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RIZKALL.llli,Mario Roberto. Alguns efeitos distorcivos gerados pela aplicação

da Legislação Oomercial e TribUtária Brasileira, nas conclusões de uma

Análise de Derronstrativos Contábeis (ADC).Propostas Corretivas ou ADC:

umavisão crítica da realidade Oamercial Tributária Brasileira. são Paulo,

El\ESP,/FGV,1986. 240 p. (Dissertação de Mestrado ,apresentada ao CUrsode

Pós-Graduaçào da F.AESP /FGV, kea de Concentração: Administração Contábil e

Financeira.

REstJM):Revisa 'as principais técnicas de Análise de Demonstrativos Contábeis,

apontando algumas das causas que afastam da realidade, as conclusões obtidas

por tal sistemática. Aborda comdestaque as limitações de ordem técnica, vi!l

culadas ao processo contábil, e aquelas de ordem estrutural decorrentes da

exigência legal da adoção de certos procedimentos contábeis ilrpróprios emd!

versas situações. Apresenta algumas propostas corretivas.

PAIAVRAS~VES:Análise - Derronstrqtivos Contábeis - legislação CoIrercial e

Tributária - Viabilidade Investimento - Concessão de Crédito - Correção Mon~

tária - Distanciamento •• Contabilidade - Propostas Corretivas - Administra _

ção Financeira - Estratégias .• Perspectivas.
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INTRODUÇÃO
,.1

~j/
~.;

l. dos objetivos da dissertação: A hipót~se diretriz do nosso tr~llio Jer
> ; -

sa sobre alguns dos efeitos distorcivos gerados pela aplicação da ~is
" , .(.1 -

I •

lação Comercial e Tributária Brasileira nas conclusões de umaanáliisE{

de demonstrativos contábeis.

Visando a consecução de nossos objetivos, apresentam:>sas fonnas de ~

lises dos deronstrati vos contábeis, considerando não só as limitações

inerentes ao processo de coleta dessas infonnações, mas tambémaquelas

decorrentes da interferência prejudicial da legislação brasileira na

produção dessas infonnações.

Este trabalho reverá o processo de Análise de Demonstrativos Contábeis

(ADC),enfatizando o distanciamento que cada infonnação apresenta dos

dados reais, decorrente das limitações do próprio processo contábil,ou

ainda, das exigências a ele impostas, quando da determinação de proce-

dimentos inadequados a algumas situações.

2. dos"porquês" desse distanciamento

o distanciamento, a que nos referinos acima, apresenta duas causas:

19) as limitações do próprio processo contábil.

29) os procedimentos contábeis, exigidos por lei, mas inadequados em

certas situações.

Para a primeira, encontrarros, facilmente, nos bons livros de "Irrt.rodu-

ção à Contabilidade" explicações alongadas. Já para a segunda, scm::>s
,,-,

forçados a lembrar que, embora não o único, o Brasil é umdos países

que mais interferências legais recebe em seus procedimentos contábeis.
. .

" \Em nossa Legislação Canercial e Tributária, apontam:>sas seguintes:'

- evita amiúde, a lógica da natureza dos fatos contábeis para atender

a objetivos econêmicos e financeiros do governo;
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- relega, a segundo plano, a cultura contábil nacional, desprezando-a

quando da formulação de leis, decretos e pareceres normativos, pas-

síveis de interferência direta na rotina contábil das empresas;

- altera regras durante o processo de aplicação das mesmas;

- dita normas oontábeis, oonfundindo tenros e fazendo exigências irrea

lizáveis.

Em muitos casos, há instâncias dissimuladas coro "opcionais", porém o

não-ctm1priloontodas mesmasacarretarão emprejuízos fiscais. N:>final

oslegisladores acabaminduzindo ao cumprimentode suas propostas.

3. das oonsequências deste distanciamento

Que significado teria por exemplo una análise de Retorno sobre o Capi-

tal Próprio calculado através de demonstrativos oontábeis no Brasil?

Até que ponto os canponentes originais da fórmula, quais sejam: lucro

do exercício e patr:i.rrônio líquido, deveriam ser recalculados? Quedev~

ríamos incluir ou excluir nos valores inicialmente enoontrados? O Patri

nônío Liquido incluiria o Lucro do exercício? Trahllharíarnos comPatr,!

nônío Liquido Médio?MédioPonderado? Seria a Correção Monetária reca.!

culada tomandocoro base o IGP, ao invés da ORI'N. A diferença seria

acrescida ao patr:i.rrônioLíquido e oampensadano lucro do ex~rcício?

Quase todas as fórmulas ou índices mais oonhecidos e utilizados nas

análises de demonstrativos contábeis deveriam sofrer ajustes para que

pudessem, não só diminuir o distanciamento da realidade, a que nos refe

rirros nos tópicos anteriores, cato tambémtransfonnar puras informações
I

oontábeis emeconômicas e financeiras, propícias, portanto, a umaanâ-

lise mais completa.

A idéia de se desenvolver umtrabalho nesta linha, surgiu de:'indagações

que fazíamos a nós mesnns, sobre a oonfiabilidade que se poderia depo-

sitar, nas oonclusães de una ADC,se essa se realizasse conforme os p~
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cessos tradicionais exaustivamente conhecidos. SentiIros a nruito, a ne-

cessidade de se promoverumareflexão sobre tais processos, adaptan _

do-os às nossas condições particulares dentro do contexto contábil e

fiscal brasileiro.

4. da metodologia utilizada

Para atingir o objetivo da dissertação usamosa seguinte metodologia:

- revisão bibliográfica dos mais conhecidos manuais de Análise de De _

nnnstrativos Contábeis, como propósito de condensar seus tópiCos

principais e reunir, segundo critérios pré-definidos, as mais conhe-

cidas técnicas e fórmulas de análise. (Capítulos I, II e III);

- análise indiviqualizada do conteÚdo informativo dos camponentesdos

Indices e fórmulas, procurando sugestões possíveis, inclusões, ajus-

tes ou exclusões de valores, a fim de contornar, ainda que parcial _

mente, as lirni tações apresentadas pelo processo contábil em ternos de

realidade. (Capítulo IV);

- revisão detalhada dos principais textos de Legislação COmercial e

Tributária Brasileira, identificando os principais efeitos distorci-

vos que, o cumprimentodas exigências legais, têm gerado, reduzin _

do ainda mais a realidade das informações contábeis. (Capítulos V e

VI) •

Antes de tentar nossa travessia por terreno tão árido, recanendanns,

~to àqueles que queiram se familiarizar cema tenninologia por nós E!!!

pregada, quanto àqueles que pretendam rever as principais técnicas de

ADC,que leiam, comatenção, a Parte I desta nnnografia, pré-requisito

indispensável para a penetração na problemática por nós desenvolvida na

Parte lI.



capItulo I - Análise de Demonstrativos Contábeis
(AOC) - Teoria

capItulo II - Técnicas de AOC - la. parte
Apêndices

capItulo III - Técnicas de ADC - 2a. parte
Apêndices

\ '
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CAPtTULO I - ANÂLISE DE DEM1NSTRATIVOS '(x)NI'JillEIS - TOORJ1\

1. Introdução

Analisar: significa emitir umaopinião a respeito de umtodo, através

da observação de umaou mais partes pertinentes a esse todo.

o ideal seria que, o analista de derronstrati vos contábeis de umaerrpr~

sai pudesse chegar a conclusões bastante confiáveis sobre essa empresa.

Entretanto, na prática, isso não acontece devido a vários fatores corro:

1- o objeto da análise, ou seja, os derronsnrat ívos contábeis, trazerem

infonnações discutíveis, ainda que não propositais. As próprias 1i-.
mitações do processo contábil, COITO vererros adiante" incurnbe-se de

distorcer, parcialmente a realidade.

2- os instrumentos de leitura e medição dessas infonnações apresenta -

rem-se pouco desenvolvidos, emvirtude da nebulosidade existente ~

tre o instrumento e o objeto.

3- os analistas não possuírem o mesmonível de fonnação e infonnação ••

Nãodispondo ,de instrurrentos seguros para nossa medição, ~emde unifo!:,

midade de fonnação ou experiência entre os profissionais de nossa área

não paderros chegar às conclusões desejadas emnossas análises dos de -

nonstrat.ívos contábeis.

2. Objetivos

Generalizando, paderíanos dizer que o objetivo central de umaanálise

de deroc>nstrativoscontábeis (ADC)é o de' formular pareceres sobre o de-

sempenhoeestruturapatriIronia1deuma empresa, para servir mais de

'guiadasperspectivas futuras, do que propriamente, ser umjustificador

da performance passada.

Através da ADC,procuranos infornações subsidiárias, que nos ajudem a

" í', I.
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.1identificar aspectos positivos e negativos (ou pontos fortes e fracos)
• •.

corro responsáveis pelo bem ou mal desanpenho da empresa. y
O desenvolvimento das técnicas de ADCpossibilitam, = veremcB adian. _ A~
te, muito mais o levantaJrento de hipóteses, do que conclusoes definiti

1-
vas ou a eliminação total das dúvidas.

Especificamente, podenos encontrar 2 macro objetivos, notivando os uti

lizadores da ADC:

- análise de crédito

- análise de investimento

'lbdos os demais mencionados nos ccnpêndíos sobre o assunto, estão indi

retaJrente ligados aos dois enfoques supra citados. Milton Walter e Hu-

go Rocha Braga em "Derronstrações Financeiras UnEnfoque Gerencial" (1)

listam vários objetivos:

- avaliar a capacidade de anortização

- avaliar a situação financeira

- avaliar investimentos emBolsas de Valores

- avaliar o Retorno do Capital Ihvestido

- análise visando fusão, cisão, incorporação etc.

- análise patrimonial

Em cada umdeles, identificanos umaproximidade muito grande cem os
, \

dois macro objetivos citados.

Na análise de crédito identificanos os banqueiros e demais fornece -

dores COITO maiores interessados, empotencial, procurando através dela,

inferir algo sobre a segurança que a empresa emquestão oferece para p!:?

der honrar, nas épocas contratadas, os compromissosfinanceiros asSl.lIll!

dos comtais agentes. A análise de liquidez , solvência , endividamento

(1) WALTER, Milton e BRAGA, Hugo Roeha - Vemon6~a~õe6 F~nane~ Um En6o-
que Genencial - são Paulo, S~va, 1980 - CapZtuto 10 - 29 volume.
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nos permíte, facilmente detectar a busca dessa segurança.

Na análise de investimento acreditamos ter, nos acionistas atuais e fu

turos (potenciais) os maiores interessados. Esses observarão, basica -

rrente, aspéctos de rentabilidade, que confirmarão ou não a viabilidade

de se manter ou alocar investimentos emtais empreendimentos.

Esta divisão emdois macro-enfoques não é radical, caro pode sugerir. Na

prática, tem::>sumenfoque complementadopelo outro, fornecendo subsídi-

os adicionais. Desse nodo, admitirros que, observar aspectos da rentabi
.' -

lidade de umaempresa, pode oferecer indicios sobre o provável grau de
~

liquidez que a mesmavenha a apresentar e assim por diante.

3. Objeto .

O objetivo da análise é a empresa, mas o objeto· a ser analisado sao seus

demonstrativos contábeis.

Definirro-los caro uma listagem ordenada, segundo critérios pré-canb~

dos, de informações contábeis, ou seja, a listagem dos "out-puts" de

umsistema contábil.

Classificamos essas informações contábeis segundo o seu conteúdo, como

informações que se referem a umnomento e informações que se referem a

umperícx1o. Assim a conta caixa é uma informação de momento,pois uma

vez definido o m::mento(por exemplo.às 18 horas do dia 3l/12/Xl), obte

nos o valor aplicado emcaixa naquele instante. Nosso interesse é sati~

feito pela simples observação do saldo da conta. Já a conta Receita de

Vendas é uma informação de período, não só porque seria impossível pr~
')

cisar umm:mentoda venda, mas porque, umavez definido o período (por '

exemplo de 1/01 a 3l/l2/Xl), determinamos o valor da Receita de Vendas

pelo saldo acumul.adoda conta.

Umavez que basta que a listagem das informações contábeis tenha crit~
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rios pré-estabelecidos para originar umdemonstrativo contábil, podemos,

por consequinte, elaborar infinitos demonstrativos. Qualquer contad6r,

ao estipular critérios e selecionarinfonnações, pode dar origem a umn~

VOe Dentro de tantos possíveis a Lei 6404/76 selecionou e apresentou no

artigo 176, os demonstrativos contábeis principais, que erroneamentJ c~

meude demonstrativos financeiros. são eles:

- O I3alanço Patrimonial

- a Denonstração do Resultado do Exercício

- a Detronstração de Origens e Aplicação de Recursos e

- a DeIronstração dos Lucros ou Prejuizos acurmilados (ou alternativ~-

te DeIronstração das Mutações do Patrimônio Líquido)

Dentro da classificação feita de informaçãocontábil de PerIodo e de i~
mento, é importante identificar, emcada demonstrativo principal, o tii

po de infonnação contida emcada umdeles, pois nos dará o conteúdo de

levantado)

cada objeto a ser analisado. Assim sendo:

- o Balanço Patrimonlal-deM:mlento ( o último instante do dia emque foi

I

- a DeIronstração do Resultado do Exercício - de Período (o exercício:~

cial a que se refere)

- a DeIronstração de Origeme aplicação de Recursos - de Período (o exer

l

_

cício social a que se refere)

- a Detronstração dos Lucros ou Prejuizos Acumulados (ou DeIronstração das
" I

I, . i
deM:Xnento (se focalizamos os saldos iniciais e finais do patrim5nio

Mutações no patrinÔnio Líquido)

Liquido ou dos Lucros ou Prejuizos Acumulados)e de Período ( se acx:m
,
I

panharmos as causas das alterações dos saldos iniciais e finais" do ~_

xercicio) •
1--, I

...•..~ .Para o analista, entretanto, não basta tão somente saber que tipo de ir!,

fonnação contábil está contida no demonstrativo proposto a dissecar. Can

esse conhecimento, evitar-se-á caneter erros até canuns, caro o de oon-



; li
.'\'·1.. "siderar o Balanço PatriIronial corro referente a umPeríodo. Varios outros

.8.

conhecimentos tambémlhe são exíqtdos CX)JTO veremos mais adiante.

Acreditanos na conveniência de se tecer alguns comentários sobre as ~-

racterísticas e limitaçÕes que o próprio processo contábil embute .nas

informações contábeis, que acabam listadas nos derconstrativos a serem

analisados. Assim tercos:

• rESistro exclusivo de valores históricos, ajustados quando muí.to por

algum índice de Correção l'Pnetária, geralmente bemmenor que o indi-

ce de inflação, calculado por critérios mais rigorosos.

• CÔIrputode forma não-eficaz, da diminuição do poder de canpra da rroe

da devido à inflação, dando, por conseguinte, pouco significado ã 50

made valores de maturação diferente.

• registro exclusivo de fatos contábeis, excluindo-se, portanto, todos
>,

os outros, mesrroaqueles que possam'ocasionar alterações profundas rio
. I

desempenhofuturo da empresa.

• apresentação, por conseguinte, de apenas informações contábeis COItO

"out put.s" e nunca informações eoonômicas ou financeiras.

• os registros são feitos em função de critérios sendo portanto nRltá -

veis em função do tenp:> e das próprias pessoas.

• dentro destes cri ruios, incluiIros aqueles que o oontador é obrigado

ou induzido a seguir, por exigência legal, maí,tas vezes distorcendo

ainda mais a realidade da informação contábil, assunto esse a ser dis

cutido.

4.Os .Instrumentos

Abordarercosos instrumentos mais utilizados para se atingir os objeti-

vos de umaAnálise de Derronstrati vos Contábeis, que, emúltima instân-

cia, tambémé uminstrmnento.
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o ponto de partida é a seleção destes e para isto, precisamos saber

qual o enfoque preponderante que vai ser dado ã análise. ser ía ela vo.!,

tada ã concessão de crédito ou à viabiÍidade de investimento? !

, '
, 'Definido o objetivo da análise, a investigação passa a ser dirigida ~

,

detenninados aspectos mais relevantes que outros. Assim o posicionarn~

to da empresa é destaque em seu setor, do setor, na econania do país ~

da economia do país, na econorniamundial.

Elege-se, a partir daí, as relações numéricas úteis para
; 1

das, canparando a empresa a suas concorrentes, situando-a em alguma1~
. ~~

sição dentro de seu setor, ou mesnopara descobrir suas característi:das

estruturais, e/ou tendências passadas e futuras a curto ou longo pra!zb.

. . . . (
Os mais conhecidos manuais de AOC,no Brasil apresentam grande parte '

I :

das técnicas copiadas de rrodelos americanos, até mesrroul.t.repassadoe.]
" I

Relernbrenosaqui, umestudo feito pelo Prof. stephan Cherles KanitzT

FEA-USPem 1973, citado em seu livro "Com:>Prever Falências" (2)·, o~!qe
, ,

se lê: "irritados como númerode autores brasileiros que propunhamco,-
I1'D padrão, o índice de liquidez oorrente de 2, O numaevidente t.ranspo-

sição dos valores obtidos nos Estados Unidos, cal.culanos esse valor pél

ra 1800 empresas brasileiras ••••. e ao oontrário do que supÚnhaITDs,a

mediana apresentada na pesquisa, foi de exatamente 2,01 comuma forte

concentração entre 1,90 e 2,10".

Em virtude da realidade financeira das empresas brasileiras, com falta
I

de capital de giro, mais endividadas que as americanas, esperâverros um
j .

resultado bemmenor que os 2,0. Masos empresários, conscientes de-que

os analistas seguemquase sempre os mesmosmanuais, forçam seus balan-

ços buscando' os índices tidos corro razoáveis pelo mercado.

(2) KANITZ, Ste.phan Cluvr1.e.ó - Como PJte.veJt FalênÚM - sã.o Paulo Me. G~

H~ do B~il, 1978 - p. 20.
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Poucos compêndiosdesenvolvem técnic!3-sde NX:., que incorporam, em sua

sistemátic~, algumas das principais caracterIsticas da realidade con~

bil brasileira. Entretanto, ela é verificada emalguns trabalhos acadê
. -

micos, ou mesrroa nIvel profissional, por departamentos de pesquisa li
- -

gados a grandes bancos, empresas ou organisrros governamentais, tendo

seus resultados, infelizmente, pouco divulgados ao pÚblico.

As técnicas para <X1Tparaçãode valores mais comumenteutilizadas emAOC

podemser classificadas em:

• diretas

• porcentuais

• quociente simples

quociente padrão

• Indices

Alguns autores diferenciam "quociente" de "Indice", definindo o primei

ro caro a divisão de 2 valores e o segundo, coro sendo valores base p.:!

b dêncí . d f 1 - ACra se o servar ten encaas, Asaím, entro deste en oque, a re açao -pc-
não seria chamadade Indice de liquidez corrente, mas quociente de li-

quidez corrente.

Nos capItulos II e III deste trabalho, listaIros os Indices ou quocien-

tes mais conhecidos coro instrumentos para urnaNX:..

Para calcular todos os Indices necessários a umaanálise canpleta, fo-

ram desenvolvidos desde simples planilhas ou formulários de cálculos,
I

até sofisticados programas de computador. Essa sofisticação exagerada,.,
fez cemque pessoas pouco técnicas no assunto, passassem a enxergar o

resultado dos índices, cerro dados sólidos, verdadeiros, indiscutíveis

quanto a sua fonna, conteúdo e conclusões. Passaram a apresentar 1OOi-

ces can uma infinidade de casas decimais na tentativa de melhorar"', a
-lI

I' r.precisão dos mesrros. Essa prática ao invés de revelar umcuidado J)ràe
"

análise, indica falta de esclarecimentos técnicos na área emquestão.
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Esqueceram-se, de repente, que a ADCé umaprática bastante subjeti~a,
li

apesar de numérica. Wesley Clair Mitcheld (3) expÕe, commuita cl~ _
", i

za, esse aspecto quando diz "Sempreque pudenros, deveros medir os ;~
":1menos de que tratarros, e o aumento na precisão da mensuração é urnaVa!!

tagem científica. Mas exí.ste o perigo de que as seduções da técnica !e,ê.

tatística, possam cegar os entusiastas para as imperfeições e inad~

ções dos dados".

~
'I5. O analista

I'
v, , trumento d -I' podem 'd 1 jflIIOS que os ans s e ana a.se em ser resunu os ema guns co-

nhecimentos prévios do ambiente emque a empresa atua, ccmplementadds
,I

por relações numéricas úteis que apresentem proporções ou tendênciaJ,
i

das infonnações contábeis observadas no passado. Para selecionar maiis

adequadamente os instrumentos, o analista precisa saber para que, ~

~ e para quem se destina a análise. Se o enfoque for o "crédito"te~á

de se ater mais ã análise da solvência, observando os diversos tipoJ~'

de riscos apresentados. Já se for investimento, enfatizará o canpoJ-

nento da lucratividade. Podemos.concluir que mais :importante que"o Jr
"no"fazer , é"o ~"fazer.

A postura do analista tambémserá diferente, quer ele seja classificado

CXITO interno ou externo. O analista interno trabalha dentro do ambiente

físico da empresa analisada. 1!; funcionário da mesmae tem, consequen~e
~:

mente, maior acesso e rápidez às infonnações. A' própria direção da ar
presa tem interesse em fornecer-lhe dados, os mais reais possíveis, pÓis,

do resultado" de seu trabalho, surgirão sugestões, que poderão levar é!l

ummelhor desempenhoda anpresa.
il

IIO analista externo trabalha fora da empresa analisada e, consequentenjlen
, -

(3)MITCHELL, Weóley Cl~ - The Bae~and ~ 06 Spending Money - N~
YOJtk - AugU-6.tU-6M. KeUey - 2nd edilion - 1950 - p. 39 e 40. j

f .~\ I
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rte, só terá acesso às informações que lhe forem colocadas à sua dispo-

sição, quer através de publicações em jornais, quer, diretamente j nas

empresas. Quaisquer dúvidas surgidas ou quaisquer informações adicionais

de que necessite, demandaráemmaior tempo e esforço para consegui-las.

Seu trabalho é mais dificil que o do interno, (e tambémmais arriscado)

pois umparecer favorável dado a umaempresa, por exemplo em regime pré-

falimentar, poderá representar perdas enonnes para quemconfiou nos re-

sultados do seu trabalho.

o analista terá mais sucesso, quanto mais souber "os porquês" das técn.!.

cas que utiliza ou conscientizar-se da confiabilidade dos n~ros com

que manipula. Convémestar ciente de que os denonstrativos contábeis,

por mais recentes que sejam, descrevem situações passadas que necessari~

mente, não estão se repetindo no presente, e nemserao as mesmasno fu-

turo.

Um bomanalista deve ser mais que ummero calculador de índices. MeSllO

seguindo ummanual de proca:1imentos, deve ter consciência do trabalho

que realiza. Conscientizar que seu trabalho exige 20% de técnica e 80%

de sensibilidade. Nos resultados 'de seu trabalho, estão .refletidas as

internalizações acumuladas durante sua experiência, e que, naquele no-

mento, exteriorizam-se. Sua intuição vale muito e sua informação cole-

tada em levantarrentos de campo, em jornais, emrevistas e no seu julg~

mento diário de fatos econômicos e sociais, vale tanto quanto a sua for

maçao,

6. Histórico

A história da evolução da análise de derocmstrativos contábeis canpree!!

de:

6.1. as primeiras denonstrações

Fra Luca Paciolo, tido comoo inventor do método das partidas d~
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bradas e, por ronseguinte, o pai da Contabilidade, já sugeria em

sua época, que a técnica que inventara teria maior sentido prátiro,

se um sumário das contas fosse elalx:>radode tempos em tempos~·

A primeira demonstração de ativo e passivo que se tem notIcia data

de 30 de agosto de 1389, feita pela ertpresa Prata & Di câmbio, de

Milão - Itália. No século XVI, o sumário das contas a que Paciolo

se referiu, passava a integrar o 'livro Razão e a ser exposto a quem

se achava no direito de vê-lo.

Can a Revolução Industrial, o desenvolvimento dos negócios exigid

maiores capitais, e as empresas passaram a ter muitos investidores,

a quemcaneçaram a ser reproduzidas cópias das demonstrações. Pode

nos concluir que os primeiros interessados nos sumários contábeis

de urnaertpresa, que historicamente se tern noticia, foram os seus

próprios acionistas.

6.2. o· interesse dos banqueiros

Corcoconsequência, também,da evolução da indústria e do comércio,

os bancos observaram umincremento nas solicitações de créditO ne~

ses setores, passando a exigir, os demonstrativos contábeis das E!!!

presas interessadas. Exigência essa generalizada, quando, em1895,

o Conselho Executivo da Associação dos Banqueiros de NovaYork, r~

comendou,oficialmente, semelhante procedimento aos seus filiados,.

6.3. os primeiros manuais de análise

\
A partir de 1900, surgiram as primeiras obras que retrataram a ex '

periência acumulada emMX:. (Análise de Denonstrrat.ívosContábeis).

Os dois macro-objetivos: crédito e investimento, já eram enfocá '-

dos, embora de forma.separada. W:x:xilockem 1900, em sua "AAnato-

mia de umRelatório de Estrada de Ferro" (4), focalizava o aspecto

(4) WOOVLOCK,Thomlt6 - A Anatomia de um Rei.atô/Úo de E.6tJu:tdlt6 de
FeJVto - apud - MYER, John N - AniiU6e dlt6 Vemon6tJu:tçõu Fi-
nan~~lt6, tJu:td.Vanilo Nogu~ -são Paulo-Atta.6-1973 p.27
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investimento. Tambémenfocado por M:xx::1y em sua "Aarte dos investi-

nentos emWall Street", de 1906 (5).

Em 1908, livros já estipulavam índices padrÕes. A liquidez corren _

te dever-se-ia situar por volta de 2,5, diziam eles, mas alguns ana
~ --,

listas de crêdí,to se tornavam mais cautelosos e sugeriam outras re-

laçôes caro:

BanCOs ., Contas a Receber

Ativo Circulante
Estoques
Vendas

., etc •Passivo

Em 1919, Alexandre Wall (6) desenvolveu umsistema de ADCque não

utilizava, preponderantemente, índices de liquidez. Apesar desse tr~

balho, o uso de coeficientes mantinha a sua importância exagerada,

chegando a apresentar poderes nústicos. Jarnes Bliss (7), em 1923, i!!,

troduziu o uso de coefiCientes-padrão, procurando identificar atra-

vés dêles, as enpresas que se encontravam bemsituadas quanto ã cré

dito e/ou lucro.

Mas, foi Gilman (8) quemintroduziu, pela primeira vez, em 1925, ~

. estudo das tendências, através do uso daSfX?rcentagens. Criticava o

uso de índices, apontando para a dificuldade de se compreender a ~

nexão desses camo Balanço original, além da restrição de se efetuarem

análises parciais.

(5) MOOVY, John - A M:te. dos .invu:ti.rne.n:to.6 em Wall. S:tJz.e.e:t-.,apud
MYER, John N - op.cit. p. 27

(6) WALL, Ae.e.xandVt - S:tudlj 06 CJte.dU BMome.:tJz...[a - Fe.deJLa1.Rue.Jtve.
BuUe;Un - MMC.h 1919-apud MYER, John N op.cit. p.33

(7) BLISS, Jamu - F.inancial and opVr.a-Ü.ng Ra-Ü.o.ó In manageme.n:t _
Ne.w YoJtk - The. Ronald PJteM- 1923 - apud MYER, JohnN. op.cU.
p.34.

(8 J GILMAN, S:te.phe.n - apud MYER, John. N. op. cit. p. 3,4
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6.4. o GovernoAmericanoexige a análise

o Federal Reserve Act, datado de 1914, passou a exigir a a,ná1ise dos

dennnstrativos contábeis das empresas que pleiteassem crédito. A ex-

periência rrostrava, entretanto, que alguma coisa deveria ser feita

para melhorar o conteúdo das derronstrações. Essas haviam sido cria-

das, inicialmente, não can objetivo analItico e sim, puramente, in-

fonnativo.

Em 1918, o Federal Reserve Board emitiu os "MetodosAprovados *a

- - . '.. "Preparaçao de Dec1araçoes de Balanço". Dn 1929, a "American Institu
I -

te of Certified Pub1ic Accounts" (AICPA)reformilou tais métodos e,

paulatinamente foram-se criando condições e técnicas para analisar

mais adequadamentea capacidade de solvência e de lucratividade das

empresas através de seus Balanços.

