 
analise de curta prazo, podem ser consideradas como "permanentes au 
nao cfclicas" (realizavel a Iongo prazo, investimentos, reserva de Iueras, 
etc). Outras contas estao relacionadas com o ciclo operacional do neg6cio 
e apresentam um movimento "continuo e cfclico" (estoques, clientes, 
fornecedores etc.). Finalmente, existem as contas que nao estao 
diretamente relacionadas com a operac;:ao apresentando movimento 
"descontfnuo e erratico" (disponfvel, tftulos negociaveis, duplicatas 
descontadas etc.). 

Desta forma, as contas do Ativo e do Passive podem ser classificadas como 

apresentado no Quadro 5: 
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Quadro 5-Os Ciclos no Balango Patrimonial 

Fonte: Blane, Fleuriet e Kehdy (2003). 
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Segundo Blane, Fleuriet e Kehdy (2003), as contas do Balango Patrimonial 

sao classificadas em: (1) Emiticas do Ativo; (2) Cfclicas do Ativo; (3) Nao Cfclicas do 

Ativo; (4) Erraticas do Passive; (5) Cfclicas do Passive; e (6) Nao Cfclicas do 

Passive. 

Erraticas do Ativo: contas de curto prazo, que nao sao obrigatoriamente renovaveis 

ou ligadas ao operacional da organizagao: 

Disponfvei/Numerarios em Caixa: valores que podem ser utilizados na 

movimentagao dos negocios ou convertidos imediatamente (caixa, bancos conta 

movimento, cheque em transite, cheques a receber, vales postais, numerarios em 

trans ito e depositos bancarios a vista); 

Tftulos Negociaveis/Bancos em Movimento: aplicag6es em valores mobiliarios 

negociaveis a curto prazo, com objetivo de absorver excesso de caixa e obter lucre 

(letras de cambio, letras imobiliarias, certificados de depositos, tftulos e valores 

imobiliarios e tftulos de livre circulagao); e 



20 

Outros Ativos de Curto Prazo/ Tftulos e Valores Mobiliarios: valores de curto prazo, 

nao classificados nos itens anteriores (letras a receber, tftulos a receber, valores a 

receber, dfvidas em liquidagao, bancos conta vinculada, contas correntes, devedores 

diversos e empresas coligadas). 

Clclicas do Ativo: contas de curto prazo, renovaveis e ligadas ao operacional da 

empresa: 

Clientes/Duplicatas a Receber: creditos a receber de clientes pela venda de 

mercadorias/produtos/servigos (contas a receber de clientes, duplicatas a receber, 

clientes, fregueses, contas a receber, tftulos a receber e contas correntes de 

clientes); 

Estogues de Produtos Acabados e em Andamento: compreende as mercadorias 

destinadas a venda, materiais adquiridos para sofrerem alteragoes no processo 

produtivo, assim como materiais de uso, consumo e reposigao, fundamentais ao 

funcionamento tecnico e administrative da empresa (mercadorias, inventarios, 

produtos acabados, produtos em elaboragao, materias-primas, materiais de 

fabricagao, embalagens, combustfvel, estoques, materiais diversos, material de 

expedients, almoxarifado, ferramentas, material de limpeza, adiantamentos a 

fornecedores, importagoes em andamento, mercadorias em transito); 

Despesas pagas antecipadamente: bens e servigos adquiridos pela empresa, nao 

utilizados na data do balango, onde sua apropriagao ocorrera no proximo exercfcio 

(depositos restitufveis, alugueis a veneer, comissoes pagas a veneer, premios de 

seguros a veneer, selos postais, materiais de expedients, impressos e material de 

limpeza). 

Nao Clclicas do Ativo: contas aplicadas pelo prazo superior de urn ano: 

Realizavel a Iongo prazo: valores com prazo de conversao superior a urn ano, nao 

classificadas em investimento, ativo imobilizado ou intangfvel (letras a receber, 

creditos com empresas subsidiarias ou coligadas, tftulos e valores, estoques 

vinculados, devedores diversos, creditos com diretores e creditos com acionistas); 

lnvestimento: aplicagoes permanentes e creditos, obtidos atraves de outras 

atividades (ag6es, aplicagoes por incentives fiscais, investimentos em outras 

empresas, participagoes em empresas coligadas, participagoes em empresas 
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controladas, terrenos, valores a receber em Iongo prazo e ap61ices e tftulos de 

renda); e 

lmobilizado: aplicagoes permanentes em bens destinados as manutengoes das 

atividades da empresa, divididos em tangfvel ou intangfvel (instalagoes, maquinas, 

equipamentos, m6veis e utensflios, terrenos, construgoes em andamento, marcas de 

fabrica, patentes, nome comercial e aviamento, importagoes em andamento e 

adiantamentos a fornecedores). 

Erraticas do Passivo: contas de curta prazo, que nao estao obrigatoriamente 

ligadas a operagao empresarial: 

Duplicatas descontadas: montante dos tftulos a credito da empresa, cuja posse e 

propriedade e transferida a instituigoes (endosso), em troca do valor dos tftulos, 

ap6s deduzidas as despesas incidentes sabre a operagao (duplicatas, valores e 

tftulos descontados); e 

Obriqacoes de curta prazo: obrigagoes de curta prazo, nao necessariamente ligadas 

a atividade operacional empresarial (emprestimos bancarios, tftulos a pagar, 

credores diversos, letras de cambia, financiamentos, credores no exterior, Impasto 

de Renda a pagar). 

Ciclicas do Passivo: contas de curta prazo, renovaveis e Iigas ao operacional da 

empresa: 

Fornecedores: obrigagoes de curta prazo, relacionadas a compra de mercadorias, 

materias-primas, utilizadas na atividade operacional empresarial (contas a pagar 

ligadas a produgao, fornecedores, vendedores, duplicatas a pagar, fornecimentos a 

pagar, credores par financiamento); e 

Outras obriqacoes de curta prazo: obrigagoes ligadas ao operacional e renovaveis 

(impastos a pagar sabre operagoes, ordenados a pagar, contribuigoes sociais a 

recolher). 

