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                                                           RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem por finalidade mostrar através dos índices financeiros e 
contábeis a situação financeira da empresa e, a partir destas realizar ajustes que 
se fizerem necessários. A essência deste trabalho consistiu em analisar o 
desempenho financeiro da empresa por meio dos índices e apontar as possíveis 
inconsistências na forma de gerir os recursos da empresa. O cálculo dos índices 
de desempenho realizados a partir dos dados extraídos do balanço e do 
demonstrativo de resultado da empresa Creative Logistics, apontou um 
descompasso financeiro significativo. Procedeu-se às análises dos índices de 
liquidez, de endividamento e de rentabilidade, juntamente com as análises 
horizontal e vertical. Verificou-se que a situação financeira da empresa não 
apresenta resultados que possibilitem uma sustentabilidade ao longo do tempo. A 
sustentabilidade e permanência das empresas no mercado se dá pelo seu 
diferencial na prestação do serviço oferecido, bem como em sua gestão. 
Complementando o estudo realizou-se a análise vertical e horizontal, como 
também o cálculo do ponto de equilíbrio.  Ao final do estudo pode-se constatar 
que a empresa está passando por momentos de ajustes e seu desempenho não 
apresenta resultados satisfatórios suscitando um planejamento de redução de 
custos e ações de cunho estratégico para manter-se sustentável ao longo do 
tempo. 

 

Palavras–chave: Índices, projeções financeiras, análise vertical e horizontal. 
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probation) 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This paper aims to show through the financial and accounting rates the company's 
financial position and, from them that if they perform adjustments needed. The 
essence of this work was to analyze the financial performance of the company 
through the index and indicates the possible inconsistencies in the way of 
managing the resources of the company. The calculation of performance 
indicators made from data taken from the balance sheet and statement of income 
of the company Creative Logistics, showed a significant financial mismatch. This 
was the analysis of levels of liquidity, debt and profitability, together with the 
horizontal and vertical analysis. It was found that the company's financial situation 
does not provide results that enable sustainability over time. The sustainability of 
business and stay on the market is given by their difference in providing the 
service, as well as in its management. Complementing the study was performed to 
analyze vertical and horizontal, as well as calculating the point of balance. At the 
end of the study may be that the company is going through times of adjustment 
and its performance does not provide satisfactory results raises a planning cost-
cutting and strategic actions of nature to keep sustainable over time. 
  
 
Keywords: indices, financial projections, analysis, vertical and horizontal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As empresas, de um modo geral, buscam alcançar maior retorno sobre o 

capital investido. O mundo atual impõe um ajuste constante às circunstâncias 

impostas pelo mercado. Há uma necessidade de desenvolvimento e adaptações 

para enfrentar competir com a concorrência e atender as exigências dos clientes. 

Percebe-se assim, que é indispensável dispor não só de tecnologia, mas também 

um corpo gerencial e operacional capacitado e comprometido com os objetivos da 

organização.  Administrar uma empresa é dispor no momento certo os recursos 

necessários para se fazer frente as suas necessidades, planejar e monitorar as 

atividades por ela desenvolvidas e pensar sempre no imprevisível. 

Possivelmente, as pequenas e médias empresas que não possuem um 

sistema financeiro eficiente, com pessoas qualificadas e uma gerência pró-ativa e 

ágil, certamente, não terá condições de se sustentar no mercado por muito tempo.  

A função financeira, neste caso, está ligada às áreas que exigem maior 

esforço na tomada de decisões da empresa. Por meio das análises dos 

demonstrativos contábeis a empresa terá em mãos informações que a conduzirão 

a uma gestão financeira acertada. Este monitoramento de suas contas permite 

que esta possa honrar com as obrigações assumidas perante terceiros na data do 

vencimento, bem como na maximização dos lucros, bem como o retorno desejado 

dos investimentos realizados pelos acionistas.  

Diante do que se coloca e por interesse demonstrado pela empresa, este 

trabalho visa elaborar um estudo da situação financeira para a empresa Creative 

Logistics servindo como uma ferramenta de análise para a tomada de decisões e 

de investimentos.  

Através dos resultados obtidos nos diversos instrumentos de análise 

financeira é possível determinar os períodos de turbulência e os períodos de 

solvência que contribuíram de alguma forma para a evolução da empresa. Diante 

das idéias propostas cabe a seguinte pergunta: Como analisar a situação 

financeira da empresa Creative Logistics para que possa manter-se sustentável e 

continuar ativa no mercado em que atua? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a situação econômico-financeira da empresa Creative logistics, situada 

em São José /SC, com base nos índices de desempenho no período de 2006 á 

2008.   

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar os custos fixos e variáveis e ponto de equilíbrio; 

• Calcular os índices de avaliação financeira (liquidez, endividamento, 

rentabilidade, eficiência operacional); 

• Proceder à análise Horizontal e Vertical; 

• Proceder à análise por meio do EBTIDA e Método Dupont 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

A Administração financeira centraliza-se na captação, na aplicação dos 

recursos necessários e na distribuição eficiente dos mesmos, para que a empresa 

possa operar de acordo com os objetivos e as metas a que se propõe a sua 

cúpula diretiva. O princípio da administração financeira é fundamentalmente, 

dispor o numerário para saldar em tempo hábil os compromissos assumidos com 

terceiros a maximizar os lucros (ZDANOWICZ, 2000, p. 22). 

 

2.1.1 Função Financeira e papel do Administrador Financeiro 

 

A gestão financeira de uma empresa tem como alicerces os conhecimentos 

acerca de conceitos financeiros fundamentais e procedimentos básicos de 

cálculos. Neste contexto gerir e aplicar adequadamente os recursos financeiros é 

uma tarefa árdua no dia-a-dia das empresas. Cabe destacar que esta é apenas 

uma concepção reduzida do que corresponde administrar as finanças de uma 

organização. 

Os administradores não devem se comprometer em práticas que possam 

denegrir a imagem da empresa, mas devem participar, tanto quanto possível, de 

atividades sociais para demonstrarem que eles estão cientes da importância da 

comunidade e daqueles que adquirem seus produtos ou serviços (GROPPELLI, 

1999, p. 16).  

Segundo este autor os administradores financeiros devem, também, 

assegurar que todos os padrões ambientais e legais sejam respeitados a fim de 

que a saúde e a segurança da comunidade e dos trabalhadores sejam 

alcançadas. A questão da convivência entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho também deve ser considerada pela empresa.  
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Para Groppeli (1999, p. 16), os administradores financeiros estão 

incumbidos da responsabilidade primária de maximizar o preço das ações de sua 

empresa enquanto mantêm o risco no mais baixo nível possível. A fim de atingir 

essas metas, um administrador deve determinar quais investimentos resultarão 

em lucros mais elevados aos menores riscos. Uma vez que a decisão foi tomada, 

o próximo passo envolve a seleção dos meios ótimos para financiar esses 

investimentos.  

De acordo com Sanvicente (1987, p. 13) o administrador financeiro é o 

indivíduo responsável pela a obtenção de recursos monetários para que a 

empresa desenvolva suas atividades e a análise da maneira (eficiência) com  qual 

os recursos são utilizados pelos diversos setores da empresa.  

Na mesma perspectiva, Chiavenato (1994, p. 12) refere-se à administração 

financeira como a área que cuida de um dos recursos mais caros e escassos da 

empresa (recursos financeiros), no entanto, preocupa-se, sobretudo com a 

rentabilidade e liquidez dos recursos financeiros da empresa. 

Neste sentido um monitoramento criterioso dos custos conduz a gestão 

financeira a um desempenho mais eficiente. 

 

2.2 CATEGORIZAÇÃO DOS CUSTOS 

 

Para melhor compreensão dos termos utilizados, apresentam-se os 

conceito de Custos, Gasto e Despesas. 

 

2.2.1 Custos 

 

De acordo com Martins (1998) e Horngren (1986), pode-se considerar 

custo como a soma dos valores dos bens e serviços consumidos e aplicados na 

obtenção de um novo bem ou serviço. É o somatório dos fatores aplicados no 

processo produtivo e de funcionamento da empresa, seja ela indústria, comércio 

ou prestadora de serviços. Os custos representam todos os valores dos recursos 

necessários na transformação da matéria-prima em produto final acabado, sendo 

ele mão-de-obra, energia elétrica, depreciação das máquinas, embalagem, 

matéria-prima entre outros. 
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No mundo atual frente à concorrência tão acirrada verifica-se uma forte 

tendência em reduzir custos, e pode-se reduzir custos sem que afetem a 

qualidade final do produto, sendo ele bem ou serviço. Agindo desta forma é 

possível ainda, obter a satisfação dos clientes. Os custos de uma empresa podem 

passar por vários critérios, dentre eles os critérios de alocação e rateio merecem 

maior atenção, por serem os de maior eficiência, mais conhecidos e, portanto, os 

mais utilizados. (HORNGREN, 1986).  

 

• Custos Fixos 

 
Entende-se por custos fixos aqueles que permanecem constantes em 

determinado período, não variando em relação à produção e venda dos bens e 

serviços de uma determinada empresa. 

Segundo Bernardi (1998, p.92), custos fixos:“(....) são custos que 

independentemente do volume de produção, ao nível de atividade, ocorrem, 

mesmo a volume zero.” 

Custos fixos de acordo com Martins (1998, p.175), são aqueles que fazem 

parte da estrutura da empresa, permanecem constantes em determinado mês, 

não variando proporcionalmente às alterações na produção e na venda dos 

produtos de uma empresa. Existem também despesas que ocorrem, 

eventualmente ou anualmente, que se referem a vários meses ou a todo um 

exercício, devendo ser lançadas de forma rateada, conforme os meses de 

utilização. 

 

• Custos Variáveis 

 

Os custos variáveis são aqueles que variam proporcionalmente com o 

volume de produção ou de venda. Quanto maior o volume de vendas de uma 

empresa, maior seu montante de custos variáveis.  

Para Bernardi (1998, p.92), “... são custos que acompanham  a variação 

de volume ou de nível de atividade, inexistindo caso não haja volume.” As 

unidades produzidas constituem a base de volume. 
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Custos variáveis segundo Sanvicente (1987, p.196), são aqueles que 

possuem uma relação direta com a mercadoria e ou produto fabricado ou 

vendido, variando proporcionalmente, ou seja, quando maior o volume de vendas 

de uma de uma empresa, maior será seu montante de custos variáveis. 

 

2.2.2 Gastos 

 

Segundo Crepaldi (1998), gasto se enquadra como qualquer sacrifício 

financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço 

qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de 

ativos (normalmente dinheiro). Cabe salientar que um gasto existe a partir do 

momento em que é incorrida uma dívida. No entanto gasto implica em um 

desembolso que pode ser um investimento, um custo, uma despesa, um 

desembolso ou uma perda. Dentre os custos tem-se: 

GASTO COM MÃO DE OBRA;  
GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS 
GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO; 
GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA; 
GASTO COM ALUGUEL DE EDIFÍCIO. 

 

2.2.3 Despesa 

 

Despesa pode ser entendida, como um gasto referente a um bem ou 

serviço usado na produção de outros bens ou serviços. De acordo com Crepaldi 

(1998, p.57), os gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades 

produtivas e consumidos com a finalidade de obter receitas”.  

Este autor ressalta que é fácil distinguir custos de despesas: todos os 

gastos realizados com o produto até que esteja pronto são custos; a partir daí, 

são despesas. Assim, gastos com embalagens são considerados custos, se 

realizados para o processo produtivo; já são despesas se realizadas após a 

produção (o produto pode ser vendido com ou sem embalagem). 

 Este autor cita alguns exemplos de despesas, os salários e encargos 

sociais do pessoal de venda; salários e encargos sociais do pessoal do escritório; 

energia elétrica; e gastos com combustíveis e refeições do pessoal de vendas. 
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2.3 CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS 

 

2.3.1 Custo de Produtos e Serviços Vendidos 

 

 

Para Matarazzo (1998, p.71) as empresas industriais são caracterizadas 

pela transformação de bens e sua comercialização apresentam os seguintes 

componentes do custo dos produtos vendidos: 

 

           EFCPPEICPV −+=  
 

Onde:   

EI =Estoques Iniciais 

CPP= Custo de Produção do Período 

EF = Estoques Finais 

MC= Materiais Consumidos 

MOD = Mão de obra Direta 

CIF= Custo Indireto de Fabricação 

 

De acordo com Matarazzo (1998), o custo de produção do período (CPP) é 

dado pela soma de materiais consumidos, mão-de-obra direta e custos indiretos 

de fabricação. Dessa forma materiais consumidos corresponde ao custo dos 

materiais utilizados na produção durante o período compreendido pela 

demonstração do resultado. Seu valor é obtido da seguinte forma: 

 

                     EFMCLEIMMC −+=  

Onde: 

EIM = Estoque Inicial do material existente na empresa no início do 

período. 

CL = Compras Líquidas: compras brutas de matéria-primas realizadas no 

período deduzidas das devoluções de compras, abatimentos, 
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impostos faturados(IPI,ICMS), e adicionadas das despesas com 

transportes de compras, seguros de compras etc. 

EFM = Estoque Final de material existente na empresa no final do período, 

ou seja, o material adquirido e não consumido.  

 

2.3.2 Mão-obra-direta 

 

Compreende a remuneração paga aos empregados da fábrica cujo 

trabalho é diretamente proporcional à produção física. Incluem-se, também, os 

adicionais de salários como horas extras e prêmios de produção, bem como os 

encargos sociais.  

 

 

2.3.3 Custos indiretos de fabricação 

 

 

De acordo com Matarazzo (1998, p. 71), os custos indiretos de fabricação 

reapresentam todos os custos necessários à produção, mas que não são 

diretamente vinculados ao produto nem variam proporcionalmente á produção. 

• Custo dos Serviços Prestados: o Custo dos serviços Prestados, no caso 

das empresas prestadoras de serviço, corresponde aos custos incorridos 

para a prestação dos serviços. Os itens componentes do Custo dos 

serviços Prestados variam de empresa para empresa, em função do seu 

próprio ramo de atividade. Há, porém, casos de empresas prestadoras 

de serviços que não evidenciam na demonstração do resultado o custo 

dos serviços prestados, contabilizando-o com as despesas operacionais, 

o que é um erro bastante prejudicial para a análise de Balanços 

(MATARAZZO, 1998, p.72); 

• Custo de Mercadorias Vendidas (CVM): As empresas comerciais 

caracterizadas pela atividade de compra de mercadorias para serem 

revendidas no mercado apresentam os seguintes componentes do custo 

das mercadorias vendidas:  
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        EFCLEICVM −+=  

Onde: 

EI =  Estoques das mercadorias destinadas á venda no início do período. 

CL = Compras Líquidas: as compras brutas de mercadorias realizadas no 

período, deduzidas das devoluções de compras, abatimentos, 

impostos(IPI,ICMS) e adicionadas das despesas com transportes de 

compras, seguros de compras etc. 

EF = Estoques das mercadorias destinadas á venda existentes no final do 

exercício (MATARAZZO, 1998, p. 72). 

 

        Crepaldi (1998, p. 59) afirma que “os custos indiretos de fabricação são os 

que para serem incorporados aos produtos, necessitam de utilização de algum 

critério de rateio". A importância do critério está convencionado à manutenção ou 

uniformidade em sua aplicação, se houver mudança no critério utilizado, o valor 

do custo de produção será alterado, o que irá ocasionar uma conseqüente 

influência no resultado da empresa. 

 

2.3.4 Depreciação 

 

A depreciação pode ser definida como a perda de valor experimentada 

pelos bens fixos tangíveis da empresa, em conseqüência de um serviço 

proporcionado. Braga (1999), afirma que esse processo de desvalorização do 

imobilizado é recuperado por meio da venda dos produtos finais.  