6.5. as primeiras demonstraçÕesmanipuladas e suasoonseguências

Algumasempresas temerosas de oferecer, a seus concorrentes, infor-

mações importantes, passaram a esconder, distorcer e manipular, as de
,. -

rronstrações. Entretanto investidores, necessitavam de dados confiá-

veis para administrar e reorientar os seus recursos, pois os credo-

res poderiam ser falsamente levados a super ou subavaliar suas Em _

presas-c1ientes, de posse de umaanálise baseada emdemonstrações

distorcidas.

o crack da Bolsa de NovaYork, em 1929, rrostrou as oonsequêncí.aaex

tremamente danosas a que pode se chegar quando investidores, credo-

res, autoridades, auditores e o pÚblico emgeral confia,exagerada-

mente, em infonnaçÕes contábeis parcialmente corretas. Em oonsequân
- "# -

cia disso, foi criada, em 1934, a "Securities ExchangeCornission "

(SOC)Cóm o propósito de fiscalizar e controlar a divulgação de in-
, d. •

fonnações das empresas para seus interessados.
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6.6. o desenvolvimento da ADCno Brasil

Os primeiros contatos que o pUblico brasileiro teve comtécnicas de

ADCforam através das apostilas das cadeiras de Administração Fi~

ceira oferecidas pela EAESP- FGV,pela FFA - USPe pela ESAN.Ne _

las, seus professores divulgavam conhecimentos obtidos emcursos de

mestrado e doutoramento nos Estados Unidos da América.

logo em seguida, surgiram autores nacionais caro Hilário Franco, Fr~

derico HennannJunior, Antonio Lopes de Sá, que basearam suas pri _

meiras edições nos livros de Finney e MUler (9) "PrincipIes of

Acoounting Introductory", ou emMyer (10) "FinanciaI Statement· Analy

sis", ambospublicados antes de 1960.

O livro de Jolm Myer foi então traduzido para o português e public~

do pela reitora Atlas em 1973. Este livro e mais a obra de MeMuller

(11) "FinanciaI Statements Forro, Analysis and Interpretation" abri-

ram as portas à maioria dos autores da década de 70.

Em maio de 1972, o BancoCentral do Brasil baixou a Circular 179 que

obrigava as empresas de capital aberto a seguir umplano de contas _

padrão. Essas novas nomenclaturas e critérios contábeis introduzi _

dos geraram necessidade de que novos compêndiosde ADCfossemescr!

tos visando adequar as técnicas tradicionais aos novos tempos.

Em 1976, a Lei 6404, das Sociedades por Ações, veio a revolucionar,

emparte, os critérios e formas contábeis vigentes, ampliando, in _

clusive, o seu raio de ação, urna vez que passou a ser aplicada às

(9) FINNEY, H g M1LLER, H - P'Únciple!.> 06 Ac.c.ountJ.ng - New·YoJtk _

PJtentJ.c.e Hal.i.. - 1954 - 3 volume!.> (InvwductoJty, ln:tvunecUa,
Advanc.ed)

(10) MYER, John N - F-i.nanc.ia.t SttLtemen:t Ana.ty-6-U - New JeMey-
PJtentJ.c.e Hal.i.. - 1939

(11) Me MULLER - Financiai Statemenrs : Fonm, Ana.tY-6-U .and ln:teJtpJte-
:ta.tion-lWno-U - R-ic.hMd lnv-ing - 1979.
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sociedades anônimas de capital fechado. Novamente, foi exigida, dos

autores, umaatualização em suas obras de ADCpara atender às modi-

f icações intrcx:luzidas ..

Atualmente, os grandes bancos canerciais nacionais e estrageiros vêm

investindo, sistematicamente, volurrosos recursos na atualização e apr!.

rroramento técnioo de seu pessoal, procurando minimizar os riscos, que

envolvemempréstirros e investimentos.

Várias entidades de pesquisa, dentre elas o FIPEX::AFI(Fundação Ins-

tituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) da USP, vêm

desenvolvendo e divulgando trabalhos valiosos para a área. Mais re-

centemente, a inauguração dos cursos de pós-graduação na área de ci~
•

cias contábeis e administração financeira, colaboraram enormermrrta

comestudos dirigidos para essa área do oonhecirnento humano.: .
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CAP1'lULO11 - 'lIDJICASDEANALISEDEDEMJNSTRATIVOSCONT~IS - la. PARTE

Neste capítulo e no seguinte houvenos por bemapresentar as mais conhecidas

fónnulas e técnicas de NX:., através de levantamentos feitos nos mais lrnpoE

tantes manuais de análise.

Elementos não familiarizados can a área de Finanças, ao ouvirem falar em

técnicas de NX:., imediatamente, associam essas aos índices econômioo-fÍJ'la:!!

ceiros. E, ainda que mentalmente , iniciam cálculos can os valores aprese.!!

tados nos balanços. Isso se deve à importância exaqerada, conforme disse -

nos anteriormente, dada às sirrples relações numéricas entre valores de ve-

racidade discutível.

Para evitar essa precipitação de cálculos, apresentamos as técnicas de NX:.

divididas emduas fases distintas, aplicáveis de forma sucessiva:

1. fase do pré-cálculo

2. fase do cálculo

1. Fase do pré-cálculo - Confonne discut1rros, o cálculo de índices é vis-

to apenas corro uma.providência subsidiária. Portanto, cabe-nos, inicial

nente, a avaliação de alguns elementos bastante inp:)rtantes. Por exem -

plo é umprimeiro posicionamento da empresa cem relação ao seu setor, do
I

seu setor em relação à econcmia do país e até da economia do país dentro

da econania mundial, pennitindo a visualização do tipo, do tarnanlxl~ da
I

inp:)rtância da empresa que estarnos interessados emestudar. Visuali~a -

ITOS essa fase de pré-cálculo, corro sendo sistematicamente:

caracterização da Empresa: - Razão Social, Endereços da Matriz e ~iliais
,

- Objetivo Social

Histérico Resumido

- Ram::>de Atividade. Principais Produ~s

• Aspectos externos: - Definição do MercadoCon$umidor: Ilrportância ·~e~

te Mercado na Economiado país e mundial.
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cipação da Elnpresano mercado. PerspectivaS.
I

- Definição do Mercado fornecedor , Dependênci!a do, I

mesno. Seu relacionamento. Proximidade fIsiFa ou

funcional de seus insurros bãsioos. Etistêncii.a ou
I

não de projetos de verticalização. Perspectivas.

- Perfil qualitativo e quantitativo do setor. I Posi
- I -

çao da empresa neste perfil. Perspectivas. t

- Relacionamento da empresa comseus acionistas. Fa
• I

I
cilidades de acesso ao mercado de capitais. '

- Idem comrelação aos seus crooores. Facilidades

de acesso ao mercado financeiro.

• Aspectos internos: - Apresentação de seus diretores e gerentes, número

de funcionários lotados na produção, no.departa-

mento de vendas e na administração.

- Metragemquadrada de seus departamentos.

- Envolvimento da empresa através de seus funcioná

rios ementidades de classe de forte atuação' po-

lítica.

- Participação da empresa emoutras sociedades!
I1

- Eventual visita às instalações da empresa e il a
'I

seus pontos de venda. ~

Primeiros contatos comos denonstrati vos oontábeis:

- levantamento do material (no rnInirroos três ulti

mos exercícios sociais)

- leitura do Relatório da Diretoria e do Parecer do

Conselho Fiscal ou Auditores Independentes.

- observaçâo dos seguintes montantes:

patroonio LIquido, Vendas LIquidas e Lucro LI -

quido antes e após o Imposto de Renda.

- leitura das Notas Explicativas.

- observação dos signatários das demonstrraçôes (em
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especial Diretor Financeiro-Gontábil e Oontador

Responsável) •

A sistemática sugerida, visa a orientar mais o analista externo, una vez

que o Interno já incorporou muitos destes elementos no seu próprio nodo

de sentir a empresa onde trabalha.

o maior ou menor dispêndio de t:errpona verificação de certos aspectos,

será proporcional ao rrontante e ao grau de risco envolvido emcada caso.

Iniciarros por umacaracterizaçãó sucinta da ~resa, seguida de umaaná

lise daquilo que chamanosde aspectos externos. Observarroso mercado

consumidor e fornecedor da empresa e caro ela se relaciona comos mes -

nos e suas perspectivas. Observanos, ainda, a empresa dentro do setor. 1::

ernpresa de grande, médio ou pequeno porte? Quais suas perspectivas? Quais

suas facilidades ou dificuldades no acesso aos mercados de capital e fi-

nenceiro assim corro aos insunns básicos de produção de que necessita?

Quanto aos aspectos internos, destacarros a necessidade de observar de ~

to o funcionamento da empresa, verificando ser grande ou não seu fluxo

de clientes e de fornecedores e vale ainda observar a adequação de suas

instalações assim oamoseu capital humanoe seu potencial.

Nesta fase, ainda sugerinos umprimeiro contato comos dennnstrativos con-

tábeis, para que o analista quantifique o tamanho da empresa através de

seu patrinÔnio Liquido e Faturamento e a Lucratividade da mesma, antes e

após o IR e quais as tendências, mesno ncrninais, desses quatro valores.

Associado a isso, perceber qual mensagemos admíní.scradcres tentaram en-

viar aos interessados na análise da empresa, através do RelatóriO da. Di

retoria. Quais as restrições que, porventura, os Auditores Independentes

apontaram emprocedimentos, mií.tas vezes, exigidos pelo Fisco, contra -

riando os PrincIpios Oontábeis Geralmente Aceitos. Levantanos ainda os

tópicos tratados commaior detalhe nas Notas Explicativas, assim coro a

probabilidade de midanças de enfoque ou mesro critérios, pela entrada de
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umnovo contador ou administrador. Enfim, umatornada rápida da situação

mats aparente da empresa, facilitando, sobrananeira, o seu trabalho na

fase segumte.

2. Fase de cálculo

satisfeitos, total ou parCialmente, os quesitos sugeridos na fase do pré-

cálculo, o analista passará a desenvolver umasérie de cálculos relacio-

nando os rrnntantes apresentados nos denonstrativos contábeis. A opçâo

entre as possibilidades de relação numérica será feita em função do en-

foque da análise. Se for dirigida à concessão rle crédito, a analista 012

tará por aquelas que meçam,na medida do possível, aspectos de liquidez

e solvência. Se dirigida à decisão de se investir ou não na mesma,dar-

se-á preferêncía a aspectos de lucratividade e retorno. Existem ainda re

laçàes que avaliam aspectos estruturais e tendenciais, úteis tanto para

análise de créc:Utoquanto para investimento.

Na tentativa de apresentar as mais importantes técnicas de AOC, classi-

ficarrns as fónnulas e índices conforme os seguintes critérios:

2.1. Técnicas Genéricas (não específicas dos enfoques);

2.1.I.estruturais;

2.1.2. tendenciais

2.2. Técnicas Específicas dos Enfoques:

2.2.1. viabilidade de investimento;

2.2.2. roncessão de crêãí to.

A nomenclatura utilizada, nos ccmponentes das fónnulas, segue os crité-

rios definidos no capo >Wda lei 6404/76, cujo esboço do Balanço Patrin'2.

nial e da DemJnstração de Resultados do Exercício apresentanos a seguir

(Vide Quadros n9s 1 e 2).
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QJADOO NQ 1

ESTRUTURA 00 J3.l\IJ\OO)PATRIMJNIAL - Segundo a Lei n9 6404

ATIVO

ATIVO CIoctJI.ANTE

.Compreendeas disponibilidades,
os direitos realizáveis no cur-
so dp exercício social subse-
quente e as aplicações de re-
cursos emdespesas do exercício
seguinte.

ATIVO RFALIZÂVEL A LONQJ PRAZO

Compreendeos direitos realizá-
veis após o ténnino do exercí-
cio seguinte, assim caro os de-
rivados de vendas, adiantamen-
tos ou emprésti.m::>sa sociedades
coligadas ou controladas, dire-
tores, acionistas ou participan
tes no lucro da canpanhia, que-
não constituirem negócios usu -
ais na exploração do objeto da
companhia. Na companhiaemque
o ciclo operacional da empresa
tiver duração maior que o exer-
cício social, a classificação
no circulante ou longo prazo te
rá por base o prazo desse ciclõ.

ATIVO PERMANENrE

INVEsrIMENroS
Compreendeas participações J:'eE.
manentes emoutras sociedades e
os direitos de qualquer nature
za, não classificáveis no ativo
circulante, e que não se desti-
nemà manutenção da atividade
da canpanhia ou da empresa.

!M)BILIZAOO
Compreendeos direitos que te-
nhampor objeto bens destinados
à manutençãodas atividades da
canpanhia e da empresa, ou exer
cidos cemessa fll1a.lidade, in=
clusive os de propriedade indus
trial ou comercial.
DIFERIDO
Cbmpreendeas aplicações de re-
cursos emdespesas que contri -
buirão para à~formação do resul
tado de mais de umexercício so
cial, inclusive os juros pagos
ou creditados aos acionistas du
rante o período que anteceder õ
inÍcio das operações Sociais.

/

PASSIVO

PASSIVO CIRCUIANl'E

Cbmpreerrleas obrigações da canpanhia, in
clusive financiamentos para aquisição de
direi tos do ativo permanente quando se
vencerem no exercício seguinte.

PASSIVO EXIG1vEL A ran> PRAZO

Cbmproorleas obrigações da canpanhia, in-
clusive financiamento para aquisição de
direi tos do ativo permanente, quando se
vencerem emprazo superior ao exercício
seguinte. Na companhiaemque o ciclo o~
racional da empresa tiver duração maior -
que o exer~ício social, a classificação
no circulante ou longo prazo terá por ba-
se o prazo desse ciclo.

RP.13ULTAOODE EXERC1cIOS FUlUROS

Corrpreendeas receitas de exercícios fut~
ros, diminuidas dos custos e despesas a
elas correspondentes.

PA~IO r!QJIDO

CAPITAL SCCIAL
Compreendeo m::mtantedo capital subscri-
to e, por dedução, a parcela ainda não i.!!
tegralizada.

RESERVAS DE CAPITAL
Compreendeas contas que registrarem.:
a) a contribuição do subscritor de ações
que ultrapassar o valor naninal e a parte
do preço de emissão das ações semvalor
nan!nal que ultrapassar a importânCia des
tinada à formação do capi ~l sociel, incl~
sive nos casos de conversao emaçoes de
debêntures ou parte beneficiárias; b) o
produto da alienação de partes beneficiá-
rias e bônus de subscrição: c) o prêmio
recebido· na emissão de debêntures: d) as
doações e as subvenções para investimento;
e) o resultado da correção rronetária do ca
pital realizado, enquanto não capitalizadõ.
RESERVAS DE RFAVALIA('ÃO
Crnpreende as contrapartidas de aumentos
de valor atribuídos a elementos do ativo
emvirtude de novas avaliações dos bens,
cembase em laudo aprovado pela Ass.Geral.
RESERVAS DE LUCROS
Cbmpreendeas contas consti tuidas pela a-
propriação de lucros da companhia.
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QUADRO N9 2

FSl'RU'lURA DA DEM:>NSTRAÇÃODE RESULTADOS 00 EXERCíCIO

segundo a lei n9 6404

Receita Operacional Bruta

(-) Devoluções, Abatimentos, cancelamentos

(- ) !rrq?ostos Faturados

t=) Receita Operacional Líquida

(-) CMJ ou CPVou CSP

• (=) Lucro Bruto

(-) Despesas Operacionais =
• Despesas com Vendas

• Despesas Adrninistrati vas

• Despesas Gerais

• Despesas. Financeiras - Receitas Financeiras

(=) Lucro Líquido Operacional

(+) Receitas Não Operacionais

(-) Despesas Não Operacionais

(+ ou-) Resultado da Correção r-bnetária 'y

t=) Resultado Antes do !rrq?osto de Renda

(-) Provisão Para !rrq?osto de Renda

(-) Lucro· Líquido do Exercício
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Fizenos,entretanto, algumas alterações. Assim:

- destacanns o Patrim5nio Líquido do total do Passivo, por ser este, ca

pital de terceiros, enquanto aquele é capital próprio. Assim sendo, o

total das Origens de Recursos (créditos) é igual ao Patr írrônío Líqui-

do mais o Passivo (excluido o Patrim5nio Líquido).

- excluimos o resultado de Despesas Financeiras e Receitas Financeiras

do nontante das Despesas Operacionais. Isso se deveu a três fatores:

19 Nãovenns sentido emque receitas sejam dezronstradas caro reduto-

ras de despesas.

29 Se definirmos despesas operacionais Cúmoaquelas necessárias para

manter a empresa operando, estarezros associando-lhes característi-

cas de recorrência, repetição e de previsibilidade. Connsabenos,a

ocorrência de receitas e despesas financeiras tem, caro fatores g~

radores, situações não-obrigatoriamente repetitivas, o que nos le-

va, sensatamente, a excluí-las do rol das despesas operacionais.

39 aulganns não haver sentido interpretativo no resultado aritmético

da subtração de Receitas Financeiras das Despesas Financeiras, pe-

la não existência de vínculo ao se ter que incorrer nestas, para ~

der gerar aquelas. Analistas há, entretanto que, dí.scordardo desse

nosso ponto de vista, alegam corroopção da ernpresa, aplicar os ex-

cessos de caixa na quitação do principal da dívida, ao invés de a:pl!,

car no "open", dando assim umsentido ao resultado obtido. A vali-

dade de tais argumentos, depende da ignorância da pouca flexibili~

de que as ernpresas dispÕememsituações oamoesta.

- incluinos as Despesas Financeiras nas Despesas não-operacionais e as

Receitas Financeiras nas Receitas não-:-operacionais. Isso porque as

não-operacionais têm, oamofatos geradores, situações não-repetitivas

e, portanto , não-previsíveis. Consideranns, também,não-operacionais,

pelos mesmosnotivos, o Resultado da Equivalência Patrimonial, nonnal

mente classificado emoutrasdespe~s/ receitas operacionais.

- nos casos da não-existência dos valores de Receita e Despesas-Finan _
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ceiras emdestaque, e havendo somente, o resultado liquido, esse será

incluído ou COITO despesa nâo-operacíonaj ou caro recei ta não-operaci~

na!.

- dada sua previsibilidade e recorrência, inclüínos o Resultado da Cor-

reção Monetária oamooperacional.

Utilizarros nas fôrmilas, as abrevi turas de praxe oamo, por exemplo:

PL = patrim5nio Liquido

l'C = Ativo Circulante

CCL=Capital Circulante Liquido etc.

2.1. Técnicas Genéricas

Defininos Técnicas Genéricas oamoaquelas que o analista utiliza com

o objetivo de colher infonnações, que sirvam de base tanto para um

estudo de concessão de crédito comode viabilidade de investimento.

Essa atitude daria ao profissional de análise, o conhecimento das

caracterlsticas gerais da empresa. Essa preocupação focaliza dois

ângulos.

1- a estrutura de suas aplicações, origens e custo:

2- a tendência observada emalguns valores.

A análise da estrutura de suas aplicações e origens corresponde à

apreciação tanto de sua pol.It.Ica de investimento, quanto de finél!!,

ciarnento. A análise de sua estrutura de custos objetiva avaliar o
'jcomportamentodesses custos 'e comque facilidade a empresa vempr~

duzindo umrazoável volume de vendas compatível comseus encargos

operacionais. Já a análise de tendência busca, basicamente, aperc~

ber de alguns comportamentospassados de acréscimo ou de decréscimo,

para, daí, inferir possfveis repetições delas no futuro.

Examinenosmais amplamenteessas técnicas:
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2.1.1. Técnicas Estruturais

Objetivando, apresentar a análise da política de financiamen

to e investimento, bemCOJlO da estrutura de custos de uma~

presa, para fazer-se umaavaliação abrangente, o analista

utiliza-se basicamente, da Análise Vertical. Essa técnica é

bastante conhecida e , talvez, dela ainda não se tenham extraí

do todos os benefícios que pode oferecer.

A Análise Vertical é considerada uma técnica estática, pois

relaciona valores de um mesmomomentoou de um mesmopério-

do entre si. Assim, calcularros, por exemplo, a relação exi.:!

tente entre o Ativo Circulante de um dado rrornento, como At.!.

vo Total do mesmorromento, ou o Lucro de umper'Iodo com as

Vendas Liquidas do mesmoperíodo. Por estar relacionando v~

lores de um mesrropezIodo ou rromento, a análise vertical co,!!

toma quase que totalmente as distorções que a inflação oc~

siona nos números que são usados para os cálculos. As conse

quências inflacionárias não são totalmente eliminadas, pri!!

cipalmente, quando relacionarros valores de um mesmoperío-

do, pois não se pode garantir que o fluxo de fonração das

importânCias do numerador e do denominador do índice, tenham

obedecido à mesmasazonal idade • Assim, por exemplo, ao rel~
. Despesas Operacionaiscionarnos -_

Vendas Líquidas
não saberros e nemte

nos condições de avaliar (a menos que sejamos analistas in-

ternos) se as Despesas foram, proporcionalmente, fonnadas

nas mesmasépocas que as Vendas Líquidas.

o trabalho do calculista para a execução de umaAnálise Ve,!:

tical consiste emcalcular a porcentagem de cada conta do

Ativo em relação ao total das origens. Assim corro a porcen-

tagem de cada conta de custo ou despesa e lucro, em relação

às Vendas Liquidas.
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Para evitar que muitos cálculos de porcentagens acabem por

confundir, ou até dispersar a atenção do analista, costuma-

se executar esta técnica, primeiramente, de forma resumida,

ou seja, calculando-se os sub-grupos emrelação aos seus CJl!!

pos, e depois, na necessidade de se aclarar algum_ponto obs-

curo, cada conta emrelação ao seu sub-grupo.

A planilha de uma.análise vertical, quer feita de forma re~

mida, quer detalhada, apresenta, por decorrência de sua téc-

nica de cálculo, uma infinidade de índices. Lista-los seria

desnecessário e até inprcxlutivo, urnavez que os mesmossó t~

riam sentido prático e analítico, se aplicados emalguma.~

presa verdadeira. Contudo, poderíarros nos utilizar de alguns

dos mais inportantes para explanar as conclusões principais

que umanalista poderia chegar ao utilizar essa técnica.

Apresentarros, na Análise Vertical do Ativo a Política de In

vestimentos da enpresa ou seja, a cada 100 cruzeiros investi

dos, quantos são destinados ao Ativo Circulante, quantos .ao

Permanente, etc. O profissional poderá concluir se â empresa

apresenta, no nanento da análise, urnapolítica de investiloo!!

to condizente cemo seu rarro de negócio: se investe mais no

Circulante que no Permanente, ou vice versa; poderá até inf~

rir, caso a anpresa seja uma indústria, se a mesmautiliza
"sistema "leasing", ou se, provavelmente, seu processo produ

,. -v
tivo é mais autanático ou mais manual.

,'-.

Já a análise vertical do Passivo e do PatrimÔnio Líquidá ap~

senta, de forma sintética e objetiva, a Política de FiJianci!!,
r ""..

nento que a empresa ut.í.Lí.za. naquele rranento,e qual a'-'porcen~

gero dos recursos que tem origem emcapitais de terceiros e

aquela emcapital próprio. Analisará ser ou nao a empresa

mais conservadora em sua política de financiamento, trabalhan
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do oom mais capí.ta.l-prôprío que de terceiros.

COm a utilização desta técnica apresentaremos urna informa -. ,

ção importantíssima: do grau de errlividamento, algumas vezes
chamada de risco financeiro, corro veremos no capItulo 111.

Este grau de errlividamento é calculado autonaticanente por
esta técnica; é o resultado do

( ;P~a=s~s=i~vo~ _ X 100
Passivo + Patrimônio Líquido

e dá a porcentagem dos recursos que têm a sua origem em cap.!
tal de eIT'préstim:>;ou, o quanto por cento dos seus ativos a
eIT'presacomprou cem capital de terceiros.

A'análise vertical do Passivo e do Patrimônio Líquido, tam-
I

bém serve àquela de lucratividade e de Viabilidad~ de inves
Itimentos. Mais adiante, detalharros a sua aplicabil'idade ao
I

confrontarmos risco e lucratividade.

Cbjetivando facilitar seu trabalho, os anal.í.stas., qua
I . -

. I'
dros sinóticos, coro o que veremos a seguir, procurando sin

. -
tetizar os principais dados observáveis nesta fase:

%
Tópico M:MEN'ID 1 r-01ENIO 2 m1EN'ID 3

Ativo Circulante
Ativo Real. a C. Prazo ,

/
~ ..

Ativo Pennanente

Passivo Circulante ti',-
Passivo Exig.a L.Prazo ,

J
Passivo 'Ibtal
Patrimônio Líquido
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,
; '\
, ~

II
,

Assim, apesar da análise se chamar Vertical, a partir do no(

mento emque relacionamos todos os valores oamumabase 100,

poderros canparar, hOrizontalmente, as porcentagens encontr~

das. Esse processo, feito de fonra resumida, ou seja, agru~

do-se valores de caracterIsticas semelhantes, pennite ident!

ficar grupos que se nostram atipicos aos demais, possibili-

tando o estabelecimento de umplano de trabalho, que vai d~

terminar as prioridades de pesquisa a serem feitas, a fim de

que se percebam as causas de tais distorções.

A análise vertical da Derronstraçãu de Resultados objetiva de

nonstrar, emúltima instância, o destino de cada 100 cruzei

ros produzidos, em tênros de vendas, durante o ano. Assim; u

quanto foi destinado a pagar o CUsto das Mercadorias Vendi-

das (CMV): quanto para cobrir as Despesas Operacionais e não

Operacionais e quanto sobrou de Lucro Final. O quadro abaixo

exemplifica o que disserros:

Vendas Liquidas

PERíODO 1 PER!ooo 2 PER!ooo 3

$ % $ % $ %
"

100 100 100

\ ..

(-) CMV

Lucro Bruto

(-) Desp. Operacionais

Lucro Líq. Operacional

(+/-) Rec~/Desp. n operac.

Lucro Liq. do Exercicio

(-) Provisão Irrp. Renda

Lucro LIquido após IR

Analisando umquadro semelhante a este, preenchido cemdados

de umaempresa, o analista estará trabalhando simultaneàmen-

te oamvários dos Indices apresentados nos mais conhecidos
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manuaisde ATX:..Todosaqueles que relacionam valores da De-

nonstração de Resultados comas VendasLíquidas estão, de

certa fonna, contidos neste quadro. Em têrnos práticos, o

profissional de análise poderá observar o deserrpenhoabsolu

to de todos os canponentesde custos, despesas ou Iucroa.as'":

sim coro tambémo relativo, comparando-osaos observados em

outros exercIcios.

Poderenosavaliar a lucratividade final da empresa, emrel~

ção às suas vendas liquidas de umexercício, comas encon-
I

tradas emoutros exercícios e, de posse destes dados, ten -

tar identificar, emcada período, os pontos fortes ou fra -

cos responsáveis pela empresaassumir este ou aquele desem-

penho.

Visandoao conhecimentomaí.s profundo das causas de certos

fenômenos,podenos sentir necessidade de aproflll1CÍa.nlosmt.s

~análise, detalhando-a.emnossa

Neste rromento,podemoslançar mãode umconceito por nós(d~

senvolvido, que se utiliza basicamente de elementos retira-

dos da Análise Vertical. E: o que chamanosde Porcentagemde

Tranguilidade ou, simplesmente, PT. Assim, PI' seria o quanto

emporcentagemas vendas líquidas, de cada ano, superaramas

vendas no ponto crítico. Ouseja;

VendasLIquidasl - Ponto CrIticoI
PT = ( ) X 100

Ponto Crít.Iooj

Para melhor entendimentoda fórmula acima, convémdefininrós

Ponto Crítico, umavez que VendasLíquidas, outro elemento
\

usado na relação acima, está facilmente identificadona'.De-

nonstração de Resultados de cada exercício.
.' \.

\ 1
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Ponto Crítico: é o nane que denos ao conceito de Ponto de

Equilíbrio, tão exaustivamente apresentado nos textos de ~

riomiaou mesno nos estudos da relação custo/volume/lucro dos

cx::mpêndiosde Finanças. Erltendenos IX>rPonto Crítico o volu-

mede vendas míníno que umaempresa deveria obter, emdeter-

minado período, para cobrir todos os custos deste mesroo pe-

ríodO, apresentando, enfim, um lucro nulo. Optanos pela Sub,:!

ti tuição da terminologia tradicional de Ponto de Equilíbrio,

IX>rPonto Crítico, porque aquela poderia ser confundida com::>

.umvalor ótino, com::>umalvo a ser alcançado, ao passo que e.§.

ta, dá, principalmente ao iniciante, a noção correta de "at~

~ã~'" "perigo", delimite en.tre a zona de lucro e a de P1ie -

)U1Z0.

Dentro deste enfoque de Ponto Crítico, fica, inclusive, mais

fácil visualizar o que pretendenos obter ao calcularmos d PT.