Nao Ciclicas do Passivo: contas componentes do Passivo permanente 

empresarial: 

Obriqacoes a Iongo prazo: obrigagoes que ultrapassam o prazo de urn ana (letras de 

cambia, tftulos a pagar, financiamentos, emprestimos, debentures a pagar, 

hipotecas); 
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Capital realizado: Capital Social empresarial constante dos estatutos registrados na 

Junta Comercial, se totalmente integralizado; 

Reservas de lucre: constitufdas a partir do lucre lfquido dos exercfcios (reserva legal, 

estatuaria, livre, para investimento e para protec;ao do ativo imobilizado); 

Reservas de capital: agio, renda de partes beneficiarias e bonus de subscric;ao, 

premio recebido na emissao de debentures, doac;6es e subvenc;6es para 

investimentos e correc;ao monetaria do capital realizado; e 

Reservas de reavaliacao: originadas de "novas avaliac;6es" de bens do ativo 

baseados em laudos aprovados pela Assembleia Geral (Reservas de reavaliac;ao do 

imobilizado e de estoques). 

2.2.2 lndicadores de Analise do Modele Fleuriet 

Ap6s a reclassificac;ao do Balanc;o Patrimonial, e possfvel calcular variaveis 

importantes na analise dinamica de uma empresa. Sao eles: (1) Necessidade de 

Capital de Giro; (2) Saldo de Tesouraria e (3) Capital Circulante Uquido. Ap6s o 

calculo dos mesmos, classifica-se a empresa de acordo com os resultados obtidos: 

(4) Tipos de Balanc;os, verificando qual e a situac;ao em que a mesma vive. Estes 

indicadores sao pec;as chaves para uma gestae financeira de sucesso. 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) 

A Necessidade de Capital de Giro (NCG) acontece quando as safdas de 

caixa ocorrem antes das entradas, criando uma necessidade de aplicac;ao 

permanente de fundos. Para Blane, Fleuriet e Kehdy (2003) a NCG e a diferenc;a 

positiva entre o somat6rio das Contas Cfclicas do Ativo e o somat6rio das Contas 

Cfclicas do Passive, considerada um conceito economico e nao uma definic;ao legal, 

e sensfvel as mudanc;as que ocorrem no ambiente economico a qual a empresa 

participa. 

A NCG pode ser positiva, quando o Ativo Cfclico e maier que o Passive 

Cfclico, apresentando demanda de neg6cios suficientes para o giro empresarial. 

Pode ser negativa quando o Passive Cfclico e maier que o Ativo Cfclico, nao 

possuindo recursos para o giro dos neg6cios. E ainda pode ser nula, quando o Ativo 
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e o Passivo Cfclicos sao iguais, nao necessitando de financiamento para o giro dos 

neg6cios. E importante lembrar que a NCG e diferente do Capital Circulante Uquido, 

ja que o Ativo e o Passivo Cfclicos constituem apenas uma parte do Ativo e Passivo 

Circulante. 

Saldo de Tesouraria (ST) 

0 Saldo de Tesouraria (ST) e definido como a diferenga entre o Ativo e o 

Passivo Erraticos. Segundo Assaf Neto (2001 ), o ST nao esta ligado diretamente as 

atividades operacionais da organizagao, porem, e uma maneira de verificar a 

capacidade interna para o financiamento do crescimento da atividade operacional da 

mesma. 

0 ST pode obter resultado positive, quando o Capital de Giro (COG) e 

suficiente para suprir as Necessidades de Capital de Giro, dispondo de caixa ou 

aplicagoes financeiras no mercado. Mas o ST pode ser negative, se a empresa 

utiliza fontes de recursos de curta prazo, financiando suas atividades operacionais. 

Quando isso acontece, mostra que a empresa nao possui capital de giro suficiente 

para suprir as Necessidades de Capital de Giro. E importante ressaltar que o Capital 

de Giro e obtido atraves da diferenga entre o Ativo e Passivo Nao Circulante, 

diferente do Capital Circulante Uquido, obtido atraves da diferenga do Ativo e 

Passivo Circulante. 

Empresas que apresentam ST negative, aumento da Necessidade de 

Capital de Giro maior que o de autofinanciamento e nao conseguem aumentar seu 

capital de giro por meio de fontes externas, apresentam o chamado "Efeito Tesoura". 

Capital Circulante Liquido (CCL) 

0 Capital Circulante Uquido (CCL) possui o mesmo valor que o Capital de 

Giro, sendo diferenciados apenas pela forma em que sao calculados, onde o Capital 

de Giro e a diferenga entre o Ativo e Passivo Nao Cfclico e o Capital Circulante 

Uquido e a diferenga entre o Ativo e Passivo Cfclico, porem ambos os resultados 

serao identicos. 
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Tipos de Balanc;os 

Nesta metodologia de analise, sao atribufdos aos Balangos aspectos 

particulares, que permitem enquadra-los em um dos 4 tipos, descritos a seguir: 

Tipo 1 : Neste Balango, a NCG e maier que o Capital de Giro, obtendo um ST 

negative, nao sendo considerada uma situagao grave, desde que a NCG apresente

se elevada par um determinado perfodo. 

Condigao: ST >CCL> NCG = Situagao Financeira de Excelente Liquidez 

Tipo 2: Ocorre o caso contrario do tipo 1. Neste caso a estrutura financeira da 

empresa e s61ida, pais possui um ST positive. 

Condigao: ST < CCL > NCG = Situagao Financeira S61ida 

Tipo 3: Neste tipo de Balango, ha insuficiencia de recursos para manutengao das 

atividades operacionais. De acordo com Blane, Fleuriet e Kehdy (2003) o Tipo 3, 

normalmente enquadra-se em empresas que lutam pela sobrevivencia e tendem a 

desaparecer, apresentando risco elevado de insolvencia, pais financia aplicag6es 

permanentes de fundos com fundos de curta prazo, que nao podem ser renovados. 

Condigao: ST <CCL< NCG = Situagao Financeira lnsatisfat6ria 

Tipo 4: Empresas com este Balango normalmente vendem mercadorias a vista e 

adquirem a prazo, como par exemplo, supermercados. Esta situagao e considerada 

pessima, pais o Capital de Giro e negative, onde a empresa utiliza fontes de curta 

prazo para financiar Ativos Nao Circulantes. 

Condigao: ST < CCL > NCG = Situagao Financeira Pessima 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia da pesquisa e o capftulo onde o estudo sera classificado de 

acordo com a forma em que a mesma foi realizada, sendo tambem apresentados 

todos OS paSSOS referentes a coleta de dados. 

3.1 CLASSIFICAQAO DA PESQUISA 

0 trabalho classifica-se como uma Pesquisa Descritiva, devido sua 

finalidade ser a busca de resolug6es para os problemas apresentados, melhorando 

os procedimentos analisados. Para Andrade (2002), neste tipo de pesquisa os fatos 

sao observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, nao havendo 

interferencia do pesquisador neles. 