Considera-se lógico esse processo gradual e periódico de depreciação, 

pois o bem fixo irá contribuir para o processo produtivo da empresa durante um 

longo período de tempo.  

O processo periódico de depreciação deverá ocorrer até o momento em 

que o bem fixo, dadas uma ou mais razões a serem logo adiante apresentadas, 

deva ser substituído por outro. Para Assaf Neto (2002) a depreciação pode ser 

definida como a perda de valor experimentada pelos bens fixos tangíveis da 

empresa, em conseqüência de um serviço proporcionado. 



 
19 

 

2.3.5 Investimentos  

 

Os dispêndios de capital (investimentos) podem ser temporários ou 

permanentes. O orçamento de capital é um conjunto de procedimentos, 

compostos de métodos e técnicas que permitem avaliar e selecionar 

investimentos de longo prazo (permanentes). (MARTINS, 1998, p. 123). 

Os investimentos temporários são valores aplicados com a intenção de 

resgate dentro de algum tempo. Contabilmente, podem ser classificados como 

Aplicações de liquidez imediata e Títulos e valores mobiliários de curto ou longo 

prazo e não fazem parte do orçamento de capital (MARTINS, 1998, p. 123). 

Segundo este autor, uma classificação de valores transitam pela empresa: 

- Aplicações de liquidez imediata: são aplicações que podem ser 

resgatadas ou vendidas imediatamente ou dentro de poucos dias. 

- Títulos e valores mobiliários de curto prazo: são aplicações em títulos 

com prazo de resgate de até um ano, ou dentro do ciclo operacional 

seguinte, se esse for superior a um ano. 

- Títulos e valores mobiliários de longo prazo: são aplicações em títulos 

com prazo de resgate superior a um ano, ou além do ciclo operacional 

seguinte, se esse for superior a um ano. Tem-se como exemplos: 

Fundos de investimentos, Certificado de depósito bancário, Ações, com 

intenção de venda, Aplicações financeiras em ouro etc. 

             

2.4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

Margem de contribuição de um produto mercadoria ou serviço é, de acordo Hoji 

(2004, p. 340), o valor resultante das vendas (líquidas de impostos) deduzidas 

dos custos e despesas variáveis. Uma vez apurada a Margem de contribuição 

Unitária (MCU), que é a margem de contribuição relativa a uma unidade do 

produto, basta multiplicá-la pela quantidade total de vendas para se conhecer a 

Margem de Contribuição total (MCT), pois varia proporcionalmente ao volume 

produzido e vendido.  
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2.5 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

Segundo a concepção de Braga (1989) a análise do ponto de equilíbrio 

permite compreender como o lucro pode ser afetado pelas variações nos 

elementos que integram as receitas de vendas e os custos e despesas totais. Do 

ponto de vista contábil, o ponto de equilíbrio corresponde a certo nível de 

atividades onde o lucro será nulo.  

Para este autor, à medida que os volumes de operações se deslocar acima 

do ponto de equilíbrio surgirão lucros crescentes; abaixo desse ponto ocorrerão 

prejuízos cada vez maiores. A análise distingue dois pontos de equilíbrio: 

contábeis relacionados com o lucro operacional e com o lucro líquido.  

Adicionalmente, o instrumento permite determinar o valor das receitas de 

vendas necessárias para cobrir os desembolsos relativos aos custos operacionais 

e financeiros e ás amortizações das dívidas. Os elementos envolvidos na análise 

do ponto de equilíbrio são: 

• As quantidades produzidas e vendidas e os respectivos preços, 

determinantes das receitas de vendas; e 

• Custos e despesas variáveis e fixas. 

 

Para Clemente (2002) esta análise reconhece que existem alguns custos 

que não se caracterizam como desembolsos, no caso da depreciação sendo 

assim esses custos devem ser tirados foras para efeito do cálculo do ponto de 

equilíbrio de caixa.  

 

2.5.1 Análise do ponto de equilíbrio 

 

 

Para Figueiredo Caggiano (1997, p. 142) a análise do ponto de equilíbrio 

tem como finalidade o cálculo desse ponto. De acordo com os autores antes que 

sejam feitos quaisquer cálculos, é necessário que sejam estabelecidas algumas 

premissas a respeito do comportamento dos custos e das receitas. Assim 

assumimos que os padrões de custos e receitas foram criteriosamente 
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determinados e que possuem um comportamento linear, no intervalo do nível de 

atividades que está sendo analisado.(FIGUEIREDO; CAGGIANO, 1997, p. 142).  

Essas premissas também assumem que os custos podem ser classificados 

sem dificuldades em fixos ou variáveis; que os custos fixos permaneceram 

constantes; que as variáveis terão sua variação dependente do nível de atividade; 

e que todos os outros fatores permaneceram constantes, ou seja, o preço de 

venda será o mesmo, os métodos e a eficiência da produtividade não serão 

alterados e o volume de saídas é o único fator que afeta os custos. (FIGUEIREDO 

E CAGGIANO, 1997, p. 142). 

Considerando todas essas premissas, que são difíceis de se realizar na 

vida real, podemos afirmar que análise do ponto de equilíbrio não pode ser nada 

mais que um simples guia (FIGUEIREDO E CAGGIANO, 1997, p. 142).  

            Na seqüência, apresenta-se a figura 1 que mostra o gráfico do ponto de 

equilíbrio, seguido pela fórmula que permite determinar o seu valor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   Figura 1 Gráfico do Ponto de equilíbrio de caixa 

  Fonte: Souza e Clemente (2004, p. 187) 
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2.6 CONTROLE 

 

 

A maior preocupação do controle das entradas de caixa, segundo 

Sanvicente (1987, p. 145), é a liquidez, e enfoca os seguintes aspectos: 

• Minimizar os furtos ou desfalques nos processos de recebimento – 

envolvem o registro de cheques recebidos, emissão de 

comprovantes e recibos, a preparação de guias de depósitos e a 

baixa dos valores a receber correspondentes aos cheques 

recebidos; 

• Acelerar os recebimentos – isto significa sugerir que o tempo de 

inatividade dos recursos deve ser o menor possível. Neste caso, os 

registros anteriores facilitam o ajuste de tempo de inatividade. 

 

 

2.6.1 Planejamento de caixa – Projeção de recebimento 

 

São todas as entradas de caixa e bancos em qualquer período, como as 

vendas à vista que serão lançadas diretamente no fluxo, ou as vendas á prazo 

que necessitam de mapas auxiliares e recebimentos normais (cobrança simples e 

bancária) e os recebimentos com atraso e, posteriormente, transportados para o 

fluxo de caixa. Podem-se ter ingressos por aumentos de capital social, descontos 

de duplicatas, vendas de itens do ativo permanente, aluguéis recebidos e receitas 

financeiras (ZDANOWICZ, 2000, p. 147). 

 

Desta forma, projetar os ingressos financeiros de caixa consiste 
em transpor do orçamento de vendas as entradas provenientes. 
Podem existir situações intermediárias decorrentes de créditos de 
clientes, imobilização desses créditos para contas a receber. 
Certas empresas não têm esses problemas, não vendem a crédito 
ou o fazem através de instituições especializadas que assumem o 
risco. (ZDANOWICZ, 2000, p. 147). 
 

 

Como ressalta Zdanowicz (2000), o monitoramento das entradas e saídas 

permite ao administrador financeiro traçar metas e aplicar de forma efetiva os 
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recursos excedentes e saldar seus compromissos sem comprometer a 

sustentabilidade financeira da empresa. 

 

 
2.6.2 Planejamento de caixa – Projeção de pagamento 

 

 

Compõem-se das compras à vista e as compras a prazo que necessitam 

de mapas auxiliares para posterior transporte ao fluxo de caixa. Acrescem-se, 

como desembolsos, os salários com os encargos sociais de mão-de-obra direta e 

indireta, além de todas as despesas indiretas de fabricação e despesas 

operacionais. A compra de itens do ativo permanente também representa uma 

saída de caixa ou bancos. 

Nestes termos, constituem desembolsos todas as operações financeiras 

decorrentes de pagamentos gerados pelo processo de produção, comercialização 

e distribuição de produtos pela empresa (ZDANOWICZ, 2000, p. 147). 

Dando prosseguimento ao estudo aborda-se na seqüência os 

Demonstrativos Financeiros que e constituem o referencial para as análises que 

foram realizadas. 

 

 

2.7 DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 

 

 

Para Braga (1999) os saldos do balanço e da demonstração do resultado 

podem ser inter-relacionados de inúmeras formas, cada qual fornecendo a visão 

de um aspecto específico da situação ou do desempenho da empresa. Essas 

inter-relações são quantificadas mediante quocientes denominados índices 

econômico-financeiro ou simplesmente índices financeiros (BRAGA, 1999). 

      Cada índice fornece uma informação distinta daquelas que seriam obtidas 

avaliando isoladamente seus componentes. Existem diversos índices largamente 

usados nos meios profissionais que se destinam à aferição de aspectos 
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relacionados com a liquidez da empresa, a eficiência no uso de seus recursos, 

sua rentabilidade e a de seus acionistas (BRAGA, 1999). 

Groppelli (1999, p. 400) destaca que existem vários meios para avaliar o 

grau de desempenho de uma empresa, um deles é analisar seus demonstrativos 

financeiros, para isso basta apenas estudar o conteúdo da DRE do exercício e do 

balanço patrimonial, analisar os demonstrativos do fluxo de caixa e das origens 

das aplicações de recursos, ou examinar as relações entre o demonstrativo de 

resultado e o balanço patrimonial usando a análise através dos índices 

financeiros.  

Segundo este autor o propósito final da análise financeira dos 

demonstrativos contábeis através desses três procedimentos é ajudar os 

administradores a realizarem um planejamento sólido. 

Na concepção de Sanvicente (2007, p. 165) o Balanço Patrimonial e o 

Demonstrativo de Resultado são demonstrações financeiras primárias. As 

análises Horizontal e Vertical, bem como os índices “são grandezas relativas 

construídas a partir dos números contidos nas demonstrações primárias”. 

Este autor ainda argumenta que a finalidade da análise pode ser uma entre 

muitas e, depende do ponto de vista do analista, no entanto pode referir-se ao 

passado, presente ou futuro em termos de situação e desempenho da empresa 

em estudo. 

 

 

2.7.1 Balanço Patrimonial 

 

Para Groppelli (1999, p. 401) balanço patrimonial é um demonstrativo dos 

ativos, passivos e do patrimônio líquido. O lado esquerdo desse demonstrativo, 

por convenção, mostra a composição dos ativos em circulantes e não circulantes.  

Os ativos circulantes estão na forma de caixa e de outros ativos que 

constituem o capital da empresa. Os ativos fixos são, principalmente, 

investimentos de longo prazo, incluindo maquinaria e equipamento (GROPPELI, 

1999, p. 401). 

De acordo com este autor o lado direito do balanço patrimonial mostra os 

passivos circulantes, constituídos em contas a pagar, notas apagar e outros 
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passivos de curto prazo. A partir desse ponto encontra-se o exigível em longo 

prazo, que tem duração superior a um ano. Nessa parte, estão inclusas contas do 

valor capitalizado e do arrendamento financeiro.   

Após deduzir do ativo o passivo exigível, encontramos os patrimônios 

líquidos, que representa o capital próprio da empresa. Este se compõe do capital 

acionário com o valor ao par, reservas e capital e de lucros ou prejuízos gerados 

ou acumulados pela empresa após a dedução dos dividendos pagos.  

Na concepção de Gropelli (1999) se a empresa fosse liquidada e todos os 

direitos dos credores atendidos, o que sobrasse seria distribuído entre os 

acionistas. Como um demonstrativo de ativos e passivos, um balanço patrimonial 

permite que os investidores observem a composição desses componentes e 

decidam se a alocação é sólida. A tabela 1 mostra os itens que compõe o Balanço 

Patrimonial indicado por Sanvicente (2007).  

 

Tabela 1- Balanço Patrimonial 

ATIVO R$ PASSIVO  R$  
Disponibilidades  Fornecedores  
Aplicações 
temporárias  Instituições financeiras   
Contas a receber 
(clientes)  Impostos a recolher  
Estoques 
Outros ativos 
circulantes  

Outras exigibilidades a 
curto prazo  

ATIVO 
CIRCULANTE  PASSIVO CIRCULANTE  
Realizável a longo 
prazo  Instituições financeiras  
Investimentos  Debêntures  

Imobilizado (líquido)  
Outras exigibilidades a 
longo prazo  

Outros ativos  
 EXIGÍVEL A LONGO 
PRAZO  

  Capital realizado  
  Reservas  
  Lucros acumulados  
  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
    
TOTAL DO ATIVO  TOTAL DO PASSIVO  
 Fonte: Sanvicente (2007, p. 167). 
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2.7.2 Valor de Reposição 

 

Para Helfert (2000, p. 280) é o montante exigido para substituir um ativo 

fixo existente. Em outras palavras, é o custo de substituição de uma máquina, de 

instalações ou de outros ativos semelhantes. Para este autor o valor de reposição 

é uma das várias medidas de avaliação utilizadas no julgamento de valor de uma 

empresa em funcionamento.  

Para Helfert (2.000), determinar o valor da reposição é uma estimativa 

amplamente baseada em critérios de engenharia. Existem vários problemas 

práticos envolvidos. O mais importante é se o ativo fixo em questão pode ou 

poderia de fato ser exposto exatamente como foi fabricado originalmente. A 

maioria dos ativos físicos está sujeita a algum tipo de obsolescência tecnológica 

com o passar do tempo, além do desgaste material (HELFERT, 2000, p. 280).  

De acordo com este autor existe também o problema de estimar o custo 

presente de reposição do item em questão. Para os objetivos da análise, o valor 

de reposição se torna apenas um dos pontos de definição do valor de mercado 

dos ativos de uma empresa (HELFERT, 2000, p. 280).       

 

2.7.3 Demonstração do Resultado do Exercício 

 

A Demonstração do resultado do exercício reporta os fluxos de 

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

produzir e financiar as suas operações. A tabela 2 apresenta os itens que 

compõem o demonstrativo de resultado formatado por Sanvicente (2007). 

 

Tabela 2- Demonstração do Resultado do Exercício 

Demonstração do Resultado do Exercício   
Receita Operacional Líquida  
Custo dos produtos vendidos  
LUCRO BRUTO  
Depreciação  
Despesas com vendas e administração  
Despesas financeiras  
Outras receitas operacionais  
Resultado da Equivalência Patrimonial  
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RESULTADO OPERACIONAL  
Resultado não-operacional  
Resultado da Correção Monetária  
Ganhos de Capital  
RESULTADO ANTES IMPOSTO DE RENDA  
Provisão para Imposto de Renda  
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  
Fonte: Sanvicente (2007, p. 169) 

 

Conforme Groppelli, (1999) DRE começa mostrando o valor total das 

vendas anuais geradas dos ativos e passivos relatados no balanço patrimonial. A 

empresa também incorre em certas despesas. Essas despesas incluem o custo 

dos produtos vendidos (incluída a mão de obra e os materiais.) e outras despesas 

operacionais, principalmente depreciação, despesas administrativas e de vendas.  

Deduzindo essas despesas das vendas, encontra-se o lucro operacional. 

Além desse ponto, a DRE muda e passa a considerar os custos financeiros, tais 

como juros e taxas. Subtraindo esses custos financeiros do lucro operacional 

obtemos o lucro líquido e os lucros acumulados. 