Assim quanto maior o PT, maior será a Tranquilidade que a el2!

presa estará oferecendo a seus credores, acionistas e funci~

nários, poí.s estará conseguindo, can relativa facilidade, f~

zer-se presente no mercado e/ou controlar a parte estrutural I
/ i J

de seus custos fixos ou variáveis. '\;,
•

Observar o comportamentodo PT de umaempresa no decorrer de

vários períodos consecutivos ajuda não só a entender as cau-

sas de suas variações de lucratividade, caro propicia umav,!

são prospectiva do desempenhoda empresa.

O IX>ntocrítico IX>des~r obtido através da fórmula abaixo:

Custos Fixos
Ponto Crítico = --~------------------------- ..

. 1

~.
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•
do da scma de todas as deduções feitas às Vendas Líquidas

até se chegar no Lucro Líquido antes do Irrq:osto de Renda,~

nos o CMJ que é considerado variável. Ou então, o rrontante

de Custos Fixos equivale ao resultado aritmético do Lucro

Bruto - Lucro Líquido antes do IR.

Esta é uma forma bastante rudimentar de cálculo dos CUstos

Fixos que, entretanto, não provoca maiores consequências nas

oonclusães que se obtÉmde sua análise, COITO verenos adian-

te. Esta forma é simplificada, ou rudimentar, pois saberros

que, ao procedemos assim, estarros incluindo, no rol dos cus

tos fixos, umaparcela de custos variáveis, oono é o caso de

canissões de vendedores, fretes sobre vendas, etc. Além do

mais, saberos que, rnesrro que isto possa ser de alguma-forma

considerado no cálculo acima, ficaríarros ainda como desafio

de identificar, an cada custo que pertence à errpresa, a que

classificação de CC>Irp:)rtamentomais se assemelhariam. Assim

conforme Dopuch (12) podemoster:

$ $

vv
Custos Fixos Custos Variáveis

$ $

v V
Custos Semi Variáveis

-

Custos Semi Fixos

(12) VOPUCH, N-ic.olM - C0-6:t Ac.c.outtÜ.ng • ueio YOItk.. Ha/tc.oUJL;t

Bltac.e Jovanov-ic.h Inc., 7974 - ;p. 19 a 27
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Apenas após tal identificação, e consequentemente expressão

algébrica, poderíanos tentar separar em fixos e variáveis os

custos de detenninada empresa, sem corremos o risco de se-

rem-nos atribuidas a prática de simplificações.

o conceito de margem·bruta sobre as vendas é bastante fami-

liar, havendo poucas controversias quanto à fonna de calç:u-

lá-la. MargemBruta sobre as Vendas, corroo próprio nane i!!

dica, é o resultado de:

\

LucroBruto X 100
Vendas Líquidas

Cbmoé margem,equivalente a lucratividade, sua expressão é

feita emporcentagem daí a razão do quociente ser muItiplic~

do por 100.

A margembruta sobre as vendas é tambémconhecida por margem

de contribuição, umavez que, ao analisamos o seu resultado,

por exemplo 70%,podenos dizer que a cada 100 cruzeiros de

vendas, 30 são para pagar o custo variável, ficando 70 que

contribuirão para o pagamentodos CUstos Fixos.

A razão de considerarmos alguns custos variáveis oarnofixos

pela inpossibilidade de separá-los corro já observarros ante-

rionnente, pouco influi nas conclusões de umaanálise de Pon

to Crítico. Isso se explica por não ser de todo ummal supe-

ravaliar esse rrontante quando assim procedenos. Se usamos o

ponto crItico para acompanharperiodicamente o quanto nossa

empresa supera ou não tal. valor, optanos, na hipótese de não

o poder.mosobter comprecisão, superavaliá-lo e termos a ~
v.,

presa agradável de verificar que obtivenosum lucro superior

ao estimado, do que subavaliá-lo e ficar coma decepção de

um lucro aquémdo esperado.



• 34 •
Vienos percebendo, durante estes últi.nns anos, que os ibene-

I

fícios de se determinar o Ponto Crítico, superam a f~li~

de de se apurar através dele, a Porcentagem de Tranqu1lidade.

Assim, o ponto crítico pode ser útil ao empresário d~ vá -
I

rias fonnas:

1. na determinação de metas de vendas mensais, sernestt!ais e
. !anuais.

2. na previsão de lucros correntes ou emexercícios futuros.

3. na detenninação do númeromâxírro de dias que a empresa ~

de pennanecer parada (greve, etc) sem correr o risCo de

apresentar prejuízos •

.4. na incenti vação ou não da troca de despesas fixas por v~

riáveis.

Quanto a esse últi.nn item, lernbrarrosque, emépocas de rece~

são, can vendas e consequente produção reduzida, os custos

fixos passam a ter maior peso e o ponto crítico sobe. A dire

toria pode ser levada a cortar outros custos fixos que pod~

rão CCllpraneter a geração de receitas emexercícios futuros.

Portanto, substituir custos fixos por variáveis, é umaboa

atitude emmomentosde recessão.

Alguns empresários têm optado pelo calculo do POnto Econôrni

co em lugar de nosso Ponto Critico.

calculam deste nodo)

Custos Fixos + Resultado MIni.nnbesejado
Ponto Eoonâmioo=-------------------------------- _

MargemBruta sobre Vendas .. 100
onde o Resultado Mini.nnDesejado seria igual ao custo de o~r

tunidade do capital próprio (PatrimÔnio Liquido Inicial) em-

pregado na empresa.
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Utiliza-se também,naMálise Estrutural, entre outros os con

ceitos de:

Lucro Bruto
• margembruta sobre o custo= X 100

CMJ

• grau de imobilização do PatrimÔnio Liquido =
Ativo Pennanente

PatrimÔnio Líquido

• idade média dos Ativos Imobilizados =

Depreciação AcumuladaX 100
Ativo Imobilizado

Taxa anual de depreciação do bem.

• rapidez de publicação = Data da Publicação - Data do enc~

ramento do Exercício.

e mais os índices de:

• Contas a Receber, Estoqués e Disponibilidades individual-

mente sobre o Ativo Circulante.

Contas a. Receber

Contas a Pagar

~ras

Vendas Líquidas

2.1.2. Técnicas Tendenciais

o objetivo principal das técnicas ora apresentadas é focali

zar tendências, assumidas no passado, por certas contas ou

fatos contábeis. Observar o passado, entretanto só tem sen-

tido prático, se pudenros através dele, vislumbrar tendên -

cias futuras. Para atingir esse estágio valem-nos da chama-

da Análise HOrizontal.
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A análise horizontal conforme indica seu nome, relaciona v~

lores de per'Iodos e m:::mentosdiferentes. Assim, por exE!Y'plo,

observa o quanto subiram ou caíram as vendas de umperíodo',

em relação a outro; assim coro os lucros, os ativos, patrij

m5nio líquido, etc. Por ser umaanálise dinâmica, traz uma'

grande limitação que, caso não seja contornada, pode anular,

totaJJrente, o caráter explicativo da análise. Esta limitaçãl

é a perda do poder aquisitivo da moeda, geralmente medido ~

la taxa de inflação.

Logo, se relacionarmos as venàas de umaempresa nos últimos

cínoo anos, realizando umacomparação percentual de cada uma

emrelação à anterior, provavelmente observarerros uma tendêg

cia crescente. Entretanto, se oonseguirnos isolar os efeitos

inflacionários do nontante das vendas, é possível que v~

nos a ooncluir que o que ocorreu, na realidade, foi umaque

da.

A técnica de se fazer os cálculos de umaanálise horizontal

segue o raciocínio abaixo:

( I) X 100 onde

X2 = é o valor mais recente

Xl = é o valor anterior

Logicamente se Xl for maior que X2a porcentagem dará umnú

mero negativo, significando que houve, na realidade, a exis

tência de umdecréscimo percentual. Olando são apresentados

trés ou mais exercícios, calcula-se sempre o sequndo ano em ,/
. , ~

relação ao primeiro, e o terceiro em relação ao segundo. As u'

sim procedendo, terenos sempre a interpretação em fonna de

evolução ou regressão de valores no período de umano. O ana

lista provavelmente nontaria o quadro abaixo:



• 37 •

Lucro Bruto

$ PER!ooo 1 $ PER!ooo 2 6% $PER!ooo 3 6.%

1

.

Vendas Liquidas

(-) O!N

(+) Desp. Operacion.

Luc.Líq.Operaciona

(+/-) Rec./Desp.n Operac

Luc. Líq.do Exerc.

(- ) Prov. Imp. Renda

Luc. Líq. após IR

Faz-se a análise horizontal, basicamente, comos seguintes o~

jetivos:

1- identificar os pontos fortes e fracos no desempenhoda em-

presa.

2- avaliar, de forma dinâmica, se a poli tica de investimentos

da empresa vem sendo produtiva e coerente.

3- calcular o GAO,ou seja, o Grau de AlavancagemOperacional.

4- observar se o faturamento da empresa acompanhoua desval~

rização do poder aquisitivo da moeda,

5- apresentar gráfiCOS de tendência real de algumas impoI'tél!!

tes info:rmações contábeis da empresa ou, s:i.rrplesrnente, cal

cular a variação porcentual desses indicadores.

'\6- observar, após o ajuste do faturamento da empresa, qual.co

volume vendido emcada período.

Identificar pontos fortes e fracos na "performance" da empr~

sa pode tanto ser feito através da análise horizontal quanto '
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da vertical. No caso da horizontal, costuma-se identificar

estes pontos através da observação de que tópicos de umade
. . 1-

monstração de resultados aUmentaramou diminuíram em relfção

ao ano anterior, acima ou abaixo do que seria esperado \:~

f - . ','unçao do comportamentodas vendas. Asaím, se as vendas b~

tas subiram 50%,por exemplo, seria de se esperar que as ve!!

das líquidas, o lucro bruto, o lucro líquido operacional, o

lucro do exercício, etc., tambémsubiram 50%.Verificar se

subiram ou não e quais as causas de terem ou não acanpanhado

este padrão, identifica os pontos posf.t.ívos e negativos do

últiIro exercício. Para atingir este objetivo, independeme!!

tarem os dados emvalores deflacionados ou não.

Tendo emmãos os pontos positivos e negativos, poderros, atra

vés desta análise avaliar o peso que cada umrepresenta no

desempenhoglobal da empresa, detenninando quais os itens

prioritários a serem saneados.

A análise dinâmica da produtividade dos inVestimentos consis

te emaveriguar se para cada dada porcentagem de aumento de

ativos, correspondeu umacrésciIro igualou maior nas vendas.

Ou seja, só tem sentido atnnentarem-se os ativos de umaempr~

sa se isto levar a umaumento das vendas. Comefeito, o aUmen
. 11-

to de ativo sem corresponder a acrésciIro nenhumno vol~ ven. . . !-
dido, onera a empresa, umavez que a mesmapassa a ter cus-

tos para obter e manter os ativos, sem a contapartida do lu

cro que seria esperado na operação de venda.

Assim, carpara-se para o últinn exercício analisado se 06.%

Vendas Líquidas ~ t6.. % Ativo 'lbtal. Se isto se eonfir

mar a empresa dá indícios de estar fazendo investimentos p~

duti vos. Costuma-se tambémcomplementar essa análise fazendo-

se a carparaçao:
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D % vendas líquidas~. D % ativo circulante, IXJrent~

derem certos analistas que o ativo circulante está mais vin-

culado às Vendas, visto incluir a pol.It.Ica de estoques e de

financiamento a clientes (contas a receber), ao passo que o

ativo total incluiria mais os elementos voltaqos à produção.

Outros analistas acrescentam ao rrontante das vendas líqui -

das, os Íllp)stos faturados, entendendo que esses estão incluI

dos tambémno valor de contas a receber do ativo circulante.

Enfim, várias são as maneiras de se calcular esta produtivi-

dade dos investimentos. A avaliação de que se a empresa es -

tá ou não em situação ideal a esse respeito dependerá de al-

qumas informações adicionais cano, IXJrexerrplo, a existência

de projetos de diversificação ou ampliação emandamento. Po!,

tanto, não teria sentido afdzrrar' estar urnaempresa realizan-

do investimentos 1mprodutivos, somente IXJrter ela apresen~

do, nos últinos dois anos, uma /\ % vendas líquidas ~ 6,%

ativo total. Isso pode ser devido a vultosos recursos aloca-

dos emprojetos de ampliação. rDgico tambémseria, não se ad

mitir essa situação por umlongo período de tempo, pois assim

o projeto de anpliação se rroscrar.ía inviável sob o ponto. de

vista de resultados.

Tambémnesse caso, o fato de estarem os valores Inf Lacdona-

dos ou deflacionados, não afeta, substancialm:mte, os resul-

tados da análise.

o objetivo 3 seria alcançado através da análise horizontal

quando da carrparação do aumento porcentual no lucro operacio-

nal, cemo increrrento das vendas líquidas. Define-se, assim,

o Grau de AlavancagemOperacional, o GAO:

GAO = ..6. ..% Lucro Operacional

/~ % Vendas
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Se o GAOfor igualou maior que I, estarenos frente a urna~

presa que, no últirro exercício, soube tirar o mâxíno provei-

to, em ternos de lucro, do seu aumento de vendas. Se o GAO

for menor do que I, a empresa aumentou seus custos mais do

que proporcionalmente as suas vendas, ocasionando urnaredu -

ção da lucratividade marginal.

Considerarros a análise do GAOcorrournatécnica de aferição

da eficácia dos resultados obtidos através de urnamnento de

vendas.

Bastante próxirnaà análise desenvolvida para o GAO,está a ve

rificação da relação 6 % Lucro para daI se infe-

6. % Passivo

rir se a empresa conseguiu ou não ser rentável o suficiente

para superar os custos adicionais deoorrentes do auinento de

seu passivo.

Os objetivos 4,5 e 6 relacionam-se bastante entre si. Obser

var se o faturamento da empresa acompanhouou não a desvalQ

rização do poder aquisitivo da moedaé procedim:mto neces~

rio para se construir o gráfiCO de tendência real sugerido

no objetivo 5. Necessitanosinflacionar os valores, o que

equivaleria a transfonnar todos os rrontantes à rroeda do ano

mais recente, ou deflacionar, que. seria o procedimento in -

verso. A maioria dos analistas prefere inflacionar, urnavez

que, sua sensibilidade se apresenta mais aguçadaao lidar cem

valores mais recentes.

o analista vale-se dos índices de preços para chegar a uma

fonna de ajuste de valores; quer para inflacionar ou defla-

cionar. Esses, podemser:

• índices gerais

índices especIficos
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1ndices Gerais - são constituidos pelos cálculos feitos por

entidades de pesquisa públicas, mistas ou privadas, que t~

tarn avaliar através de anostras da· população, a variação do

custo de vida no atendimento às necessidades básicas de s0-

brevivência. Exemplo: IGP (Indice Geral de Preços), IPA (In

dice de Preços por Atacado), !NPC (!ndice Nacional de Pre -

ços ao Consumidor) e outros.

- Compreendemtambémaqueles calculados por organisrros pú -

blicos ligados ao governo federal, estadual e municipal ,

que apresentam os chamados índices oficiais de correção

nonetária coro as ORrNS(Obrigações Reajustáveis do.Teso~

ro Nacional), as ORlM (Obrigações Reajustáveis do Tesou-

ro Municipal), as UPC(Unidades Padrão de capital) ~

- Terrosainda: as cotações de noedas estrangeiras fortes ~

no o I:blar, o MarooAlemão, etc.

índices EêP€Cíficos - são aqueles que identificam a infla -

ção de umsetor e não a da economia caro umtodo. Esses são

mais utilizados para se atingir o objetivo 6 e samentepara

ajustes de faturamento, pois, os outros itens, são mais in -

fluenciados pela inflação do país.

Estes índices, emespecial os gerais, são calculados e di -

vulgados mensalmente e, dependendodo uso que se faça deles,

são utilizados por seu valor mensal ou trédio anual.

Se o nosso interesse é ajustar as vendas brutas ou líquidas,

utilizanos o valor médio dos indices relativos aos meses,

abrangidos por esse faturamento. Isto porque vendas é uma in

formação de período e, portanto, deverros nos valer do índi-

ce médio do período. Se o analista é interno, pode até mel~

rar a qualidade do índice ,calculando umvalor ponderado em
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função da sazonalidade das vendas.

Se o nosso interesse passa a ser ajustar urna informação de

rromentoCOJroAtivo Circulante, por exemplo, utilizanns o í,!!

dice do mês que inclui o rromentoemque foi levantado este

Ativo. Utilizanns o índice do período que inclui o nanento,

porque não existe, nemseria esperado que existisse, umva-

lor instantâneo para um índice.

Desse nodo, para se atingir o objetivo 4, fixaJros o valor

mais atual e assim inflacionanos os demais, ou então fixa -

mos o valor mais antigo e o deflacionanos os valores que se

seguem, tcmando-se caro base os índices apropriados para ~

da caso. Após o ajuste, deverros calcular a variação real ha.

vida no faturamento da empresa. Exemplificando:

Vendas Líquidas (naninais)

IGP (índice Ger. de Preços Médios)

19X1

1.500

100

19X2

2.100

170
40
70

%

Então:

o aumento nominal de vendas é de 40%

a inflação de 19X2é de 70%

Os menos avisados poderiam raciocinar assim: Se a inflação

foi de 70%e as vendas subiram 40, então o faturamento da eI.!!

presa perdeu 30%em relação à inflação. Essa oonclusão não

oorresponde à realidade COIIDprovanos abaixo, pois as porce.!!,

tagens: 40 e 70, foram calculadas cem base em números dife -

rentes. Assim o oorreto seria:
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Inflacionando (colocando as vendas de 19X1a preços de 19X2

Fixam-se as vendas de 19X2e calcula-se a seguinte regra de 3:

1.500 -- 100

ou X = 2.550
X 170

Portanto:

Vendas Líquidas Reais

19X1

2.550

19X2

2.100

%6-
-17,64

ou seja, as vendas reais cairam 17,64%

Deflacionando (colocando as vendas de 19X2a preços de 19X1

Fixam-se as vendas de 19X1e calcula-se a seguinte regra de 3:

2.100 --170

ou Y = 1235,29
y -100

Assim:

Vendas Líquidas Reais

19X1

1.500

19X2

1.235,29 -17,64

ou seja, a mesmaconclusão chegada do inflacionamento.

Essa mesmasistenática é seguida quando querenns atingir o

objetivo 5, ou seja, calcular, emporcentagens, as variações

reais de outras infonnações contábeis ( ou elaborar a partir

destas variações, gráficos de tendência). Aproveitando os

resultados apurados atrás podenos rrontar umpequeno gráfico

de tendência, utilizando tanto os valores inflacionados co-



2.550

2.100

1.500

1.235,3
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no os def1acionados.

M:>ntarenos, nummesrrográfico, as duas retas.

$

19X1 T19X2
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O objetivo 6 a ser atingido através da análise horizontal é

de se descobrir, mesrroque aproximadamente, qual o volume

vendido pela empresa emcada exercício social analisado. E~

sa infonnação, bastante importante, pode estar sendo procu-

rada por umanalista externo, tnnavez que o interno, pode

obtê-la diretamente na empresa, semprecisar optar J;X)rne -

nhurnatécnica de ajuste.

o índice utilizado para o ajuste aqui, não deve ser umgeral

e sim específiCO do setor, para que consiga refletir a vari~

ção de preços de seus insumos básicos. Assim, por exemplo,no

setor petroquÍInico, umbemíndice específico é o da variação

no preço do petróleo. No setor siderúrgico, a do preço do

ferro e assim por diante •.

Nas empresas que produzembens de consumoobrigatório, OOITO

o caso de gêneros alimentícios, umban parâmetro para se rol.!

parar ao crescimento do volume vendido é a taxa de crescinen

mento derográfico encontrada no mesrroexercício •

. Os índices específicos servem, basicamente, para ajustar fa

turamento, cema finalidade de se apurar o volume. Para as

outras finalidades anterionnente discutidas, caro objetivos

4 e 5, recomenda-se, cemalgtnnas restrições, o uso dos índi

ces gerais. (vide apêndice A)



APOOlCES CAPtwr.o II

A - Cbmentários adicionais ao uso de índices gerais

B - Análise da DOAR



• 46 •
ApêndiceA - Cbmentáriosadicionais ao uso de índices gerais

.'.-

Autilização de índices gerais, coro formade se eliminar os efeitos infla

cionários das infornações oontábeis deve ser feita comalgumasressalvas:

- se o índice for baseadoemcotações de rroedasestrangeiras, oorre-se o ris

00 de que interesses do canércio exterior brasileiro passan a manipular

essas ootações, distanciando-as enonnementeda realidade inflacionária bra

sileira. Seria oportuno Lembramo-nosaqui das maxi-desvalorizações do

cruzeiro que, ultimamentesão realizadas.

- se o índice for baseadona oorreção nonetária oficial, vereros que nao e!!,

'pelharão a realidade inflacionária pois, COITO detalhareros no capítulo V.

a oorreção nonetária vemsendo sistematicamentemanipuladapelas autori-

dades fazendárias.

- resta,portanto,ao analista, optar entre o IGP, o IPA e o INPC para ser -

vir de base nos seus ajustes. Essas opções, emboraaceitáveis não deixam

de apresentar restrições:

• o IGPe o IPAsão calculados can base emdados coletados na cidade do

Rio de Janeiro, apresentandoportanto, características peculiares e, não

extensíveis para o resto do Brasil. Mesm:::>assim, esses índices são uti-

lizados nos quatro cantos do país provavelmentepela não-existência de

outros, calculados regionalmente, OOItO melhoralternativa. Assimurna€I.!!.

presa no interior do Maranhão,por exemplo,utiliza o mesrroIGPpara a-

justar os seus custos que outra estabelecida emsão Paulo ou no Rio de

Janeiro.

• o INPC consegueafastar, parcialmente, a regionalidade inerente aos dois

índices anteriores, pois, emseu cálculo, os canponentesde custo de v!

da são ponderadosemfunçãoda populaçãode algumascapitais brasilei -

raso
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Apêndice B - Análise da Demonstraçãode Origens e Aplicação de Recursos ---

Confonne já disserros, a Lei 6404 de 15 de dezembrode 1976 menciona, em

seu artigo 176, as denonstrações "financeiras" consideradas caro princi-

pais. Dentro delas inclui: a Dem:>nstraçãode Origens e Aplicação de Re -

cursos (OOAR).

Para se elaborar urnaDOAR,cx:nparanos a evolução ou regressão das contas

de dois balanços consecutivos. Em virtude de os balanços oonstituirem uma

listagem de informações de nanento, ao observamos o que ocorreu entre. os

dois nanentos, conclullros sobre o período compreendido entre eles ~ ,

o aumento nas contas de Ativo ou a redução nas oontas de Passivo e Patri

m5nio Líquido, trar-nos-ão dados a respeito das Aplicações de Recursos da

empresa e, consequentemente,a redução do AtivO no aumento das contas

credoras, sobre a Origemde Recursos.

A listagem das Origens e Aplicações de Recursos de umperfodo, dar-nos-ã

maiores e mais detalhadas informações das Políticas de Investimentos e

Financiamentos, seguidas pela empresa no período emquestão.

A observação da estrutura dessa Políticas foi objeto de nossas atenções

.quandoda Análise Vertical do Balanço. Entretanto, a análise da OOARfo!,

necer-nos-â umavisão dinâmica dessas políticas, corro:

• que categorias do Ativo receberam aumentos.

que tipo de capital gerou os recursos adicionais.

Sintetizando, o objetivo de umaanálise da OOARestá em identificar quais

as maiores fontes de recursos do período e para onde foram canalizados os

maiores investimentos. Essa identificação possibilitará umaavaliação da

política dinâmica de captação e aplicação de recursos, inclusive sob o

ponto de vista de prioridades e preferências.
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A técnica mais simples a ser utilizada na cl.aboraçáo desta análise consis

te em:

19 - Partir da DOARdivulgada pela empresa e acrescentar às origens ou às

aplicações de recursos (conformeo caso) a diminuição ou o aumento

do Capital Circulante Líquido encontrado no exercício analisado e

apresentado ao final da própria demonstração.

29 - Enoontrando-se, rrontantes iguais para Origens e Aplicações de Recu!:

sos, calcular a porcentagem que cada item de Origem tem cem relação

a esse total e idem para as Aplicações.

39 - Colocar, lado a lado, os valores emcruzeiros e emporcentagens das

Origens e das Aplicações e proceder à identificação das maiores fon

tes e aplicações.

49 - Associar às conclusões aqui chegadas algumas, anterionnente obtidas

através das outras técnicas genéricas, na tentativa de detectar in-

clusive, pOssíveis erros na política financeira da empresa, por exa.!!

plo, utilizar o capital Circulante Líquido para financiar Ativos Per

manentes ou outros.

Exarplificando:

Origemde Recursos _$_ % Aplicação de Recursos ~ --L

.Lucro do Exercício 250 25 .Aumentodo CCL 500 50

.Débitos a Luc.e Perd.que não

correspond. a saida de caixa 150 15 .Aumentodo AP 430 43
.Aumentode Exig. a L.P. 250 25 •Pagam• de Dividendos 70 7
•Subscrição de Acionistas 350 35--- ---

1000 100 1000 100

A colocação da análise da DOARcomoapêndice desse capítulo lI, deveu-

se à mesmaparecer-nos uma técnica tanto estrutural quanto tendencial,

umavez que analisa a estrutura das evoluções naninais de origens e

aplicações de umdado período.



CAPl'IULO III

'l1'x:NlCASDE ~ISE DE DEMJNSTRATIVOS(X)NI'N3EIS - 2a. PARrE

'I'lbrrCAS ESPOC1:FlCASDOS ENF'CX)UES

1. Viabilidade de Investirrentos

1.1. Retorno sobre o capital investido (rol)

1.2. Retorno sobre o capital dos acionistas (inclusive GAFe retorno ~
bre o valor de mercadoda ação)

1. 3. Fórmulas de Giro e Período Médiode Permanência (Giro de estoques)

1.3.1. mercadorias e produtos acabados

1.3.2. matéria prima e produtos emelalx>ração

1. 4. outros quocientes de lucratividade

2. Concessão de Crédito

2.1. Crédito a curto prazo

2.1.1. índice de liquidez corrente

2.1.2. índice de liquidez seco

2.1.3. índice de liquidez imediata

(

2.1.4. CCL .j

2.1.5. "over-trading" ou supertransação

2.1.6. estoques / CCTJ

2.1.7. outras relações como CCL t

f'

2.1.8. risco financeiro \,

2.1.9. folga financeira (PMP-PMC)
2.1. O. margemde desconto de duplicatas

2.1. ~. cobertura dos encargos financeiros

2.2. Crédito a longo prazo

2.2.1. índice de liquidez geral

2.2.2. margemde garantia

2.2.3. porcentagem de saturação

2.2.4. financiamento externo ao capital de giro permanente

2.2.5. custo médio do capital de empréstimo



Apêndices: c. Comparação de índices setoriais e não-setoriais

D. Combinação de índices
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,CAP!TUID 111 - Ttx:NICASDEANÂLISEDEDEMJNSTRATIVOSmNl'JillEIs - 2a. PARI'E

Técnicas Específicas dos Enfoques

Depois de apresentadas as principais técnicas, que denominanos "genéricas",

reservanns este capítulo 111, àquelas que focalizam, mais especificamente,

os dois macro-enfoques que orientam a mior parte das NX;. são eles: a via-

bilidade de investimentos ea concessão de crédito.

Essas duas técnicas permitem aos analistas dos derronstrativos oontâbeí.s de

umaempresa, a colheita de subsídios mais segm:os para seus pareceres. Ob-

serve-se que as duas técnicas não se excluem, mas se completam.Por exernpio:

umbanqueiro observaria, emumaempresa que lhe solicitasse crédito, não só

os seus aspectos de solvência, corro tambémaqueles de lucratividade, 'uma

vez que estes interferem diretamente naqueles. ~sno a observação dos aspec:

tos chamadosgerenciais, de crédito e cobrança, contas a pagar, giro de es

toque etc., enquadrar-se-iam nos dois macro-enfoques, pois fornecem subsí-

dios que podemajudar a melhorar, tanto a lucratividade, caro a liquidez

de umaempresa.

1. Viabilidade de Investimentos

O conceito de viabilidade de investimentos é muito amplo. Tanto p:x1ese

referir ao interesse que umgrupo de acionistas de urnaanpresa tem sobre

a continuidade ou não de sua participação acionária na mesma, COITO pode

servir no estudo efetuado pela diretoria, para analisar a viabilidade de

que novos investimentos sejam feitos para ampliar ou diversificar as ati

vidades de urnaorganização.
, ,

"
Tanto emumexemplo coro emoutro, a análise de derronstrativos oontá _

beis aparece, mais umavez, caro providência secundária ou subsidiária.

Toda umasérie de análises setoriais, mercadológicas, ambientais e até

políticas, são prioritárias emumestudodesca t ípo, Transferir àAOC.,

a responsabilidade de ser a única determinante de umadecisão de investi
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mentos, é perder a visão sobre a realidade de umprocesso decisório em-

presarial.