Os procedimentos realizados para esta pesquisa enquadram-se como 

Documental realizada em uma empresa. Para Beuren (2003), a pesquisa 

documental baseia-se em materiais que nao receberam nenhum tipo de tratamento 

analftico e que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos do estudo, alem 

disso, urn grande desafio na pratica desta pesquisa e o grau de confianga sabre a 

veracidade dos documentos, fato que podera ser confirmado atraves de analises, 

realizando o cruzamento das informag6es. 

A tipologia de pesquisa quanta a abordagem do problema pode ser 

qualitativa ou quantitativa. Para compreender a diferenga entre as duas, basta 

destacar que na abordagem Qualitativa nao se emprega nenhum instrumento 

estatfstico para analise do problema. Para Richardson (1990), estudos qualitativos 

podem descrever a complexidade de determinados problemas, analisando a 

interagao das variaveis, compreendendo os processes dinamicos vividos pela 

sociedade. 
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3.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada par meio da pesquisa documental, tambem 

chamada de fontes primarias, que para Lakatos e Marconi (2002), e um metoda que 

trabalha com informagoes que nao receberam nenhum tratamento analftico. 

Os relat6rios disponibilizados pela empresa foram o ORE e Balango 

Patrimonial de 2008 a 2009. Os demais indicadores apresentados neste estudo, 

foram calculados com base nos dados, transformando os resultados em informagoes 

relevantes aoestudo de caso, fundamentando-os respectivamente. 
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4 DESCRICAO E ANALISE DOS DADOS 

Neste capitulo serao apresentados os relat6rios contabeis da empresa, 

identificando atraves dos resultados dos lndicadores de Liquidez, de Estrutura e de 

Endividamento, de Resultado e de Rotatividade, a situagao em que se encontra, 

analisando detalhadamente cada urn dos t6picos. 

4.1 DESCRICAO DA EMPRESA 

A Agropecuaria iniciou suas atividades em 1985, mas apenas em 1998 

tornou-se uma empresa s61ida, organizada e profissional, tendo como missao 

contribuir para a produgao sustentavel de alimentos de qualidade, promovendo o 

crescimento economico com a utilizagao de produtos biotecnologicamente 

evolufdos. Na busca de oferecer alternativas ao produtor, o grupo optou pela troca 

de insumos por graos, o que a levou a participar do mercado de comercializagao de 

graos. 

Para disputar neste mercado, a agropecuana realiza eventos, expondo 

novidades a seus clientes e parceiros, esclarecendo duvidas durante palestras e ao 

mesmo tempo adquirindo conhecimento sobre as novidades tecnol6gicas no campo. 

A empresa tambem conta com o apoio de urn laborat6rio de sementes, que testa a 

qualidade das sementes comercializadas, garantindo a germinagao do produto, 

auxiliando o reprodutor a ter mais seguranga na rentabilidade de sua safra. Na 

Figura 2, pode-se melhor visualizar a estrutura da empresa em estudo. 
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Figura 2 - Organograma da Agropecuaria 

Hoje, a rede conta com oito lojas e tres pontos de apoio (Agrfcola, Nutrigao e 

Saude Animal), alem de uma equipe com mais de 50 profissionais das areas de 

Agronomia, Veterinaria e Administragao, distribufdos para melhor atender a seus 

clientes. 

4.2 ANALISE FINANCEIRA DO BALANQO PATRIMONIAL 

No Quadro 6 sera apresentado o Balango Patrimonial (BP) 2008 e 2009 da 

Agropecuaria em estudo, reclassificado de acordo com a Lei 6.404/76, assim como a 

Analise Vertical (AV) de ambos os anos e Analise Horizontal (AH) realizada entre os 

perfodos. 
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BALANCO 2008 ! 2009 
ATIVO 2008 AV 2009 AV AH 
ATIVO CIRCULANTE 44.913.031 95% 57.519.028 96% 28% 
Disponivel 273.628 1% 192.281 0% -30% 

Caixa e Bancos 273.628 1% 192.281 0% -30% 
Operacional 47.417.868 100% 59.592.642 99% 26% 

Dupl. Receber Liquido 29.594.628 62% 41.555.565 69% 40% 
Prov. Devedor Duvidoso (2.778.465) -6% (2.265.895) -4% -18% 
Estoques 15.264.085 32% 13.461.324 22% -12% 
Outros 2.559.155 5% 4.575.753 8% 79% 

ATIVO Nii.O CIRCULANTE - 0% - 0%, 0% 
Permanente 2.545.677 5'' ,, 2.401.596 4% -6% 

lnvestimento 44.491 0% 58.108 0% 31% 
lmobilizado 2.501.186 5% 2.343.488 4% -6% 

Tot<1l do Ativo 47.458.708 100% 59.920.624 100% 26% 

PASSIVO 2008 AV 2009 AV AH 
PASSIVO CIRCULANTE 43.814.163 92% 56.505.446 94% 29% 
F ornecedores 33.071.303 70% 41.376.835 69% 25% 
Emprestimos e Financiamentos 5.691.239 12% 10.097.972 17% 77% 
Impasto de Renda e Contribui~ao Social Diferidos 1.199.545 3% 1.072.480 2% -11% 
Outras Contas a Pagar 3.852.076 8% 3.958.159 7% 3% 

PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.632.817 6% 2.271.356 4% -14% 
Obriga~oes Tributarias 2.632.817 6% 2.271.356 4% -14% 

0% 
CAPITAL DE TERCEIROS 46.446.980 98% 58.776.802 98% 27% 

PATRIMONIO LiQUIDO 1.011.728 2% 1.143.822 2%1 13% 
Capital Social 1.000.000 2% 1.000.000 2% 0% 
Reservas de Lucros (248.D92) -1% (25.913) 0% -90% 
Resultado do Exercicio 259.820 1% 169.735 0% -35% 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LiQUIDO 47.458.708 100% 59.920.624 100% 26% 

Quadro 6 - Balango Patrimonial de 2008 a 2009 

Entende-se par Capital de Giro, o conjunto de valores necessaries para a 

empresa fazer seus neg6cios acontecerem. De acordo com Hoji (2006), Capital de 

Giro e tambem conhecido como Capital Circulante, ou seja, sao os recursos 

aplicados em Ativo Circulante, que sofrem transformagoes constantes dentro da 

organizagao. 