A DRE fornece um quadro de receitas, custos e lucros gerados pela 

empresa durante um certo período de tempo. Costuma-se transformar o lucro 

líquido em lucro por ação (LPA) (Ações em circulação) porque essa medida 

informa aos acionistas e investidores quanto do lucro está atrás de cada ação e 

ajuda a estabelecer uma base comum para encontrar a avaliação (P/L) e o preço 

de uma ação da companhia versus outras companhias (GROPPELLI, 1999, p. 

401). 

 

 

2.7.4 Índice de cobertura de juros 

 

Na concepção de Helfert (2000, p. 91), o lucro líquido representa o 

resultado operacional final depois que os juros e impostos tenham sido 

deduzidos. Por esta razão, é afetado pela proporção da dívida contida na 

estrutura de capital através dos encargos de juros resultantes deduzidos do 

lucro antes dos impostos.  
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De acordo com este autor um resultado um pouco mais significativo 

pode ser obtido quando eliminamos os juros e impostos do montante do lucro 

e usamos o LAJIR (lucro antes dos juros e do imposto de renda). Alem disso, 

será igualmente útil eliminar qualquer item significativo e incomum de receita e 

de despesa.  

Para Helfert (2000, p. 91) o índice de retorno expressa a capacidade de lucros 

brutos sobre o capital empregado na empresa, independente do padrão de 

financiamento que forneceu o capital e de mudanças na legislação do imposto 

de renda. O cálculo de retorno sobre ativos antes de juros e impostos, é dado 

pela seguinte fórmula: 

 

ICJ =  Lucro antes dos juros e imposto de renda ( LAJIR) 

Ativo médio 

                                                               ou 

•  Retorno sobre ativo líquido médio antes de juros e impostos 

 

    ICJM =  Lucro antes do juro e imposto de renda ( LAJIR) 

                 Ativo líquido médio (capitalização) 

 

2.7.5 Índice do retorno sobre investimento 

 

De acordo com Groppelli (1999, p. 420) este índice é bastante utilizado 

pelas empresas para medir os efeitos combinados da margem líquida e o do giro 

do ativo total. O propósito de sua fórmula é comparar a forma da empresa em 

gerar lucro, e a maneira de ela usar seus ativos para gerar vendas. Se os ativos 

são usados efetivamente, o lucro (ROI) será alto; de outra forma ele será baixo. 

Para Padovezzi (2004, p. 50) o modelo básico de avaliação relaciona os 

lucros reais obtidos com os investimentos realizados, traduzindo em percentual 

anual. Segundo este autor o investimento em operação deve ser avaliado em 

relação aos resultados esperados. Assim, os lucros obtidos nos períodos 

subseqüentes aos investimentos devem ser confrontados com os lucros 

projetados considerados no processo decisório do investimento.  
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Os investidores e os demais interessados, freqüentemente, desejam saber o 

quão rapidamente as vendas da empresa podem crescer. O fato importante a 

ser reconhecido é que, para as vendas crescerem, os ativos também precisam 

crescer, pelo menos em longo prazo. Além disso, se os ativos vão crescer, a 

empresa precisará obter de alguma maneira o dinheiro para pagar as 

aquisições necessárias (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2000, p. 90).  

 

2.7.6 Índice de participação de capital de terceiros 

 

Esse quociente revela quanto a organização utiliza de capitais de terceiros 

(passivo circulante + realizável á longo prazo) para cada R$ 1,00 de capital 

próprio(patrimônio líquido) (CAMARGO, 2007, p. 194). Para esta autora quanto 

maior a proporção de capitais de terceiros na estrutura financeira da empresa, 

maior seu endividamento e também maior o risco de insolvência.  

Dessa maneira conforme o autor resultados menores que o índice 1,0 revelam 

que os capitais próprios superam as dívidas da instituição, e os maiores que 1,0, 

mostram a dependência as empresa com os credores, o que pode levar a 

pagamento de maiores taxas de juros, menor prazo para pagamento das 

obrigações e restrições de crédito.  

 

2.7.7 Índice preço/lucro 

 

 

Na concepção de Groppelli (1999) o índice P/L é a medida de avaliação de 

ações mais empregada. Claramente, o P/L classifica o valor da empresa relativo a 

seus lucros por ação. 

 Segundo este autor esse simples índice reflete a avaliação feita pelos 

investidores quanto ao crescimento dos lucros, o risco da empresa, sua eficiência 

e sua estrutura financeira. O P/L é o múltiplo de preço que os investidores 

desejam pagar para cada centavo do lucro por ação.  

Uma companhia de alto desempenho que está crescendo rapidamente, 

que tem uma boa administração e tem um risco relativamente baixo em geral tem 
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um alto P/L, enquanto uma companhia de desempenho medíocre tem um baixo 

P/L.  

 

 

 

 

2.7.8 Margem líquida 

 

 

A margem líquida (lucro líquido) indica a capacidade da empresa não 

apenas de ser bem gerida para recuperar o custo da mercadoria ou serviço, as 

despesas operacionais (inclusive depreciação) e o custo dos financiamentos 

obtidos, mas também de gerar um margem de compensação razoável aos 

proprietários por terem colocado seu capital em risco (HELFERT, 2000, p. 83). 

 Segundo este autor o índice entre o lucro líquido e as vendas (receita 

total) expressa essencialmente a eficiência do custo/ preço global da operação. 

 Para Sanvicente (1997, p. 18) este índice compara o lucro pertencente aos 

acionistas com o volume de rendas gerado pela empresa em suas operações. É 

idêntico aos valores calculados na análise vertical da Demonstração de 

Resultados.  

 

2.8 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

 

O objetivo da análise das demonstrações contábeis como instrumento de 

gerência consiste em proporcionar aos administradores da empresa uma melhor 

visão das tendências dos negócios, com a finalidade de assegurar que os 

recursos sejam obtidos e aplicados, efetiva e eficientemente, na realização das 

metas da organização (BRAGA, 1999, p. 166). Para este autor a atividade 

administrativa deve ser desenvolvida em conexão com as informações contábeis, 

com vistas aos aspectos de planejamento, execução, apuração e análise do 

desempenho.  

As demonstrações contábeis são documentos históricos, e os índices 

apurados mostram as afinidades que existiram no passado. Naturalmente, o 
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analista está interessado no que está acontecendo agora e no que, 

provavelmente, ocorrerá no futuro (BRAGA, 1999, p. 166). 

De acordo com este autor a análise das demonstrações contábeis pode ter 

finalidade interna e externa, na análise interna visa ao analista a avaliação do 

desempenho da empresa, enquanto a externa o objetivo será o conhecimento da 

situação financeira, para a verificação do grau de segurança dos recursos a 

serem cedidos á empresa, ou seja , das possibilidades de retorno normal dos 

mesmos, dentro dos prazos estabelecidos. (BRAGA, 1999, p. 166). 

 

 

2.8.1 Índice de liquidez corrente 

 

Um dos índices mais conhecidos e mais largamente utilizados é o índice de 

liquidez corrente, que conforme Ross; WEsterfield, Jordan (2000, p. 81) ele pode 

ser definido pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. Para um 

credor, especialmente ou credores em curto prazo, como fornecedores, por 

exemplo, quanto maior o índice de liquidez corrente, melhor.  

Para uma empresa, um alto índice de liquidez corrente indica uma situação 

de liquidez, mas também pode indicar ineficiência no uso de caixa e outros ativos 

em curto prazo. Salvo em algumas circunstâncias extraordinárias, esperaríamos 

ver um índice de liquidez corrente de pelo menos 1 pois um índice menor que um 

significa que o capital de giro líquido  (ativo circulante menos passivo circulante) 

seria negativo. Isso não seria normal para empresas saudáveis, pelo menos para 

a maior parte dos negócios (ROSS; WESTERFIELD, JORDAN 2000, p. 82).   

Para estes autores o índice de liquidez corrente, é afetado por diversos 

tipos de transações. Por exemplo, suponha que a empresa tenha levantado 

recursos por meio de empréstimos em longo prazo. O efeito em curto prazo seria 

um aumento do saldo de caixa graças aos recursos provenientes da emissão de 

títulos de dívida, bem como um aumento do endividamento em longo prazo. Os 

passivos circulantes não seriam afetados e, portanto, o índice de liquidez corrente 

aumentaria.  
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2.8.2 Liquidez seca 

 

A formulação dês índice, segundo Sanvicente (2007, p.178), 

corresponde a uma tentativa de sanar a deficiência do índice de liquidez 

corrente, ao excluir do ativo circulante, o item estoques, que para o autor é o 

item mais problemático dentro desta categoria. 

Complementando seu pensamento, este autor argumenta que em 

condições normais os estoques são transformados em contas a receber, no 

entanto, depois de transcorrido um determinado tempo, porém nem sempre no 

tempo desejado, caracterizando em uma maior incerteza. 

Quanto maior a diferença entre o índice de liquidez corrente e de 

liquidez seca de uma empresa discorre Sanvicente (2007), ”maior tende a ser 

a dependência de sua liquidez em relação à realização de seus estoques”. 

 

Circulante  Passivo
aplicaçõesDisponível

Seca  Liquidez
+

=  

 

Para o mesmo autor este índice indica quanto a empresa possui de ativo 

líquido para cada R$1,00 de Passivo Circulante (dívidas a curto prazo), quanto 

maior for este índice melhor.  

 

2.8.3 Liquidez Geral 

 

LongoPrazo  a  Exigível  Passivo+Circulante  Passivo
Prazo Longo  la realizáve  Ativo+Circulante  Ativo

=LG  

 
 

Para Braga (1999, p. 143) este quociente indica a capacidade financeira da 

empresa para solver todos os compromissos para com seus credores de curto 

prazo e longo prazos (Passivo). 

Nessas condições, de acordo com este autor admite-se, em princípio, que 

tal índice não poderá ser inferior a 1,0 salvo em casos especiais em que a 

empresa não tenha comprometido sua estrutura financeira em curto prazo.  
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A observação periódica da liquidez (semanal, quinzenal, mensal), em seus 

diversos graus, fornecerá informações valiosas sobre a evolução ou involução da 

capacidade financeira da empresa; permitirá, também, o conhecimento prévio de 

eventuais dificuldades e o equacionamento de problemas financeiros (retração de 

compras, captação de novos recursos etc.). (BRAGA, 1999, p. 143).   

Pode parecer, á primeira vista, que quanto maior o índice de liquidez, 

melhor a situação financeira da empresa. Todavia, o crescimento demasiado dos 

quocientes de liquidez pode indicar sérias dificuldades em relação á estrutura dos 

negócios, tais como entesouramento ou encaixe excessivo (elevação da liquidez 

imediata, acima das necessidades operacionais); estoques elevados, em 

decorrência de itens invendáveis ou baixa capacidade de comercialização; grande 

volume de contas a receber, por dilatação de prazos concedidos a clientes. 

(BRAGA, 1999, p. 143) 

 

2.8.4 Liquidez Instantânea ou Imediata 

 

Para Braga (1999, p. 142) esses quocientes medem a proporção de 

numerário que devem ser mantidas pela empresa (Caixa e Bancos) a fim de 

atender a seus compromissos mais imediatos, durante seus ciclos operacionais. 

Não se pretende avaliar com estes índices, a capacidade de pagamento da 

empresa, considerando apenas suas disponibilidades.  

Para este autor o sentido da relação é medir o “encaixe” da empresa, ou 

seja, o volume mínimo de numerário a ser mantido para financiar uma parte de 

suas operações. Poderíamos exemplificar essa necessidade de “imobilizar” certa 

quantidade de dinheiro, tomando a situação de uma pessoa que recebe seus 

salários num determinado dia do mês. 

Esse indivíduo tem uma série de compromissos a cumprir (aluguel, 

crediário, alimentação, vestuário etc.). Todas essas obrigações são certas, mas, 

além disso, ele terá necessidade de manter determinada quantia não 

compromissada (encaixe) para outras despesas de valor incerto (condução, 

médicos, remédios.) (BRAGA, 1999, p. 142). 
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Circulante Passivo
Bancos / Caixa

Imediata  Liquidez =  

 

2.8.5 Capital de giro líquido 

 

CGL = Ativo circulante – Passivo circulante 

 

Esta relação, que fornece um valor monetário absoluto, corresponde á 

mesma noção subjacente ao índice de liquidez corrente, ou seja, á proporção de 

ativos transformáveis em dinheiro da empresa para saldar os compromissos com 

vencimentos em curto prazo (SANVICENTE, 1997, p. 178).  

Na concepção de Ross; Westerfield; Jordan (2000, p.42) “o capital de giro líquido 

é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. O capital de giro líquido é 

positivo quando o ativo circulante é maior do que o passivo circulante”.  

 

2.9 ÍNDICES DE RENTABILIDADE 

 

 

Na continuidade aborda-se algumas medidas que medem a 

rentabilidade de uma empresa a partir de informações contábeis e financeiras. 

Acrescenta-se que, tais índices são medidas variadas do lucro da empresa em 

relação a diversos itens, conforme o ponto de vista adotado, já que o próprio 

lucro possui significados diferentes (SANVICENTE, 1997, p. 179). 

 

2.9.1 Margem Operacional Líquida 

 

 

Líquida  lOperaciona  Receita
sFinanceira  ReceitassFinanceira  Despesas-lOperaciona  Resultado

=MOL
−

 

Para Sanvicente (1997) este índice mede o êxito alcançado pela empresa 

na obtenção de preços de venda superiores aos custos (de produção, venda e 

administração) necessários para efetuar a colocação dos produtos e/ ou serviços 
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junto aos consumidores e/ ou usuários. Corresponde ainda a diferença relativa 

entre preços e custos médios dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. 

 

2.9.2 Margem líquida 

 
 

 Ao abordar este índice Sanvicente (2007, p.180) argumenta que este 

compara o lucro pertencente aos acionistas com o volume de vendas gerado 

pela empresa, decorrentes de suas operações.  Expressa em valores 

monetários, quanto a empresa ganhou para cada real de venda realizada. A 

fórmula a seguir permite determinar o valor da margem líquida. 

 

Líquidas  Vendas
Líquido  Lucro

=ML  

 

Ainda Martins e Assaf Neto (1999, p.253), discorrendo sobre este 

índice, ressaltam que “a grande importância deste para a análise econômico-

financeira centra-se, principalmente, nas várias explicações seqüenciais sobre 

o desempenho empresarial que podem ser elaboradas através dele”. 

 

2.9.3 Retorno sobre capital dos acionistas 

 

Para Sanvicente (1997, p. 180) este índice mede o rendimento obtido pela 

empresa como remuneração do investimento dos acionistas (fornecedores de 

capital de risco). Por um lado, o numerador justifica-se pelo fato de que é esse 

lucro que realmente pertence aos acionistas ordinários, qualquer que seja a 

decisão subseqüente quanto a sua destinação. O denominador, por sua vez, é 

representativo do volume médio do investimento mantido na empresa por esses 

acionistas.  

Segundo este mesmo autor, em muitos livros de finanças não é calculado o 

valor médio para esse item; a nosso ver isso corresponde a uma distorção do 

índice. Na seqüência apresenta-se a fórmula que permite calcular este índice. 
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Médio  Líquido  Patrimônio
Exercício  do  Líquido Resultado

=RCA  

 

Tal como ele é calculado nesses casos, compara-se o lucro gerado em 

todo um período ao capital do último dia desse período. Tendo havido grandes 

variações desse capital durante o ano, por aumentos de capital, incorporação de 

reservas, e o próprio lucro gerado durante o período, não é possível afirmar que 

esse lucro tenha sido produzido por esse investimento. (SANVICENTE ,1997, p. 