Aceita a N:x:. caro subsidiária, devenns definir a linha a ser seguida .pa

ra, através dela, obter dados que complementemumestudo de viabilidade

de investimentos. Qualquer decisão de se investir ou não deperrle, emgrél!!.

de parte, do retomo que esse investimento venha a trazer. Retomo esse

expresso de diversas fonnas, sendo, a mais comumdelas, chamadade lucra-

tividade. Assim, umacionista oontinuará mantendoou até ampliando a

sua participação acionária emumadada empresa, se a mesmaestiver lhe

apresentando uma lucratividade, tida por ele, corro satisfatória, emcom

paração às demais opções do mercado.

A ampliação ou diversificação da atividade de umaempresa será viável,se

emqualquer dos dois casos, o retomo esperado através deste investimen

to, for considerado bom, Em suma, todo o processo de julgamento sobre a

viabilidade de investimentos atuais ou futuros, deverá passar por está-

gios que afiram o retorno desses investilrentos. Percebe-se que a NX:. é

apenas umdesses estágios, poí.s nome, prestígio, marca, mercado, etc. ,

são tambémelementos ponderáveis no processo de rnensuração de retomo.

Unoutro aspecto marcante é que lucro e lucratividade são conceitos re-

lativos aos interesses de diferentes qrupos de pessoas. Hendricksen(l3)

por exemplo, apresenta vários conceitos de lucro, cada umservindo a um

grupo interessado. ("Lucro Líquido para Quem?"). Assim, por exemplo:

Para a empresa - Lucro Líquido antes dos juros, ImpJsto de Renda e div!.

dcndos.

Para os credores >- Lucro Líquido antes dos juros e dividendos.

Para .os acionistas -LticroLíquido após Imposto de Renda e juros.

(13) HHIVRlCKSEN, Eldon S. - Ac.c.ounUng TheOJl.y - lWno-<-6 - USA -
TUc.haJu:1 IJtW.i.n Inc.. - 1 982 - p. 163 a 267.
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Para os acionistas ordinários - Lucro Líquido apÕs Imposto de Renda, j~

ros e dividendos dos acionistas prefe -

renctaí.s,

Conceito prioritário a quemquer que se disponha a canpreender umaaná-

lise de viabilidade de investimentos é a chamadaProdutividade do Ativo.

Assim:

Produtividade do Ativo = Vendas Líquidas
Ativo

A interpretação deste índice seria, o quanto cada cruzeiro, investido no

ativo, produziu em ternos de vendas. Tambémdenominadode Giro do Ativo,

pois poderíanos entendê...lo caro sendo, quantas vezes, o ativo se reprod~

ziu emvendas durante o ano. Parece-nos claro que o ideal seria atingido

quando todos os esforços fossem dirigidos para a maximizaçãodesta rela-

ção. Na Análise Horizontal, ao referinros sobre a produtividade de inve!!

timentos sob umenfoque relativo (umexercício emrelação ao outro) en _

focanos, ainda que de forma superficial, esse quociente. Aqui, estam:>s

avaliando tal relação sob o prisma. absoluto.

Esse índice apresenta, em seus elementos, tanto infonnaçôes denonento

OOllO de período. Isto deturpa umpouco seu oonteúdo explicativo,. pois

saberros que as vendas de umano foram geradas pelos ativos existentes

emcada instante do perIodo e não somente pelo que constou ao final des

te. Para contornar tal impasse, poderos utilizar o ativo médio (inicial

+ final) I 2.

Esse expediente melhora, de umlado, a qualidade do índice, mas, de ou-

tro, reduz a quantidade de relações possíveis de Seremcalculadas, o que

geralmente· se transforma numproblema quando o númerode denonstrati vos

poss!veis é reduzido.

comefeito, sabenos que para obter umanoção de tendência precisanos mais .

de umquociente calculado.
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Consequentemente, muitos analistas optam por perder emqualidade e ganhar

na quantidade. Sabemque a perda emqualidade não corrprometeos resulta _

dos de sua' aiJálise, pois, a exemplo do ocorrido no exemplo do Ponto Crí _

tico, trabalhando como ativo final, ao invés do médio, estarão, emmuitos

casos, subavaliando um índice do tipo quantomaiorrnelhor e, cem isso, p~

porcionando mais surpresas agradáveis do que desagradáveis. Este índice ~

de ser tambémsub:Uvidido em: Giro do Ativo Penranente e Giro do Ativo Cir

culante, confonne o enfoque que se pretenda dar. Esse últino é defendido

por aqueles que julgam ser o ativo circulante mais responsável pelas vendas

do que o ativo total. Chegam, inclusive, a. sugerir que se incluam, nas

vendas, os impostos faturados, uma.vez que os rnesnos tambémaparecem no

oontas-a-receber.

o cálculo do Giro do Ativo Pennanente serve para se inferir alguma coi _

sa sobre o aproveitamento da capacidade instalada da empresa. Um giro

baixo pode acusar capacidade ociosa, podendo a análise ser canplementa _

da pelo .fndice idade média dos ativos =

DepreciacãoAcumulada

Ativo Imobilizado

que poderá indicar pelo seu alto valor, equipamentos velhos e obsoletos.

A utilização de contratos de "leasing" pode elevar a produtividade ope _

racional, merecendo portanto, atenção do analista.

Passenos à verificação das diversas maneiras de se calcular o retorno atra

vés da análise contábil:

1.1. Rétornosobre o Capital Investido (001)- Return On Investirnent

Esta técnica é bastante conhecida pelos anal.Lataa; que a chamamtam-

bémde Fórmula de Dupont, pois foram os técnicos dessa fábrica que

a desenvolveram. Confonne o próprio nomeindica, estarros interessa

dos emdescobrir quantos cruzeiros, ou centavos, retornaram, sobre

a forma de lucro, em cada l, 00 (hum)cruzeiro investido na em-
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presa. Esse capital investido deve ser entendido caro sinônino de

ativo (total dos investimentos) e nunca caro capital social. Ou -

tro nane sugerido a esta fó:r:mulaseria: Retorno sobre o Ativo ou,

até, lucratividade sobre o Ativo. Assim a escreveríanos:

ROI= .Lucro Líquido apÓs Imp. Renda

Ativo Total

ou seja, querenns saber quanto de lucro foi gerado para cada .cru -

zeiro investido no ativo.

o ROIpode ser escrito de várias outras formas diretamente associ~

das à original. Por exemplo, posso considerar, ao invés de Ativo

Total, Ativo Total Médio. Isso para tentar normalizar os valores,

pois saberos que o lucro do período foi gerado por investimentos

no período e não pelo investimento do últino nomento do período. Pa

ra transformar a informação de rromentoem período, utilizanos a mé-

dia ari trnética dos dois nnmentos, que pode não refletir exatamente

o investimento médio real, mas é bemmais próxima.deste, que a in-

fonnação de nanento usada na fó:r:mulaoriginal.

Podenos utilizar também, ao invés de ativo total, o ativo operacíq

nal, que seria o valor anterior, excluIcbdodiferido. <Xltras fó~

las podezLamser determinadas se nosso interesse estivesse não na

lucratividade apÓs o IR, mas naquela antes dele, ou, ainda na lu -

cratividade operacional ou na bruta.

Podenos tambémcalcular o ROIpela fó:r:mulaaberta, ou seja,

ROI= Vendas Liquidas
Ativo Total

x Lucro Líquido apÓs IR

Vendas Líquidas

ElnOOranumericamente igual ao resultado da fó:r:mulaoriginal, o cá.!

culo do ROIpelo modoacima, possibilita urnavisão maí.s canpleta de
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dois elarentos que detenninam, em síntese, o retorno. são eles: a

margemeogiro. Assim, o prilooiro quociente da fónnula, é o d~

do Giro do Ativo, o segundo, a LUcratividade sobre âs Vendas Líqui-

das. Desse m:x1o,una e.rrpresa estará fazendo investimentos lucrati-

vos a umgrau máxi.no, se conseguir aplicá-los de uma forma tal, que

obtenha não só umalto giro de ativos, caro umaalta margemlIquida

sobre as vendas. Se este grau rnãxi.no, ótirro, não puder ser alcança

do, a errpresa deverá obter:

a) umalto giro do ativo para compensar umabaixa margem

ou

b) umaalta margem, para oampensar umbaixo giro de ativo.

A errpresa, portanto, estaria caminhando para um futuro encerramento

de suas atividades, se apresentasse por um longo período de tempo,

umabaixa margemde lucro paralela a umbaixo giro do ativo.Exem-

plificando teríamos:

tl1la loja de joias localizada em um luxuoso ponto oomercial - Al-

ta margemcanpensando umBaixo Giro.

• um jornaleiro localizado em área de intenso tráfego de pedestres-

Baixa Margem,porém umAlto Giro .

• produtores de petróleo no início da crise de 1973 - Elevação bru

tal da margem, semdiminuição .(ao menos a curto prazo) do Giro

do Ativo.

a:mu venos, a observação do ROI pela fónnula aberta, pennite, ao

analista, obter informações (Giro e Margem), que lhe possibilitam

acorrpanhar a tendência do Giro eda Margem,capacitando-o ainfe -

rir algum parecer sobre o futuro econômico da empresa.

Esses dois elementos: (Giro e Margem)far-se-ão presentes se.rrpre

que pretendamos avaliar lucratividade, indiscutivelmente o princi-

pal objetivo qe umae.rrpresa.
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Sugerinns, emalguns casos, que se faça urnacurva denominada iso -

quanta de lucratividade, combinandomargeme giro nummesmográfl-

co. Assim:

Margem

\
~

isoquantas de .

---- lucratividade

Giro

A detenninação desta curva orienta os empresários sobre quais med!

das deverão ser tanadas para se atingir objetivos pré-d.etenninados.

Partindo-se do pressuposto lógico de que as empresas pretendam s~

pre atingir umROImaior que o atual, p:Xlerianos listar as provi -

dências a serem taradas ror umempresário para concretizar tal oh-

jetivo.

Se o ROIé Lucro LíqUido·ap5s IR

Ativo 'lbtal·
, para aumentá-lo deve -

rlanos ou aumentar o lucro líquido apôs IR, ou diminuir ° ativo, ou

ainda, conseguir as duas coisas ao.mesrrotempo.

Para aumentar o lucro líquido, precisanos vender mais, diminuir cus

tos variáveis e diminuir custos fixos. Para reduzir o Ativo, inves
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tir menosemestoques I diminuir prazos de pagamento.

Apesar de bastante simples em tenros teóricos, tais providências

quanda levadas à pratica sãa de extrema complexidade. A reduçãa da

variedade ou da quantidade das estoques, por exempla, pode tanto ser

umaprovidências benéfica, reduzinda a total de ativo, corromaléfica,

se esta reduçãe significar perda de .oportunidade de vendas. Reduzir

para 60 dias, e prazo de pagamentodade aos clientes, ao invés dos 90

anterieres, por exempla, pode afugentá-las,encaminhanda-os na direçãe

.de nossos concorrentes. Consequentemente,a elevaçãe da ROI,apesar de

ser umbom.objetivo a atingir ,deve ser coordenado commuita cautela

por alguém que tenha muita sensibilidade para perceber ascaracterís-

ticas e tendências de ambiente emque a empresa está inserida.

Os analistas internes valem-se da técnica de ROI, Inclusfve . para

avaliar investimentos setoriais dentro de umamesmaempresa.

A cuidadosa identificaçãe dos investimentes e seus custos, possibili-

tarn saber desde,qual linha de produção é a mais lucrativa, até listar,

emordemcrescente ou decrescente,a· lucratividade das diversas "genda-

las" de umsupermercada. Pode-se tambémidentificar emqual mês,trirnes

tre,semestre eu ano,abteve-se maier ou menor lucratividade sobre os in

vestimentos e qual a tendência prejetada para as próxin'os períodos.

lb calculamos e ROI, encontranns taxas de retorno que, raramente, ~

perarn os 15%(13a) ao ano, Muitas pessoas sentem dificuldade aa anali

sar este número. Raciocinamda seguinte farma: "Para que ter' empresa?

Trabalhar a ano toda, enfrentar a concerrência, e mercado cansumidorI

ter arorrecirnentos como pessoal, etc. etc... e no final de ano

.obter umganho sobre a capital investido de apenas 15%? Nãa se-

ria melhor, vendemos nossos ativos e aplicamos a fruto desta ven

da numacaderneta de poupança que rende, no rnínino150% aa. ana?

(13a) KANITZ, Stephan ChaJr1.cu, - Anáfue dMVemOn6.tJz.a.üvo.6 F-inaneú -

~o.6 - são Paulo - 108 - 1984 - TPV - Volume 6 - p. 764.
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Em primeiro lugar, este raciocínio é falacioso porque, a taxa de r!:,

torno do rol pressupôs umganho além da inflação. Sua me::lida, para

efeitos contábeis, é feita pela variação das ORTN'S.Corro a empresa

aplica obrigatoriamente a Sistemática da Correção M:>netária, atra-

vés da observância do que diz o artigo 185 do capítulo }N da lei

6404/76, a inflação já foi considerada tanto no ativo total, cano

no lucro apÕs IR. Em segundo lugar, a caderneta de poupança não r~

de 150% ao ano e sim 6% ao ano, poí.s o resto é devida à variação

nas ORTN'S.

Nesse caso, o correto seria comparar o retorno de um investimento

sem riSco, caro o é o da caderneta de poupança, que rende 6% a.a,;

como retorno de uminvestimento can risco, que, no nosso exemplo,

obteve 15% a.a. Isto comas devidas restrições, poí.s sabaros que,

infelizmente, a inflação real é muitas vezes superior àquela da "!!

riação das ORTN'S tendo ainda que, can o retorno sobre o ativo, en

contrar recursos para remunerar o passivo.

1.2. Retomo sobre o capital dos Acionistas

Outro índice muito utilizado é o do retomo sobre o capital próprio

ou capital dos acionistas, que mede, em síntese, o quanto cresceu a

riqueza da própria empresa.

Assim,

Retomo sobre o Capital dos Acionistas:

Lucro Líquido após I1nJX>stode Renda
Patrimônio Líquido

ou seja, quantos cruzeiros ou centavos a empresa ganhou emcada cl:!!,

zeiro de capital próprio investido. Da mesmaforma que nas fónnulas

anteriores, podenos aqui utilizar o Patrimônio Líquido Médio ao in-
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vês do patr:i.m3nioLiquido Final, numatentativa de transfonnar, IlE~

IIDque aproximadam2nte, uma infonnação de IIDmento,emumade perio-

do.

Existem, entretanto, outros critérios para apresentar esse índice:

- Lucro Liquido Operacional medi to . 1do- para r o re mo operac10na
Patrimônio Liquido capital próprio. (Não inclue o Resul

tado da C.M.).

- Lucro Liquido apÓs IR _ uma.vez que apenas o capital social é r~
Capital Social

munerado.

ou então, abrindo-se a fórmula, semelhante ao ROI:

- Lucro Liquido após IR X Vendas LiqUidaS
- - - ou seja,

Vendas Liquidas Patrimônio Liquido

Margem Liquida após IR. sobre as Vendas X Giro do PL.

Semdiminuir a importância das infonnações adicionais, que adviriam

se trabalhássenos coma fórmula aberta acima, acred;!.t:anosque umo~

tro tipo de confronto apresentaria maior utilidade para os analis-

tas. ~ o que farenos a seguir:Na perspectiva de aumentar sempre o

seu retorno sobre o capital dos acionistas, as errpresas podemva -

ler-se dos seguintes expedientes:

a) aiarentar o lucro liquido após IR.

b) diminuir o Patrimônio Liquido.

Para aumentar o Lucro Liquido após IR., basta que repitanos o raci~

cínío desenvolvido no caso anterior do ROI.Agorapara diminuir o p!!

trim5nio liquido, as provídênctas já são bemmais canplexas, . uma

vez que a simples diminuição poderá ocasionar forte descapitalização
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da empresa, comconsequências maléficas à manutençãode seus negó-

cios. {]nla substituição de capitais próprios por capitais detercei

ros, a urnataxa de juros que não comprometessea lucratividade da

rresma, seria necessária para se manter o equilÍbrio.

Concluínns, rnesnnque teoricamente que, para se aurrentar o retomo

sobre o capital dos acionistas, basta investir o m.íninopossível

desse càpital e o mâxíno de capital de terceiros. Ou seja, o allIl\e!!

to da lucratividade sobre o capital do acionista seria atingido

como aumentodo "risco financeiro" da errpresa. Isso, entretanto,

só seria possível na medida emque a errpresa conseguisse obter, de

seus ativos, umretorno que superasse o custo desse acréscino de

endividaJrento. Comefeito, a alteração da estrutura de capitais da

empresa, no sentido que a rresmapassasse a. utilizar urnaparcela ~

da vez maior de capital de errpréstino, emdetrimento do capital de

risco, levaria ao amrento da lucratividade sobre este capital de

risco, se o custo do empréstino fosse inferior ao rol.

Isto nos possibilita chegar a algumas conclusões:

1. Risco e Lucratividade devemter, entre si, urnarelação direta -

mente proporcional, ou seja, o aumentode um, levará ao aurrento

do outro e vice versa.

2. A validade desta relação é condicionada· ao binômio CUsto<Be-

nefício, urnavez que, na situação inversa, estaria a empresa @

gando, por seu capita~ de empréstim:>umcusto superior ao reto!,

no, conseguido na aplicação desse.

3. Nas empresas que têm umrol > 'custo do financiamento, o custo

do capital de terceiros é mais barato que o custo do capital prª

prio, ou seja, a arpresa remunera o capital de empréstinos a urna

taxa inferior ã do capital de risco. Esse por sua vez, represen-

ta a situação ideal, urnavez que situações de risco passam a ter

maior remuneração que aquelas de ausência de risco.
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Para chegamos a umaavaliação, sobre os resultados da política de

financiamentoda anpresa, nos últinns exercícios emtenros de lu-

cratividade, sugerinns a IIDntagemdo quadro abaixo:

Risco* Retorno sobre o PL roI
19X1
19X2·
19X3

(*) - Passivo X100 (vide capítulo rI)
Passivo+p.L.

DesseIIDdoseria possível observarrms, se umaumentode risco foi

aconpanhadoou não por outro de Retorno sobre o Capital dos Acio -

nistas (P.L.). Se este maior endividamentogerou maiores retornos,

graças a umjuro menorque o rol, ou se a lucratividade foi cresce.!!

te devido a outros fatores caro: elevação de receita ou redução de

custos e despesas.

Esse mesnnraciocínio, desenvolvidopara o estudo do rol nos perrni.

te responder ao porquêde o Retorno sobre o Capital dos Acionistas

apresentar umnúmeroque raramente ultrapassa a casa das duas dez~

nas. Nasduas situações os resultados pressupÕemretornos além da

variação devida à inflação, moa vez que ao menosteoricamente:, a

sistemática da correção nonetária aplicada a seus elanentos, esta-

ria compensadatal variação.

Nesse caso, o limite inferior de 6%é mais verdadeiro que no caso

do rol ,pois os acionistas da empresaesperariam obter umretorno,

sobre o seu capital, alguns pontos superior à taxa de retorno para

investimentos semrisco. Essa diferença estaria oonpensadaou não,

segundoo julgamentode cada um, o risco apresentado pela ernpresa.

Daanálise conjunta de risco, retorno sobre o PL, e rol, o analis:"



• 61 •
ta (interno, ou externo) pcxleria ooncluir que: nemsempre o endivi

darrento é a melhor alternativa. ()Ie nemsempre o capital de terce!,

ros se apresenta mais barato que.o próprio. Que umamesmataxa de

juro pode ser barata para umaempresa e cara para outra. Q.,leo em-

presário irá a umbanco solicitar empréstino, sabendo o quanto,sua

empresa pcxlerá pagar de juros. Deverá ser capaz, por estudos ante-

riormente desenvolvidos, projetar o ROI do ano emquestão, expur -

gando a inflação da taxa de juros solicitada pelo banoo, de fonna

a poder exercer a opção entre tomar ou não recursos emprestados.

Será aceitável a conoordância do empresário à captação de recursos

a umcusto elevado, se o mesno perceber ser esta a única al ternat!,

va para se nanter no rrercado, ou outra razão de igual importânCia

e sorrente por t.Un curto prazo de te:npo.

'Das ponderações acima, ooneçenos a ver, na prática, quao Irrterdepen

dentes são as análises de crédito e viabilidade de investimento.

Confrontar, a cada exercício social, retorno e risco, COITO foi su-

gerido, confinna o chamadodilema do· administrador, onde tais ele-

mentes devemnanter entre si, uma relação diretamente proporcional.

Os analistas, graças à sua experiência desenvolveram uma sisternát!

ca para esse confronto, denorninando-ade Grau de AlavancagémFinan-

ceira (GAF).

o GAF seria então: Retorno sobre o capital dos Acionistas

rol

Assim,· se o resultado desta fosse maior do que 1, a alavancacjeInou

"leverage", teria sido favorável, visto que ummaior erxlividarnento,

levou a t.Un maior retorno sobre o capital dos acio;nistas, emvirtu-

de daquele ter seu custo inferior ao ROI. Para GAF' s menores do que

1, a alavancagem foi desfavorável, pois o maior endividamento levou

a umamenor taxa de retorno. AcreditaITos que umaboa definição pa-
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ra alavancagem pcx:leria ser: a capacidade que umaumento tem na ut,!

Lí.zaçâo de capital de terceiros, emaumentar o retomo sobre o ca-

pital prôprdo, ou ainda, o quanto cada acionista ganhou ou perdeu,

emcada cruzeiro anprestado aplicado no ativo.

No cálculo do GAF, analistas mais criteriosos ainda observam:

• tanto o Retomo sobre o capital dos Acionistas, coro o ROI, deve

riam ser calculados após a dedução da alíquota do Imposto de Ren

da.

• o denominador do ROI, deveria ser sf3upreo ativo total.

• o numerador do ROI, seria diferente do numerador do Retorno sobre

o capital dos acionistas, apesar de ambos serem o lucro após I.R.

No caso do ROI, deverianns nos preocupar em excluir as despesas

de juros deste lucro, para obter umparâmetro de quanto seria o

retorno, caso não houvesse o endividamento. O ROIobtidop:>r esse

critério é chamadopor alguns analistas, de Rentabilidade Estrut~

ral, ou seja, o retorno sobre tcxlos os capitais, inclusive o de

terceiros.

G.A.F. =

Lucro Líquido após IR
Patrimônio Líquido

(LucroLiguidoàrttesIR+ DeSp •. Finan.) .(1 - % IR)
Ativo Total

A alavancagem pode ser definida corro favorável ou desfavorável, tarn .

bán de outra fonna. Será positiva, se a Rentabilidade Estrutural

for superior ao Custo de Capital de Terceiros e negativa, em caso

inverso.

Para se calcular o custo de capital de terceiros farÍanDs:

{"., "
"
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DespesasFinanceiras , que será reapresentada no tópico 2.
Passivo

Outro subprodutodesse tópico, seria a obtençãoda rentabilidade s0-

bre o valor dernercadoda ação.

As enpresas de capital aberto, que têmações cotadas habitualmente

emBolsa de Valores, apresentam, através deste valor de mercado,

iJrp::>rtantefonte de informaçõespara o analista avaliar, o retorno

que essas ações estejam revelando.

Pela lei das sociedades por ações, os deronstracívos de resultados

são obrigados a fornecer o lucro LfquídoapÕsIR/ação. Essa info~

ção facilita a análise dos leitores do daronstrativo e, aos analis-

tas, fornece tambémsubsIdios a pesquisa do númerode ações que re-

presentamo capital social da empresa.Deposse dessa informação,

podem,os interessados, medir alguns aspectos de lucratividade:

• cornparando-ocan o valor naninal da ação

• cornparando-ocomo valor patrinonial da ação

• cornparando-ocomo valor de mercadoda ação

Quantoao primeiro, pensamosna inutilidade de se chegar a esse r~

sultado. NoBrasil, sobretudo nos dias atuais, caracterizada.. por

taxas de inflação elevadIss.i.rna.s,O valor nominalda ação poucosig,

nifica. Quantoao segundo, seria desnecessário tal cálculo, pois

se a enpresa obteve o Retornosobre o Capital dos Acionistas pela
r.:

.lI

fórmula tradicional, a lucratividade, ora buscada, seria equival~

tea tal retomo. Resta-oos, portanto, apenas a relação do lu~hj)
"I \

J
can o valor de mercadoda ação, quedaria urnavi~o do eventual, re

,I, .' _

torno do prôxíno exercIcio, se tanto numeradorcoro denaninador ,

mantivessemsua relação inalterada. Esse confronto tambémseria '

útil, para na obtençãode indIcios da ação estar ou não corretamen

te avaliada pelo mercado,emfunçãode seu ix>tencial~de lucro.
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Pode-se também, quando mencionada a proposta da diretoria para .dí.s

, -
tribuição de dividendos, ccmpa,rar a relação entre o dividendo pro-

posto por ação e o lucro por ação. Assim, estaríanos observando, o

quanto por cento foi superior ao dividendo mInimoObrigatório, a

proposta feita pela diretoria.

Poderíanos listar várias outras fórmulas e relações de retorno elu

cratividade. As mais cx::munsseriam:

- Lucro Líquido aEÓs IR _ Retorno sobre o ativo imobilizado
Ativo Imobilizado*

- Lucro_Líquido Q?eracional _ Retorno Operacional sobre o ativo imo
Ativo Imobilizado*

bilizado

- Lucro Líquido aEÓs IR _ Retorno sobre o ativo circulante
Ativo Circulante*

- Lucro Líquido Operacional _ Retorno Operacional sobre o ativo cir
Ativo Circulante* culante

* = tambémutilizado o médio do per Iodo,

1.3. Fórmulas de Giro e Perícx:loMédio de Permanência ,
I
IConhecenos já algumas fórmulas de Giro: Giro do Ativo 'lbtal (VenI -

j
das Líquidas/Ativo 'lbtal): Giro do Ativo Circulante (VendasLíqui-

Idas/Ativo Circulante) ~ Giro do Patrim5nio Líquido (VendasLíqui 1-

das/patrim5nio Líquido) etc.

,
Nelas observanos quantas vezes o denominador se reproduziu em ter .•..

nos de vendas, no decorrer de umano. Pcx1enosdeduzir, através de,!!

te princípio, várias outras, urnapara cada iten do ativo, por exa.:!!

plo, que teriam a mesmainterpretação. Mas poderíanos desenvolver

outras, mais sofisticadas até, de grande interesse, para qualquer
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tipo de analista, fôsse ele interno ou externo. Estarcos nos referin

do basicamente ao Giro de Estoques, que pode ser su1:xUvididoem: gi

ro de mercadorias, de produtos acabados, de matéria prima, e de p~

dutos eu elaboração. Em cada umdos casos acima, os analistas oos-

tumamcalcular paralelamente ao Giro, os chamadosPeríodos Médios

de Pennanência, que equivaleriam ao númeromédio de dias, que cada

item pennaneceu estocado no prazo de umano. Assim,

Período Médio = 360
Giro

1.3.1. Giro e Período Médiode Estoques de Mercadorias e produtos

acabados

Denaninanos mercadorias, aquilo que é oompradopara ser pos

. terionnente vendido pelas empresas comerciais. Já produtos

acabados é o estágio final de umprocesso de produção, que

a exemplo das mercadorias pennanecan estocados para venda

posterior.

Saber o giro destes itens, signifi~ tentar descobrir quan-

tas vezes o nível médio dos estoques é reposto no transcor-

rer de umdado período. E obter-se daí, condições para se

saber, o terop:>médio de permanência destes estoques nas pra

teleiras.

Desnecessário seria mencionarmosa importânCia e a utilida-

de destes dados. ooantas providências p:xlerão advir int~

mente, para se tentar melhorar o giro, ou analogamente, dimi

nuir o tempo de permanêncí.a dos estoques nas prateleiras.

Girar mais depressa significa, maiores oportunídades de ga-

nho, pois cada venda representa um~ a mais nos lucros das

anpresas. Menorprazo de permanência equivale a ummaior gi

ro e, portanto, maior lucro, e urn.menor custo de manutenção
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destes estoques.