Capital de Giro e urn conceito economico-financeiro, nao sendo considerada 

uma definigao legal. Esta conta pode obter resultado negative, o que significa que a 

empresa possui Ativo permanents maior que o Passive Permanents, financiando 

parte de seu Ativo Permanents com fundos de curta prazo. 0 COG da Agropecuaria 

em 2008 totalizou o valor de R$ 273.628,00, caindo 30 % em 2009, alcangando 

apenas R$ 192.281,00. 

Na Figura 3, sao apresentados os Balangos de 2008 e 2009, possibilitando a 

visualizagao da distribuigao patrimonial em ambos os perfodos. 
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·Balan~o Pat rimonia l 2009 

Figura 3 - Balango Patrimonial de 2008 a 2009 

Em 2008, as origens de recursos de Capital de terceiros alcangam 98°/o, 

sendo 92°/o a curto prazo e 6°/o a Iongo prazo, sendo apenas 2°/o de Capital Proprio. 

No ano de 2009, o percentual de Capital de terceiros permaneceu o mesmo, 

alterando apenas a participagao do curto prazo que subiu para 94°/o e a Iongo prazo 

diminuiu para 4°/o. 

As origens de recursos a Iongo prazo, levando em consideragao a base de 

2008, teve variagao negativa de 14°/o em 2009. Verifica-se que houve uma variagao 

dentre os perfodos de 2008 e 2009 quanta aos financiamentos realizados. Em 2008, 

as aplicagoes no Ativo Circulante representam 95°/o do Ativo total e o Realizavel a 

Longo Prazo representa 5°/o. 

Em 2009, houve uma aplicagao de 96°/o no Ativo Circulante, sendo 4°/o em 

Iongo prazo, conforme pode ser verificado na Figura 3. 
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Figura 4- Variag6es do Ativo e Passive 

Em 2008, o Ativo da Agropecuaria em estudo apresentou um valor de R$ 

47.458.708,00, o Passive somou R$ 46.466.980,00, acrescido ao PL de R$ 

1.011.728,00, totalizando o valor de R$ 47.458.708,00, representando o equilfbrio 

entre as partes. Em 2009, o Ativo alcangou um valor de R$ 59.920.624,00, o Passive 

somou R$ 58.776.802,00, acrescido ao PL de R$ 1.143.822,00, totalizando o valor 

de R$ 58.776.802,00. 

Como pode ser verificado na Figura 4, o Ativo e o Passive Circulante 

sofreram um consideravel aumento em 2009. 0 PL e o Ativo e Passive Nao 

Circulante, permaneceram na mesma media de 2008. 

4.3 ANALISE ECONOMICA OA ORE 

A Oemonstragao de Resultado do Exercfcio e uma demonstragao contabil, 

que fornece informag6es sobre o resultado de um exercfcio, seja lucro ou prejufzo, 

atraves da apuragao de todas as despesas e receitas. No Quadro 7, sera 

apresentado a ORE 2008 e 2009 da Agropecuaria, acompanhada da AV e AH de 

ambos os perfodos. 



32 

DEMONSTRACAO DO RESULT ADO DO EXERCICIO- 2008/2009 
2008 AV 2009 AV AH 

RECEITA BRUT A DAS VENDAS 71.550.022 100% 81.061.219 100% 13% 

RECEITA LiQUIDA DAS VENDAS 67.277.087 100% 71.221.351 100% 60' '0 

CMV/CPI 54.749.911 81% 55.364.666 78% 1% 

LUCRO BRUTO 12.527.176 19% 15.856.685 22% 27% 

RECEITAS f DESPESAS OPERACIONAIS 12.157.914 18% 15.603.100 22% 28% 
Despesas Comerciais 2.352.822 3% 3.853.284 5% 64% 
Despesas Administrativas 5.486.077 8% 5.924.629 8% 8% 
Depreciagoes/Amortizagoes 835.955 1% 724.887 1% -13% 
Financeiras Liquidas 2.139.751 3% 5.845.048 8% 173% 
Outros 1.343.309 2% (744.748) -1% -155% 

LUCRO!PREJUiZO OPERAtiONAL ANTES DO RESULT ADO 369.262 0,55% 253.585 0,36% -31% 

Prov. lmposto de Renda e Contr. Social 109.442 0,16% 83.850 0,12% -23% 

LUCROIPREJUiZO APOS PROVISOES 259.820 0,39% 169.735 0,24% -35% 

LUCRO OU PREJUiZO LIOUiDO 259.820 0,39% 169.735 0,24% -35% 

Quadro 7 - Demonstragao do Resultado de 2008 a 2009 

A Agropecuaria no ano de 2008 apresentou urn Lucro Operacional de 0,55% 

em relagao a Receita Uquida. Os Custos dos produtos vendidos equivalem a 81% e 

as Despesas Operacionais, deduzindo as Receitas Operacionais somam 18%. 0 

Lucro do perfodo equivale a 0,39% da Receita Uquida sendo que o IRPJ (Impasto 

de Renda Pessoa Jurfdica) e CSLL (Contribuigao Social Sobre Lucro Uquido) 

representam juntos 0, 16%. 

Em 2009, a empresa demonstrou urn Lucro Operacional de 0,36% em 

relagao a Receita Lfquida. Os Custos dos produtos vendidos representam 78%. Ja 

as Receitas Operacionais, deduzindo o valor das Despesas Operacionais equivalem 

21 ,9%. 0 Lucro Lfquido equivale 0,24%, sendo que o IRPJ e o CSLL representam 

0,12% da Receita Uquida. 

Na Figura 5 visualiza-se a ORE de cada perfodo, podendo verificar a 

contribuigao de cada item no demonstrative. 
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Figura 5 - Analise de Demonstrative dos Resultados de 2008 a 2009 

Analisa-se que a Receita Bruta de Vendas cresceu de 2008 para 2009. Os 

custos dos produtos sofreram uma pequena redugao, porem, as Despesas 

Operacionais cresceram e o Luera Lfquido diminuiu, sendo necessaria descobrir 

onde esta o aumento significative destas despesas, procurando uma forma de 

racionalizar as mesmas. Esta queda do Luera Lfquido pode ser mais bem 

visualizada na Figura 6. 
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Figura 6- Evolugao do Luera Lfquido 

Pode-se verificar que a empresa obteve o Resultado do Exercfcio de 2008 

positivo, totalizando um Luera total de R$ 259.820,00. Em relagao a 2009 teve uma 

queda de 35°/o, alcangando apenas R$ 169.735,00. Esse resultado, apesar de 

positivo e preocupante, pais a empresa esta obtendo uma queda de resultado 

significativa de um perfodo para outro, mesmo possuindo aumento de suas receitas, 
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ou seja, ha algum item em seu balango que esta ocupando urn maior percentual se 

comparado a 2008. Os motivos podem ser variados, desde despesas 

operacional/administrativa que aumentaram o custo da mercadoria que subiu ou 

ainda algum efeito externo do mercado. 