180). Já para Hoji (2004, p. 291) este índice informa quanto rende o capital 

aplicado na empresa pelos proprietários.  

.  

. 

2.9.4 Retorno sobre Ativo Operacional 

 

Para Sanvicente (2007, p.180), ‘este índice mede a rentabilidade das 

operações básicas da empresa face aos recursos (ativos) aplicados nessas 

operações”.  

Este autor recomenda que, em se tratando de empresa industrial ou 

comercial, sejam excluídos como ativos não operacionais, as aplicações em 

títulos resgatáveis em curto prazo, os ativos imobilizados técnicos não usados 

nas atividades normais e os ativos imobilizados financeiros não essenciais às 

atividades fins da empresa, como os investimentos em área de incentivo 

fiscal. 

Segundo Padoveze (2005), nesta abordagem, a análise da 

rentabilidade inicia-se pela avaliação do lucro operacional total, relacionando-o 

com o ativo da empresa. E complementa argumentando que “ torna-se mais 

importante verificar a rentabilidade do investimento como um todo, sem ater-

se a que tipo de capital foi financiado”.(PADOVEZE, 2005, 79) 

 O cálculo do Retorno Sobre o Ativo Operacional é feito por meio da 

fórmula: 

 

médio  líquido  loperaciona  Ativo
sFinanceira  ReceitassFinanceira  Despesas+lOperaciona  Resultado

=MOL
 -
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2.10 ÍNDICES DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

 

 

Para Sanvicente (1997, p. 181) os índices discutidos nesta categoria 

procuram medir a rapidez com que certo ativos (e um item do ativo) giram dentro 

de um exercício normal, dado volume de operações então alcançado.  

De acordo com este autor a idéia é quanto maior o giro (expresso por um 

número de vezes, rotações ou voltas por período), dado um volume de operações 

(representado pela receita), mais eficiente tende a ser a administração do aspecto 

específico analisado, pois isso significa que a empresa está sendo capaz de gerar 

um dado volume de operações com um investimento médio relativamente menor 

em certos tipos de ativo.   

 

2.10.1 Giro do Ativo Operacional 

 

alOperacioan    Ativodo  Médio Saldo
Líquida  alOperacioan  Receita

=GAO  

 

Para Hoji (2004, p. 289) esse índice expressa quantas vezes o ativo 

operacional se renovou pelas vendas. O denominador é composto de contas 

como Duplicatas a receber, Saques de exportação, Impostos a recuperar, 

Estoques e prêmios de seguros a apropriar. Essas contas têm características 

permanentes. Por esse motivo, de acordo com o autor as empresas concentram 

esforços no sentido de reduzir os investimentos em atividade operacional.  

 

 

2.10.2 Giro do capital dos acionistas 

 

 

O Fluxo de Caixa do Acionista (FCA) visa avaliar os recursos aplicados 

pelos investidores na empresa. Segundo Damodaran (2002, p 89), o FCA é o 

fluxo de caixa existente após o pagamento de despesas operacionais, das 
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obrigações tributárias, das necessidades de investimento, do principal, de juros e 

de quaisquer outros desembolsos de capital necessários à manutenção da taxa 

de crescimento dos fluxos de caixa projetados, descontado pelo custo do capital 

próprio. Gerar caixa para pagamento das despesas de juros e pagamento da 

Dívida Nominal é a diferença básica no cálculo do FCA de uma empresa não-

alavancada (Modelos 1) para uma empresa alavancada (Modelo 2). 

 

Tabela 3- Cálculo do FCA para uma Empresa Não-Alavancada 
Receitas 
(-) Despesas Operacionais 
(=) Lucro antes do pagamento de juros, impostos, depreciação e 
amortização (EBITDA) 
(-) Depreciação e Amortização 
(=) Lucro antes do pagamento de juros e impostos (EBIT) 
(-) Impostos 
(=) Lucro Líquido 
(+) Depreciação e Amortização 
(-) Desembolsos de Capital 
(-) Variação do Capital de Giro 
(=) Fluxo de Caixa do Acionista (FCA) ou Free Cashflow to Equity (FCFE) 
Fonte: Damodaran(2002,p.89) 

 

           Por esses modelos, o FCA é apurado após a cobertura das necessidades 

financeiras da empresa, portanto, se trata de um fluxo de caixa residual. A tabela 

24  mostra como é o cálculo do FCA para uma empresa alavancada. 

 

Tabela 4- Cálculo do FCA para uma Empresa Alavancada 
Receitas 
(-) Despesas Operacionais 
(=) Lucro antes do pagamento de juros, impostos, depreciação e 
amortização (EBITDA) 
(-) Depreciação e Amortização 
(=) Lucro antes do pagamento de juros e impostos (EBIT) 
(-) Despesas Financeiras (Juros) 
(=) Lucro antes dos Impostos 
(-) Impostos 
(=) Lucro Líquido 
(+) Depreciação e Amortização do Diferido 
(-) Desembolsos de Capital 
(-) Dividendos Preferenciais (empresas com ações preferenciais) 
(-) Pagamento da Dívida Nominal 
(-) Variação do Capital de Giro 
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(+) Novas Emissões de Dívida (Entradas de Caixa) 
(=) Fluxo de Caixa do Acionista (FCA)  
Fonte: Damodaran(2002,p.89) 

 

 

 

 

2.10.3 Giro ou rotação do estoque de produtos acabados 

 

Neste caso, relacionamos o volume médio investido em estoques ao 

montante vendido no período, já que os estoques são contabilizados ao custo, a 

menos que o valor de venda caia a nível mais baixo (SANVICENTE, 1997, p. 

182). 

 

           
  AcabadosProdutos  de  Médio  Estoque

  VendidosProdutos  dos  Custo
=GE  

 

De acordo com este autor como foi mencionado, podemos calcular o tempo 

médio de um giro completo. No presente caso, o número de dias ou messes 

obtido será uma indicação do período médio, em termos de vendas, representado 

pelo estoque mantido.  

Assim, por exemplo, se GE nos fornecer um índice igual a 4,0 vezes, o 

estoque médio corresponderá a 365 / 4 = 91,25 dias de vendas. Para Hoji (2004) 

as empresas procuram aumentar o giro dos estoques, pois quanto mais rápido 

vender o produto, mais o lucro aumentará. Esse raciocínio é valido desde que a 

margem de contribuição seja positiva e o aumento do giro não implique em 

“custos extras” em volume superior ao ganho obtido pelo aumento do giro.  

 

2.10.4 Giro ou rotação do saldo de contas a receber 

 

 

receber   a   contas   de   Médio   Saldo
Prazo  a  Vendas

=GCR  
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Para Sanvicente (1997, p. 183) o resultado deste cálculo indica o número 

de vezes em que o saldo médio de operações de venda a crédito está contido no 

volume total de vendas nessas condições dentro de um período.  

O Índice de tempo médio, correspondente a 365/GCR, é o que 

denominamos prazos médios de cobrança, refletindo o número efetivo de dias 

necessários, em média, para que os clientes da empresa efetuem os pagamentos 

devidos em operações a crédito. 

Para Hoji (2004, p. 288) a alteração do giro do período atual em relação ao 

período anterior pode ser causada por diversos fatores, entre eles a alteração na 

política de financiamento de clientes, aumento ou redução da eficiência de 

cobrança. 

 

 

 

2.10.5 Giro ou rotação do saldo de fornecedores (contas a pagar) 

 

 

PMPF=  Saldo médio de fornecedores   

                     Compras brutas/ 365 

 

Para Hoji (2004, p. 288) o valor das compras brutas deve ser extraído 

de registros internos, pois não estão evidentes em demonstrações contábeis 

de publicação obrigatória, em casos de indústria. Segundo este  autor o valor 

das compras pode ser calculado pela clássica fórmula = Estoque inicial + 

compras – Custos das mercadorias vendidas. Em casos de empresas do ramo 

de comércio. Porém de acordo com o autor, em balanços de empresas 

industriais, o Custo de produção inclui mão de obra direta e custo indireto de 

fabricação, além dos custos de materiais.  

 

 

 



 
41 

2.11 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 

 

 

Para Matarazzo (1998, p. 26) a análise Vertical e Horizontal presta-se 

fundamentalmente ao estudo de tendências. Segundo este autor a elevada 

inflação que se tem vivido no Brasil, as alterações de procedimentos contábeis, 

em função de legislações comerciais, fiscais ou mercado de capitais e a própria 

dinâmicas da economia brasileira não tem estimulado os analistas a usarem mais 

intensamente as potencialidades da Análise Vertical e Horizontal. Todavia, 

pesquisas efetuadas recentemente com insolvência de pequenas e médias 

empresas têm ressaltado a utilidade da análise Vertical e Horizontal 

(MATARAZZO, 1998, p. 26). 

 

2.11.1 Análise vertical 

 

 

Para Hoji (2004, p. 278) a análise vertical facilita a avaliação da estrutura 

do Ativo e do Passivo, bem como a participação de cada item da Demonstração 

de Resultado na formação do lucro ou prejuízo. De acordo com este autor o 

cálculo do percentual de participação relativa dos itens do ativo e do Passivo é 

feito dividindo-se o valor de cada item pelo valor total do Ativo ou do Passivo. 

Para o cálculo do percentual de participação relativa dos itens da 

demonstração de resultado é feito da seguinte forma, divide-se cada item pelo 

valor da Receita líquida, que é considerada como base (HOJI, 2004, p. 279). 

 De acordo com Hoji (2004, p. 279) outras constatações podem ser 

extraídas, mas a utilidade aumenta sensivelmente se a análise vertical for 

utilizada conjuntamente com a análise horizontal.  

Já para Assaf (2002) a análise vertical é um processo comparativo, 

expresso em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma conta ou um grupo 

de contas com um valor afim ou relacionável, identificado no mesmo 

demonstrativo.   
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2.11.2 Análise horizontal 

 

 

 Para Hoji (2004, p. 279) a análise horizontal tem a finalidade de evidenciar 

a evolução dos itens das demonstrações contábeis, por períodos. Calculam-se os 

números-índice estabelecendo o exercício mais antigo como índice-base por 100. 

De acordo com este autor podem ser calculados, também, aumentos anuais.  

 

                Acrescenta-se, todavia as técnicas da análise horizontal apresentam 

algumas limitações: 

• Quando o valor do item correspondente no exercício-base é nulo, o 

número-índice não pode ser calculado pela proposta, pois os números 

não são divisíveis pelo número zero. Nesses casos, podem ser 

analisadas variações em valores absolutos; 

• Quando o exercício-base apresenta um número negativo e no exercício 

seguinte fica positivo (e vice versa), matematicamente, é calculável, mas 

o resultado deve ser tratado com bastante cuidado, para não ocorrerem 

interpretações equivocadas da evolução. 

 

 

Para Assaf (2002) á analise horizontal é um processo de estudo que permite 

avaliar a evolução verificada nos diversos elementos das demonstrações contábeis 

ao longo de determinado intervalo de tempo. Segundo o autor a grande 

importância dessa técnica é bem clara, pois permite que se analise a tendência 

passada e futura de cada valor contábil. Muitas das vezes. o momento de uma 

empresa está afetado por causas originadas em períodos anteriores, as quais 

poderão, ainda , refletir-se em períodos futuros. 

Dando prosseguimento ao estudo procede-se à abordagem de mais um 

instrumento de análise o Ebitda. 

 

 

 

  2.12 EBITDA 
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Para Hoji (2004, p. 318) o Ebitda é um indicador financeiro que mostra se 

os ativos operacionais estão gerando caixa. É considerado pelos analistas 

financeiros o melhor indicador de geração de caixa operacional, pois consideram 

em seu cálculo somente os resultados operacionais que afetam o caixa, 

desconsiderando as despesas e as receitas operacionais como depreciação, 

amortização e exaustão.  

O resultado de equivalência patrimonial, as despesas e as receitas 

financeiras, outras receitas e despesas operacionais não rotineiras e, também os 

impostos sobre o lucro (Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro) 

(HOJI,2004, p.318). O lucro antes do imposto de renda (Lajir), ou Earning Before 

Interest and Taxes (EBIT), em inglês, é outro indicador importante, pois 

representa o lucro da atividade operacional (HOJI, 2004, p. 318). 

 Para este autor a depreciação, amortização e exaustão não são 

consideradas no cálculo do EBITDA, porque não exercem impacto sobre o caixa, 

pois correspondem ao investimento já realizado e desembolsado no passado, que 

está sendo parcialmente considerado como despesa ou custo do período.  

Para Hoji (2004, p. 319) o resultado da equivalência patrimonial não implica 

desembolso ou ingresso de recursos, apesar de alterar o valor de investimento.  

Para empresa não financeira, as despesas e as receitas financeiras não 

fazem parte de seu ciclo operacional e, sim da “conseqüência” das operações, 

isto, é, os empréstimos são captados para financiar as operações e as eventuais 

sobras de caixa são aplicadas no mercado financeiro para minimizar as despesas 

financeiras (HOJI.2004, p. 319).  

As receitas e as despesas operacionais não rotineiras não tem relação 

direta com o desempenho operacional normal da empresa. Os impostos sobre o 

lucro são calculados sobre o lucro líquido apurado após considerar todas as 

despesas e as receitas, inclusive as que não tem relação direta com as 

operações. Neste sentido, a geração de caixa operacional não depende de 

impostos dessa natureza (HOJI, 2004, p. 319). O EBITDA pode ser calculado de 

duas formas; a partir da receita bruta ou lucro operacional. 
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2.12.1 Cálculo de Ebitda a partir da receita bruta. 

 

 

São deduzidas do lucro bruto as despesas com vendas e despesas 

gerais e administrativas, para apurar o EBIT.  

Em seguida, adicionam-se de volta as despesas de depreciação, amortização 

e exaustão (esse valor está discriminado na DOAR, , pois essas despesas 

estão incorridas no custo dos produtos vendidos e nas despesas 

operacionais( despesas com vendas e despesas gerais e administrativas), 

reduzindo o lucro e, conseqüentemente, o EBIT, mas não representam a 

saída efetiva de caixa.  (HOJI, 2004, p.319). 

 

2.12.2 Cálculo do EBITDA a partir do lucro operacional 

 

 

O EBITDA pode ser calculado também a partir do lucro operacional, em 

sentido inverso, ou seja, adicionando de volta as despesas financeiras líquidas 

(que estão deduzidas do lucro bruto), deduzindo as receitas de dividendos, 

equivalência patrimonial e outros ganhos não rotineiros (que estão adicionados ao 

valor bruto, no exemplo desenvolvido). Finalmente, adicionando de volta as 

despesas de depreciação, amortização e exaustão, obtém-se o EBITDA.  

 

 

2.12.3 Análise e interpretação do EBITDA 

 

 

De acordo Hoji (2004) se o EBITDA fosse negativo por um período 

prolongado, significaria que as empresa estariam consumindo caixa, o que, 

fatalmente, a levaria á situação de insolvência. Evidentemente, o EBITDA deve 

ser suficiente para pagar os juros e os impostos sobre o lucro e ainda distribuir os 

dividendos adequados.  

Para Assaf (2002) o EBITDA equivale ao conceito restrito de fluxo de caixa 

operacional da empresa, apurado antes do cálculo do imposto de renda. Parte 
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das receitas consideradas no EBITDA pode não ter sido recebida, assim como 

parte das despesas incorridas pode ainda estar pendente de pagamento.  

De acordo com o autor essa medida financeira não representa os volumes 

monetário efetivo de caixa, sendo interpretado de forma melhor como um 

indicador do potencial de geração de caixa proveniente de ativos operacionais.             