I
,Para se calcular o giro emvezes, utiliza-se uma fórmula que

relaciona o custo da mercadoria que saiu, cem o custo daque-

la que ficou. Assim no caso das empresas canerciais terlam::>s:

Giro de estoque = C.M.V.
Estoque Final

Da mesmaforma que emcasos anteriores r poderenos utilizar

o estoque médio, ao invés do estoque final, para não mistu-

ramos infonna.ção de período, cem infonna.ção de nomento, n~

mamesmarelação. Assim, o estoque médio seria a média ari!
I

rnética do estoque inicial, pelo final. Os analistas inter -
I

nos podemoptar por calcular umestoque médio baseado nos e~

toques finais mensais. Assim,

l1n= EFl+ EF2 + EF3 + •••••••••••••••• EF12
12

Analistas internos de empresas, que trabalham 00 SisteÁa de. ,

inventário penna.nente, ou mesnn comapuração extra-oontábil

do estoque final, poderão optar por calcular o estoque roê -

dio, por esse outro critério:

EFo + EFl + EF2 + ··············~ll + EF122 -y-E = --=--------------------- ~ _m 12
J

No caso das empresas industriais, a fórmula para o giro de

estoque de produtos acabados seria:

Giro de Estoque pa = C.P.V.
Est. Final*

* = ou médio
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que, em suma, relaciona igualmente o custo do produto que

saiu, pelo custo do que ficou. Para o cálculo do Es1:cque~

dio, valem os critérios anterionnente descritos.

A vantagem de se trabalhar comPeríodos MÉrliosde pennanên-

cía está, basicamente, em sua maior capacifude explicativa,

principalmente quando juntarros a esta relação, conclusões a

respeito de margemde estoque. Assim:

- Dado a margembruta sobre o custo (LB/CMl) X 100 e o perí~

do médio de permanênCia do estoque, podererms, ooma ajuda

de rudimentos de matemática financeira, descobrir por exem-

pIo, o retorno médio mensal sobre o estoque.

SUpondoque duas anpresas conoorrentes: A e B apresentem,

respectivamente, umamargemsobre o custo de 55% e 65%, e que

seus prazos médios de permanêncfa de estoques tenham sido 3

e 4 meses, pcx1er-se-ia perguntar qual das duas, estaria oh-

tendo ummaior retorno mensal sobre o estoque.

Esquanatizando:

Empresa FV n

A 100 155 3 ?

B 100 165 4 ?

Ci:lt:erIarros cono resposta 15,73% a.m. para ~ e 13,3J a.m, p!!
li

ra !!, ou seja, A estaria apresentando um~iqr zetorno ao

mês.
I
\

(
Esse cálculo será válido, sem maiores ressalvas, quando as

"

políticas de vendas forem aplicadas em ummesrroexecício ~

cial e para ummesrrotipo de mercadoria i caso contr~io, t~
/

ríarros que expurgar a inflação de cada período, ou ainda,e§.

cluir para cada classe de mercadoria, os reajustes específi
\ -<,
/',
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cos de custos sofridos emcada período.

Outro cuidado que recomendarrosé o de se observar, antes de

se calcular o giro de estoques, se a época ernque a ercpresa

está levantando os seus ba.lanços, não coincide can o nrmen-

to emque seus estoques estão altos ou ba.ixosdemais, p~

cados por períodos sazonais. A não-obseJ:Vânciadessedetalhs

pode levar o analista a super ou subvalorizar os respecti _

vos giros.

Analistas há que preferem calcular o giro do estoque pela

fónnula padrão :

VendasLíquidas
Estoque Final *

*= ou médio

Ressalt.annsque a hipÕtese por nós defendida, traz, emambos

os seus elementos, valores calculados pelo custo, não envol-

vendo, por conseguinte, numeradoresa custo mais margan, por

denaninadores a custo, caro a sugerida por alguns analistas.

1.3.2. Giro e Período Médiode Estoques de matéria prima e produtos

emelaboração

Sementeaos analistas internos é pennitida a obtenção.de um

índice que apure o Giro da matéria prima e outro para os p~

dutos emelaboração. As infonnações sobre o custo da J'!1élté-

ria prima saída sobre a que ficxm são de acesso a poucos.Daí

a dificuldade na obtenção de dados. Assim:

Giro de matéria prima = Custo da rnp utilizada
(mp) Estoque Final mp*

* = ou médio
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Período Médiode Pennanência (mp) = 360
Gmp

Eln situações nonnais, o giro da matéo.riaprima emdias (ou

tempomÊrliode pennanência), deve ser, no mãxinn, igual ao

tarpo necessário para elarorar o produto, mais o tarpo de-

corrido entre o inicio e o fim do processo de cx::rnpra.A ra-

zão desta regra se aplicar somentepara situações nonnais é

que, muitas vezes, coma perspectiva de alta de preços, ou

mesrrno vislumbre da dificuldade em se obter tal ou qual in

surro, as errpresas optampela S'J.perestocagemde matéria pri-

ma.

Já o giro de produtos emalaboraçâo é obtido pela fórtnula:

Giro pe = CUstode produção
Est. Final.. *pe .

pe= produtos emelaboração

* = ou médio

Prazo Médiode pennanênciape = 360
Gir0pe

o prazo médiode permanêncíade produtos emelaOOraçãooor-

responde ao período necessário para se cx::rnpletaro ciclo

produtivo. Seu conhecimentoé de grande valia para analis -

tas internos, chefes de departamentode produção, gerentes

de suprimentos, etc., que adequarão seus eforços emsinto -

nia coma realidade da errpresa.

1.4. Outros Quocientes de Lucratividade

Amaioria das relações conhecidas·comoquocientes de lucratividade

são obtidas através da análise da Denonstraçãode Resultados do
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Exercício, onde as diversas IOOdalidadesde lucro são apuradas

e relacionadas can as VendasLíquidas, que lhe deramorigem. As

demais relações são obtidas da mistura de contas patrinoniais cem

as de resultado, já anterionnente estudadas por nós.

A política financeira do governode nosso país, aliada à chamada

recessão, levaramas anpresas a adotaremumcomportamentode cau _

tela emrelação a novos investimentos. Isto gerou umexcesso de

caixa, sistematicamente aplicado nas operações de "open-rnarkec",

levando as empresasà obtenção de umsubstancial nontante de recei

tas financeiras. Ponderar essas receitas frente a outras fontes de

lucro, trará dados significativos a umaanâl.Lse,Assim, as relações:

- Receitas Financeiras
Lucro Líq.antes m

-Receitas Financeiras
Luc. Liq•Operacional

- Receitas Financeiras-
Lucro Bruto

- Receitas Financeiras
Receitas de Vendas

posicionariam o analista, quanto ao tamanhorelativo destes lucros

financeiros, se canparados aos chamadosoperacionais. Chegaa ~
;

Jnonnal encontramos porcentagens bastante elevadas e receitas fi ;..

nanceiras que superamos lucros operacionais e até o lucro bruto,

Algunsanalistas acrescentama essas receitas, o lucro obtido na '
rvenda de ativo, o chamadolucro não operacional, quandoeste é de"

valor significativo.

Este estado de coisas, que leva as empresasao expediente do ~open-
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I

market", justifica, emgrande parte, os elevados índices de liqui-

dez que serão discutidos na parte que vema seguir.

2. Concessão de Crédito

Este macro enfoque é semdúvida o mais frequente, dirigindo-se a ele a

maioria das pesquisas.· Não há quemnão queira quantificar o risco que

corre, ao emprestar recursos a umaempresa. E nessas ocasiões é atribui

da à AOC,poderes mágicos de prever eventuais dificuldades financeiras

que a empresa poderá vir a passar.

Semdúvida a AOCajuda os seus usuários neste propÓsito, mas não deve ~

nos encará-la caro infalível e ímpar. Há tempos, Westone Brigharn (14)

apresentavam· aquilo que chamariam "os 5 c' s do crédito" e daronstravam

ser a AOCapenas uma técnica que se incumbiria de gerar algumas info~

ções para serem, emconjunto can outras, analisadas pelos interessados.

Assim abaixo listanos os 5 c' s do crédito:

9tráter - probabilidade de o cliente honrar suas obrigaçõe~.

,9apacidade - habilidade de o cliente saldar suas dívidas, detenninada ~

la avaliação subjetiva de seu passado e de suas reais condi

ções presentes ou riscos internos conotarnbém são chainados.

Capital - a posaçâo financeira.

Qolaterais - garantias colaterais oferecidas pelo devedor.

Condições - econômicas, legais e naturais que a finna enfrenta, também

chamadasde riscos externos.

·0 dia a dia dos negócios nos IOOstraque urnaempresa emreais dificulda-

(14) WESTON,J. FJted e BR1GHAM,Eugene P. - Ma.na.getúa1 Einanc.e - New
YOJtk - Hott, RinehaJtt a.nd Winóton, Inc. - 7972 p. 536 e 537.
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des financeiras, em que o caráter do devedor seja tido 00lTD alto, tende

rá a atrasar seus canpromissosmais ou menosnesta ordem:obrigações -

tributárias, fornecedores, bancos e por últino seus funcionários. Po~

to, quanto maior for a dependênciaque a empresativer can seus credores,

menorserá a probabilidade de que a mesmavenha a falhar em suas obriga

çoes.

Segundoessa escala, os fornecedores seriam os mais rapidamenteatingi-

dos, e são justamente esses que se valemda AOCpara pré-julgar seus

clientes. N:>te-seque o ritno dos negócios impede,na maioria das vezes,

que se dispenda tempona fase do pré-cálculo incluindo as visitas "in

loco" aos clientes empotencial.

Concederou não crédito, não dependesimplesmentedas características do

tanador, mastambém,do nível de propensãoao risco do emprestador, de

suas características pessoais (arrojadas ou canedidas) e da análise es-

pecifica que fará dos risoos internos e externos a propôsf.todo tanador.

Apresentanosas técnicas mais oonhecidasde concessãode crédito, gen~i
. ,. -

camentedenaninadasde análise de liquidez e solvência. Elnl::x>raesses CO!!

ceitos sejam, frequentemente, usados 00lTD sinôninos, na verdade não o

são. Unaempresaé considerada solvente, se tiver ativos suficientes ~

ra pagar seu pass.ívo, E será considerada liquida se puder efetuar seus

pagamentosem dia. Assim, umaempresaliquida pode ser solvente e uma€!!!!

presa solvente pode não ter liquidez. Corro no oonceito de liquidezestá

€mbutidoo fator prazo, deduzinos ser a detenninaçãodeste, umaspecto

prinordial na análise de concessãode crédito.

Optamos,emfunçãodo exposto no parágrafo anterior, por sub:iividir nos

sa análise em duas parte:

• crédito a curto prazo
,

\ i

• crédito a médioe longo prazo.



• 73 •

2.1. crédito a curto prazo

üsamoapara definir curto prazo, o mesnocritério da lei das socie

dades por ações, isto é, menor ou igual a 360 dias. can efeito, os

daronstrativos que nos chegamàs mãos para análise são baseados ne!!,

se critério. Entretanto, algumas vezes, o analista tem interesse em

observar aspectos de liquidez a prazos menores e, nestes casos, fi

caria obrigado a fazer pequenas adaptações na forma de realizar sua

análise.

Umadas técnicas mais difundidas de análise de crêdt to a curto pi"~

zo, e a do chamadotndice de Liquidez, que se sulxlivide em:

•• índice de liquidez corrente ~

índice de liquidez seca~

índice de liquidez imediata.

2.1.1. índice de liquidez corrente

O índice de liquidez corrente é o resultado do quociente

Ativo Circulante (AC)*
Passivo Circulante (PC)

e pede ser interpretado CX)I'[O: "quantos cruzeiros ou centavos

de ativos realizáveis nos próximos 360 dias a empresa terá

para pagar cada cruzeiro de dívidas a curto prazo. IDgica -

rrente, a empresa procurará manter esse índice acima de 1,
"pois assim terá mais a receber do que pagar a curto prak,.

Os livros americanos especializados na matéria colocam, co- .

no índice de liquidez corrente ideal, aquele que estiver aci

ma de 2. Ter Índice de liquidez corrente igual a 2 signif i-

ca que a empresa oferece umasegurança de 100%,ou seja, pos

sue o dobro do que deve. Pensanns ser essa segurança exage-

rada, apenas fazendo sentido para umaempresa mal administra
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da financeiramente. Excluinns,do total do ativo circulante, o

subgrupo "despesas do exercício seguinte", pois entenderros que

o valor inserido, neste título, não pode ser convertido emdi-

nheiro no prôxíno exercício, para o fim de cobrir os valores

que são exigíveis a curto prazo.

2.1.2. índice de liguidez seca

o índice de liquidez seca é obtido através da exclusão de

mais umsub-grupo do ativo cirClilante, que representam os

recursos investidos emestoques. Para a elaboração deste In-
dice, provavelmente se raciocinou da seguinte fonna: supon -

do que a empresa, daqui para a frente, ficasse impossibili -

tada de realizar os seus estoques por alguma razão, quanto

de Ativo Circulante, ela teria para cobrir o Passivo Circu -

lante?

Este índice pode ser escrito assim:

AC*·- estoques
PC

* = Já excluidas as Despesas do Exercício Seguinte.

Os livros americanos apontamcorro ideal, o valor de 1, para

o limite inferior deste Índice. CostUIl"aJllt.ambérn.sugerir pa-

ra que se realize o chamadoTeste Acido (acid-test), que

equivale a observar se a errpresa, numdado rrorrento, apreSE!!!,

ta, simultaneamente, umíndice de liquidez corrente mai0:r:."do

que ~ e umíndice de liquidez seco maior do que .!.. Se a em-

presa satisfizer estas duas condições, diz-se que a mesma
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passou no teste ácido.

o índice de liquidez seco é umcálculo feito emtm1asituação

extremada, ou seja, desde que se preveja a vendade 0% dos

estoques. Analogamente,o índice de liquidez corrente também

é extrerro, pois pressup:)ea vendade 100% dos estoques. cato,

na.prática, nenhumadas duas situações extremas é muito pro-

vável, a não ser eméJ:XlCasde lançamentode novosprodutos,
,.

o analista poderia calcular umíndice que considerasse uma

vendade estoques entre Oe 100%. Algunsaté sugeremo cál-

culo do índice de liquidez variável, que seria a médiaarit

mética dos dois últimos índices.

Para as empresasque apresentamíndice de liquidez seca me-

nor que !., os analistas poderiamtentar detenninar, qUal a

porcentagemde venda dos estoques que faria o Índice atin 11-
gir a unidade e a probabilidade real da empresaalcançar tal

situação.

Para as indústrias, os analistas poderiamcalcular diversos

Índices de liquidez seca, excluindo na ordemnais razoável,

os diversos canponentesdos estoques, caro natéria prima,

prcx:lutosemelaboração etc.

2.1.3. índice de liguidez imediata

o índice de liquidez imediata é obtido tirando-se maí.s umsub-

<jrupodo Ativo Circulante, as "contas a receber", fican-

do então o numeradorreduzido às Disponibilidades. Em ternos

de fórmula teríamos:

DiêPDnibilidades
Passivo Circulante
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o resultado deste quociente não deve ser elevado, ernl:orao

pudesse ser sob o ponto de vista de solvência, pois denons-

traria má gestão financeira, umavez que o Disponível ~ o

item do Ativo Circulante pior remunerado.

Certos autores (15) costumaminterpretar que Indices menores

que 0,04 indicam problemas de caixa, e os maiores que 0,18

já seriam próprios de empresas oomexcesso de caixa.

A determinação do saldo ideal de disponibilidades depen:1e

m.tita das características da empresa.

Há empresas que compramquase tudo à vista e outras que se

enoontram na situação oposta. A prática tem detnnstrado que

o saldo ideal de caixa seria igual ao desernl:olso diário ve-

zes o númerode dias que os responsáveis pela política de ~
,

vestimentas da ~resa detenninam. Assim:

Saldo Disponibilidades =DeêPésas-Depreciação-PDD X n9 dias

360

onde PDD= Provisão para Devedores Duvidosos

N:>Brasil, terros notado ultimamente que algumas empresas che

gama apresentar índices de liquidez imediato de até 0,40.

Isto pode ser justificado pela incerteza que os empresários

visualizam sobre o rumo da economia do país, preferindo ser

cautelosos em seus investimentos, aplicando no "open", ..a se

arriscarem emnovos projetos de grande incerteza.

o índice de liquidez imediata não deixa de ser tambémexter

..no, .pof.s.pressupÕe tanto .0% .de .vendasccrro .100% .de inadimplên

(IS) KANITZ, Stephen CIuvz1.e6 - AnálMe d0.6 Vemon6:tJz.mvo.6. F.i-

nane~o.6 ~ TPV/I0B - são Paulo - 1984 - volume 4 -
p. 113.
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cia de clientes.

Stephen Kanitz (16), em seus estudos sobre previsões de fa-

lências do Brasil, concluiu que os índices de liquidez não

são confiáveis comoprevisores de inadimplência.Segundo ele,

esses índices costumamser alterados para mais, na tentativa

de melhorar a visão da situação financeira das errpresas co~

tituindo o chamado"windowdressing" isto é, vitrine embele

zada, vestida.

Tem:>spercebido, também,que as multinacionais apresentam I.!!

dices de liquidez bastante baixos. A explicação está emque

os balanços são convertidos para a noeda da matriz e nessa

conversão a perda cambial, encontrada nos disponíveis, é con

tabilizada corro perda. IDgo, quanto menor o saldo de caixa,

menor o prejuizo.

o rnesnoKanitz , desenvolveu umanova relacão para as ernpre-

sas que apresentam umíndice de liquidez oorrente menor que

1, denominadode "liquidez com lucro". Eln tenros de fónnula

teríanos:

!ndice de liquidez corrente c/lucro = AC+Lucro Líg. previsto
PC

Apesar de discordanros de Kanitz por acrescentar, ao Ativo

e Passivo Circulante, o valor das Duplicatas Descontadas, re
. -

conhecerros, nesse novo índice, grande validade, sobretudo se,

ao invés do ·Lucro Líquidoconsideranros o Lucro Caixa previ.:!

to para o prôxíno exercício.

Uma.enpresa .com.dificuldades financeiras, .poderâ, .como Lu-

(16) KANITZ, Stephen C~~ - A~e do~ Vemo~~vo~
F~naneeino~- op ~ - volume 8 - p. 170.
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ero previsto para o prôxíno exercício, ter umaprevisão de

suas possibilidades de reação.

vários outDDSconceitos, são utilizados nas análises a cur~

to prazo. são eles listados a seguir:

2.1.4. CCL

o CCLé o resultado do AC-PC.Se for positivo, a empresa te

rá CCL+ (Capital Circulante Líquido Positivo) •

A utilização do a:L se dá cem muita frequência, nesse t.Ipo

de análise a curto prazo. A esse conceito se associam vários

outros índices. Por exemplo, um índice de liquidez corrente

maior que 1,0, equivale dizer CCL+.

o valor do CCL+ determina o quanto de prejuizo no máximo,

umaempresa poderâ ter.

Vendas ·Líguidas2.1.5. ,
ccr,

Tambémconhecido caro coeficiente de "over•..trading", ou su-

pertransação; apresenta umaespécie de giro do a::L, ou seja,

quantas vezes, durante o ano, esse nontante foi superado ~

lo valor das Vendas Líquidas, ou quantos cruzeiros de ven -

das foram gerados por cruzeiro investido no a:L.

A tendência asstnnida por essa relação merece maior atenção

que o seu valor absoluto, pois é imp:>rtante perceber se a

empresa está ou não forçando, exageradamente, o seu a:L. Se

isso se confinnar a empresa correrá o risco de se ver insol

vente a médio prazo. Exemplificando:
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19X1 19X2

Vendas Líquidas 1000 2000
Ativo Circulante 100 200
Passivo Circulante 90 190
CCL -10 10
"overtrading" 100 200

De 19X1 para 19X2, a empresa dobrou suas vendas, seu ativo

e passivo circulantes, mas continuou mantendo a mesmafolga

entre eles, ou seja, CCL=10. Cono as vendas dobraram, este

CCL, girou mais vezes em 19X2, sendo utilizado mais vezes.

Isro deixou a empresa wlnerável a qualquer pequena rrodific~

ção no mercado. Se houver , T;X)rexemplo, uma lllnitação ao crê

dito direto ao consumidor e isto atingir a empresa, reduzi!l

do suas vendas, a mesmapoderá sentir-se pressionada pelo Pa~

sivo Circulante, sem poder atendê-lo a contento. Até devido

à pouca folga existente, umavez que os estoques podemter

grande participação na fonnação do Ativo Circulante, que não

está sendo realizado pela redução brutal nas vendas.

Problemas com empresas que atuam em "overtrading" são mais

comunsemépocas· de inflação crescente, pois gera maior de-

manda, e maior facilidade de crédito. Um estacionamento da

inflação, ou qualquer alteração na política financeira, po-

de atingir a empresa, reduzindo suas vendas ou restringindo

o crédito que seus fornecedores anteriormente ofereciam, de!.

xando-a em situação difícil até que novo quadro se apresen-

te.

o ideal seria que o CD:.., no mínírm, acompanhasse proporcio-

nalmente o aumento nas Vendas, para não. deixar a empresa

mais exposta a riscos de insolvência comoanteriormente.
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Muitos analistas, ao calcular o coeficiente de "overtrading",

utilizam comodenominador o OCLmédio, como intuito de trans

formá-lo emuma infonnação de período, ao invés da de rromen

to caro é produzida originalmente. Isto é recomendável para

se apurar umcoeficiente mais exato, umavez que sendo Ven.•..

das Líquidas uma informação de perfodo, deveríarros compará-

las a umaoutra de período.

A utilização da média aritmética das informações de rromento

cornoequivalente à informação de período é umartifício ba~

tante usado,mas apresenta o inconveniente de reduzir o nÚlne-

ro de relações. Essa limitação é seria, principalmente, pa-

ra o analista externo, que trabalha, na maior parte das ve -

zes , cem poucos exercícios sociais, preferindo, emcertos

casos, dispensar tal procedimentos, emdetrimento de se ob

ter mais uma informação que propicie a observação de alguma

tendência.

Para alguns autores (17), "overtrading" é o giro do Patri-

nônío Líquido e MO o do CCL corro colocarros, Estipulam in -

clusive o valor máxinn de 4 para a sua relação inferindo

que, a partir daI, a empresa necessita reforçar o seu PL

através de novas subscrições ou redução de sua porcerrtaqem

de distribuição de dividendos.

De qualquer forma que se calcule, o importante é que o ana-

lista perceba que insolvências não são geradas só por baixo

faturamento, mas tambémpor umque seja excessivo, em rela-

ção ao tamanho da empresa.

(17) KANITZ, Stephen Chanleh - An~e do~ Vemo~tnativo~
F~nanQ~o~ - op cit - volume 6 - p. 176.
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;;.::E.;::.stoqu.;........•..•...e_s2.1.6.

CCL

é urra outra relação envolvendo o CCL, que serve, basicamente,

para avaliar a importânCia do valor investido em estoques,

sobre o CCL. Claro está que, tanto este índice COItO o ante-

rior, só tem sentido quando o CCL é poaí.t ívo,

Os analistas ficam alertas quando a relação ultrapassa a uni

dade, poí.s significa que o Ativo Circulante está praticé1llle!!.

te investido emestoques, fazendo comque sua realização f!.

que rrnlito dependente do resultado das vendas, futuras, o que

representa umalto risco para as empresas.

2.1.7. OUtras relaçÕes· com·o CCL

OUtra aplicação do CCL é feita emconjunto como índice de

liquidez corrente. O analista pode, às vezes perder um J:X)U-

co a sensibilidade da análise, ao observar apenas o índice

de liquidez. Por exemplo:

Dadas duas empresas: A e B, que solicitam ummesrroemprést!.

ItO e, sendo os valores abaixo, referentes ao exercício de

19X1:

A B

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Ind. Liquidez Corrente

20
10
2

100
60

1,6

Caso o analista observe apenas o !nd.ice de Liquidez Corrente,

possivelmente, aprovará o crédito para a empresa A, preterin

do a B. Neste caso, estará deixando de lado, o potencãal, fi

nanceiro da empresa, que é medido parcialmente pelo CCL;
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calculando-se o CCLpara A e B, acharerros respectivamente:

10 e 40, ou seja, para ummesrroemprést:i.rro, B teria maiores

condições de saldar suas dívidas que A.

A limitação do analista ao índice de liquidez corrente, fá-

lo perder a sensibilidade ao t.am.:mhoda empresa.

Abaixo mais algumas relações envolvendo o CCL:

CCL
AC*

CCL

PL*

CCL*

V.L.

V.L. = Vendas Líquidas

* = tambémusado o médio

As relações acima servem, basicamente, para medir o tama.nh::>

relativo do CCL em relação ao AC, PL e Vendas Líquidas.

2.1. 8. Risco Financeiro

Umoutro grupo de índices que se costuma calcular é aquele

que fornece infonnaÇÕés sobre o endividamento ou "risco fi-

nanceiro" •

Risco financeiro é aqui apresentado com restrições pois se-

ria temerário tratar conceito tão complexo, corro o de risco,

através de fórmula tão simples. Trabalharerros apenas com o

conceito de risco financeiro, para definir a porcentagem de

recursos de terceiros, que financiam o ativo.
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Assim:

taxa de risco financeiro = Passivo X100ou Passivo X 100
AtivoPassivo+PL

Este "risco financeiro" ou endividamento tem o seu compleme.!!.

to, ou seja, o que falta para 100%,corro a taxa de capitali

zaçao.

Alguns livros-textos associam a esse conceito-de endivida -

mento, o de alavancagem, rotulando de er!presas alavancadas

aquelas que apresentam alto grau de endividamento.

Kanitz (18), em seus estudos sobre empresas brasileiras, ba

seadas nos balanços de 31/12/1983, descobriu que a média se

situava em 55%e que os maiores problemas de insolvência co- -
meçavama aparecer emempresas-que apresentavam porcentagens

superiores a 75%.

Corroa taxa de risco financeiro é urna decisão de cúpula, 1~

calizaremos as diversas pol.It.ícas de endividamento, desde

as mais conservadoras às mais arrojadas.

Em épocas de recessão, dever pouco é reduzir sobremaneira o

custo fixo, colocando a empresa emcondições vantajosas fren

te à concorrência.

Conformeos estudos de Kanitz e as observações da maioria

dos demonstrativos que analisanns, a tendência da mior par-

te das empresas é utilizar maior parcela de capital de ter-

ceiros do que próprio. Poderíanns sugerir algumas explica -

çOes para tal atitude:

( 18) KANITZ, S.:tephen. Chcvtlu - An.ãi.-úe dos Vemon..6tJr.M.ivo.6
F~n.an.c~o.6 - op ci.:t - votume 3 - p.25.
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a) Em pri.Ireiro lugar, boa parte do passivo das emoresas cons

titui-se de financiamentos chamados"não-onerosos". são

representados pelos fornecedores, salários a pagar e ou-

tros.

b) A legislação tributária brasileira permite a dedução d~s

juros, que nada mais são que a remuneração do capital de

terceiros, corrodespesas operacionais; ao passo que a r~

muneraçãodo capital próprio, que são os dividendos, nao

são dedutíveis e sofrem tributação na pessoa física. Po-

der-se~ia assim explicar o rorquê de as multinacionais

preferirem injetar recursos em suas subsidiárias brasi -

leiras via capital de empréstino ao invés de capital de

risco.

c) Os próprios bancos comerciais, ao exigir que, cada vez

mais, bens pessoais dos acionistas das empresas garantam

os empréstirros, acabamincentivando a distribuição .de di

videndos e a consequente descapitalização das empresas,

para dar origem a esse patrim3nio.

A literatura americana apresenta o endividamento comosendo

o chamado"debt.-equí.ty ratio" ou seja:

Passivo

Patrim. Líquido

Pessoalrrente, não venos vantagem emutilizar tal relação,

pois .ela confunde a interpretação, que o risco financeiro

faz tão bem. Exemplificando:

$ %

Passivo

Patrimônio Líquido

'Ibtal

300

700

1000

30

70

100
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Segundonosso índice, o risco financeiro seria 30%, ou seja,

30% dos ativos da empresa estão seJ1dofinanciados por capi-

tal de terceiros. Utilizando-se os mesnos números, o "debt

equityratio" daria 42,85%, e que traria maior dificuldade

de interpretação.

Alguns autores nacionais preferem o inverso do "debt; equity
..ratio", que denominam,garantiááocápitaldéta-Céiros, que e

interpretado corro: "o quanto terras de capital próprio para

garantir cada cruzeiro de dívida". Assim:

PátrimÔnioLíouido

Passivo

que seria o nosso exemplo igual a 2,33.

Esses três conceitos de endividamento, podemser divididos,

dependendodo enfoque, em: curto ou longo prazo. Se curto,

observarerras as relações considerando o Passivo Circulante;

se longo, o Exigível a longo Prazo e assim por diante.

Relernbranosque nosso conceito de Passivo abrange exclusiv~

mente o capital de terceiros, não incluindo, por conseguin-

te, o Patrim5nio Líquido, COITO geralmente se vê nos balanços.

o grupo ReSUltadode ExercíciOS Futuros (REF), quando sign.!

ficativo, deve ser englobado no patrim3nio Líquido, pois a

lei determina que somente os adiantamentos referentes aos

contratos indissolúveis podemser lançados neste grupo. Daí

se obtem umlucro de exercícios seguintes. Os outros adian~

mentos serâo registrados, normalmente, emconta corrente no

Passivo ou Ativo.

o cálculo destes fudices r emumaempresa emdiferentes ITOme.!:.

tos,pennite chegar não só ao posãcfonamento do analista quan
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tO à possível política de f.L~ciamento que a mesmautiliza,

e saber o grau de risco que a mesmaapresenta, individual -

rente, junto a credores.