4.4 ANALISE POR MEIO DE INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS 

A analise por meio de indicadores e uma das tecnicas mais utilizadas pelos 

analistas, que procuram relacionar elementos que compoem as demonstragoes 

financeiras e contabeis de uma empresa. 

Serao apresentados OS principais indicadores economico-financeiros, que 

estao divididos em quatro grupos de analises: (1) lndicadores de Liquidez; (2) 

lndicadores de Estrutura e Endividamento, (3) lndicadores de Resultado e (4) 

lndicadores de Rotatividade. lniciando as analises, serao apresentados OS 

lndicadores de Liquidez que mostram a situagao de rentabilidade da empresa a 

curto e Iongo prazo, conforme Quadro 8. 

GRUPOS 
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Liquidez Corrente 

Liquidez Geral 

Quadro 8 -lndicadores de Liquidez 

2008 2009 

0.01 0.00 

0.78 

1,02 

0,98 

Atraves do Quadro 8, pode-se analisar que com relagao a Liquidez lmediata, 

no anode 2008 a empresa tern para cada R$ 1,00 de dfvida exigida a curto prazo, 

R$ 0,01 de disponibilidades para quitar esta obrigagao. No ano de 2009 este 

indicador diminui para R$ 0,00. Este indicador nao e muito relevante, pois mostra o 
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quanto a empresa possui de disponibilidades hoje para quitar obrigag6es que 

· vencem em ate 360 dias. A Liquidez lmediata da Agropecuaria nos dois anos 

manteve-se abaixo de 0,25, isso significa que a empresa esta se endividando com 

financiamentos em curto prazo. 

Quanto a Liquidez Seca, em 2008 para cada R$ 1 ,00 de Passive Circulante 

a empresa possui R$0,68, aumentando em 2009 para R$ 0,78. A Liquidez Seca e 

desfavoravel nos dois anos, pelo fato de nao ultrapassar a 1 ,00. Desta forma, a 

empresa nao consegue saldar toda sua dfvida a curto prazo, realizando o Ativo 

Circulante e excluindo um dos itens de maior risco de realizagao, os Estoques. 

0 fndice da Liquidez Corrente, a empresa em 2008 possui R$ 1 ,03 de ativo 

circulante para cada R$ 1 ,00 de dfvida a curto prazo. Em 2009 cai para R$ 1 ,02. 

Este indicador mostra uma boa situagao financeira da empresa, pela possibilidade 

de saldar seus compromissos a curto prazo, mostra tambem que a empresa possui 

Capital de Giro Llquido, pois seus Indices ultrapassam a 1, porem, tomar decis6es 

apenas baseadas neste resultado e bastante arriscado. 

E por fim , a Liquidez Geral , mostra que para cada R$ 1 ,00 de dlvida total no 

ano de 2008, a empresa possui R$ 0,97 de Ativo Circulante e Realizavel a Longo 

Prazo para saldar essas dlvidas. No segundo ano este indicador aumenta para R$ 

0,98. Nos dois anos observa-se que os Indices nao ultrap~ssam a 1, logo a empresa 

nao consegue pagar seus compromissos com terceiros. 

Na Figura 7, e posslvel verificar que o indicador que obteve maior 

crescimento e a Liquidez Seca. 
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Figura 7 - lndicadores de Liquidez 
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Apos a Analise dos indicadores de Liquidez, serao verificados os indicadores 

de Estrutura e Endividamento. Estes indicadores sao importantes para medir a 

composigao das fontes de recursos empresariais, mostrando a relagao de 

dependencia da empresa com capitais de terceiros, conforme visualizado no Quadro 

9. 
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Quadro 9 -lndicadores de Estrutura e Endividamento 

0 indicador referente a Participagao do Capital de terceiros, apresenta 

Indices altfssimos. Em 2008 a empresa tinha para cada R$ 1 00,00 de Capital 

Proprio investido, 4591% tom ado de Capital de terceiros. No ano de 2009, este 

percentual aumenta para 5139%, evidenciando o elevado crescimento do 

endividamento da empresa de urn perfodo para outre. 

Em relagao a Composigao das Exigibilidades, da dfvida total que a empresa 

possui em 2008, 94% vencem a curto prazo e em 2009 aumentam para 96%. Esta 

situagao e desfavoravel, prejudicando sua Liquidez Corrente. 

Quante a lmobilizagao de Recursos Proprios, para cada R$ 1 00,00 de 

Capital Proprio a Agropecuaria possui R$ 252,00 aplicados no Ativo Permanents. 

Em 2009 houve uma redugao para R$ 21 0,00. Este indicador mostra que a empresa 

possui Capital de Giro Proprio. 

Observando a Figura 8, nota-se a elevada participagao de Capital de 

terceiros dentro da empresa, mostrando uma situagao desconfortavel, devido este 

indicador representar o endividamento da mesma. 
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37 

Em seguida, apresentaremos os indicadores de Resultados. Os mesmos 

mostram a rentabilidade empresarial , comparando o Luera com o Ativo, 

considerando que e o Ativo da empresa que gera Receita e consequentemente o 

Iuera, conforme Quadro 1 0. 
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Quadro 10- lndicadores de Resultados 

Em re lagao a Margem Lfquida, para cada R$ 1 00,00 vendido no primeiro 

ano, a empresa obteve Iuera de 0,39°/o, tendo uma redugao significativa no ano de 

2009 para 0,24°/o. Este indicador mostra que a empresa esteve bastante vulneravel 

mediante os custos e as despesas operacionais, apresentando um Iuera 

relativamente pequeno diante de sua receita. 
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A Rentabilidade do Patrim6nio Lfquido, a cada R$ 1 00,00 de Capital Proprio 

Media investido, a empresa obteve um Luera de 26°/o em 2008 que caiu para 15°/o 

em 2009. Neste ultimo ano a empresa diminuiu sua rentabilidade, porem, para medir 

a real situagao, deve-se comparar o indicador com a taxa de rendimentos 

alternatives no mercado. 

Quanta a Rentabilidade do Ativo, a Agropecuaria em 2008 obteve um Luera 

de 1 °/o em relagao as aplicag5es media totais. 0 mesmo teve uma queda no ano de 

2009 alcangando 0,28°/o.Este indicador mede a eficacia geral da administragao de 

uma empresa em termos de geragao de Iueras com os ativos disponfveis. 