Dessa forma o EBITDA revela, em essência a genuína capacidade operacional de 

geração de caixa de uma empresa, ou seja, sua eficiência financeira determinada 

pelas estratégias operacionais adotadas.(ASSAF.2002.p.207) 

 

2.12.3.1Vantagens do Ebitda. 

 

• Informa o desempenho da empresa na atividade, assim como o grau de 

cobertura do resultado em relação as despesas financeiras. 

• Reporta o reflexo das estratégias de mercado adotada. 

• Serve de parâmetro para conhecimento do valor da empresa: quanto maior 

a capacidade da empresa em gerar caixa maior será seu valor para o 

mercado assim como quanto maior o EBITDA. Em relação aos recursos 

investidos, melhor a qualidade de gestão. 

• É um indicador que atende as exigências atuais da globalização , uma vez 

que não é afetado pela diferença de legislações fiscais ou pelo emprego de 

diferentes métodos de depreciação, o que facilita a feitura de comparações, 

inclusive entre empresas sediadas em países diferentes. 

 

2.12.4 A IDENTIDADE DU PONT.  

 

Para Ross; Westerfield; Jordan (2000, p. 89) a Identidade Du Pont é um meio 

de decompor a ROE em seus componentes. Ela sugere que a ROE seja uma 

função daquelas decisões que impactam a lucratividade, a utilização de ativos, e as 

alavancagens financeiras. De acordo com Braga (1989) a utilidade do método Du 

pont, reside na possibilidade de se detectar se um aumento ou uma redução no 

retorno foi mais acentuadamente influenciado pela lucratividade das vendas ou pela 

eficiência no uso dos ativos. 
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alLiquidoTot Patrimônio
Ativos

*
Ativos

Vendas
*

Vendas
Líquido  Lucro  

 

2.13.1 Crescimento Interno e Sustentável  

 

 

De acordo com Ross, Westerfield e Jordan (2000, p. 89) os retornos do ativo 

próprio de uma empresa geralmente são utilizadas para calcular duas cifras 

adicionais, ambas relacionadas á capacidade de crescimento da empresa em 

crescer. Segundo o autor o crescimento de vendas está associado com maiores 

lucros retidos precisam de maiores necessidades de ativos. A adição a lucros 

retidos em cada período é afetada pelo nível de dividendos pagos. O índice de 

dividendo pago é igual: 

 

 
Líquido  Lucro

Dividendos  

2.13.2 ROA, ROE e crescimento 

 

Para Ross, Westerfield e Jordan (2000, p. 90) os investidores e os demais 

interessados, freqüentemente, desejam saber o quão rapidamente as vendas da 

empresa podem crescer. Segundo este autor um fato importante a ser 

reconhecido é que, para as vendas crescerem, os ativos também precisam 

crescer, pelo menos em longo prazo. Além disso, se os ativos vão crescer, a 

empresa precisará obter de alguma maneira o dinheiro para pagar as aquisições 

necessárias.  

De forma mais explicativa, o crescimento precisa ser financiado, e o 

corolário direto é o de que a capacidade de crescimento da empresa depende de 

sua política de financiamento.  

De acordo com Ross, Westerfield e Jordan (2000) os administradores 

financeiros devem estar atentos com respeito a relação entre crescimento projetado 

de vendas e o nível de fundos disponível das fontes internas (i.e., lucros retidos).  
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Para Ross, Westerfield e Jordan (2000) a taxa de crescimento interno é a 

taxa máxima de crescimento que a empresa pode atingir sem obter financiamento 

externo e é igual a:        

                       
BROA1

bROA

.
.

−
 

Onde, o ROA é o retorno do ativo e b é o índice de re-investimento. 

A taxa de crescimento sustentável é a taxa de crescimento que a empresa 

pode atingir sem emitir novos capitais próprios, enquanto mantém o índice corrente 

do quociente dívida /capital próprio. (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2000).  Para 

estes autores, O SGR é uma função do retorno da empresa sobre o capital próprio 

e índice de re-investimento:  

           
b . ROE1

b . ROE
SGR

−
=  

Para Ross, Westerfield e Jordan (2000, p. 91) a taxa de crescimento 

sustentável é uma cifra muito útil. Ilustra a relação explícita entre as quatro 

principais áreas de preocupação de uma empresa: sua eficiência operacional, 

medida pela margem de lucro, sua eficiência na utilização dos ativos medida pelo 

giro de ativo total, sua política de financiamento, medida pelo quociente capital de 

terceiros / capital próprio, e a política de dividendos, medida pelo índice de 

retenção. De acordo com o autor a Identidade Du Pont especifica que a ROE pode 

ser escrita como segue: 

 

próprio capital de dorMultiplica  x l AtivoTotado Giro x lucro de MargemROE=  

 

Desde que a ROE é um determinante da taxa de crescimento sustentável, 

os três determinantes da ROE são também determinantes do SGR (ROSS; 

WESTERFIELD; JORDAN, 2000). Desta forma, é claro que a taxa de crescimento 

sustentável está positivamente relacionada à margem de lucro, giro do ativo, e o 

índice dívida-capital próprio, e inversamente relacionada à distribuição de 

dividendos (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2000). Se todo o resto for mantido 
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inalterado. Esta visão da taxa de crescimento sustentável esclarece a relação entre 

os quatro aspectos das tomadas de decisões financeiras e seus respectivos efeitos 

na capacidade da empresa crescer. (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2000). 

Finalizada a revisão teórica que dá suporte ao estudo, no próximo capítulo 

descreve-se como é desenvolvido o trabalho, isto é o Procedimento Metodológico. 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 

Este capítulo visa apresentar como foi desenvolvido o estudo para a 

implantação de uma empresa que fornecerá comida congelada saudável, o 

período em que será feita a análise será entre os meses de agosto de março de 

2008 a novembro de 2008. 

Para o estudo adotou-se uma pesquisa de abordagem quantitativa. Esta 

pesquisa de acordo com Gil (1991, p. 31):  

 
Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir 
em números opiniões e informações para classificá-los e analisá-
los. Utilizando recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, 
média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, 
analise de regressão, etc). 
 

Um dos instrumentos utilizados será a pesquisa bibliográfica, que de 

acordo com Marconi e Lakatos (1996), a sua finalidade central é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, afirmado ou negado 

acerca de um determinado tema. Através desse tipo de pesquisa é possível, além 

de solucionar problemas já conhecidos no meio científico, também explorar novas 

áreas nas quais os problemas ainda não foram explorados de forma suficiente. 

Para o cálculo dos indicadores que apontaram a situação financeira da 

empresa foram levantados os seguintes relatórios: balanço patrimonial, 

demonstrativo de resultado, fornecidas pela área contábil da empresa.  

Para elaborar estas informações os dados foram formatados em mapas e 

relatórios  e analisados e acompanhados com outros de igual período, projetando 

assim elementos para análise matemática financeira fazendo um comparativo 

mês a mês, durante os anos de 2007 e 2008. Foram também levantados os 

custos variáveis e os custos fixos ocorridos na empresa, para o cálculo do ponto 

de equilíbrio.  

Complementando a análise da situação financeira da empresa foi aplicada 

a metodologia Dupont, como também a análise EBITDA. Para melhor 

visualização os dados, estes foram formatados em figuras e tabelas, que 

possibilitarão a melhor compreensão dos resultados. Após a aplicação dos 
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instrumentos foram feitas as análises e apontadas as inconsistências e indicadas 

as recomendações que se fizerem necessárias. 
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4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

 

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

 

A empresa Creative Logistics Transportes Ltda, localizada na rua Senador 

Carlos Gomes de Oliveira, 2000/A - galpão A Distrito Industrial –São José –SC 

CEP 88104-785. 

Atua no ramo de logística e iniciou suas atividades em 2004 de forma 

modesta e vem ganhando destaque frente aos seus concorrentes. 

A C-log é uma empresa feita por pessoas que não dispensa a tecnologia. 

Além de uma frota moderna, cinta com uma armazém em Itapecerica da Serra 

(grande São Paulo) e o seu depósito principal na área industrial de São José. 

Com caminhões diários nos dois sentidos, passa a ser uma ótima opção para a 

eficiência logística de empresas que primam pelo bom serviço e pela pontualidade 

com economia. 

Transportar com segurança é uma obrigação da empresa. Transportar com 

garantia de carga bem tratada traduz a eficiência. Cargas leves sempre estão 

sujeitas a amassamentos e outros inúmeros problemas de transporte e 

armazenamento. Com a C-log isso está resolvido. É a única empresa dessa rota 

que oferece transporte com o sistema duplo deck. O equipamento instalado em 

todos os caminhões, trata-se de um conjunto de longarinas versáteis, instalado no 

baú que possibilita a acomodação de dois pallets na vertical, sem que o de baixo 

sofra o peso do de cima. Além disso, cada veículo esta equipado também com 

uma empilhadeira elétrica que acompanha todos os percursos, para facilitar a 

movimentação dentro do baú. 

De São Paulo sai um caminhão transportando cargas leves e frágeis, que 

obedecem às mais rigorosas regras de higiene e segurança para o transporte e 

movimentação de cargas. Na estrada, rodando com eficiência, é monitorado por 

uma equipe que preza a pontualidade nas entregas e a satisfação de seus 
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clientes. Na C-log tudo é feito como planejado. Por isso, o caminhão sempre 

chega na hora certa a Florianópolis, sem escalas.   

 

4.1.1 Organograma 

 

Para Rocha (1995, p.73), o organograma “tem por objetivo representar a 

organização formal, configurada na estrutura oriunda do regulamento da empresa, 

demonstrando os diversos órgãos, seus posicionamentos, vias hierárquicas 

existentes(....)”. 

O plano de um organograma significa o espaço da folha de papel onde 

devem ser desenhados os órgãos da empresa sobre três aspectos, nível superior 

destinado à presidência, nível intermediário ligado aos diretores e inferior 

relacionado aos órgãos auxiliares que executam os serviços. (SILVA, 2004)  

 

Figura 2 - Organograma 

 

4.2 CUSTOS 

 

 

Na sequência apresenta-se os custos da empresa C-Log. Os custos estão 

separados em custos fixos e custos variáveis. 

 

4.2.1 Custos Fixos 

 

A tabela 31 apresenta os custos fixos incorridos pela empresa no ano de 

2008. 

Tabela 5- Custos Fixos 
CUSTOS FIXOS 

Gerente 

Comercial Administrativo Motoristas 
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1.Despesa com pessoal 270.745,70 

2. Alugueis e arrendamento 281.437,12 

3.Impostos, taxas e contribuições 16.095,12 

4.IPTU 1.086,91 

5.IPVA 12.071,68 

6.CPMF 164,05 

7.Energia Elétrica 25.656,99 

8.Água e esgoto 1.901,78 

9. Telefones 20.417,28 

10.Material de escritório 3.799,67 

11.Material de higiene limpeza 1.347,58 

12.Assistência contábil 9.403,00 

13.Serviços prestados por terceiros 59.122,78 

14.Refeições 25.029,06 

15.Despesas com emplacamento 3.231,90 

16.Informática 10.724,29 

Total dos custos fixos 942.234,91 

Fonte: dados C-Log (2008) 

 

Observa-se que entre os custos despendidos pela empresa C-Log o de 

maior valor foi os serviços prestados por terceiros, seguidos pela energia elétrica 

e as refeições que são oferecidas aos funcionários. A este respeito registra-se 

que a empresa oferece café da manhã, almoço, lanche matutino e vespertino e 

para os que trabalham no período noturno oferece jantar. . 

 

4.2.2 Custos e despesas variáveis 

 

Os custos variáveis são apresentados na tabela 36 a seguir. Como é 

possível verificar os custos que mais se destacam são os custos relativos à 

produção dos serviços, seguidos por combustíveis e lubrificantes, tendo em vista 

a natureza do negócio, que é o serviço de transportes, realizado por caminhões. 

Destaca-se também a parcela devido aos seguros, pelo mesmo motivo 

referenciado anteriormente. 
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Tabela 6- Custos Variáveis 

CUSTOS VARIÁVEIS 

1.Custos devidos da produção de serviços 622.982,96 

2.Combustíveis e lubrificantes 422.435,04 

3.Manutenção de veículos 92.880,40 

4.Serviço de frete 27.505,45 

5.Despesas de viagens 80.162,07 

6.Diárias 32.722,64 

7.Pedágios 12.430,55 

8.Combustíveis e viagens 958,26 

9.Chapas (descarregadores) 17.800,12 

10.Manutenção de veículos em viagens 1.250,50 

11.Despesas com vendas 13.385,85 

12.Despesas com viagens e representações 5 13.385,85 

13.Viagens terrestres 12.909,85 

14.Brindes 476,00 

15.Despesas postais e telegráficas 76,10 

16.Seguros 101.893,19 

17.Multa de trânsito 3.121,14 

18.Material de consumo 22.373,93 

19.Despesa com consultoria 848,20 

20.Combustíveis e lubrificantes 2.716,50 

21.Benfeitorias/imóveis de terceiros 10.786,23 

22.Despesas financeiras 49.658,20 

TOTAL 1.542.759,03 

Fonte: Dados da empresa (2008) 

 

4. PONTO DE EQUILÍBRIO 
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942.234,91íbrioPontoEquil =  

 

 

21.137,7310.8=Equilíbrio Ponto  

 

Observa-se que o ponto de equilíbrio da Empresa C-log necessita de um 

volume de recursos financeiros alto R$ 10.821.137,73 para cumprir com seus 

compromissos financeiros e manter-se ativa no mercado. Por tratar-se de uma 

empresa relativamente jovem, 3 anos de existência, ainda está conquistando 

mercado e, precisa otimizar seus recursos e minimizar os custos.  