2.1.9. Folga Financeira

r; de vital importância, na análise de crédito a curto prazo,

urnaavaliação da folga financeira existente entre os prazos

de recebimento e os de pagamentode títulos. Se a empresa r~

cebe de seus clientes emumprazo menor ao dado por seus f0E.

necedores, ela, provavelmente, t.erâ menor aperto de caixa

que outra que é obrigada a pagar a seus fornecedores em um

prazo menor ao que recebe de seusclientes.

Para melhor apuração desses prazos de recebimento ou paga -

mento, utilizamos os conceitos de:

• Período Médiode Cobrança (P~) t

• Período Médiode Pagamento (PMF)

Período Médiode Cobrança é o nUmerode dias que a empresa

dá, emmédia, para que seus clientes paguemseus títulos.

Esse período é diferente da condição de venda, pois é umpra

zo teórico e o outro, umprazo prátiCO da liquidação de tí-

tulos. Analogamente, o Período Médiode Paqarnentoé o núrne-

ro de dias que a empresa leva para pagar a seus fornecedo -

res.

Calcula-se o PMCatravés da seguinte relação:

PMC = Contas a ReCeber*

Vendas a prazo/ 360 J

,/

..,

<,

",
\
!

* pode-se utilizar o médio
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I
i

/

Esta relação indica quantos dias de vendas a prazo estão!~

butidos no contas a receber. Para umanalista interno desco
v:

brir o valor das vendas a prazo é relativamente fácil. Bas~

rá obter esse valor no departamento de contabilidade da..em-
- - ,~

\rlpresa.

Para umanalista externo, sobram-lhe três alternativas:

1. oontactar a empresa e indagar o nontanter

2. aplicar umaporcentagem tida corromédia do setor para as

vendas a prazo;

3. utilizar o total de vendas, corro sendo igual a vendas a

prazo.

o analista, que apresenta pouca disponibilidade de temrx:>,v~

ler-se-â da alternativa 3, que apresentará, por conseguinte,

resultado maior que o real.

Costuma..-sesugerir que, ao valor das vendas totais a ser uti

lizado nas alternativas 2 e3, sejam acrescidas as vendas lí

quidas, aos impostos faturados, umavez que, nas contas a re

ceber, os rnesrrosimpostos se achamincluídos.

o PMPse calcula através da fórmula:

PMP = Contas a pagar*

Comprasa prazo/360

r'

Aqui, também,o problena se resurre emdescobrir o valor das

compras a prazo e a solução se dá a umnível bastante próxi

no da anterior: perguntar diretamente à empresa, utilizar o

valor das compras totais I ou utilizar umaporcentaqém tida

/'

\

(- / -COItO padrao, no setor I para compras a prazo. A deterrninaçao

do valor de compras totais faz-se através da relação:
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O1V=EI+C-EF

ou seja, Compras (C) = 01V+ EF - EI, onde

EF = Estoque Final

EI = Estoque Inicial

CMV= CUsto da Mercadoria Vendida

Analistas há que optam pela inclusão, no rrontante compras

totais, dos Impostos sobre essas, utilizando a mesmaperce.!!

tagem enoontrada na relação:

Impostos 'Faturados
Vendas Brutas

Uma vez calculados esses dois valores: PM:: e PMI?, pode-se
I

fazer a análise em três etapas: I

a. comparar o p~ como prazo teórico, dado aos cliEi!ntes
j:,

í'
através das oondições de compra. Se a distância 10r pe -

quena, nada há a fazer. Se for grande, o atraso ~e es-

tar sendo ocasionado por falha no departamento dl cobrc3!!

ça da empresa ou por problemas de liquidez das empresas

clientes,

b. procedimento idêntico ocorre ao se comparar o PMPcomas

oondições teóricas de compras. Diferenças pequenas são

toleradas, mas as grandes acusam: falhas no departamento

de contas a pagar da empresa, certa displicência quanto

a prazos por parte dos fornecedores ou até mudançade fo!,

necedoresr

f'
c. conpara-se aI o PMPcomo P~. logicamente, o pr ímeí.ro d~

. d d" t 've ser maior que o segun o. A empresa evera er+se es -

truturado de forma, a receber antes do que pagar. Se es-

tiver nessa situação, terá folga de prazos. Se estiver
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na situação inversa, terá problerras financeiros cons

teso

Outros' aspectos também devem ser Iembrados quando calcula

nos pr.c e P~lP: \.-

f ' I

a. empresas que apresentam saldos muito diferentes de con -

tas a receber ou contas a pagar ao final de cada mês, de

vem ter apurados os seus saldos rnéc.iosmensais antes da
-- ~

sua utilização nas fórmulas de PMC e ~1P1 1
I

- - Ib, os fornecedores nao deverao exigir de seus cl.í.entes pr~-
'I

zo de pagamento menor do que os pr1: praticados POl~estes;
i

c. o ~ deve ser sempre inferior ao Giro de Estoques, a fim

de permitir a re9Qsição dos mesmos;

d. o PMPdeve ser superior ao Giro de Estoques da Jlresa,
- IImas nao a ponto de levar o forneced.or a correr o risco de

seu cliente aolicar mal os recursos arrecadados J venda~ I
de seus estoques, ficando insolvente no momento~ que,
lhe deverá. pagar •

Alémdesses, convêmque calculenos, para as anpresas, seu
~

Período de Descoberto que seria igual ao ciclo operabional
- ~

~: \
I

i

Período emDescoberto = ciclo operacional - PMI?

(empresas industriais)

+

Período HÊrliode Produção

I
Período Médio de Estocagern 1

I
+

PMC

que para as errpresas oamerciais seria simplificado para:
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Período em Descoberto = ciclo operacional - !'MP

(empresas comerciais)

Período Médio de Permanência
de Estoques

+

Para algmnas empresas, esse período pode ser negativo, ou se-

ja, não está a descoberto.

2.1. O. Margemde Desconto de Duplicatas

Outras formas de contatar ou confinnar o aperto financeiro,

descrito no parágrafo anterior, são obtidas através das rela

çoes:

- Margemde Desconto = Duplicatas Descontadas X 100
Contas a Receber

- Duplicata~ J?escontadas = Duplicatas Descontadas X 100
no Enchvídarrento P .aSSlVO

- perícx:1oMédio de Desconto = Duplicatas Descontadas*
de Duplicatas (PMDD) Vendas a Prazo/ 360

* = tambémutilizado o médio

Geralmente as empresas que têm PM:::::::==-- PMP,apresentam urna

margemde desconto alta (superior a 50%) e umPMDDtambémal,

to.

Calcula-se a margemde desconto acima, para se saber o quanto

a empresa já descontou e o quanto poderá ainda descontar.

f
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Os analistas tambémcostumamexcluir, do nnntante de contas

a receber, aquelas duplicatas de coligadas ou controladas por

entender que, nas análises dos bancos, o conceito de gruPo

poderá vir a ser considerado negativamente nestas situações.

2.l.~. Cobertura dós encargos financeiros

Selecionamos para este tópico de análise de crédito a curto

prazo, o cálculo da cobertura dos encargos pagos pela obt~

çao de empréstimos:

Lucró Liqúido oPeráciona1
Despesas de Juros

Isso indica que quanto maior essa re1açao, maior a capaci~

de de cobrir seus encargos financeiros teve a empresa no

passado.

Para efeito de análise futura, isso poderá ser interpretado

assim: quanto umaempresa é capaz de gerar umlucro operacíq

nal Xvezes maior que a despesa de juros que incorre no mes

rro perfodo ,

Convémsempre toroar corrobase a pior relação. Se essa apre-

sentar corro < 1, a empresa não está obtendo lucros opera

cionais suficientes para cobrir suas despesas de juros, apr~

sentando por conseguinte, grandes probabilidades de vir a

falir. Se esta relação der = 1 a empresa, apesar de não.of§:.

recer maiores preocupações aos banqueiros, trabalha pratic~

mente para eles.

Sabem::>sque, na prática, a redução das despesas financeiras

é bemmais diftci1 que a de outras despesas, pois, naquelas,
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precisarros reduaí.r o principal o que, por si SÓ, exige mai,2

res recursos ainda. Entretanto, convémLembrarque o conce,!

to de lucro operacional para nós, difere do propugnado pela

Lei das Sociedades por Ações. Em nosso entender, só tem s~

tido a relação acima se, no montante do lucro operacional,

estiver refletido apenas o resultado obtido pela empresa em

suas atuações nonnais de canpra, produção e venda, deduzin-

do-se desse apenas as despesas necessárias para manter a E?!!!

presa operando.

Analisamos essa relação comotendo a empresa obtido, em suas

operações de rotina, umlucro ~, que foi tantas vezes maior,

que os encargos financeiros a que ficou exposta.

Alguns analistas recalculam essa relação, acrescentando as

despesas de depreciação ao lucro operacional, alegando es -

tar assim considerando o oorrponentecaixa. O analista ext~

no muitas vezes é obrigado a considerar as despesas finan ~

ceiras corro sinônimo de despesas de juros, emvista da difi

culdade emse obter tal valor comprecisão.

2.2~créditôâlortgCprâzo

A análise de crédito a longo prazo sofreu umdesenvolvimento de téc

nicas umpouco menor do que o de curto prazo. Provavelmente isso se

deve à menor frequência relativa de suas solicitações porque, na

prática, unicamente as grandes empresas têm acesso a ela. Com efei

to, semente apôs 1973 abriu-se esta possibilidade cema criação do

BNDEe dos Bancos de Investimento emnosso pais. Umaoutra razão P9.

ra se ter umrol menor de técnicas desenvolvidas, é a necessidade

de ummaior dispêndio de tempo na fase do pré-cálculo, umavez que

as solicitações de empréstim:>sde grande maturidade, pressupÕem a

existência de projetos de expansão ou de diversificação, que engl~
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bama aquisição de ativo permanente de grande vulto.

QIemquer que proceda a umaanálise de crédito comenfoque a longo

prazo, pretende, basicamente, posicionar-se, quanto ao c::orrprometi-

mento que esses encargos possam acarretar na vida da empresa, bem

corro tentar avaliar até que ponto foram tomadas decisões empresa-

riais corretas cann: financiar ativos de realização lenta compas-

sivos de rna.turação tambémlenta. Os índices rna.isconhecidos são:

2.2.1. índice de liguidez geral

1!: o resultado· do quociente entre todos os recebíveis a curto

e longo prazo, sobre todos os exigíveis. Assim:

Ind L· Geral = Ativo Circulante + Realizável LP• lq.
Passivo Circulante + Exigível LP

logicamente, essa relação tem que se apresentar rna.iordo que

1, pois, caso contrário, a empresa encontrar-se-á emuma si-

tuação bastante difícil para continuar sobrevivendo.

Qualquer pequeno erro na condução de seus negócios, colocará

a mesmaemcondições ainda mais perigosas.

Existe uma fórmula que nos dá o númerode anos necessários

para que a empresa atinja o índice 1.

PC+ Exigível LP - AC
L.Líq. ou Luc.Caixa

Se observarros, emdetenninado período, que os índices de li

quidez Geral e Corrente são bons, rna.so Imediato é baixo, é

bemprovável que a empresa esteja tentando melhorar o vi -

sual de seus balanços, utilizando caixa para pagar dívidas
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até antecipadamente, para conseguir comisto umaumentonos

índices de liquidez nao imediata.

As relações que denominanosde índice de liquidez, devem~

recer sempre umaespecial atenção do analista, umavez que

ele aprendeu, através de sua experiência, que os valores li~

tados, caro exigíveis, são bemmais confiáveis em sua essên-

cia do que aqueles listados comorecebíveis.

Poderíamos, nesterromento, combinar dois índices já vistos

discorrer sobre caro seria esperado o seu interrelacio~

to e caro o observamosna prática. Trata-se do "risco finan

ceiro" e do "índice de liquidez geral".

senontâsseros umgráfico colocando estes dois conceitos obt~
..r1aJTOS:

endividamento

Portanto se umaempresa optasse por umal to endividamento,

daria tranquilidade a seus credores, nessa situação, se apr~

sentasse umalto índice de liquidez. Se fosse pouco endivi-

dada, umbaixo índice de liquidez t:.ambém satisfaria a seus

credores.

o que observarros, entretanto, é que algumas empresas nao apr~

sentam esse quadro ideal e sim o seguinte:
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IIG

endividamento

ou seja, comumalto endividamento, apresentam umbaixo In-

dice de liquidez e, combaixo endiviÇlamento,umal,to índice.

Análise análoga poderia ser feita oamo índice de liquidez

corrente, ao invés do geral, chegando-se a conclusões sane-

lhantes. O importante é perceber a disparidade existente, e

perceber que esse tipo de análise nos conduz a incorporação

paulatina de conhecimentos sobre a gestão financeira das em

presas.

2. 2~2. Margem·de .Garantia

~ o que se obtem através do quociente:

·Ati Vó Pe.rrnartérttéLiquido
Exigível a LongoPrazo

Amaioria dos financiamentos a longo prazo é aplicada na

aquisição de ativos pennanente. Essa relação infonna: com

quantos cruzeiros ou centavos a empresa poderia cobrir cada

cruzeiro de dívida a longo prazo, se realizasse o seu ativo

permanente. Essa relação pode ser aplicada, igua1mente,con-

siderando-se o Passivo Tbtal, e não apenas o Exigível a Lo~

go Prazo e o Ativo Tbtal, quando nossa atenção ficaria vol-

tada à hipãtese de liquidação total.
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Assim; Ativo

PC+ Exig. LP.

2.2.3. Porcentagem de Saturação

t: igual a __ ccr...;;..;;;.;;~ 1
Exigível a L.P.

X 100

Esse significado pode ser assim expresso: quanto IX>rcento

poderá crescer o exigível a longo prazo em relação ao seu va

lor atual, semdesequilibrar, financeiramente, a empresa. SU

IX>ndozero, o realizável a longo prazo (e geralmente este é

muito pequeno 'emrelação aos outros itens do ativo), calcu-

lar até que valor o exigível a longo prazo poderá atingir,

para se igualar e poder ser liquidado pelo CCL.Essa p::>rc~

tagem só terá sentido se o CCLfor poaí.tdvo, Se negativo, a

empresa já se encontrará em situação financeira difícil a

curto prazo e maiores cuidados deverão orientar o analista

de uma instituição, disposta, a princípio, a conceder crêdf

to a longo prazo para a mesma.

Essa relação, envolvendo maturidades diferentes, de curto e

longo prazo, é ba.stante interessante. Basta relernbrarrcos que

a dIvida a longo prazo atual, irá, no futuro, reduzir o CCL.

2.2.4. FinànciamentoExterrtodo Capital de Giro Permanente

Esta relação, em reSUlTO,é o inverso da apresentada no tóp,!.

co anterior. Ela é de vital importância, umavez que, apre-

senta Uffi3.forma de visualizar o real significado do CCL.

A relação é = Exigível a LongoPrazo X 100
CCL
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Para melhor compreendê-la convémLembramos de alguns con -

ceitos:

o-:-CCL=AC-PC

- O CCLtambémé chamadode Capital de Giro Pennanente I sen

do ACo Capital de Giro.

Portanto, o capital de Giro Permanente, ou CCL, é a parte do

Capital de Giro que não é financiada pelo Passivo Circulan-

te, ou seja, que é financiada pelo Exigível a IDngo Prazo,ou

pelo Patrimônio Líquido.

Então a relação acima nos dá a parcela ou porcentagem do CCl

que é financiada pelo Exigível a IDngo Prazo, sendo a dife-

rença para 100%, financiada pelo Patrirrônio Liquido.

2.2.5. eustoMêdio do Capitàl dé Empréstimos

~ expressa pela relação:

DespeSáSFihanceiras X 100
Passivo



APOOlCES

c - Gamparação com índices setoriais e não-setoriais

D - Combinação de índices
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c. Carrq?araçãocomíndices setoriais e não-setoriais

o analista após alocar boa parte de seu tempo na fase do cálculo, pode-

rá indagar de comoutilizar todas essas informações para formular seu

parecer.

o analista pode canparar o retorno sobre o capital dos acionistas cema

taxa de retomo para empreendimentoscemrisco zero: pode tentar deter-

minar o Ponto CrItico e a Porcentagem de Tranquilidade ou mesno, fazer

comparações de índices atuais compassados ou de diferentes índices en-

tre si.

Urna prática que está se tomando cada vez mais comumé a, de através da

utilização de índices, oamparar empresas diferentes.

Estas empresas podemser:

a) de ummearo setor i

b) de setores diferentes.

a) deummesrro setor

o analista pode contar, atualmente comdiversas publicações que lis-

tam, periodicamente e de forma sistemática, informações e índices de

umagama imensa de empresas. A Revista Exame,por exemplo, apresenta,

anualmente, os dados das 500 maiores empresas.

A Revista Visão compila informações das 7000maiores empresas subdivi

dtndo-as por 77 setores. Dentro deles, são calculadas as médias de

três índices: Risoo Financeiro ou Endividamento, Liquidez Corrente e

Retorno sobre o capital dos Acionistas. Canparar os índices de uma~

presa coma sua média setorial pode trazer informações ímportantíssi

mas para o analista e é por isto que chamamosa atenção para alguns

cuidados que se deve ter:

• Algumasvezes, a classificação de setor feita pelo analista, dife-

re daquela utilizada pela revista. ~ bomanalisar, antes de proce-
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der às comparações, quais os critérios utilizados.

• comparar uma.empresa comas maiores do setor pode levar a falsas

conclusões, uma.vez que a estrutura de custos das grandes empresas

diferem, sobremaneira, das encontradas empequenas e médias.

MUitas vezes o analista busca a mãdia setorial porque acredita que com

isso i estará canparando sua empresa comas concorrentes. Isso só é ver

dade para alguns casos, pois emoutros podemosencontrar:

• empresas que meSIIDsendo de ummeSIIDsetor, não são concorrentes;

• os principais concorrentes da empresa analisada, pertencendo a ou-

tros setores de acordo coma classificação da revista.

o ideal, quando se procura confrontar os índices de uma.empresa aos

seus concorrentes, ê localizar seus demonstrativos e por aí se fazer

'umacomparação mais segura.

b)de setoresdiférentes

Para se evitar pareceres enganadores , possíveis de ocorrer, quando o

analista pensa haver utilizado as médias do setor e dos concorrentes

de sua empresa, vem-se difundindo, ultimamente, a prática de se oam-

parar empresas de diferentes setores, embora do mesrroporte. Isso pos

s1bilita, ao analista, confrontar desempenhosde empresas que tenham

estruturas similares e pertençam à mesmaregião geográfica ou não.

o SERASA, que analisa ba.sicamente demonstrativos de empresas dos mais

diversos ramos e setores, utiliza, entre muitos, o critério de classi

ficá.,.las por tamanho, possibilitando um julgamento mais válido quan-

to a seu desempenho.

Kanitz fez umestudo publicado no TPD (Treinamento Programadoà Dis-

tância) do grurx:>IOB, emque, analisando 1800 empresas, aponta para .

cada umdos 33 índices por ele calculados, as médias brasileiras,das

empresas falidas e das melhores empresas.
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Apesar de sermos contrários aos critérios adotados pelo referido au-

tor para definir alguns destes índices, louvanns o seu trabalho, pois

entendenns que as três médias apontadas oferecem, a qualquer analista,

umposicionamento bastante seguro, de caro sua empresa se situa fren-

te ãs·demais.

D. Combinaçãode· índices

Nestes três capítulos iniciais apresentaIros as técnicas mais adequadas

para se inferir algum tipo de conclusão a respeito de uinaempresa, quer

quanto ã viabilidade de investimentos, quer ã concessão de crédito ,quer

a ambas.

Na prâtica, quando aplicadas a umcaso real, observanns que a empresa

apresenta alguns mdices, muitas vezes, conflitantes em suas oonclusões.

o grande dilema está emverificar se a empresa é boa ou ruim.

Alguns estudiosos desenvolveram fórmulas combinandoíndices, como intui

to de chegar a umvalor que servirá de base, tanto para análises absolu

tas cornorelativas.

A título de infonnação, citanns alguns dos estudos pioneiros feitos, no

exterior I e citados através de Pereira da Silva (19), a maioria can o

objetivo de se prever eventuais dificuldades financeiras e até falências •

• Paul Fritz Patrick - baseou-se nos derronstrativos de 38 empresas, meta
. -

de bemsucErlidas e metade mal sucedidas entre 1920 e 1929, como intui

to de encontrar indícios que caracterizassem linhas divisórias entre

as duas situações •

• Winakor e Smith - comobjetivos semelhantes ao de Patrick, trabalhou

COmurraartOstrade 83éIl'1Presasérttre1923e 1931.

U9} SILVA, JO.6ê PeJl.e.bta da - Adnt-út6ÜJtaç.ão de Cltê.cU:to e Pltev.wão de Sol
vência - são Paulo - Átta.6 - 1983 - p. 57 a 59.

BIBLIOTECA KARl A. DOE DECKER
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• Charles Merwin- Objetivava encontrar faixas de variação, entre o maior

e o menor valor, para 3 índices previamente escolhidos, que caracteri-

zassem empresas cemmas ou mas perspectivas de sobrevivência.

• Tarnari - foi provavelmente, o primeiro a se utilizar de ponderação nos

índices.

• Beaver - feito em 1966, comdados recolhidos entre 1954 e 1964. Objeti

vava classificar as empresas segundo umÍndice ponderado, que ao ati!!

gir umdeterminado limite, distinguia as empresas prováveis, das imp~

váveis de falirem.

Recentemente, outras pesquisas foram desenvolvidas COIID as de:

• Backer e Gosman(20) em 1977, emempresas americanas, procurando ideg

tificar, através de entrevistas feitas combanqueiros, os índices mais

utilizados emsuas análises, testando a significância dos parâmetros

emrelação às anostras não aleatóriamente escolhidas.

• Letícia E. Topa (21) - 1978, trabalmu comfatores de probabilidade

subjetiva utilizando o teorema de Bayes (regra de probabilidade de ca~

sas) •

• Roberto Elizabetsky (22) - em 1976, envolvendo 373 empresas, (274 mas

e 99 más pagadoras). Chegoua urnamédia ponderada de 15 índices, onde

o valor 0,5 representava o ponto de separação entre os dois grufX)s.

(2O) BACKER, Mo.u:on e. GOSMAN, MaJr.tin L. - Einanua1 R e.poflting and
B!L6.6.ine6.6L.iquicL.Uy - Ne.w YOILk, Nctüona1. M.6oUctüon 06
Accountant6 - 1978 - apud - SILVA, JO.6é pe.Jz.e..iJz.ada - op cito

(21) TOPA, Le:Uua E. - La ge6:Uon de. eJz.ê.cL.UoJ.>(bancM1.a. y mMca.n-tU)
Bue.no.6A.iJz.e6, Ve.pa1.ma - 1979 - a.pud - SILVA, JO.6é PM~a. da -
op W.

(22) ELIZABETSKY, Robe.Jdo - Um modelo matemático paILa de.ci.6ão de. eJz.ê-
dito no banco comMUal - tnaba1ho apILe6e.nta.doao Ve.paUame.nto
de. Enge.nh~ de. PILodu~ão da. E.6cola Potitécn.ica. da USP - 1976.
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• Alberto Matias (23)- em 1978, utilizava umamédia ponderada de 6 índi

ces, testada para umgrupo de 100 empresas, (metade toas e metade más)•

• Fd.wardAlbnan (24) - realizou dois trabalhos: umnos Estados Unidos,em

1968, e outro, no Rio de Janeiro, em 1978 (25). rb primeiro, rrontou

umamédia ponderada com 5 índices, chegando a identificar mék1iassig-

nificativas para os grupos de empresas falidas e não-falidas. No se-

gundo, trabalhando emconjunto comdois professores da PUCfluminense,

selecionou 23 empresas comproblemas e 35 semproblanas financeiros,

obtendo umamédia ponderada com 4 índices •

• José Pereira da Silva (26) - apresenta. um índice ponderado que denani

nou de "Z", que indica, caso seu valor seja superior a zero, se a em-

presa é solvente: e será insolvente, se o valor for inferior a zero.

o cálculo deste "Z" é feito separadamente, para o prôxíno exercício e

para os dois subsequentes. A sistemática tambémé diferenciada caso a

empresa seja comercial ou industrial •

• Stephen Charles Kanitz (27) - realizou dois trabalhos, em épocas dif~

rentes. Em 1978, partiu de umaamostra de 5000 empresas. Colheu duas

amostras não-aleatórias com 21 empresas emcada uma, discriminadas em

falidas e não-falidas. Ponderou 5 índices e chegou a umamédia que d~

nominou term5metro de insolvência onde escalonava em três níveis (sol

ventes, insolventes e penumbra) a empresa analisada.

(23) MATI AS, M.beJdo - Con:tr...ibuiç.ã.o M :tê.C.YÚC.Mde anéiU.-6e ninanc.wa-

Um modelo de c.onc.epç.ã.ode ~ê.di:to - ~abalho ap~e6en:tado ao Ve-
pantamento de Admi~~ç.ã.o da FEA/USP - 1978.

(24) ALTMAN, E~d - Financ.ial ~a:tio~, ~~inant analy~~ and the
p~ecüc.üon 06 c.o~poJz.frtion bankJtupty - [ounnai: 06 Financ.e -
7968 - v. 23 nq 4 p. 589 a 609.

(25) ALTMAN, EdwaJr.d - P~ev~ão de P~oblemM Financ.wo~ em Emp~v.,M-
Rev.áta de Admirr,.iA~aç.ã.o de Emp~e6M (RAE) - Rio de Janwo _
fGV .,. 1979 - v. 19 ni? 1 p. 17 a 28

(26) SILVA, Jo~ê. P~~ da - op c.it p. 74 a 103.

(27) KANITZ, Stephen C~e6 - Como p~ev~ 6alênc.iM - op c.it.
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Em 1984, Kanitz (28) apresenta a atualização de seu "TenOCmetro",re-

conhecendo can isto, carro era de se esperar, que o nodelo original

não mais serviria para ser aplicado aos dias de hoje. Reconhecia, tam-

bém, que os rrodelos de previsão de falência só estariam completos se

incluissem, em seus cálculos, umparâmetro que medisse a saúde finan-

ceira do país i lU11avez que a liquidez do sistema econ&nico, COIID um to

do, interfere, diretamente, nas finanças da empresa.

o Termômetroda Insolvência válido para 1984 e 1985 seria:

1) C . t Real Receita do anoreSC1ffieno =
Receita ano anterior (1+ inflação)

• 0,009

+
2) Rentabilidade do patrim5nio = ~ • 3,10

+
3) Capitalização = Exigível LP + PC+ DD • 1, 77

Ativo + DD

4) Endividamento a lDngo Prazo = Exig. L.P.
AT+ DD . 3,80

5) Exigível sobre PL = Exig. LP + PC+ DD • 0,33
PL

+

6) Saúde Econômicado País - calculada por Kanitz periodicamente e obt,!

da através de consulta ao autor.

Se o resultado deste índice estiver entre:

(28) KANITZ, Stephen ChCVtf.eó - AnáiMe de Vemon6:tJtctt.ivol.> F-i..na.nc.wo.6 -

op cU - volume 8 _.p. 166.
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2,5 e 3,5 - excelente situação financeira
1,5 e 2,5 - boa
O e 1,5 - regular

- 1 e O - ruim
- 2 e - l-péssima

Da análise e classificação na tabela acima, pcxler-se-á inferir sobre
as possibilidades de a empresa se manter no mercado.
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CAPÍ'I'UIDIV - PROPOSTASPARAAMPLIARO CONl'EUOO EXPLICATIVODEAI.aJNStNDICES

·REI'RO-DESCRrIDS

1. Introdução

Nos primeiros capítulos apresentanos as técnicas que julganos as mais

adequadas para cobrir os dois macro-enfoques de umaADC:viabilidade de

investimentos e concessão de crédito.

Em diversas oportunidades, suger:iIros a c::orrparaçãodos índices entre si

ou can outros setores e até mesrrocanbinados I gerando novos indicadores

com finalidades múltiplas.

Reabrimos a discussão à procura de umaampliação nas sistemáticas de

cálculo das fórmulas de análise de demonstrativos.

2. Amais importante limitação de umprocesso de análise:

2.1. O significado econômico

Os processos de análise de demonstrativos contábeis (AOC)desenvol

vidos nos capítulos anteriores, têm dentro de si limitações decor-

rentes da própria característica da Contabilidade. Não criemos ex-

pectati vas de obter infoimações que essa técnica não nos pode dar.