Por tim no indicador de Produtividade, a empresa girou em 2009 seu Ativo 

total em 1 ,42 vezes, e em 2009 1, 19. Tal fndice mostra o giro de vend as em relagao 

ao que foi investido na empresa. 
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Figura 9- lndicadores de Resultado 

Dentre os indicadores da Analise Econ6mica, constata-se na Figura 9 que a 

Rentabilidade do PL, apresenta maiores percentuais, porem teve uma queda 

consideravel de 13°/o em 2009, sendo necessaria estar atento aos motivos que 

levaram a este resultado. 

Para finalizar a Analise por meio de indicadores, serao apresentados os 

Prazos Medias, calculos fundamentais para o conhecimento do Cicio Operacional e 

financeiro da empresa, obtendo atraves dos resultados, informag5es importantes 

para a tomada de decis5es gerenciais, conforme Quadro 11 . 



39 

GRUPOS DENOMINA<;Ao FORMULAS ANALISE 

U R 
[} 0 
I T 

C A 

A T 
[} 1 
0 v 
R I 
E 0 
S A 

[} 

[} f 

f 

Praza Medic de ! Duplicatas a receber . 
Recebimenta ! ! Quanta menoc melhor 

·····················································f···································y·~-~~-~-~---~-~9.Y.~9..~.~ ............................ :~ .. :~.§.9 ..... j .................................................................. . 
Praza 1•1edio de ! Farnecedores ! . 

Pagamenta ! ! Quanta maiOL melhar 
! Camnras x 360 ! ·····················································oO-····································································r. ............................................................. : ................................................................. .. 

~~oM~~ !.! i.! 

R N Estogues 
enovafao ! ! Quante menor. melhar 
Estoque ! CMV x 360 ! 

·····················································.0.····································································································································=············································· .. ··· ................ . ! {Prazo Medio Recebimenta Estoque + Prazo ! 
Cicio Financeira ! rvledio Recebimento) - Prazo Media ! Quanto menor. melhor 

i Pagamento i · 
··~;:·;:···~·~:~·;:·~-;~~-~-~r~-~-~~~---~~~-~~;·~~~~ii·~~:~~~~~i~i~·~;·~---~---~~~~-~--r~::~~~·:··~~-~-~·::.···~~:·;~:~· 

~ ' ~ 

Quadro 11 - lndicadores de Rotatividade 

0 prazo media de recebimento identifica quanta tempo a empresa espera 

para receber suas duplicatas. 0 resultado obtido nao foi satisfat6rio, chegando a 158 

dias em 2008, aumentando para 21 0 dias em 2009. 

0 prazo media de pagamento evidencia quanta tempo leva-se para a 

organizagao quitar suas compras. Devido a falta de informag5es sabre o estoque do 

anode 2007, nao foi possfvel realizar o calculo em 2008, porem em 2009 a empresa 

teve urn resultado alto, levando 261 dias para quitar suas compras. 

Com relagao ao prazo media de renovagao de estoque, o mesmo identifica o 

tempo media que a empresa leva para girar seu estoque, e quanta menor o 

resultado, melhor para a empresa. 0 resultado obtido foi de 1 00 dias em 2008, tendo 

uma pequena melhora em 2009, caindo para 88 dias. 

Quanta ao Cicio Operacional e Financeiro, verifica-se que a empresa nao 

conseguiu manter o ciclo operacional e financeiro sincronizados nos dois anos, isto 

porque o pagamento de compras de materia-prima nao ocorreu ao mesmo tempo do 

recebimento das vendas. 0 grande prazo dado aos clientes aumentou o ciclo 

operacional em 2009. Na Figura 1 0, estes valores podem ser melhor visualizados. 
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Observa-se que o prazo medic de recebimento aumentou, enquanto o prazo 

medic de renovagao de estoque diminuiu. Ainda na Figura 10, podemos visualizar 

que a empresa consegue sustentar o ciclo financeiro , tendo como fonte de recursos, 

o aumento do capital proprio. 

Seu prazo medic de renovagao de estoque (PMRE) em 2009 e de 88 dias, 

somado ao prazo medic de recebimento das vendas (PMRV), 210, totaliza 298 dias 

(ciclo operacional). 0 prazo medic de pagamento de compras (PMPC) e 261 dias, 

ou seja, nao ha folga financeira para a empresa honrar suas dlvidas, mostrando uma 

situagao totalmente desfavoravel. 

4.5 ANALISE DINAMICA PELO MODELO FLEURIET 

0 Balango Patrimonial da Agropecuaria em estudo sera reclassificado de 

acordo com a Analise Dinamica do Modele Fleuriet, considerando a velocidade com 

que as contas se movimentam dentro da organizagao. 
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BALANCO -ANALISE DINAMICA - MODELO FLEURIET 
ATIVO 2008 2009 
ATICO CIRCULA.NTE FINANCEIRO- ACF 2.832.783 4.768.034 

Caixa e Bancos 273.628 192.281 
Outras Contas a Receber 2.559.155 4.575.753 

ATICO CIRCULA.NTE cfCLICO- ACC 42.080.248 52.750.994 
Clientes 26.816.163 39.289.670 
Estoques 15.264.085 13.461.324 

ATIVO NAO CIRCULA.NTE- ANC 2.545.677 2.401.596 
lnvestimentos 44.491 58.108 
lmobilizado 2.501.186 2.343.488 

TOTAL DO ATIVO 47.458.708 59.920.624 
PASSIVO 2008 2009 
PASSIVO CIRCULA.NTE OPERACIONAL- PCO 10.742.860 15.128.611 

Emprestimos e Financiamentos 5.691.239 1 0.097.972 
Impasto de Renda e Contribui~ao Social Diferidos 1.199.545 1.072.480 
Outras Contas a Pagar 3.852.076 3.958.159 

PASSIVO CIRCULA.NTE C[CLICO- PCC 33.071.303 41.376.835 
Fornecedores 33.071.303 41.376.835 

PASSIVO NAO CIRCULA.NTE- PNC 3.644.545 3.415.178 
Obriga~oes Tributarias 2.632.817 2.271.356 
Capital Social 1.000.000 1.000.000 
Reservas (248.092) (25.913) 
Resultado do Exercfcio 259.820 169.735 

TOTAL DO PASSIVO 47.458.708 59.920.624 

Quadro 12 - Balango Patrimonial de 2008 a 2009 - Analise Dinamica 

0 Balango Patrimonial tradicional de uma empresa pode oferecer uma serie 

de vantagens, porem, nao e suficiente para se realizar uma Analise Dinamica da 

situagao economica e financeira da mesma. De uma forma geral, pode-se dizer que 

as contas do Ativo e Passive da empresa, renovam-se constantemente, a medida 

que as operag6es da mesma sao realizadas. Este fato baseou-se para se 

desenvolver uma nova classificagao horizontal, enfatizando os ciclos financeiros e 

economicos da organizagao, fornecendo dados e informag6es importantes para a 

Analise Dinamica, como pode ser verificada no Quadro 12, apresentado nesta 

pagina. 