 

 

4.4 DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 

 

 

Apresenta-se na sequência o cálculo dos índices de liquidez com os dados 

fornecidos pela Creative Logistics. Estes índices mostram em curto prazo a 

capacidade de pagamento das obrigações da empresa. Apresenta-se a seguir os 

resultados da empresa tendo-se como base temporal o ano de 2008, conforme 

Balanço Patrimonial. 
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4.4.1 Balanço Patrimonial (2007 e 2008) 

 

Tabela 7- Balanço Patrimonial exercício 31/12/07 e 31/12/08. 
C-LOG CREATIVE LOGISTICS TRANSPORTES 
LTDA. Ano Ano 
08.318.053/0001-67   
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2008 
ATIVO 408.720,90 908.247,88 
ATIVO CIRCULANTE 148.558,89 146.158,99 
Disponível 5.152,20 -11.381,84 
Caixa 10.619,50 -706,87 
Bancos Conta Movimento -5.467,30 -10.674,97 
Clientes 141.366,10 142.541,05 
Duplicatas a Receber 141.366,10 142.541,05 
Outros Créditos 2.040,59 14.999,78 
Adiantamentos a Empregados 2.040,59 466,62 
Adiantamentos a Empregados 0,00 14.533,36 
Tributos a Recuperar/ Compensar 0,00 0,00 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 73.557,32 209.466,61 
Outros Créditos 73.557,32 209.466,61 
Sócios, Administradores e Pessoas Ligadas 73.557,32 209.466,61 
ATIVO PERMANENTE 186.604,69 552.622,28 
Imobilizado 186.604,69 552.622,28 
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 1.859,20 16.282,75 
Veículos 19.995,00 62.897,10 
Equipamentos de Informática 0,00 2.290,00 
Imobilizado em andamento 164.750,49 471.152,43 
PASSIVO 408.720,90 908.247,88 
PASIVO CIRCULANTE 548.995,27 1.115,218,56 
Fornecedores 38.920,70 67.620,74 
Obrigações Tributárias 22.025,56 95.770,76 
Impostos e Contribuições a Recolher 22.025,56 95.770,76 
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária 18.221,86 80.823,70 
Obrigações com o Pessoal 11.734,04 23.846,50 
Obrigações Previdenciárias 6.487,82 32.137,48 
Provisões 0,00 24.839,72 
Outras Obrigações 469.827,15 871.003,36 
Adiantamentos de Clientes 469.827,15 871.003,36 
PATRIMONIO LÍQUIDO -140.274,37 -206.970,68 
Capital Social 10.000,00 10.000,00 
Capital Subscrito 10.000,00 10.000,00 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -150.274,37 -216.970,68 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -35.640,81 -150.274,37 
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO -114.633,56 -66.696,31 
Fonte; dados da C-Log (2008) 
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4.4.2 Demonstrativo de Resultado (2007 e 2008) 

 

Tabela 8- Demonstrativo de Resultado exercício 2007 e 2008. 
C-LOG CREATIVE LOGISTICS TRANSPORTES 
LTDA Ano  Ano 
08.318.053/0001-67   
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO 31/12/2007 31/12/2008 
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 969.603,26 1.932.589,78 

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
-

123.516,39 -242.684,71 
RECEITA LÍQUIDA 846.086,87 1.689.905,07 

CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 
-

355.816,00 -622.982,96 

Combustível e Lubrificantes 
-

216.000,21 -422.435,04 
Manutenção de Veículos -52.254,09 -92.880,40 
Serviço de Frete -22.367,14 -27.505,45 
Despesas de Viagens -65.194,56 -80.162,07 
Combustível em Viagens 0,00 -958,26 
Chapas 0,00 -17.800,12 
Manutenção dos Veículos em Viagens 0,00 -1.250,50 
Pedágio 0,00 -12.430,55 
Diárias 0,00 -32.722,64 
LUCRO BRUTO 490.270,87 1.066.922,11 

DESPESAS OPERACIONAIS 
-

595.354,99 -1.084.170,31 
Despesas com Vendas -2.745,00 -13.385,85 
Despesas com viagens e Representações -1.811,87 -13.385,85 
Propaganda e Publicidade -800 -12.909,85 
Despesas Gerais -133,13 -302.506,52 

Despesas Administrativas 
-

592.609,99 -1.070.784,46 

Despesas com Pessoal 
-

186.587,62 -470.745,70 

Aluguéis e Arrendamentos 
-

213.427,95 -281.437,12 
Impostos,Taxas e Contribuições -12.138,71 -16.095,12 

Despesas Gerais 
-

180.455,71 -302.506,52 

LUCRO OPERACIONAL 
-

105.084,12 17.248,20 
RESULTADO FINANCEIRO -9.549,44 49.448,11 
Receitas Financeiras 1.420,47 210,09 
Juros e Descontos 1.420,47 210,09 
Despesas Financeiras -10.969,91 -49.658,20 
Descontos Concedidos  -8.010,76 
Juros de Mora -3.593,57 -20.868,09 
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Tarifas e Comissões Bancárias -7.376,34 -20.779,35 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
-

114.633,56 -66.696,31 
Fonte: Dados da C-Log (2008). 

 

 

 

4.4.3 Índices de Liquidez- ILC 

 

 

Apresenta-se na sequência o cálculo dos índices de liquidez da empresa. 

Estes índices mostram em curto prazo a capacidade de pagamento das 

obrigações da empresa 

 

 

4.4.3.1 Índice de Liquidez Corrente 

 

 

Este índice quando é menor do que 1 (ILC< 1) revela em curto prazo a 

insuficiência de fundos para o pagamento das obrigações. Quanto maior o índice 

melhor a situação da empresa.(ROSS, 2000, p.81) 

Circulante Passivo
Circulante Ativo

ILC=  

 
 

        Ano de 2008                                         Ano de 2007 

13100
562181151

99158146
,=

,..
,.

ILC=                              27,0=
27995548

89558148
ILC=

,.
,.

 

FATOR 2007 2008 

ILC 0,27 0,131 

 

Com base neste índice pode-se afirmar que a empresa no ano 2007 como 

em 2008, passou por momentos de insuficiência de fundos para dar conta de 

suas obrigações financeiras. A empresa fechou o ano de 2008 com uma situação 
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um pouco melhor que 2007, entretanto, ainda desfavorável com relação aos seus 

fundos. Como a empresa está ainda realizando investimentos e amortizando seus 

investimentos iniciais, possivelmente irá apresentar resultados negativos no início 

de suas operações. 

 
 
 
4.4.3.2 Índice de Liquidez Seca - ILS 

 

O índice de liquidez seca elimina o risco associado à incerteza da venda de 

estoques. Quanto maior o índice melhor a situação da empresa. 

 
 

PC
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ILS 0,27 0,1310 

 

Como a empresa não tem estoques este índice se sobrepõe ao índice de 

liquidez corrente, portanto resultando o mesmo valor. E em sendo assim, afirma-

se que a situação da empresa, com base neste índice é desfavorável. 

 

4.4.3.3 Índice de Liquidez Imediata - ILI 

 

 

Este índice correlaciona as disponibilidades, que são as contas de caixa e 

bancos mais as aplicações financeiras. São as disponibilidades para honrar 

compromissos em curto prazo. Recomenda-se que este índice seja o maior 

possível. (BRAGA, 199, p.142) 
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Circulante Passivo
idadesDisponibil

ILI =  

 

Disponibilidades = caixa e banco + aplicações financeiras 

 

                  Ano de 2008                                           Ano de 2007 

),( 010200==
561.115.218,
)(11.381,84

ILI                  0,0094
548.995,27

5.152,20ILI ==  

FATOR 2007 2008 

ILI  0,0094 (0,01020) 

 

 

Como é possível observar os resultados deste índice mostram a situação 

em que se encontra a empresa. Para as suas obrigações de curto prazo em 2007 

não teve recursos suficientes para arcar com seus compromissos.  Já em 2008 

apresentou um valor positivo, porém ainda muito baixo. Neste caso, o passivo 

circulante pode crescer ainda mais rápido do que as entradas de recursos (caixa 

e bancos), conduzindo a graves problemas de solvência no futuro. Um baixo ILI 

representa um sinal de problemas financeiros. Para se ter uma análise mais 

consistente, estes índices devem ser avaliados sob uma perspectiva histórica e 

comparado aos níveis verificados em outras empresas do setor. 

 

 

4.4.3.4 Índice de Liquidez Geral - ILG 

 

 

Este índice mostra a capacidade de pagamentos em longo prazo, mostra a 

saúde financeira em longo prazo da empresa. Quanto maior o índice melhor a 

situação da empresa. É importante examinar esse quociente em conjunto com o 

índice de liquidez corrente.(BRAGA, 1999, P.143) 

 

Prazo Longo a Exígivel Passivo  Circulante Passivo
Prazo longo a Realizável  Ativo Circulante Ativo

ILG
+

+
=  
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                         Ano de 2008 

3188,0
56,218.115.1

60,625.355

0  561.115.218,

209.466,61146.158,99
ILG ==

+

+
=  

 

 

                        Ano de 2007 

4046,0
27,995.548

21,116.222

0  548.995,27

73.557,32148.558,89
ILG ==

+

+
=  

FATOR 2007 2008 

ILG 0,4046 0,3188 

 

 

Observa-se por meio do cálculo deste índice que a empresa não encerrou 

o ano com bons resultados, em conseqüência deverá rever seu sistema de gestão 

financeira para recuperar e garantir a sua sustentabilidade. Quanto maior a 

previsibilidade das receitas e dos custos correntes, maior o grau de aceitação de 

índices de liquidez relativamente baixos. 

 

 

4.4.4 Índices de endividamento 

 

Mostram o relacionamento entre a posição do capital próprio patrimônio 

líquido em relação ao capital de terceiros empréstimos. 

 

 

4.4.4.1 Índice de Participação de capitais de  Terceiros sobre os recursos 

totais 

 

 

Este índice é expresso em porcentagem e quanto maior é o valor, mais 

endividada está a empresa e maior será o risco de não conseguir pagar seus 
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compromissos; a despesa financeira aumenta diminuindo o lucro. Mostra como o 

ativo total é financiado com recursos de terceiros.(CAMARGO, 2007, p.194) 

 

Total Ativo
PELP)PC Total( Exígivel Passivo

IPCT
+

=  

 

             Ano de 2007 

34,32%   100*0,34321-3432,11-
408.720,90

0548.995,27
IPCT ===

+
=  

 

            Ano de 2008 

22,78%    100*0,22781-1,22781-
908.247,88

0561.115.218,IPCT ===
+

=  

              

FATOR 2007 2008 

IPCT 34,32% 22,78% 

 

 

 

 

Observando o valor encontrado constata-se que os recursos aplicados em 

2007 é superior em 34,32% com relação ao ativo total da empresa. No entanto 

2008, apresentou uma redução deste valor. O valor apresentado por este 

indicador indica a probabilidade do não pagamento das dívidas contraídas. 

Quanto mais endividada uma empresa estiver, maior o peso da dívida onerosa e 

a possibilidade de não cumprimento de seus compromissos com terceiros. De 

acordo com Gitmann (2000), dívidas geram obrigações jurídicas e seu não 

pagamento pode levar a sanções por parte dos credores e até a liquidação da 

empresa. 

 
4.4.4.2 Grau de Endividamento 

 
 
 

Este índice se for maior que um pode revelar uma dependência de capital 

de terceiros. Se o quociente, durante vários anos, for consistente e 
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acentuadamente maior que um, denotaria uma dependência exagerada de 

recursos de terceiros. Quanto maior é o quociente, mais endividada está a 

empresa e maior será o risco de não conseguir pagar seus compromissos; a 

despesa financeira aumenta diminuindo o lucro. Mostra como o ativo total é 

financiado com recursos de terceiros. (SANVICENTE, 2007) 

 
 

Líquido Patrimônio
PELP) (PC Total Exigível

GE
+

=  

 
                       Ano de 2008                                             Ano de 2007 
 

            ),(
8)(206.970,6

0 561.115.218,
GE 38825=

+
=          )9137,3(

7)(140.274,3

0 548.995,27
GE =

+
=       

 

FATOR 2007 2008 

GE (3,9137) (5,3882) 

 

                                

 

Como é possível observar este índice mostra uma dependência 

significativa de capitais de terceiros, além disso, o patrimônio líquido apresenta 

um valor negativo. Este resultado demonstra que a empresa tem um exigível alto, 

adicionado ao prejuízo do final do exercício. Recomenda-se que o gestor 

financeiro adote estratégias para reverter esta situação, pois a continuidade da 

situação coloca a empresa em um estado crítico. 

 

4.4.4.3 Composição do Endividamento 

 

 

De forma geral, quanto menor for este índice, melhor, ou seja, é muito mais 

conveniente para a empresa que suas dívidas sejam de longo prazo, pois assim 

ela terá mais tempo para buscar ou gerar recursos para saldá-las. Mesmo porque, 

em dias de hoje, conseguir recursos é tarefa das mais árduas, especialmente 

para as empresas de pequena dimensão. No entanto cabe ressaltar que, porém, 
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que se os custos dos recursos no curto prazo forem mais baratos esta análise ou 

interpretação de quanto menor melhor pode inverter-se. (BRAGA, 2000, p.143) 

 

PELP)Total(PC Exigível Passivo
Circulante Passivo

CE
+

=  

 
                         
 
                          Ano de 2008                               Ano de 2007 

1

1
562181151

562181151

=

=
+

=

CE
o,..

,..
CE

          

1CE

1
o548.995,27

548.995,27CE

=

=
+

=  

 

FATOR 2007 2008 

CE 1 1 

 

Avaliando o resultado deste índice, observa-se que quanto maior for este 

índice, maior será a pressão no caixa para pagar os compromissos no curto 

prazo. É possível observar que a empresa está comprometendo todos os 

recursos em compromissos de curto prazo, pois não tem dívidas de longo prazo. 

 

4.5.5 Índices de Rentabilidade 

 

 

Estes índices mostram o retorno auferido pela empresa na utilização de 

seus ativos durante certo período de tempo. Procuram relacionar o lucro da 

empresa com o seu tamanho, expresso por meio de suas vendas ou de seus 

ativos. Mede a renda por unidade monetária de vendas após dedução de todos os 

custos e despesas (incluindo gastos com juros).(SANVICENTE, 1997, p. 179) 

 

 

4.5.5.1 Margem Líquida 
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Líquidas  Vendas
Líquido  Lucro

=ML  

          Ano de 2008                                        Ano de 2007 

(0,4679)ML

(0,4679)
142.541,05

)(66.696,31=ML

=

=

      
),(

),(
..

81080ML

81080
10366141

=

=
6)(114.633,5

=ML

 

 

FATOR 2007 2008 

              ML (0,8108) (0,4679) 

 

            

Observa-se que a empresa necessita rever seu planejamento financeiro 

para continuar suas operações e conseguir reconhecimento do mercado. Como 

este índice apura a margem de lucros obtida nas operações da empresa, pode-se 

constatar que a empresa não está obtendo o retorno desejado de seus esforços, 

tanto financeiros como de operações. Convém ressaltar que as empresas estão 

vivenciando um período de recessão econômica, refletindo sobre muitos 

segmentos, como é o caso da empresa Creative Logistics.  

4.5.5.2 Margem Bruta ou Margem Operacional 

 

Este indicador é muito utilizado na análise financeira de empresas, pois 

o mesmo expressa a relação entre o resultado bruto da empresa e sua receita 

líquida de vendas. A margem bruta indica a percentagem de cada R$1 de 

venda que restou após o pagamento do custo das mercadorias e pode ser 

calculada como sendo o quociente entre o resultado bruto e a receita líquida 

de vendas da empresa. (SANVICENTE, 1997, p.179) 

 

Líquida  lOperaciona  Receita
Bruto  Lucro

=MB  

 

            Ano de 2008                          Ano de 2007 
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071.689.905,
111.066.922,

=MB                   
846.086,87
490.270,87

=MB  

0,6313=MB                                0,5794=MB  

 

FATOR 2007 2008 

MB 0,5794 0,6313 

 

Conforme é possível verificar o resultado calculado mostrou um acréscimo 

no desempenho das aplicações dos recursos do ano de 2007 em relação ao ano 

de 2008.   

 

 

4.5.4.3 Giro do Ativo 

 

 

É um Indicador de análise financeira que indica a eficiência com que a 

empresa usa seus ativos para gerar vendas. O indicador é calculado como sendo 

a divisão da receita líquida de vendas pelo ativo total da empresa. Quanto maior o 

resultado, maior é a eficiência da empresa no uso de seus ativos. ( BRAGA, 1999) 

 

Médio Total Ativo
Líquidas  Vendas

=GA  

           Ano de 2008                                 Ano de 2007 

658.484,39
142.541,05

=GA                             
658.484,39
141.366,10

=GA  

 

0,2164GA =                                       0,2146=GA  

 

FATOR 2007 2008 

GA 0,2146 0,2164 
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No ano de 2008 a empresa apresentou um crescimento não satisfatório em 

relação ao ano de 2007, necessitando nesse caso de um melhor planejamento 

estratégico. Com o resultado de 0,2146 pode-se observar que a empresa já não 

encontra-se em tão boa situação financeira tanto em 2007, como em 2008, pois 

os recursos do ativo estão superando a receita líquida em 78%. 