Ie.mbremo-nosque a função da Contabilidade é única e simplesmente

registrar, e que, portanto, qualquer consulta à mesmanos dará in-

formações sobre valores passados, ou quando muito em alguns casos,

ajustados a umvalor mais próximo do presente ~través de algum ín-

dice geral de correção rronetária de validade discutível.

Portanto, o ban analista, deve se conscientizar dessa realidade p.:l

ra saber lidar comela. Iembrar-se que o objetivo da AOCé "o de

formular pareceres sobre o desanpenho e estrutura patrinonial de

umaempresa, para servir mais de guia das perspectivas futuras, do

que propriamente ser um justificador da performance passada",
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Ahistória das AOCspassadas, semdúvida, contribuiu para traçar os

caminhosdo 'futuro de umaenpresa. Entretanto, o analista deverá

ter os seus recursos presentes bemdefinidos para, através deles e

do potencial que os mesrrosrepresentam, inferir sobre o futuro e

não esperar apenas dados passados."

Canefeito, o segredo de umaAOCestá na visão madurade que não

adianta despenderhoras na tentativa de concluir relações numéri -

cas, que envolvemvalores históricos, masde associar a esse tr~

lho, o de umaanálise conjuntural, buscandoumaposição definida

sobre o valor potencial dos ativos de umaempresa.

o analista deve se ater sobre" qual o significado de cada valor

contábil"1 significado esse associado ao de potencial e de futuro.

o grande problemapara o analista estaria emCOItO computaremuma

AOCo potencial, o futuro, o econômico,o financeiro e afins.

o próprio desenvolvimentoprofissional fa-lo-á valorizar a necessi
, -

dade de atualização nos assuntos pertinentes às anpresas, valori -

zandoa fase do pré-cálculo sobre a do cálculo e chegandomesmoa

nos apoiar emnossas discordáncias da própria lei 6404, no que se

refere aos denonstrativos contábeis, chamadosde financeiros. '

2.2~ 'Afragilidade dos artifícios utilizados

Umdos artifícios que a teoria contábil ofereceu a seus técnicos,

nos Últilros tanpos, foi o chamadoinstnnnento da CorreçãoM:>netá-

ria.

Desenvolveuumenfoquevisando conduzir os efeitos que a perda do

poder aquisitivo da moedatrazia, emtenros analíticos, a algumas

contas patrirroniais.

Essa contribuição teve seus aspectos positivos mas foi ainda pequ~

na, umavez que não resolveu o problemada valorização da capacida

de futura dos ativos da empresa.Nomâxímo, a Sistemática da Corre
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ção Monetária estaria atualizando valores passados.

Umproduto, após a aplicação de índices de Correção Monetária, pas

saria a ~ registrado por umaquantidade maior de cruzeiros, mas

poderfa estar valendo muito mais ou muito menosque o registrado.

Se baseanros todas nossas análises de retorno, giro e lucrativida-

de sobre esse valor forçosamente registrado, .sem levantanros ·ron -

tra ele qualquer ressalva, estarenos calculando nossas ronclusões

emdados compouco significado econômico.

2.3. A Proposta do Prof. Alexandre Vertes

Alexandre Vertes em sua "Dupla Contabilidade Geral" (29) vemdefend~

do, desde 1967, a importância de umdenonstrativo até hoje pouco

utilizado: o Inventário Geral Patrim:>nial.

Este relatório incorporar-se-ia à Contabilidade, resgatando a "rea-

lidade" aos denonstrativos e relatórios contábeis.

Desse nodo, no início de qualquer exercício social, as empresas fa

riam uminventário canpleto de todos os seus ativos e passivos. Va

lorizaria-os segundo al.çuns critérios pré-estabelecidos, obtendo,

através desse levantamento, umaposição "real" de seu patrinÔnio e

da diferença entre esse e seu valor anterior, chegando ao lucro ec,2

nômicodo período, desde que descontadas, as eventuaí.s subscrições

de capital.

Nas 600 páginas de sua obra, Vertes discorre sobre a praticidade de

sua proposta e de algumas aplicações decorrentes.

A utilização da proposta de Vertes traria sensível contribuição ao

analista para obtenção de umareal situação econômica. hJ analista

(29) VERTES, Ae.exa.ncVr.e - Vupla. CoYLta.bilida.de. GVta1. - PolVto Ae.egJz.e-

Sulina. EditoJz.a. - 1967.
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interno que assumisse a sugestão do professor CIa UNISSINOS,embora

exaustiva, caberia a vitória de resgatar a posição inicial da rea-

lidade, que se foi deteriorando através dos tempos.

Ao analista externo, a esperança de que umdia as autoridades bra-

sileiras, tarnbán sensibilizadas pelos argumentos de Vertes, obri -

gassem a divulgação de tal relatório, facilitando o trabalho de

busca da realidade ecoriXnica.

2.4. Os diferentes critérios de valor

Aceita ou não a proposta do Prof. Vertes a nível oficial, umana -

lista convencido por seus argumentos, poderia realizar o exaustivo

trabalho de levantar umInventário Geral Patr.innnial.

Em primeiro lugar seria necessário fazer umlevantamento físico de

todos os bens, direitos e obrigações que corrpõerno patrirrônio Lí-

quido da empresa para em seguida, prorrover a valorização desses.~

ponentes. Desse rrodo, o analista perceberia que valorizar não é uma

tarefa tão simples quanto possa parecer, pois vários critérios es-

tariam disputando a sua preferência, sobretudo no caso dos ativos

(bens e direitos), já que a valorização do passivo (obrigações) é

bemmais simples.

Isso se explica emvirtude de que, no passivo, o valor corrente das

obrigações é obtido quase que automaticamente na própria corttabil!

dade, que se vê obrigada a seguir o princípio da canpetência dos

exercícios.

Daí o notivo de nos concentrarrros emdiscutir os diferentes crité-

rios de valorização de ativos.

Vários autores têm se preocupado como assunto além do próprio Ve.!:

teso

Houve.rrospor bemapresentar algumas das considerações feitas FOr
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Hendricksen (30) a esse respeito, que coincidan can nossa visão ~

nômica. Segundoesse autor, o potencial de lucro, seria umalvo vi

sado mais por sua importância, do que pelos valores registrados, no

passado, pela técnica contábil. Diz HendricksennAtivos, CX>nD fonte

eoonêmica,são potenciais de serviços ou direitos de lucro futuro".

Avalorização dos ativos obedeceria, segtmdoo autor, umdos dois

critérios:

• valor de troca de saída (oude venda)

• valor de troca de entrada (oude canpra)

Várias seriam as alternativas de valorização dentro de cada 'umdes

tes critérios. O primeiro desses critérios seria aplicado através

de:

•• Valor Presente das futuras realizações de caixa;

•• Preços de saída Atuais;

Equivalente Corrente de Caixa;

•• Valores de Liquidação.

Detalhando:

•• Valor Presente das Futuras Realizaç§es de caixa

Seria o desconto, anfunção de prazo de recebimentoe de custo

de oportunidade, das futuras realizações de caixa. Cato vanta _

gem,essa fonna apresenta o fato de considerar os diferentes pr~

zos de maturaçãodos ativos e as diferentes probabilidades de s~

remou não realizados. Canodesvantagem,não consegueavaliar os

ativos intangíveis, nemos efeitos sinérgicos, umavez que, can

a realização de determinadosativos, o valor da empresapoderá

(30 IHENVRl CKSEN, Eldon S. --Ac.c.oun..tingTheo!ty - lllino,w - USA _
p. 257 _. 270.
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cair mais do que o valor do bemvendido.

•• Preços de Saída Atuais

Consiste emavaliar os ativos pelo preço pago hoje por umcornpr~

dor marginal. ~ umcritério exequível somente a mercados "bemor-

ganizados, apresentando a desvantagem de considerar, em sua ava

liação, perdas e qanhos na realização destes ativos, que poderão

não se confinnar no futuro.

Equivalente Corrente de Caixa

Semelhante ao anterior, diferenciado apenas por não pressupor

mercados organizados. Seria o quanto apurarlanos, hoje, na venda

destes bens.

Valores dê Liquidação

Tambémsemelhante aos dois anteriores, embora pressupondo urna Í!!.

tenção clara de ténnino das atividades errq;>resariais.OU seja: o

quanto nos pagariam por esses bens todos, hoje, não importando

se o valor oferecido é maior ou menor que o custo.

o segundo critério: valor de troca de entrada garante o quanto os

ativos representam em função de seus custos e poderia se valer de:

custo-histórico ;

custo-corrente;

custo ou mercado o que for menor;

•• custos-futuros descontados;

custo-padrão;

•• custo-de-absorção X custo-direto •

.custo-histórico

t o mais fácil de ser obtido, pois assim está registrado na co,!!

tabilidade. Dentro deste critério, tenos encontrado, ult:imamen-

te, a possibilidade de se valorizar ativos não-nonetários, acres
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cidos da correção nonetária.

cusro-corrente

t; o valor de mercado que a empresa terá que pagar pa.ra comprar

seus ativos.

Emborabemmais significativo que o critério anterior, em ter -

nos de valor total do ativo, esse método apresenta a falha de não

computar umpossível desinteresse da empresa na comprados mes-

nos ativos, mas de outros mais avançados tecnologicamente. Fina.!.

gumasvezes chega a desprezar a possfvel queda no valor de mer-

cado desses ativos e suas consequências.

custo ou mercado o que for menor

A escolha entre os dois critérios anteriores 'estaria baseada no

princípio do consezvadorisrro, tambémutilizado pela rei 6404/76.

•• custos-futuros descontados

t; o valor presente dos ativos a serem adquiridos no futuro.

Os critérios seguintes são de maior aplicabilidade na valorização

de estoques de empresas industriais:·

custo-padrão

critério aplicável emContabilidade de CUstos, restringindo-se,
_ _ . J

entretanto, a valorizaçao de estoques. Consiste em se avaliar
. . l

ativos pelos custos que deveriam ter , se detenninados ~Is de

eficiência na produção fossem atingidos.
, "\ .... '

cust~e absorção x custo-direto

Esses dois critérios de apropriação de custos fixos e variáveis

têm sido discutidos, há tempos, por vários especialistas quanto

.às suas muitas vantagens e desvantagens.

Usar custo direto para avaliar ativos, basicamente estoques, sis.
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nifica computaro custo fixo COItO sendo custo do per'Iodo, ao ~

so que, no de absorção, fixos e variáveis compÕemtanto o valor

de estoques COItO de consumo,

3. OUtra importante limitação e corrodevenos contorná-la

Umadas limitações mais sérias do processo oontábil é que, o rnesno,apre

senta totais e sanas compostospor parcelas de maturações diferentes. AS

sim, o total' do ativo é umnúmerocanposto de valores líquidos caro cai

xa e bancos, acrescidos de contas a receber daoui X meses, acrescidos. -
de umestoque que levará outro tanto para se realizar.

Caro tudo isso é somadocaro se esti vêssenos juntando parcelas h:::m::x;ên~

as teros sérias consequências.

Fln primeiro lugar o analista lida cemdados contábeis e não cemfinan -

ceiros ou econômicosonde o total do ativo, berncorroo do passivo tem

umsignificado apenas contábil de registro.

Nãosignifica que neste nornentose tenha, X cruzeiros de hoje investi

dos no Ativo Circulante, por exemplo.

As mais sofisticadas eatuais técnicas oontábeis, conseguem,quandomuito,

atualizar valores passados, que podemter apenas urnapequenaaproximação

coma realidade presente ou futura da empresa.

Por conseguinte, a visão que .deve tanar conta do analista é a de que, den

tro de umBalançoPatrinonial, estão derronstrados saldos contábeis de um

dado mementoe nuncaumaavaliação criteriosa, sob o ponto de vista eoo~

mico ou financeiro, das Origens ou Aplicaçqes de Recursos.

Fln se tratando do patr:i:m5nioLíquido, cuidados especiais devemser torna

dos na interpretação da diferença de tudo que a empresatem (o Ativo),
I'

por tudo que a empresadeve (o Passivo). Opatrim5nio Líquido engioba ~

dos os critérios múltiplos de valorização desses dois grupos e mais a

0,

J
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limitação de ser umresultado exclusivo dentro da sistanã.tica contábil.

Cuidadossemelhantes reoarnendamosna avaliação de qualquer outra relação

ou índice. t

rente corrosendo

4. Algunscasos práticos

4.1. mdice. de Liguidez COrrente

Assim, defin:iIrosemcapítulos anteriores o índice de

Ativo Circulante

Passivo Circulante

corrente de se ter

Se, emumaempresa, tenos, para umdadom:mento,o resultado ~, d~
200.000 , poder'Iarrosconcluir que essa
100.000

empresajamais teria umproblemade liquidez, umavez que tem a r~

ceber, .a curto prazo, umnnntante duas vezes maior do que a pagar

(curto prazo). Essa conclusão pode não ser verdadeira,na prática ,

porque o analista desconheceo fluxo de recebíveis e o fluxo de

. exigíveis. Poderá ocorrer que, emdetenninado per'Ioâo, dentro dos

360dias considerados pelo Indice', a empresatenha mais a pagar do

que a receber.

Em virtude de a sistanã.tica contábil apresentar ativo e passivo cf!.

culantes corroresultado de umasimples sana aritmética, não consi-,- . , ~derando os prazos de maturaçaodos meSlIDS,suger1nDscontornar i~so,

trazendo para umamesmadata base, os cemponentesde~ses ~~s.

Diante de umAtivo Circulante compostopor: r
l

Disponibilidades,
Títulos,
Estoques e
Despesasdo Exercício Seguinte."
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podemostrazer esses nontantes para a data base das Disponibilida-

des, coincidindo como rmnento emque o balanço é levantado L i f
/
\,

Para o cálculo dos índices de liquidez, recomendarrosa excldsao do
, \ .

.l

sub-grupo: "despesas do exercício seguinte", pois tal valor~o é
. V

realizável, emdinheiro, para cobrir as exigências a umpraz6~

Os demais poderiam ser trazidos a valor presente através de:

• uma.taxa de desconto (i) que se situasse prôxíma da inflação me.!!.

sal •.

• umprazo de desconto emmeses (n), baseado no:

Período Médiode Cobrança (P~~) para os Títulos a Receber.

Período Médiode Permanência de Estoques para os Estoques.

Comisto estaríanos nos aproximandodo critério de valorização de

ativos descrito no item 2 deste capítulo, chamadode "Valor Presen

te das Futuras Realizações de Caixa".

Poder-se-ia inclusive, neste caso, aplicar a margembruta sobre o

custo LB
( CMT 100) de eXercícios passados sobre o valor

do estoque, para se encontrar o nontante previsto de realização do

mesnor acrescendo, ao prazo de desconto, o P~ encontrado.

De posse desses dados e de umacalculadora financeira ou ainda da

fónnula:

PV= FV onde

PV= Valor Presente

FV = Valor Futuro

i = taxa de desconto

n = período,
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poderâ; o analista, trazer o Ativo Circulante para urnamesmadata

base, tornando a somade seus sub-grupos, umnontante mais expl.Lca

tivo.

Para o Passivo Circulante, composto basicamente de:

Fornecedores,

Financiamentos a Pagar,

Impostos e Encargos Sociais a pagar,

poder-se-ia aplicar tambéma sistemática supra-citada, utilizando

o PMP(Período MÉdiode Pagamento) comprazo de desconto de fome:"

cedores. Na falta de maiores informações, poderemos considerar os

financíamentos-a-pagar corroo valor presente. Isso se dá porque, 11

ii
na maioria dos casos, contratos comcláusula de correção rronetárãa

transformarão esses nontantes emvalores maiores quando de sua li~

quidação parcial ou total no futuro.

No caso de ÍJllIX>stose encargos sociais a pagar, será preciso iden-

tificar o que é Imposto de Renda, IOi, IPI ou outros e verificar

em cada umdos casos, comexcessão .ao Imposto de Rendaque é de

umrnês, quais os prazos concedidos para sua liquidação e, a par -
I .

t±r daf , calcular o valor presente dos nontantes.
\.)

Una vez trazidos a valor presente (tanto o Ativo Circulante corroo

Passivo Circulante) obterenns, pela sua divisão, um índice de li -

quidez corrente umpouco mais significativo para a. nossa análise.

~licandonossa sugestào aos Demonstrativos Contábeis de umahipo-

têtica oampanhia teremos: (vide quadros n9S3 e 4).



QUADro N9 3

ClA EXEMPID

*B1\LANQ) PA'l'RnJDNIAL
em milhares de cruzeiros

ATIVO PASSIVO

EXIGÍVELA IDNOO PRAZO
Empréstimos Bancários

Fornecedores
oucres Contas a Pagar

31j12j19X2 31j12j19Xl
83.055.847 25.168.714
9.206.641 2.904.576

50.496.858 13.196.704
10.801.384 4.672.096
2.622.673

•....
899.441 •....

0"1

2.978.487 1.048.769
6.949.803 2.447.128

109.899.736 30.726.247
98.440.437 25.334.634
7.098.723 3.069.882
4.360.576 2.321.731

31j12j19X2 31j12j19Xl
CIRClJIJ\NrE 149.388.215 53.130.103
Disponibilidades 26.906.214 7.684.949
Contas a Receber 60.532.808 15.997.053
(-) Duplicatas Descontadas (658.527) (612.184)
(-)Prov.pj Dev.Duvidosos (337.169) ( 87.863)
Créditos Diversos 4.255.248 1.041.592
Estoques 57.684.725 28.990.164
Despesas Exerc. Seguinte 1.004.916 116.392
REALIZÂVELA IDNOO PRAZO 102.837.171 26~346.711
PERMANENTE 50.225.054 17.027.625
Investinentos 12.269.189 2.392.636
mobilizado 40.287.059 13.979.232
.(-) Deprec. Acumulada (15.304.507) (4.993.815)
Diferido 12.973.313 5.649.572
'IDI'AL 00 ATIVO 302.450.440 96.504.439

CIRClJLANI'E.. .
Fornecedores
Empréstimos Bancários
.Adiantamento Clientes
Impostos e Encargos a Recolher
Provisões Diversas

outras Contas a Pagar

Capital Social

Reservas de Capital

Reservas de Lucros

Lucros Acumulados
Total do patriIrÔnio Líquido

. 'IU.mL 00 PASSIVO+ PATR.L!CUIOO

37.092.322 16.937.000
61.011.809 19.541.396
8.725.634 3.206.760
2.665.092 924.322

109.494.857 40.504.439
302.450.440 96.504.439



QUADro N9 4

DEMJNSTRA('ÃO00 RESULTAOO*008 EXERC!CIOSFINOO8 EM 31/12/X2 E 31/12/Xl

1/01 a 31/12/X2 1/01 a 31/12/X1
Vendas Líquidas 125.967.874 36.928.921

(-) CMJ 55.601.014 15.847.104
Lucro Bruto 70.366.860 21.081.817
Despesas Operacionais 48.531.844 15~910.474
• Despesas de Vendas 12.501.122 5.031.193
• Despesas Administração 6.666.867 2.578.530
• Despesas Gerais 1.176.505 455.034
• Resultado da 01 28.187.350 7.845.717 I-'

I-'
Lucro Líquido Operacional -..J21.835.016 5.171.343

(+) Receitas não Operacionais 23.710.931 4.714.744
• Receitas Financeiras 21. 572.577 4.351. 991
• Result. Equiva1. Patrinonia1 1. 730.136 196.009
• Outras 408.218 166.744

(-) Despesas não Operacionais 44.320.315 9.454.079'\
• Despesas ·Fihanceiras 44.320.315 9.454.079
Lucro Antes Imp. ·Renda {IR} 1.225.632 432.008

(~) Provisão IR 119.478 102.825
Lucro ApÓsIR 1.106.154 329.183~ (

* segundo os critérios de classificação definidos na Parte I
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De posse desses dados, poder'Iarros calcular o índice de liquidez
corrente em 3l/l2/X2 pela fórmula sem ajustes.

AC
PC

= 149.388.215 - 1.004.916* = 1,78
83.055.847

* Despesas do Exercício Seguinte

Comesse resultado, um analista poderia ser levado a concluir que

a empresa em questão apresenta quase 80%a mais de recebí veis s0-
bre os exigíveis a curto prazo, o que traria Imita tranquilidade
a seus credores.

Entretanto, outro analista mais consciente das limitações que o

processo contábil apresenta, considerará os prazos de receb.imento
e de pagamento nesse cálculo, aplicando a sistemática acima des _
crita e obterá:

a) umAtivo Circulante formado por:

• Disponibilidades: 26.906.214 que já está a valor presente (VP)

• Contas a Receber - Duplicatas Descontadas** - Provisão para De

vedores Duvidosos: 59.537.112, trazida a VP através de:

um!. de 15%a.m. (estipulado pelo analista, por ser umva
lor próximo à inflação vigente à época).

•• um!!. que será igual ao PMCabaixo calculado:
PMC= Período Médio de Cobrança =

Contas a Receber Médio

Vendas a prazo/360

Co t Receber M~· ..:.60.::.;5:.:3;.::2.::..80:...:8::..,.·...;,.+....;1:;,:5;.;:.9.=,.97,;..,;:0;.::5..=.3=n as a tUl0 =
(Médiodo inicial e final) 2

onde,

38264930

Vendas a prazo*** / 360 =125967874 = 349910- 360

38264930 .portanto PMC= = 109 dí.as ou 3,63 meses
349910

**- excluem-se as Duplicatas Descontadas neste caso, pois
as mesmas já foram realizadas.

***- por limitação dos dados, foram consideradas as vendas
tbtais sem os impostos faturados.
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Tendo-se: Valor Futuro = 59.537.112

i = 15% a.m.
n = 3,63 meses

obtem-se o VP de 35.751.968 para contas a receber
t.

Créditos Diversos: 4.255.248
supondo que os meSIOC>Sserão realizados de fonna harogênea nos
próximos 12 meses. Com o auxilio de uma calculadora financei-
ra, teríarros:

PMl' = 354.604
n = 12 meses
i = 15% a.m.,

que daria um PV de 1.922.173

• Estoques = 57.684.725 que seria trazido a VP através de um i
de 15% e um ~ baseado no Período Médio de Pennanência de Es-
toques (PMPE). Assim:

PMPE = 360 onde
Giro de Estoques

emGiro de Estoques = --~~ __
Estoque Médio , em que o estoque médio se

ria a média aritmética dos estoques iniciais e finais.
Assim:

55.601.014Giro de Estoques = = 1,283 e
43.337.444

PMPE = 360
1,283

= 280 dias ou 9,35 meses

Então:

Valor Futuro (FV) = 57.684.725
n = 9,35
i = 15%

e obteríamos um PV de 15.579.665

Consequentemente, o Ativo Circulante a Valor Presente de
31/12/X2 ficaria =
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Disponibilidade - 26.906.214
Contas a Receber - 35.751.968
Créditos Diversos- 1.922.173
Estoques - 15.579.665
'lbtal 80.160.020

b) um Passivo Circulante formado por:

• Fornecedores - 9.206.641, trazido a VP através da taxa de de,:!
conto de 15% a.m, e do Período Médio de Pagamento (PMP) COJOC)

equivalente ao n

PMP = Fornecedores Médio
Compras a prazo/360

onde,

Fornecedores Médio = 2904576 + 9206641 = 6.055.608
2

Oampras a prazo* =CMV - Estoque Inicial + Estoque Final =
55.601.014 - 28.990.164 + 57.684.725 = 84.295.575

Portanto PMP = 6.055.608 = 25,8 dias ou 0,86 meses
84.295.575/360

* ; Oampras 'lbtais

Então: FV = 9.206.641
n = 0,866
i = 15%

o que levaria a um PV de 8.148.190

• Empréstimos bancários: 50.496.858
Corro é bastante provável que os empréstimos bancários tenham
sido tornados ou cem cláusula de correção monetária ou, com
uma taxa de juros que já.inclua no seu cálculo projeções de
inflação I reccmendanos que tal rnontante seja considerado co-
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no o próprio VP. Neste caso fica mais fácil vislumbramos, a r~

zão de optamos s~re em utilizar umataxa de desconto (i) pr~

xima da inflação, para trazenros nnntantes ao valor atual.

Nocaso de o analista ter obtido informações seguras de que os

arprést:im:>stenham sido obtidos a taxas pré-fixadas, o nontante

deverá ser trazido a valor presente, levando-se emconta o pra-

zo do errpréstino "i" estipulado de acordo coma sistemática an-

terior •

• Adiantamento de Clientes: 10.AOl.384

No impedimentode o analista vir a obter diretamente essas in -

fonnações seguras sobre as contas, restar-lhe-á estipular o pr~

zo e a forma de pagamento.

Considerenos que a cada final de mês nos prôxírros 12 meses, tal

valor venha a se tomar exigível de fonna unifonne. Assim:

PMI' = 900.115

n = 12

i = 15%

e PV daria 4.879.180

• Impostos e encargos a recolher = 2.622.673

Considerando-os a vencer, unifonnemente, ao final de cada umdos

prôxínos 6 meses, terenos:

PMI' = 437.112

n = 6

i = 15%

e PV= 1.654.242

Provisões Diversas = 2.978.487

Considerando-as apropriadas de forma horrogênea, ao final de ca-

da umdos próxinos 12 meses tererros:
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PMI'= 248.207

n = 12

i = 15%

e PV = 1.345.435

• Outras contas a pagar = 6.949.803

idem ao parágrafo anterior e obteremos:

PMl' = 579.150

n = 12

i = '15%

sendo que PV daria 3.139.351

- Consequentemente,o Passivo Circulante a Valor Presente será:

Fornecedores 8.148.190

50.496.858

4.879.180

1.654.242

1.345.435

3.139.351

69.663.256

Empréstimos Bancários

Adiantam. de Clientes

Impostos e Encargos

Provisbes Diversas

Outras Contas a Pagar

'Ibta1 do Pas. Circulante

- Já o índice de Liquidez Corrente a valor presente terá a fonna

de:

·80~160~020

69.663.256
= 1,15

Sarros 1evardos a crer que, a curto prazo, sendo as premissas co,!l

finnadas no futuro, a empresa\ terá um II.C a VP ,inferior ao II.C

oamum,comprovandoa aplicabilidade de tais ajustes para se obter

um !ndice mais significativo para a análise.

4. 2~capita1 CirClilant.eLi~ido

Dentro da mesmalinha de raciocínio desenvolvida no tópico ante _
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rior, poderemos fazer alguns ajustes para obter umCapital Circu-

lante,liquido (CCL)a Valor Presente (VP)que, semdúvida, será

mais significativo do que aquele normalmente calculado.

Assim para a Cia EXemploo valor do OCLobtido diretamente do ba-

lanço patrinonial, semqualquer ajuste, será em 3l/l2/X2 igual a:

Ativo Circulante = 149.388.215

Passivo Circulante = 83.055.847
=

CCL = 66.332.368

Aproveitando alguns dos ajustes anteriormente feitos para a obt~

ção do IIC, terenos, a principio, os seguintes valores de Ativo e

Passivo Circulante a Valor Presente:

Ativo Circulante

Passivo Circulante

80.160.020
69.663.256

A este Ativo Circulante acrescentaremos o Valor Presente das Des-

pesas do Exercício Seguinte, por nós excluido, quando do cálculo

do IIC, .por não representar, naquele caso, recursos realizáveis

para liquidação das dIvidas a curto prazo.

Aqui~oobjetivo do CCLa VPé apresentar ao analista o valor atual

do excesso do Ativo Circulante sobre o Passivo Circulante.

N:>caso das Despesas do Exercício Seguinte, para trazê":,,las a VP,

necessitaríamos de maiores informações, sobre a oomposiçãodo mo~

tante junto ã empresa. Enl caso de impossibilidade, resta-nos esti

pular prazos e montantes.

Emumprazo de 8 meses, comumaapropriação uniforme e constante,

terÍamos:
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PMr = 125.614

n = 8

i = 15%

o PVencontrado será de 563.670 e o Ativo Circulante 80.160.020 +

563.670 = 80.723.690

Consequenterrente, o CCLa VP será:

Ativo Circulante = 80.723.690

Passivo Circulante = 69.663.256

=

CCL(VP) = 11.060.434

Observe-se que bemmais significativo do que o de 66.332.368, cal

culado semqualquer ajuste.

Haverá casos emque o CCLa vP apresentar ...se-á COITO negativo, aler

tando o analista.

4.3.!ndicede LiguidezGeral

O ajuste do índice de Liquidez l~ral (ILG) a Valor Presente é acon

selhável, comprocedimento análogo aos casos anteriores.

Desse rrodo, pelo Balanço Patrirronial em 31/l2/19X2 da Cia Exemplo,

obteríanos, semqualquer providência adicional, um ru:; igual a:

·AC";'DeSp~Exeré.SegUirité+A~Reàliz~aLP149388215.;.10049l6+102837l7l25l2204701,30 .