As contas estao classificadas de acordo com o seu ciclo. Algumas contas 

possuem uma movimentagao lenta, se analisadas isoladamente ou em conjunto com 

outras, podendo ser classificadas como permanentes ou nao cfclicas em analise de 

curto prazo. Outras estao associadas ao Cicio Operacional, apresentando uma 

rotagao cfclica e contfnua. Ao comparar os dois tipos de Balango, verificamos estas 

diferengas, como por exemplo, a conta fornecedores que passou do Passive 

Circulante para o Passive Circulante Cfclico, a conta emprestimos que alterou do 
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Passivo Exigfvel a Longo Prazo para Passivo Nao Circulante, as contas caixa e 

estoques que mudaram do Ativo Circulante para o Ativo Circulante Financeiro e 

Ativo Circulante Cfclico, respectivamente, entre outras mudangas. 

A reclassificagao do Balango Patrimonial, pela Analise Dinamica, pode ser 

melhor visualizada demonstrada na Figura 11. 

2008 2009. 

Figura 11 - Analise Dinamica de 2008 a 2009 

Verifica-se que na analise dinamica da Agropecuaria, o ACC predomina em 

ambos os anos, sendo maior que o PCC, resultando num Saldo de Tesouraria 

positive, que veremos na sequencia da Analise. Alem disso, com a reestruturagao 

apresentada anteriormente, serao calculadas as variaveis ST, CCL e NCG, tambem 

componentes da Analise Dinamica, conforme apresentado na Figura 12 
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A. t~~~o 2oos ANO 2009 
Sl = ACF PCO Sl = ACF PCO 
ST = 2.832.7:\B - 10."'42 860 ST = 4 7<53 034 15 128.611 
ST = (7 ':H0 . 077 ~ ST = {1 0.360.577) 

NCG = A.CC PCC NCG = ACC PCC 
NCG= 42 060.248 3'3 071 .303 NCG= 52.750 .994 41 376.835 
NCG= !ltJCUL945 NCG= 11 .374.159 

CCL= ST ,f. lOG CCL"" ST + lOG 
CCL;; (7 . 9 1&1 ~77) • 9.008.945 CCL ;;; {10.3$0.577) + 11.374.159 
CCL ·= 1 . 1J~8 . BE8 CCL = 1.013.582 

Figura 12- Calculos do ST, NCG e CCL de 2008 a 2009 

Analisando os calculos acima, nota-se que em ambos os anos, a empresa 

apresenta ST negative e NCG I CCL positives. As variag6es destes indicadores 

podem ser verificadas na Figura 13. 

Varia.;:ao do S T x. NGG x. CCL 

15 .. 000.000 

•J 0. 000.000 

:E 5 .. 000 .000 -+-ST 

""'" .. ..... 
0:::: -e-NCG 

= 2008 LLi (5.000 . 000) 
~CCL 

CJO 000 .000) 

(15. OCIO .DOOJ 
Anos. 

Figura 13 - Variagao do ST x NCG x c ·cL 

Observa-se que o ST alem de ser negative em ambos os perfodos, sofre 

uma significativa queda em 2009, o que nao representa uma situagao confortavel 

para a empresa, ja que este indicador representa a margem de seguranga 

financeira. A NCG obteve urn consideravel aumento, evidenciando as mudangas 

ocorridas no neg6cio . 0 CCL sofre uma pequena alteragao, entretanto negativa, que 

deve ser observada atentamente, devido o mesmo representar a Liquidez 

empresarial. 
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De acordo com os resultados obtidos, ainda dentro da Analise Dinamica de 

Fleuriet, podem-se classificar as empresas, verificando qual e a sua situagao 

financeira da mesma. 

Em ambos os anos, a Agropecuaria apresentou uma estrutura de Balango 

Tipo Ill, que indica uma situagao financeira insatisfat6ria, onde a condigao e que o 

ST seja menor que o CCI e este menor que a NCG, situagao tfpica de empresas que 

lutam pela sua sobrevivencia. Este tipo de empresa tende a desaparecer e 

apresenta risco de insolvencia alto, pois financia suas aplicagoes permanentes de 

fundos, com reservas de curto prazo, devido a insuficiencia de recursos 

operacionais. 

4.6 RELA<;AO DOS INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS E DO MODELO 

FLEURIET COM A CRISE ECONOMICA DOS ESTADOS UNIDOS NO PERfODO 

DE 2008 A 2009 

A crise mundial dos Estados Unidos de 2008 a 2009 afetou todo o mercado 

Brasileiro e muitas empresas ainda sentem seus efeitos, quando o assunto e 

concessao de creditos. A falta de credito provocada pela crise agravou a situagao 

financeira do setor Agropecuario, no momento em que eles se preparavam para a 

proxima safra, dificultando a compra de insumos e atrasando a produgao. Alem 

disso, dentro deste setor muitos insumos sao importados, como por exemplo, 

fertilizantes, o que tambem dificultou o tramite devido ao encarecimento do D61ar. 

Diante destes acontecimentos, o que era esperado pelos agropecuaristas 

realmente aconteceu. 0 custo de produgao alto, a falta de credito, as dificuldades de 

importagoes de insumos, ocasionou urn desequilfbrio ente receitas e despesas na 

safra de 2009. 

Este cenario pede ser visualizado nas analises realizadas neste trabalho, 

referents a Agropecuaria e verificou-se no Balango Patrimonial de 2008 para 2009, 

que o valor disponfvel em caixa eo ativo permanents diminufram. Em contrapartida, 

o Passivo Circulante cresceu e as despesas com financiamentos e emprestimos 

sofreram urn aumento de 77%. Estes resultados mostram a situagao financeira 

insatisfat6ria em que a empresa se encontra. Ela se endividou em curto prazo, 
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vendeu parte de seu Ativo imobilizado e mesmo assim esta em 2009 com 30% a 

menos de caixa do que em 2008. 