 

 

4.5.5.4 Retorno sobre o Ativo 

 

 

Este é um indicador de análise financeira que mede o lucro gerado pelo 

uso dos ativos da empresa e que varia muito, dependendo da indústria em que a 

empresa atua. Este indicador pode ser calculado como sendo o quociente entre 

o lucro líquido obtido pela empresa e seus ativos totais. Também mede quanto a 

empresa obtém de lucro para cada r$ 100,00 de investimento. (MATARAZZO, 

1998) 

Total Ativo
Líquido  Lucro

=ROA  

            

 Ano de 2008                                 Ano de 2007         

908.247,88
)(66.696,31

=ROA                          
408.720,90

6)(114.633,5
=ROA  

(0,073)=ROA                                    (0,2804)=ROA  

 

FATOR 2007 2008 

ROA (0,2804) (0,073) 

 

 

No ano de 2008 a empresa apresenta um lucro inferior ao ano de 2007, o 

que demonstra um período de pouco investimento, necessitando dessa forma de 

um novo plano de investimentos para que possa aumentar sua receita. 
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4.5.5.5 Retorno sobre Investimentos 

 

 

É um indicador usado na análise de projetos, que é calculado dividindo-se 

o ganho obtido com o projeto sobre o montante aplicado neste projeto. 

(PADOVEZE, 2005) 

 

 

Médio  lOperaciona Ativo
 lOperaciona  Lucro

=ROI  

           Ano de 2007                            Ano de 2008 

658.484,39
 2)(105.084,1

=ROI                                
658.484,39

 )(17.248,20
=ROI                        

  ( )0,1595=ROI                                          ( )0,026=ROI     

 

FATOR 2007 2008 

ROI (0,1595) (0,026) 

 

 

Pode-se constatar que os resultados alcançados pela empresa não são 

satisfatórios. O lucro operacional em ambos os períodos foi negativo. Seus 

esforços não foram suficientes para gerar um retorno financeiro positivo. Em 2008 

se obteve um valor inferior ao ano de 2007, o que compromete a receita e lucro 

do período.  

 

 

4.5.5.6 Giro do Capital dos Acionistas 

 

 

Este índice reflete a rapidez, velocidade ou eficiência relativa com a qual 

são usados os recursos da empresa para atingir seu volume de atividades. 

(DAMODARAN, 2002) 
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Médio Líquido Patrimonio
 Líquida  lOperaciona  Receita

=GCA  

             Ano de 2008                                            Ano de 2007                                                  

2)(173.622,5
 071.689.905,

=GCA                                    
2)(173.622,5
 846.086,87

=GCA  

 

( )9,7332=GCA                                               ( )4,873=GCA  

 

 

FATOR 2007 2008 

GCA (4,873) (9,7332) 

 

Em 2008 é caracterizado com um valor bem inferior ao ano de 2007 

deixando transparecer uma má gestão operacional. 

 

 

4.5.5.7 Giro ou Rotação do Estoque de Produtos Acabados 

 

 

Um dos indicadores de atividade da empresa, que expressa com que 

velocidade a empresa é capaz de girar seus estoques durante um ano. O 

indicador é calculado como sendo o quociente entre o custo de mercadorias 

vendidas e o valor do estoque médio da empresa. (SANVICENTE, 1997, p..182) 

 

 AcabadosProdutos de Médio Estoque
 VendidosProdutos dos Custos

=GE  

 

No presente trabalho não foi possível calcular este índice, pois a empresa 

não tem com estoques, já que é uma empresa que presta serviços de transporte. 

 

 

4.5.5.8 Giro ou Rotação do Saldo de Contas a Receber. 
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O saldo das contas a receber será sempre relativo às vendas mercantis. 

Representa o número de dias que a empresa deverá esperar para receber as 

dívidas de clientes. A elevação deste índice significará um atraso relativo na 

cobrança de contas a receber, isto é, impontualidade de clientes, somado a isto 

pode ocorrer um declínio da venda média.( SANVICENTE, 1997, p..183) 

 

Pagar á Contas de Médio Saldo
Prazo á Receitas

=GCR  

            Ano de 2007                                     Ano de 2008 

5.048,78
141.366,10

=GCR                                 
5.090,75

142.541,05
=GCR                                 

dias 28 =GCR                                       28=GCR dias  

 

FATOR 2007 2008 

GCR 28 28 

     

 

Com relação a este índice, constata-se que tanto o ano de 2007, como de 

2008 ocorreu uma similaridade, isto é os valores tiveram uma pequena diferença, 

porém o período resultou igual. 

 

 

4.5.5.9 Giro do Saldo de Fornecedores (Contas a Pagar). 

 

Expressa o número de dias que a empresa demora em liquidar suas 

dívidas. Se uma empresa demora muito mais para receber suas vendas a prazo 

do que para pagar suas compras a prazo, irá necessitar mais capital de giro 

adicional para sustentar suas vendas, criando-se um círculo vicioso difícil de 

romper. (HOJI, 2004, p.288) 

 

 



 
71 

esFornecedor de Médio Saldo
Prazo á Materiais de Compras

=GF  

 

         Ano de 2008                            Ano de 2007 

2.254,02
67.620,74

=GF                             
1297,35

38.920,70
=GF                    

 

30GF =                               30GF =  

 

FATOR 2007 2008 

GF 30 30 

 

Uma das poucas alternativas no caso é trabalhar, se for possível, com 

ampla margem de lucro sobre as vendas e tentar esticar ao máximo os prazos de 

pagamento adicionalmente a uma política agressiva de cobrança e desconto 

bancário. Como é possível observar o giro dos fornecedores é relativamente 

baixo, obrigando a empresa a dispor destes valores para honrar seus 

compromissos. 

 

 

4.6 CÁLCULO DA ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DA C-LOG 

 

4.6.1 Cálculo da Análise Vertical ano dos Balanços Patrimoniais e DRE para  

2008 

 
A análise vertical é aplicada sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração 

do Resultado e a demonstração das Origens e aplicações de Recursos.  

No Balanço, a análise vertical fornece indicadores que facilitam a avaliação 

da estrutura do ativo e das suas fontes de financiamento. Esses indicadores 

correspondem às participações percentuais dos saldos das contas e dos grupos 

patrimoniais sobre o total do ativo. Apresenta-se na sequência os Demonstrativos 

Contábeis da empresa C-Log configurados nas tabelas. 39 e 40 

 
Tabela 9: Balanço Patrimonial com análise vertical encerrado 12/12/2008 



 
72 

C-LOG CREATIVE LOGISTICS TRANSPORTES LTDA   
08.318.053/001-67    
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31/12/2008 31/12/2008  Análise Vertical 
ATIVO 908.247,88  100% 
ATIVO CIRCULANTE 146.158,99  16,09% 
Disponível -11.381,84  -1,25% 
Caixa -706,87  -0,07% 
Bancos Conta Movimento -10.674,97  -1,17% 
Clientes 142.541,05  15,69% 
Duplicatas A Receber 142.541,05  15,69% 
Outros Créditos 14.999,78  1,65% 
Adiantamentos a Fornecedores 466,42  0,05% 
Adiantamento a Empregados 14.533,36  1,60% 
Tributos a recuperar/ compensar    
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 209.466,61  23,06% 
Outros Créditos 209.466,61  23,06% 
Sócios e administradores ligada 209.466,61  23,06% 
ATIVO PERMANENTE 552.622,28  60,84% 
Imobilizado 552.622,28  60,84% 
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 16.282,75  1,79% 
Veículos 62.897,10  6,92% 
Equipamentos de Informática 2.290,00  0,25% 
Imobilizado em Andamento 471.152,43  51,87% 
PASSIVO 908.247,88  100% 
PASSIVO CIRCULANTE 1.115.218,56  122,78% 
Fornecedores 67.620,74  7,44% 
Obrigações Tributárias 95.770,76  10,54% 
Impostos e Contribuições a Recolher 95.770,76  10,54% 
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária 80.823,70  8,89% 
Obrigações com o Pessoal 23.846,50  2,62% 
Obrigações Previdenciária 32.137,48  3,53% 
Provissões 24.839,72  2,73% 
Outras Obrigações 871.003,36  95,89% 
Adiantamento de Clientes 871.003,36  95,89% 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -206.970,68  -22,78% 
Capital Social 10.000,00  1,10% 
Capital subscrito 10.000,00  1,10% 
Lucros ou prejuízos acumulados -216.970,68  -23,88% 
Lucros ou prejuízos acumulados -150.274,37  -16,54% 
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO -66.696,31  -7,34% 
Fonte: Dados da C-Log (2008). 

 
 

 4.6.1.1 Análise Balanço Patrimonial 2008. 
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Conforme observado na tabela 40 mostra-se a participação efetiva de 

cada item contábil no ativo e no passivo. A empresa encontra-se em situação 

delicada, pois seu passivo é superior ao ativo, isso demonstra muito 

compromisso com terceiros sendo necessário fazer um novo plano de ação 

para reverter este quadro, pois caso contrário poderá comprometer toda sua 

receita e possivelmente faltar recursos financeiros para cumprir com suas 

obrigações.  

 
 

 
Tabela 10: Demonstração do Resultado do Exercício com Análise Vertical  
encerrado em 31/12/2008. 

C-LOG CREATIVE LOGISTICS TRANSPORTES LTDA   
08.318.053/0001-67   
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2008 31/12/2008 Análise Vertical
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.932.589,78 114,36% 
(-) Deduções da Receita Bruta -242.684,71 -14,36% 
RECEITA LÍQUIDA 1.689.905,07 100% 
Custos diretos da Produção de Serviços -622.982,96 -36,86% 
Combustível e Lubrificantes -422.435,04 -24,99% 
Manutenção de Veículos -92.880,40 -5,49% 
Serviços de Frete -27.505,45 ,63% 
Despesas de Viagens -80.162,07 -4,74% 
Diárias -32.722,64 -1,93% 
Pedágio -12.430,55 -0,73% 
Combustível em Viagens -958,26 -0,01% 
Chapas -17.800,12 -1,05% 
Manutenção de Veículos em Viagens -1.250,50 -0,07% 
LUCRO BRUTO 1.066.922,11 63,13% 
DESPESAS OPERACIONAIS -1.084.170,31 -64,15% 
Despesas com Vendas -13.385,85 -0,79% 
Despesas com Viagem e Representações -13.385,85 -0,79% 
Viagem Terrestres -12.909,85 -0,76% 
Brinde -476,00 -0,03% 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -1.070.784,46 -63,36% 
Despesas com Pessoal -470.745,70 -27,85% 
Alugueis e Arrendamento -281.437,12 -16,65% 
Impostos, Taxas e Contribuições -16.095,12 -0,95% 
Despesas Gerais -302.506,52 -17,90% 
RESULTADO OPERACIONAL -17.248,20 -1,02% 
RESULTADO FINANCEIRO -49.448,11 -2,92% 
Receitas Financeiras 210,09 -0,01% 
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Juros e Descontos 210,09 -0,01% 
Despesas Financeiras -49.658,20 -2,93% 
Desconto Concedidos -8.010,76 -0,47% 
Juros de Mora -20.868,09 -1,23% 
Tarifas e Comissões Bancárias -20.779,35 -1,22% 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -66.696,31 -3,94% 
Fonte; dados da C-Log (2008). 

 

 

 

 

4.6.1.2 Análise Vertical da DRE 2008 

 

 O Presente ano foi marcado por um alto valor de despesas operacionais, 

forçando a gestão atual a redirecionar seus gastos de maneira mais segura, 

para não comprometer todo o lucro do exercício. O lucro líquido do exercício 

com valor negativo devido ao valor do resultado operacional acrescido das 

despesas financeiras, juros e tarifas bancárias. Se faz necessário um melhor 

direcionamento de gastos para o ano seguinte. 

 
Tabela 11: Balanço Patrimonial com análise vertical encerrado 12/12/2007. 

C-LOG CREATIVE LOGISTICS TRANSPORTES LTDA   
08.318.053/001-67    
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31/12/2007 31/12/2007  Análise Vertical 

ATIVO 408.720,90  100% 
ATIVO CIRCULANTE 148.558,89  36,34% 
Disponível 5.152,20  1,26% 
Caixa 10.619,50  2,59% 
Bancos Conta Movimento -5.467,30  -1,33% 
Clientes 141.366,10  34,58% 
Duplicatas A Receber 141.366,10  34,58% 
Outros Créditos 2.040,59  0,49% 
Adiantamentos a Fornecedores   0% 
Adiantamento a Empregados 2.040,59  0,49% 
Tributos a recuperar/ compensar    
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 73.557,32  17,99% 
Outros Créditos 73.557,32  17,99% 
Sócios e administradores ligada 73.557,32  17,99% 
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ATIVO PERMANENTE 186.604,69  45,65% 
Imobilizado 186.604,69  45,65% 
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 1.859,20  0,45% 
Veículos 19.995,00  4,89% 
Equipamentos de Informática   0% 
Imobilizado em Andamento 164.750,49  40,30% 

PASSIVO 408.720,90  100% 
PASSIVO CIRCULANTE 548.995,27  134,32% 
Fornecedores 38.920,70  9,52% 
Obrigações Tributárias 22.025,56  5,38% 
Impostos e Contribuições a Recolher 22.025,56  5,38% 
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária 18.221,86  4,45% 
Obrigações com o Pessoal 11.734,04  2,87% 
Obrigações Previdenciária 6.487,82  1,58% 
Provissões   0% 
Outras Obrigações 469.827,15  114,95% 
Adiantamento de Clientes 469.827,15  114,95% 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -140.274,37  -34,32% 
Capital Social 10.000,00  2,44% 
Capital subscrito 10.000,00  2,44% 
Lucros ou prejuízos acumulados -150.274,37  -36,76% 
Lucros ou prejuízos acumulados -35.640,81  -8,72% 
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO -114.633,56  -28,04% 
Fonte: Dados da C-Log (2008). 

 

 

4.6.1.3 Análise do Balanço Patrimonial 2007. 

 

Era esperado para uma empresa com apenas um ano de mercado apresentar-

se índices como o apresentado, porém é conveniente não comprometer muito 

recursos financeiros com terceiros, o que demonstra o total do Passivo 

Circulante sobre o Ativo Circulante. A empresa neste ano esta em fase 

delicada, pois encerrou o ano com saldo negativo o que já era esperado.é 

fundamental que a gestão atual opere de forma adequada para reverter este 

quadro mantendo a saúde financeira da empresa e não postergando futuros 

imprevistos para o ano seguinte.  
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Tabela 12: Demonstração do Resultado do Exercício com Análise Vertical 
              encerrado em 31/12/2007 
C-LOG CREATIVE LOGISTICS TRANSPORTES 
LTDA   
08.318.053/0001-67   
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO 31/12/2007 31/12/2007 

Análise 
Vertical 

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 969.603,26 100,00% 

(-) Deduções da Receita Bruta 
-

123.516,39 -12,73% 
RECEITA LÍQUIDA 846.086,87 87,26% 

Custos diretos da Produção de Serviços 
-

355.816,00 -36,69% 

Combustível e Lubrificantes 
-

216.000,21 -22,27% 
Manutenção de Veículos -52.254,09 -5,38% 
Serviços de Frete -22.367,14 -2,3% 
Despesas de Viagens -65.194,56 -6,72% 
Diárias  0% 
Pedágio  0% 
Combustível em Viagens  0% 
Chapas  0% 
Manutenção de Veículos em Viagens  0% 
LUCRO BRUTO 490.270,87 50,56% 

DESPESAS OPERACIONAIS 
-

595.354,99 -61,4% 
Despesas com Vendas -2.745,00 -0,28% 
Despesas com Viagem e Representações -1.811,87 -0,18% 
Propaganda e Publicidade -800 -0,08% 
Despesas Gerais -133,13 -0,01% 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
-

592.609,99 -61,11% 

Despesas com Pessoal 
-

186.587,62 -19,24% 

Alugueis e Arrendamento 
-

213.427,95 -22,01% 
Impostos, Taxas e Contribuições -12.138,71 -1,25% 

Despesas Gerais 
-

180.455,71 -18,61% 

RESULTADO OPERACIONAL 
-

105.084,12 -10,83% 
RESULTADO FINANCEIRO -9.549,44 -0,98% 
Receitas Financeiras 1.420,47 0,14% 
Juros e Descontos 1.420,47 0,14% 
Despesas Financeiras -10.969,91 -1,13% 
Desconto Concedidos  0% 
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Juros de Mora -3.593,57 -0,37% 
Tarifas e Comissões Bancárias -7.376,34 -0,76% 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
-

114.633,56 -11,82% 
  Fonte; dados da C-Log (2008) 

 

 

 

 

4.6.1.4 Análise da DRE ano 2007 

 

A empresa neste ano apresentou um elevado valor em suas despesas 

operacionais, é viável fazer uma redução de custos traçando as melhores 

rotas otimizando tempo e dinheiro. O lucro líquido do exercício fechou com 

saldo negativo em decorrência do alto valor das despesas. É válido lembrar 

que as despesas administrativas podem ser minimizadas de maneira que 

possa contribuir para um melhor resultado operacional. A gestão atual pode se 

reestruturar de maneira a não ter que pagar despesas financeiras juros e 

encargos muito elevados de forma a não comprometer o lucro líquido do 

exercício corrente. 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Cálculo da Análise Horizontal ano 2007 e 2008 
 

Tabela 13 – Balanço Patrimonial com Análise Horizontal  ano 31-12-2007 e   31-
12-2008. 