Analisando o ORE, verificou-se que a empresa obteve 13% de aumento em 

suas receitas, 27% de aumento em seu Lucro Bruto, porem aumentou suas 

Despesas Operacionais em 28%, alcangando ao final da analise um prejufzo lfquido 

de 35%. 

Os resultados denotam preocupagao, confirmado tambem pelo indicador da 

Composigao das Exigibilidades, um endividamento a curta prazo de 96%. 

Os problemas decorrentes da criss desestruturaram a empresa, que nao 

soube lidar com a falta de credito e se endividou a curta prazo. E apesar de ter 

obtido bons Indices de receita, os mesmos nao foram suficientes para honrar os 

compromissos financeiros. Caso nao haja um plano de agao para se recuperar desta 

situagao, pode ocorrer um maior agravamento destes numeros, e levar a empresa a 

desaparecer do mercado Agropecuario. Conforms a classificagao de Balangos 

apresentados, a Agropecuaria esta no grupo 3, onde as empresas participantes 

deste grupo possuem risco elevado de insolvencia e lutam pela sua sobrevivencia. 
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5 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Neste capftulo, apresenta-se a parte final do estudo: (1) Conclusoes e (2) 

Recomendagoes, onde respectivamente sera evidenciada a resolugao da questao 

de pesquisa e tambem em qual parte os objetivos especfficos foram atendidos, logo 

ap6s serao destacadas as recomendagoes e sugestoes para continuidade da 

pesquisa. 

5.1 CONCLUSOES 

A Agropecuaria em estudo apresenta grave desestruturagao financeira, 

cenario comum em empresas atingidas pela crise mundial dos Estados Unidos de 

2008/2009. Diante desta situagao, selecionou-se estudar o comportamento dos 

indicadores economico-financeiros tradicionais e no Modelo Fleuriet em uma 

agropecuaria situada em Mato Grosso do Sui no perfodo de 2008 a 2009. 

Ao verificar o comportamento dos indicadores financeiros, estruturais, 

economicos e de prazos medias, confirmou-se a preocupante situagao financeira em 

que a Agropecuaria se encontra. Com o mercado instavel ocasionado pela crise 

economica dos Estados Unidos, a empresa obteve dificuldade de credito de 

importagoes, levando a um alto fndice de endividamento, de participagao de capital 

de terceiros, diminuigao do ativo circulante, e o mais grave, queda brusca do Iuera 

lfquido. 

Para verificar esta realidade, realizou-se alem da Analise Economico

Financeira tradicional, a Analise Dinamica pelo Modelo Fleuriet, onde o Balango 

Patrimonial foi reestruturado de acordo com a natureza operacional das contas, 

buscando visualizar a capacidade de captar recursos e de investimento, obtendo 

entao, retornos maiores em relagao aos custos. Ainda dentro da analise dinamica, 

puderam ser calculados outros indicadores como ST, NCG e CCL. Os resultados 

obtidos ap6s a aplicagao do Modelo Fleuriet confirmam a situagao da Agropecuaria, 

onde apresenta ST negativo, sendo este menor que o CCL e este menor que a 

NCG, numeros que evidenciam uma insolvencia empresarial e uma luta pela 

sobrevivencia no mercado. 
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Ap6s comprovada a situagao financeira insatisfat6ria da Agropecuaria, 

sugere-se que a mesma adote em sua retina financeira, os indicadores 

apresentados, inclusive da Analise Dinamica, para que os resultados possam ser 

mais facilmente visualizados e tambem para que contribuam nas decis6es 

gerenciais. A reestruturagao do Balango Patrimonial e uma boa sugestao a ser 

adotada, ja que o mesmo mostra de uma forma geral as contas, a medida que as 

operag6es sao realizadas. Acredita-se que uma redugao de despesas operacionais, 

a busca par maiores prazos de pagamento com fornecedores, emprestimos a Iongo 

prazo, contribuam para uma melhoria na situagao atual, buscando melhores 

resultados para os pr6ximos perfodos, assim como a quitagao dos emprestimos a 
curta prazo. Com a auditoria nos gastos e centrale financeiro, a empresa tende a se 

recuperar, pais conta com as perspectivas favoraveis do mercado agropecuario, 

devido ao seu crescimento nos ultimos anos. 

5.2 RECOMENDACOES 

Recomenda-se realizar estudo em outras empresas do ramo Agropecuario, 

tendo com base de pesquisa a metodologia da Analise Economico-Financeira, 

comparando os indicadores entre si, alem de aplicar outros metodos de analise, 

como par exemplo, Analise Dinamica pelo Modele Fleuriet. 



48 

REFERENCIAS 

ANDRADE, M. M. de. Como preparar trabalhos para cursos de p6s-gradua~ao: 
nogoes praticas. 5. ed. Sao Paulo: Atlas, 2002. 

ASSAF NETO, A. Estrutura de Balan~os: Urn Enfoque Economico-financeiro. 6. ed. 
Sao Paulo: Atlas, 2001. 

BENEDICTO, G. C. de; PADOVEZE, C. L. Analise das Demonstra~oes 
Financeiras. Sao Paulo: Thomson, 2004. 

BEUREN, I. M. Como Elaborar Trabalhos Monograficos em Contabilidade: 
Teoria e Pratica. Sao Paulo: Atlas, 2003. 

BLANE, G.; KEHDY, R.; FLEURIET, M. 0 modelo Fleuriet: A dinamica financeira 
das empresas brasileiras. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Tecnicas de Pesquisa. 2. ed. Sao Paulo: 
Atlas, 1990. 

MARION, J. C. Analise das Demonstra~oes Contabeis: Contabilidade 
Empresarial. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, 2002. . Contabilidade Empresarial. 
13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2007. 

MARTINS, M. A.; SANTOS J. L. dos; SCHMIDT, P. Fundamentos da Analise das 
Demonstra~oes Contabeis. 21. ed. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

PADOVEZE, C. L. Contabilidade Gerencial: urn enfoque em sistema de informagao 
contabil. 3 ed. Sao Paulo. Atlas, 2000. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: metodos e tecnicas. 3. ed. Sao Paulo: Atlas, 
1999. 

HOJI, M. Administra~ao Financeira: Uma abordagem Pratica. 5. ed. Sao Paulo: 
Atlas. Sao Paulo: 2006. 

SILVA, E. C. Como Administrar o Fluxo de Caixa das Empresas. 3 ed. Sao 
Paulo: Atlas, 2008. 



49 

SILVA, J. P. Analise Financeira das Empresas. 8. ed. Sao Paulo: Atlas, 2006. 