C-LOG CREATIVE LOGISTICS TRANSPORTES LTDA.   
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COM 
ANÁLISE ANO ANO  

HORIZONTAL 
31/12/200

7 
31/12/200

8 AH(%) 

ATIVO 408.720,90 908.247,88 222,21 
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ATIVO CIRCULANTE 
148.558,8

9 
146.158,9

9 98,38 
Disponível 5.152,20 -11.381,84 -220,91 
Caixa 10.619,50 -706,87 -6,65 
Bancos Conta Movimento -5.467,30 -10.674,97 195,25 

Clientes 
141.366,1

0 
142.541,0

5 100,83 

Duplicatas A Receber 
141.366,1

0 
142.541,0

5 100,83 
Outros Créditos 2.040,59 14.999,78 735,07 
Adiantamentos a Fornecedores  466,42  
Adiantamento a Empregados 2.040,59 14.533,36 712,21 
Tributos a recuperar/ compensar    
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 73.557,32 209.466,61 284,76 

Outros Créditos 73.557,32 
209.466,6

1 284,76 

Sócios e administradores ligada 73.557,32 
209.466,6

1 284,76 

ATIVO PERMANENTE 
186.604,6

9 
552.622,2

8 296,14 

Imobilizado 
186.604,6

9 
552.622,2

8 296,14 
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 1.859,20 16.282,75 875,79 
Veículos 19.995,00 62.897,10 314,56 
Equipamentos de Informática  2.290,00  

Imobilizado em Andamento 
164.750,4

9 
471.152,4

3 285,97 
PASSIVO 408.720,90 908.247,88 222,21 

ASSIVO CIRCULANTE 
548.995,2

7 
1.115.218,

56 203,13 
Fornecedores 38.920,70 67.620,74 173,73 
Obrigações Tributárias 22.025,56 95.770,76 434,81 
Impostos e Contribuições a Recolher 22.025,56 95.770,76 434,81 
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária 18.221,86 80.823,70 443,55 
Obrigações com o Pessoal 11.734,04 23.846,50 203,22 
Obrigações Previdenciária 6.487,82 32.137,48 495,35 
Provissões  24.839,72 #DIV/ 

Outras Obrigações 
469.827,1

5 
871.003,3

6 185,38 

Adiantamento de Clientes 
469.827,1

5 
871.003,3

6 185,38 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

-
140.274,3

7 

-
206.970,6

8 147,54 
Capital Social 10.000,00 10.000,00 100 
Capital subscrito 10.000,00 10.000,00 100 
Lucros ou prejuízos acumulados - - 144,38 
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150.274,3
7 

216.970,6
8 

Lucros ou prejuízos acumulados -35.640,81 

-
150.274,3

7 421,63 
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO -114.633,56 -66.696,31 58,18 
Fonte; dados da C-Log (2008) 

 

 

4.6.2 1 Análise Horizontal 2007 e 2008. 
 

Observa-se uma queda brusca no caixa para fazer frente às 

necessidades imediatas o que faz a empresa recorrer á empréstimos pagando 

taxas e juros. Total insuficiência de recursos próprios (patrimônio líquido), e 

embora tenha aumentado a linha de outros créditos à empresa aumentou e 

muito suas obrigações em longo prazo. A empresa encontra-se em fase de 

aquisição de bens imobilizado o que mais tarde aumentará seu valor de venda  

embora incida sobre ele a depreciação. A empresa esta saldando seus 

recursos próprios o que possivelmente contribuirá para um melhor resultado 

nós próximos anos. 

 

Tabela 14: Demonstração do Resultado do Exercício com Análise Horizontal   
                  do exercício 31/12/2007 e 31/12/2008. 

Tabela-DRE com análise Horizontal Ano Ano 
Exercício encerrado em 31/12/2007 31/12/2008 
(+) Prestação de Serviço 969.603,26 1.932.589,78 
(=) RECEITA BRUTA 969.603,26 1.932.589,78 
(-) Abatimentos  e Devoluções 0 0 
(-) Impostos -123.516,39 -242.684,71 
(=) RECEITA LÍQUIDA 846.086,87 1.689.905,07 
(-) Custos dos Seviços Prestados -355.816,00 -622.982,96 
(=) LUCRO BRUTO 490.270,87 1.066.922,11 
(-) Despesas Operacionais -595.354,99 -1.084.170,31 
(=) LUCRO OPERACIONAL I -105.084,12 -17.248,20 
(-) Despesas Financeiras Líquidas -10.969,91 -49.658,20 
(=) LUCRO OPERACIONAL I I -116.054,03 -66.906,40 
(=) LUCRO ANTES DO IR E CONTRIBUIÇÃO -116.054,03 -66.906,40 
(-) Provisão para IR e Contribuição 0,00 0,00 
(-) Participações e Contribuições 0,00 0,00 
(=) LUCRO (PREJUIZO) LÍQUIDO EXERCÍCIO -116.054,03 -66.906,40 
Fonte: dados da C-Log (2008). 
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4.6.2 2 Analise da DRE  ano 2007 e 2008.  
 

Conforme demonstrado obteve-se um valor significativo na receita 

liquida o que faz com que a empresa cumpra com suas obrigações. É viável 

ao gestor financeiro um plano estratégico para que o mesmo não se 

comprometa muito com despesa financeiras nos anos seguintes. O lucro 

líquido do exercício apesar de negativo demonstra que a empresa 

possivelmente feche o ano seguinte com saldo positivo operando dessa forma 

com saúde financeira.   

 

4.7 ANÁLISE EBTIDA 

 

Tabela 15- Ebitda calculado a partir da receita bruta. 
Quadro 12.7 EBITDA Ano  Ano 
Exercício encerrado em 31-12-07 31-12-08 

Receita bruta de vendas e serviços 969.603,26 
1.932.589,

78 

(-) Devoluções, abatimentos e impostos. 
(123.516,39

) 
(242.684,7

1) 

(=) Receita líquida 846.086,87 
1.689.905,

07 

(-) Custo dos produtos e serviços 
(355.816,00

) 
(622.982,9

6) 

(=) Lucro bruto 490.270,87 
1.066.922,

11 
(-) Despesas com vendas (2.745,00) (13.385,85) 

(-) Despesas gerais e administrativas 
(592.609,99

) 
(1.070.784,

46) 
(=) Lucro antes dos juros e Imposto de Renda 
(Lajir ou Ebit) 

(105.084,12
) (17248,20) 

(+) Despesas com depreciação, amortização e 
exaustão. Lising Lising 
(=) Lucro antes dos juros, impostos sobre o 
lucro, depreciação e amortização. 

(105.084,12
) (17248,20) 

  Fonte; dados da C-Log (2008) 

 

Esta análise vem confirmar o baixo desempenho financeiro da empresa, 

situação já verificada nos resultados dos índices já apresentados. 
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4.8 ANÁLISE DU PONT 

 

 

Para Gitman (1997), a fórmula DuPont, “relaciona a margem líquida e o 

giro do ativo total à taxa de retorno sobre o ativo total (ROA) e este é o produto 

dos dois”, menciona, ainda, que o sistema de análise DuPont, é um arcabouço 

para analisar as demonstrações financeiras e avaliar a situação financeira das 

empresas, onde este é muito usado pela a administração. 

 

alLiquidoTot Patrimônio

Ativos
*

Ativos

Vendas
*

Vendas

Líquido  Lucro
    

 
             ANO 2007                                                                       
 
 

         
7)(140.274,3

408.720,90
*

408.720,90
141.366,10

*
141.366,10

6)(114.633,5
   =        

 
         81690,(2,9137)*0,3458*(0,8108) =  
        

ANO 2008 
 

         
8)(206.970,6

908.247,88
*

908.247,88

142.541,05
*

142.541,05

)(66.696,31  

 
         32210,(4,3882)*0,1569*(0,4679) =         
           
 

FATOR 2007 2008 

DU PONT 0,8169 0,3221 

 
 

Observando o resultado da aplicação da fórmula DuPont, verifica-se que a  

empresa teve um desempenho negativo em dois índices, que matematicamente 

resultam em valores positivos. No entanto, pode-se constatar que não é possível 

fazer ponderações favoráveis frente à situação já verificada nas demais análises 

realizadas. 
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4.8.1 Conclusão da Análise Du Pont 

 

Conforme Brigham e Houston (1999, p. 94), “A margem líquida multiplicada 

pelo giro do ativo é chamada de Fórmula DuPont, e fornece a taxa de retorno 

sobre os ativos” 

Inicialmente, o Sistema Dupont reúne a Margem Líquida, a qual mede a 

lucratividade sobre as vendas com o Giro do Ativo Total, que indica o quão 

eficientemente a empresa utilizou seus ativos na geração das vendas . 

A fórmula Dupont permite à empresa decompor seu retorno em dois 

componentes: lucro sobre vendas e eficiência no uso dos ativos. Normalmente, 

uma empresa com baixa Margem Líquida tem um alto Giro do Ativo, o que resulta 

em retornos razoavelmente bons sobre o Ativo Total. O mesmo costuma ocorrer 

com a situação inversa: empresa com alta Margem Líquida tem um baixo Giro do 

Ativo. 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Após as verificações feitas nas contas da empresa, conclui-se que a 

mesma encontra-se em fase de consolidação no mercado, isto porque a mesma 

iniciou suas operações em 2006. Como a empresa teve que realizar investimento 

inicial de alto valor, com a compra de dois caminhões, suas finanças encontram-

se em fase de recuperação.  

Os dados correspondem às informações fornecidas pela contabilidade da 

empresa para o cálculo dos índices indicados nos objetivos específicos. 

O desempenho abaixo das expectativas da empresa já era esperado, dado 

que o balanço já apontava recursos insuficientes indicando um baixo desempenho 

para os índices. 

Os resultados encontrados sugerem que a empresa monitore de forma 

criteriosa seus ingressos e desembolsos de recursos, buscando reverter a 

situação em que se encontra, pois os mesmos demonstram uma situação 

desfavorável. Nesse sentido caso a situação perdure, pode comprometer a 

sustentabilidade da empresa ao longo do tempo impedindo a continuidade de 

suas operações.  

Por meio de uma gestão financeira eficiente a empresa poderá reverter a 

situação em que se encontra, pois como presta serviços para sua coligada, 

poderá otimizar tempos e viagens oferecendo serviços de transporte também para 

terceiros.  

Como a empresa está em fase de adequação e conquistando espaços no 

mercado, seu desempenho ainda não corresponde à importância e funcionalidade 

a que se destina. 

Como sugestão de futuros trabalhos, a empresa poderá solicitar um estudo 

de custos, para a formação de preços mais realistas. E projetar o fluxo de caixa 

utilizando cenários pessimistas, mais provável e otimista. Além disso, poderá 

desenvolver estratégias para alavancar suas operações de logística, mantendo o 

ingresso de recursos para fazer frente às obrigações decorrentes dos serviços 

que desenvolve. Através das análises desenvolvidas pode elaborar um 
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planejamento mais eficiente para a alocação e investimento de recursos 

excedentes e programar a captação, quando estes se mostrarem deficientes. 

O presente trabalho também possibilitou ao estagiário aprofundar seu 

conhecimento na área financeira e contribuiu para o seu crescimento profissional.  

Considera-se que ao finalizar este trabalho os objetivos foram alcançados, 

tendo em vista que foram calculados os índices propostos nos objetivos 

específicos e, procedidas as análises pertinentes. Dando complementaridade ao 

trabalho também foram desenvolvidas análises complementares por meio do 

EBTIDA e Análise Dupont. 
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ANEXOS 

 
 
 

ANEXO A - Lei nº 11.638/2007 na Tributação de Controladas e Coligadas 
no Exterior 
 

 

Como é notório, a Lei nº 11.638/2007 alterou diversos dispositivos da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S.A.”), podendo ser considerada como um marco histórico no 
tratamento legal das demonstrações financeiras das empresas no Brasil.  

Muito embora a Lei nº 11.638/2007 não verse sobre matéria tributária, fato é que 
tal diploma pode afetar a tributação de controladas e coligadas no exterior de 
empresas que estão ou não sujeitas às regras prescritas pela Comissão de 
Valores Mobiliários, consoante restará demonstrado adiante.  

Cenário antes da Lei nº 11.638/2007 

Antes da edição da nova lei, o superado artigo 248 da Lei das S.A.1 dispunha que 
apenas os investimentos em controladas e coligadas, considerados relevantes 
nos termos do parágrafo único do artigo 2472, deveriam ser avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial. Tal dispositivo considerava como coligadas 
aqueles investimentos sobre os quais a empresa investidora tinha influência na 
administração ou que participava com 20% ou mais do capital social. Por outro 
lado, os investimentos em controladas e coligadas, não considerados como 
relevantes, deveriam ser avaliados pelo custo de aquisição, conforme dispõe o 
artigo 183, III da mesma lei, cuja redação não foi alterada.  

Cenário após a Lei nº 11.638/2007 

Com a nova redação conferida ao artigo 248 pela Lei nº 11.638/2007, devem ser 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial “os investimentos em 
coligadas sobre cuja administração tenha influência significativa, ou de que 
participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante, em controladas e 
em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob 
controle comum”. Ou seja, com a novidade legislativa fins de obrigatoriedade de 
avaliação da mesma segundo o método ora comentada, não importa mais se a 
controlada ou coligada é ou não qualificada como um investimento relevante para  
de equivalência patrimonial. Além disso, a nova redação do dispositivo considera 
como coligadas os investimentos sobre os quais a empresa investidora tem 
influência na administração ou participa com 20% ou mais do capital votante; e 
não mais do capital social.  
Disso decorre que as controladas, que eram avaliadas pelo custo de aquisição, 
passam a ser avaliadas segundo o método de equivalência patrimonial no 
exercício social iniciado em janeiro de 2008. Além disso, as empresas devem 
verificar, sob a luz da nova redação do artigo 248 da Lei das S.A., se as 
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coligadas, escrituradas com base no custo de aquisição no passado, devem 
passar a ser avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Essa verificação 
deve ser realizada, inclusive, pelas sociedades anônimas abertas. 