PC+ Exigível a LP 83055847+109899736 192955583

Para a realização desses dados a Valor Presente basta que nos preQ

cupemoscomos critérios aplicáveis nos descontos dos valores a lo!!.

go prazo, umavez que toda a parte Circulante já foi calculada. Te-

renos, então:
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. O Realizável a LongoPrazo no valor de 102.837.171 é quase 100%
composto por contas a receber. O desconhecirrento de maiores de~

lhes sobre essa conta, forçar-nos-á a pressupor que, ao final do

189 mês, terenos:

102.837.171
onde PV seria igual a 8.309.769

n =
i =

FV =

18
15%

O analista J.Xlderáobter a informação adicional de que as contas-

a-receber a longo prazo, sofrem correcão nonetária. Nesse caso,

nenhumajuste far-se-á necessário, considerando-se valor do Ba

lanço corroVP•

• O EXigível a LongoPrazo no valor de 109.899.736 é composto por:

Flrq;>rést:iJrosBancários

Fornecedores

Outras Contas a Pagar

98.440.437
7.098.723
4.360.576

Igualmente à situação a curto-prazo, os emprést:iJros bancários,se

contratados comcláusula de atualização nonetârfa, tambémdeixa-

rá o nontante aprox:i.ma.damenteigual ao VPdo rnesrro

Se esta cláusula entretanto não existir, ou seja, ter sido a Cor

reção Monetária pré,:",fixadae emconjunto como juro incluída no

valor a pagar f terianns que descontar tal nontante a VP, como i

de 15% am., para o prazo estipulado.

No caso de fornecedores e outras contas a pagar, o analista J.Xld~

rá ou não, COITO nos outros i tens, dispor de dados adicionais. Em

caso positivo, utilizá-los-á nos ajuste. Caso contrário, partirá

de premissas. No exanplo dado, optemos pela exigência dos non1:a!!

tes ao final do 189 mês.



• 126 •

n = 18

i = 15%

FV = 11.459.299

ondePV dará 925.970

Assim, o :ru; a VP será:

..;;.8..:...0.;..;;1;;.;;,6..:;..0,;;..;.0;..;;2;.;;;.0_+--.;:;8..:;...3;;;..:0;;.;;,9..:;..• .;...76;:..;;..9=
69.663.256 +99.366.407

88.469.789 = 0,523
169.029.663

diferente e mais significativo do que o valor de 1,30, origina1.me.!!

te encontrado.

Concluindo o tópico, ressaltanos que a falta de hOIrogeneidadedos

valores, queCOInpÕemtanto o Ativo corroo Passivo, traz pouco sig-

nificado, além do contábil, Para as adicões e subtracães, feitas
, .. ..• .'

cemrrontantes de maturação tão diversa. Tentarajustá-los a urnada
." -

ta base, trazendo-:-ospara valor presente, é nossa sugestão, procu
. -

rando ampliar o conteúdo explicativo das relações obtidas através

desses números. Entretanto, convémlembrar que os novos resulta -

dos encontrados não sãb "os definitivos", nemmuito menos "os mais

corretos". Tcx10sos ajustes partem de critérios que podemou não

ser confirmados futuramente.

Outros analistas poderão chegar a' diferentes resultados no ajusta

mento de algum mdice para ummesrrobalanço, umavez que partirão

de prem:issas, as mafs diversas, baseadas, e muito, emexperãêncías

pessoais.

5.A ±mportânciarelàtivàdesetereleVàdósíndicésdeliguidez

UM empresa é considerada liquida, se cumprir comseus comprcmissos nos

prazos cornPinados.

A literatura tradicinnal de Análise de Demonstrativos Contábeis tem en. .. ,. -
fatizado a utilização dos tãofarrosos índices de liquidez para medir
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essa capacidade, reforçando a idéia de que aI tos índices representam al-

ta liquidez.

Derronstrarerros, neste tópico, nao só a parcial veracidade da afinnati-

va acima, mas tambémapresentarenos situações emque valores indicam

má gestão financeira e não uma liquidez saudável.

S.I.Altos índicesnaorepresérttamrteéeSsariamérttealtaliguidez

Considerando apenas o índice de liquidez corrente (ILC) e esse co. -
no o quociente entre Ativo Circulante e Passivo Circulante, nos @

rece óbvio que umaumento no numerador, levará a umaumento no in

dtce,

o ~tivo circulante poderá ser aumentado por acréscimos feitos ao

caíxa, aos bancos ou às disponibilidades COITO umtodo, e isso,sem

dúvida r. reforçara o quadro de liquidez da empresa.

Contudo tambémpoderá crescer devido a umaumento no saldo de co!},
..

tas-a-receber , que poderá ter sua origem no:

• crescimento das vendas totais da empresa.

• aumento da proporção das vendas a prazo sobre o total das ven

das.

• maior prazo de pagamento dado aos cliente.

EXcetuandoa primeira causa, as demais representam, na realidade,

perda na posição de liquidez da empresa.

Através desse meSl1Practocfruo poderenos chegar ao caso emque uma

má venda, feita a umcliente insolvente, elevará todos os Indices

de liquidez, que computamo tItulo contas-a-receber em sua fórmula.

o item "estoques" poderá tambémesconder uma real si tuacão de };X)U
.' -

ca Lrqutdez , se compcsto por mercadorias de baixa aceitação no me!:

cado. Assim, umaelevação de estoques significará,' nestes casos,
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umamágestão de compras, comprometendoa liquidez efetiva da ~

presa.

são vários os exemplos de que, altos índices não significam, neces

sariamente, alta liquidez.

5.2. Altos índicesnãó são sempre necessários

Os manuais de ADC, ao tratar da análise do índice de liquidez ~

diata, analisa umvalor superior a 0,2 para essa relação, corro uma

mápol.It.Ica de investimento. Isso se deve a que, pelo menos em t~

se, altas aplicações emdí.sponfbf.Ltdedes são menos rentáveis (ou

mesrroimpróprias) do que.outros itens do ativo.

Quanto aos demais f.ndices de liquidez, esses autores defendem se-

rem eles os maiores possíveis .nas empresas, garantindo, COmisso,

maior segurança aos credores.

Discordam::>s,ainda que parcialmente, de tais pontos de vista. Vi-

nos empáginas anteriores, propostas de se converterem emValor

Presente I alguns componentesde índice de liquidez. Se isto for

executado e a empresa apresentar umaboa relação, próxima de 1,00

por exempâo, não terá sentido, umíndice de liquidez não ajustado,
,

oomvalores elevados.

Umaempresa bemadministrada, financeiramente, deverá estruturar

seu ciclo de pagamento e reCebimentoI de tal forma a manter um·ní

vel mínino de caixa ou de outras disponibilidades.

o cálculo dos índices a vP, pennitirá ao analista, calcular os Í!l

dices e inferir sobre a boa ou má alocação de resultados emdí.spo

nibilidades.

outra alternativa é trabalhar como conceito de "período emdesC9.

berto" ao invés de "índices de liquidez a valor presente". Essa

nova idéia é bemmenos trabalhosa do que o VP, FOr dispensar os cal

culos de desconto comcapitaliz~cão composta.
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Confonne visto no capítulo II!, definiIros período emdescoberto co

no sendo:

• Para empresa camercial=

Período Médio de Permanência de Estoques (PMPE)

+

Período Médio de C~brança (PMC)

Período Médio de Pagamento (PMP)

• Para empresa industrial=

Período ~1édiode Produção

+

Período Médio de Estocagem

+

PMC

PMP

ConceitualIrente, seria o número de dias emque a empresa tem que

se' autofinanciar, sem o auxílio dos seus fornecedores.

Claro nos parece que quanto menor esse período, menos necessidade

terá a empresa de apresentar altos índices de liquidez.

Enlpresa, cemperíodo a descoberto negativo, estão sendo cobertas

por seus fornecedores, devendo apresentar baixos índices de liqui

dez. Se apresentar altos índices, provavelmente estarão comexce!!.

50 de capital de giro, aplicados indevidamente emDisponibilidades.

Exemplificando para a Cia Exemplo, para 3l/l2/X2
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Indice de Liquidez Imediata = Di?EOnibilidades = 26906214 = 0,32

Pas.Circulante 83055847

Indide de Liquidez Corrente Ativo Circulante* = 148383299 = 1,78
Passivo Circulante 83055847

* excluidas as despesas do exerclcio seguinte.

Neste caso, tanto um Indice, corroo outro, estão com valores altos,
e poder-se-ia pensar se seriam justificáveis cama análise do pe-
r!odo em descoberto.

Vejarrns:

Sendo a EXEM?ID uma empresa comercial, calcularros o perfcdo em de!!,
coberto por:

PMPE + PMS - PMP

Caro estas informações já foram obtidas na parte 3.1. deste capft~
lo, limitar-nos~s a trancrevê~las:

dias
PMPE 280
P~ 109

26PMP

o perfodo em descoberto é o de 363'dias, ou 1 ano, o que é sem dú
vida elevado, justificando a existência de altos Indices de liqu!
dez.

Sugerimos uma pesquisa a ser realizada entre um certo número de ~
presas, para se tentar detenninar urnapossIvel correlação entre os
indices de liquidez e os perfodos em descoberto.

6. O. confronto dos dois macro-enfoques de urnaADC:
~dividamentoX' rentàbilidade
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6.1. A interdependência dos dois macro-enfoques

Desde o princípio deste trabalho,· defendenos a existência básica

de dois objetivos que norteiam a maioria das Análises de DeIronstr~

tivos Contábeis (ADC):a viabilidade de investimentos e a concessão

de crédito. Noprimeiro, o enfoque preponderante focaliza o retor-

no ou lucratividade para o primeiro caso e o risco ou endividamen-

to para o segundo.

Asaím, numaanálise de viabilidade de Invest.írrentos , estarerros mais

voltados a aspectos de lucratividade do que de endividamento (e vi

ce versa) se o objetivo for a liberação de umalinha de crédito. Na

prática, entretanto, tais enfoques não são mutuamenteexcludentes,

pois a lucratividade de umaempresa irá, muito provavelmente, sub-

sidiar qualquer decisão de concessão de empréstimos e vice versa.

Esta interdependência entre os dois macro-enfoques vem sendo alvo

de estudos sob as mais diversas formas e tenninologias, constituin

do o tão conhecido dilema do administrador:

endividamento x rentabilidade

risco x retorno

liquidez x lucratividade.

6.2. Formasde realizar este confronto

Procurar gerir umaempresa que apresente a maior lucratividade com

o menor risco, é, de longe, o maior sonho de qualquer empresâr.ío,

Nodia-a-dia, entretanto, ele terá que encontrar umponto ótimo que

cumpra a política de financiamento pleiteada pela cúpula e apres~

te o retorno máximoa esse nível de risco.

No capí tnlo lI! deste trabalho, apresentanos junto como sub-tóp,!,

co: .retorno· sobre· o .capi tal .dos acionistas I algumas conclusões

que chegamosao confrontar risco comlucratividade:
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a) a existência de umarelação direta entre eles

b) para que ~ ocorra, o custo do financiamento deve ser menor que o

retorno obtido comos recursos emprestados e medido pelo ROI.

Reproduzilros o quadro c:orrparativo, relacionando esses conceitos ,

colocando lado a lado:

Risco* Retorno sobre oPl ROI

19X1
19X2
19X3

* = Passivo X 100
Patrimônio Líquido

A literatura tradicional tem optado emapresentar este confronto

valendo-se do conceito de AlavancagemFinanceira. Conceito esse

apresentado, por nós, no capftiulo III, com o intuito de medir a

que grau, umaumento na utilização de capital de terceiros pcxleria

aumentar o retorno sobre o capital próprio.

Assim o GAF(Graude AlavancagemFinanceira) seria =

Retorno sI PL

ROI

onde o ROI seria calculado através da chamadaRentabilidade Estru

tural =

'(:LucroLÍgUidoantes IR + Despesas Financeiras) (1 - % IR)
Ativo Tótal

que seria umretorno sobre todos os capitais, inclusive os de ter

ceiros.

Un GAFmaior que 1,00 significa urnaalavancagern favorável, e menor

que 1,00, desfavorável.
I
I

.I \
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6.3. O pouco significado das relaÇÕes acima descritas

,
Apesar de tecnicamente sofisticadas, as relações sugeridas: no. tó-

pia> 6.2. pouco significam enquanto base para sólidas oonclusães

a respeito do confronto risco x retorno.

Isso se explica porque silrples relações envolvendo infonnações'~

ramente contábeis, pouco representam em ternos reais, de presente,

ou de futuro. Discute-se então o significado econêmico de ~ada V!!

lor contábil.

Para que ROI, Retorno sobre patrim5nio Liquido e mesnn taxa de ri!!

co financeiro tivessem algum significado econômíco, teríarrçs que,

pelo menos, calculá-las. sobre o tão pouco prestigiado Inventário

Geral Patrbronial ou tentando, através de alguns ajustes, reduzir

oa efeitos distorcivos que uma sistemática de Correção M:>netária
,I,

ocasiona aos Denonstrati vos, desde que aplicada através de ':índices

distantes da realidade inflacionária.

Caneça-se a perceber que toda a discussão, sobre critérios de va-

lorização de ativos (vide item 2.4.) influencia, sobremaneira, os

resultados de grande parte das relações numéricas possíveis •.

o problema está em cem::>sair desse inpasse, e calcular relações que,

emJ::x:>ranão sejam perfeitas, não caiam no outro extratO: o da inuti-

lidade total. ~ o que discutimos a seguir.

6.4. Algumas sugestões que levem a ummelhor confronto risco x retorno

Q,lalquer manual de NX;, ao abordar a sistemática de cálculo do ROI

e do Retorno sobre o Capital dos Acionistas (ou patrim5nio Liquido),

sugere sejam considerados, no denaninador, o Ativo Total Médio e o

patrim5nio Líquido Médio.

o intuito dessa sugestão estaria emtransformar uma infonnaçãode nanento em
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infonna.ção de período, dando maior significado à relação dessas can

o nmnerador Lucro Líquido, originariamente, de perfodo,

JUlgando esses ajustes insuficientes, adicionanos outras sugest8es:

Retorno sobre ô capitaldoSàClônistas· (ôusobreôPàtr~Llquido)

Fónnula original = Lucro Liquido após IR X 100
em % Patrimônio Líquido

Propostas alternativas:

Proposta 1- Retirar, do Patrirnônio Líquido, a parcela do Lucro

Líquido após IR, que se encontra nele embutida. Isso

se explica umavez que não tem sentido calcularllIl!.X~

torno sobre umcapital que inclua o lucro gerado por

esse mesrrocapital. Assim'teríarros:

Retorno sI o PL = Lucro Líquido após IR x 100
Patr .Liq. - LL apôsIR

Proposta 2 - Calcular o retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio,

bastando para isto que fizéssemos:

Patr.L.Méd.= (PL(1) ~LL.apÓsm(ll+ (PL(O)~LL.apÓSIR(O»

2

e aí o Retorno sobre o PL seria:

x IOO
Patr. Liquido Médio

..•. r=:
Proposta 3 - Não trabalhar comPatrimônio Liquido Final, nem\ckm

Médio, mas apenas como Inicial corrigido para a ~

da do final do exercício. A ele seriam acrescidas as

subscrições havidas durante o ano, em1::oracorrigidas
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mas levando-se emconta a data base de sua Incorpora

ção ao capital.

Havendodistribuição de dividendos os mesmosseriam

excluidos do PatriIrÔnio Líquido Final, porém sua coE

reção seria CX>rnpUtadaaté o nomento de sua distribui

çao.

Assim:

Retorno s/ o PL =

. LI. apôs IR (1)

PL(O)X(l+taxa inflação 1/100)+ subscrições havidas durante o

ano(l +taxa inflação 2/100)- Dividendos Distribuidos no ano

1 + taxa inflaçã03
(

100

onde : taxa de inflação 1 = variação observada no IGP-DI

no período que compreenda o

exercício social

taxa de inflação 2 = variação observada no IGP-DI

no período de !!meses entre

a data de entrada dos recursos

subscritos e a de encerramen-

to do exercício.

taxa de inflação 3 = variação observada no IGP-DI

no período de !!! meses entre

a data de distribuição dos di

videndos e a de encerramento
" .•..... "

do exercício.

Proposta 4 - Considerar caro lucro líquido, após o IR, o resultado

da seguinte operação:
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Patr.Liq.Final - [ Patr.Liq.Inicial (l+tax. inf.l) +

100

Subscrições havidas duro o ano • (l+tax.de inf1.2)
100

Dividendos distrib.no ano • (1+ taxo de inf1.3)]
100

Apurado o lucro liquido após IR, dividi-lo pelo resul-

tado de: patrinônio Liquido Final - Lucro Liquido após IR

Retorno sobre o ativo (ROI)

Fórmula original =
em%

Lucro LiquidO após IR X 100
Ativo Total

Propostas alternativas:

Proposta 1 - é semelhante à proposta 3 do Retorno sobre o patrinônio

Líquido. Ass.im, ao invés de ccnsíderarnos o ativo mé -

dio caro denaninador, utilizarerros o inicial corrigido,

acrescido dos investimentos havidos durante o exercí -

cio, corrigidos para a moedado final do mesrro, levan-

do-se em conta a data de sua incorporação.

Raciocínio análogo deve ser feito para casos de redução

dos investimentos, ocorridos durante o ~exercício.

Ass.im:

ROI= ~LL~~a~po~~s~IR~ _

Ativo Inicial 'ci+taxa 'de .'inflação] )+acrêscmos .ocor
100 -

ridos durante o ano (1+taxa de inflação2> ~ecrésci-100
mos ocorridos durante o ano (1+ taxa de inflação 3)

100

onde:

taxa de inflação 1= variação observada no IGP-DI, no

periodo que conpreende o exerci-
J

r.
I,

'I

cio social.
, i
\./
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taxa de inflação 2= variação observada no IGP-DI, no

período E. meses entre a data da

entrada dos novos ativos e a de en

cerrarnento do exercício.

taxa de inflação 3= variação observada no IGP-DI, no

período de SI meses entre a data

da venda dos ativos e a de encer

rarnento do exercício.

Proposta 2 - Se a taxa de inflação for muito diferente da variação

das ORI'N'S, cano já ocorreu em 1980 (vide capítulo v),

a alternativa acima exposta, bemcaro sua equivalente

no caso do Retorno sobre o PL, terá que ser revista,

pois precisarros compensar'tais diferenças nos elernen

tos que forem atingidos pela correção irreal.

Nesta. hipÓtese, os daronstrativos seriam corro que dis
- -

secados, recalculando-se a Correção funetária pelo

IGP, ao invés da ORI'N, obtendo, por consequinte, novos

valores de Ativo Permanente e de Patrimônio Líquido e

de Lucros. Tais providências não conseguiriam recupe-

rar, entretanto, as diferenças constatadas em exerci

cios passados, que chegama representar valores signi

ficativos, caro provaremos no 'prôxíno capítulo.

RisdOPinancéiro

Fórmula original
ern% = ( Passivo )

Passivo + PatrilrÔnio Liquido
x 100

J ~

ií
/ (

Propostas ou observações adicionais: I

V
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a) Para enpresas que possuamResultados de Exercícios Futuros (iRE':F)

significativos, esse montante fará parte do Patrim5nio Líquido
, ·1

para efeito do cálculo do "risco financeiro". Isso porque lo·1
I

REFé mais prôxíno do conceito de capital próprio que de capi -

tal de terceiros, pois representam recursos recebidos por oonta

de bens e serviços que serão completados, no futuro, por força

de umcontrato irretratável.

Alguns analistas, entretanto, optam por considerar o REFCCllO

pertencente ao Passivo, quando há indíc.ios de que a obra emex~

cução, a que se refere o saldo do REF, está mais perto do seu

inicio do que do seu término. Nesta fase inicial, argumentam a

existência de mais oampromissose obrigações que de direitos a

umlucro. Portanto seria preferível considerar tais recursos co

mooriginários de capital de terceiros.

b) Para empresas que optem por realizar urnaReavaliação de Ativos,

para, dentre outras finalidades, atualizar o valor de seu Ativo

Permanente acima dos índices oficiais de Correção M::metária, apr~

sentarão, "riscos financeiros" menores emporcentagem, que aque-

les anteriores à realizaçãb.

Amesmaconsequência é observada nos resultados do ROIe do Re

torno sobre o capital dos acionistas.

c) Unamelhor avaliação do "risco financeiro" e dos retornos des-

crf.tos dar•..se~, caso seja possí.vel executar-se umInventário

Geral Patrinnnial, nos moldes sugeridos pela teoria de Vertes.

(31)

(31) VERTES, Mexa.ndlte - Vup.f.a. Conta.b-Uida.de GeJUtf. - op. cito
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6.5. un exemplo nurnéricódó Córifrontó riscó.x retorno

Para avalia.rrros melhor o oonfronto risco x retorno e suas oonse

quentes interpretações, houvenos JX>rbemaplicar sobre a Cia.

Exemplo, o cálculo das relações tanto pela forma tradicional ,

quanto aquelas JX>rnós sugeridas.

Assim, poderenos denonstrar até que ponto valeria a pena o ana-

lista dispensar um " Ll tempo" adicional, para prcx:1uziroon -

clusões, as mais próximas possíveis do "real" inatingível.

a) cálculo pela fónna tradicional

Can base nos valores apresentados pela Cia. Exemplo, referen

te aos exercícios encerrados em 3l/12/Xl e 3l/1e/X2 teremos:

Risoo Financeiro= ( Passivo ) x 100
Passivo + Patr. Liquido

Para 3l/12/Xl = ( 55.894.961 ) x 100 = 57,91%
96.504.439

Para 31/l2/X2 = ( 192.955.583) x 100 = 63,79%
302.450.440

Retorno sobre o Patr. Líquido= LucroLiq.aFÓs IR x 100
Patr. Líg.

329.183Para exercício 19X1= -.....;..;.~=;.....x 100 = 0,81%a.a.
40.609.478

Para exercício 19X2= 1.106.154 x 100 = 1,01%
109.494.857

a.a.

ROI = Lucro Liquido arx?s IR x 100
Ativo Total

Para exercício 19X1= 329.183 x 100 = 0,34 a.a.
96.504.439

Para exercício 19X2= 1.106.154 x 100 = 0,36%
302.450.440

a.a.
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Colocando estes três índices emnossa tabela teremos:

%

Risco Ret. si PL. ror

19X1 57,91 0,81 0,34
19X2 63,79 . 1,01 0,36

Concluirros que, apesar do aumento de risco ter levado a um

aumento da rentabilidade sobre o capital dos acionsitas, es

se se encontra emníveis bastante baixos; abaixo dos 6%, roi

nino admissível para umempreendimento sem risoo.

Da análise desses valores evidencia-se que a Cia Exemplo é

umaempresa inviável sob o ponto de vista econômioo.

A título de exercício, poderíarros calcular o Grau de Alavél!!

cagemFinanceira (GAF)que nos exigiria a obtenção da Renta
, -

bilidade Estrutural.

Retorno sobre oPLAssim, GAFseria = ~;::.;;;;:;::.;:=-.~::::::::.::....=;....;:..=. _

Rentabilidade Estrutural

Onde

(Lticrolíct~árttesrR+DeSp~Fi.nànc.) (l..;.%m)x100Rent.Estrut.=
Ativo 'Ibta1

Para exercício 19X1= (432.008 + 9.454.079) (O,65)x 100= 6,65%

96.504.439

Para exerclcio 19X2= (1225632+ 44320315) (0,65)x 10Ó= 9,78%
·302.450.440

e portanto o GAFseria:

0,81Para 19X1= = 0,12
6,65

Para 19X2= 1,01 = 0,10
9,78
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o que vema comprovar, corro na tabela da página anterior, um

resultado desfavorável.

A empresa emquestão, pelo seu baixo ROI, não está apta a

trabalhar commais capital de terceiros, o que viria a dtmi-

nuir, cada vez mais, o retorno sobre o capital dos acionis -

tas.

b) cálculo pelas ·fótmúlas ·propostas

Se calculássemos as relações de retorno pelas fórmulas pro-

postas, vejanns a que outras conclusões chegarIanns:

• Retorno sobre o capital dos acionistas;

Resultado pela fórmula tradicional

19X1 - 0,81 a.a.

19X2 - 1,01 a.a.

•• Proposta 1 = Lucro LIquido· apÓs IR x 100
Patr.LIq.- LL.apÓsIR

19X1 = 329.183 x 100 = 0,81 a.a.
40.280.295

19X2 = 1.106.154
108.388.703

x 100 = 1,02 a.a.

•• Propostia 2 = Lucro LIquido apôs IR x 100
(Patrim5n. Líq. - LLapôs IR) *

* médio

19X2 = 1.106.154
74.334.499

x 100 = 1,48% a.a.
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•• Proposta 3 =

LI.aF§s IR (1)
PL(O)x(l+ taxa infl.l) +subscrições x(l+taxa inf.2)- div.

100 100
distr. x ..(1+ taxa infl.3)

100

Supondo-se que em X2 tenha havido:

• Distribuidos 2.000.000 em dividendos em 22/05
• Subsdcrições em dânhe.í.ro no valor de 22.000.000 em 19/10

E que:

•O Patrimônio Liquido Inicial tenha sido 40.609.478
0Vide Quadro n9 3)

·O Lucro Liquido após IR de X2 = 1.106.154
(Vide Quadro n9 4)

• IGP-DI ~ dezembro 19X1 = 100
dezembro 19X2 = 220
maio 19X2 = 151,05
outubro 19X2 = 208,50

Terianos:

• correção do patrimônio liquido inicial
40.609.478 x 2,20 --. 89.340.851

• correção da subscrição
22.000.000 x 1,055 ---..+ 23.210.000

• correção da distribuição de dividendos:
2.000.000 x 1,4564 ~ - 2.912.800

109.638.051

onde o retorno seria:

1.106.154 100 - 1 .OO~----- x -, o a.a.
109.638.051
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••, Proposta 4 - Baseia-se emalguns resultados obtidos pela

proposta 3

Confonne irerros verificar, a empresa, neste caso emes~

cial, apurará umprejuízo, pois o Patri.n:ônio Líquido In.!,

cia1 oorrigido, mais os ingressos e menosos egressos d~

vidamente corrigidos, serão superiores ao Patrimônio Li-

quido Final.

Assim:

Patrimônio Liquido Final 109.494.857

Patr. liquido Inicial Corrigido 89.340.851

SUbscrições Corrigidas 23.210.000
+

Dividendos Corrigidos 2.912.800

Lucro Líquido apÓs IR (143.194)

Portanto o retorno será:

___ ..:;;(l~4.;.:;3:..:.•..::;1.:::-94.;;.:):....-__ = _ 0,13% a.a.
109.494.857 - (143.194)

Tanto o analista interno, corroo externo teriam acesso aos

dados necessários para o cálculo do Retorno sobre o Patri-

rrônío Líquido conforme as propostas 3 e 4, através das c~

madas Derronstrações Financeiras Principais, emespecial da

Derronstração das Mutações do Patrir05nio Líquido, que forn~

ceria os rrontantes de dividendos e subscrições. As épocas

desses eventos e outras informações oomp1ementarespoderiam

ser obtidas através das Atas das Assembléias Gerais.
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• Retorno sobre o ativo

•• Propostia I =

LLapós IR

Ativo Inicial {l+taxa de inflação 1) + acréscimos ocorridos
100

durante o ano (I + taxa de inflação 2) - decrésci.mJs ocor-
100

ridos durante o ano (l + taxa de inflação 3)
100

SUgerimosalgo semelhante à proposta 3 do Retomo sobre o Pa

tri.m5nio Líquido, acrescentando, ao Ativo Inicial, todas as

alternativas ocorridas durante o exercício e corrigindo-as

em função das respectivas datas de entrada ou salda, Esse PI'9.

cedimento,entretanto, só seria possfvel, ao analista interno,

umavez que o externo não obteria esses elementos e muito J;X)~
sivelmente, nemmesrrotempo teria, neminteresse de sofisti-

car seus cálculos a esse nível.

Proposta 2 •..Recalcular os valores do Lucro Liquido apÓs

o IR e Ativo, levando-se emconta não os Indi.ces de corr~

ção nonetârfa e sim os de inflação ~ se estes Se nostirarem

.. muito diferentes daqueles.

7. Conclusões do Capítulo

Este capítulo inicia a Parte II de nossa nonografia que visa, disCutir

algumas das dificuldades que o analista de derronstrat.ívos oontâbeisen

contra, para a realização de umbomtrabalho: quer sobre o prisma pro.:!

pectivo, quer sobre o retrospectivo.

Um dos primeiros questionamentos que nos fazerros é a respeito da éOnfi~
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bilidade que poderíanns depoaí.tar , sobre as conclusões chegadas através

de simples aplicações das técnicas mais conhecidas, sobre as infonnações

contábeis listadas nos dennnstrativos "financeiros". Chamannsa atenção

do leitor para a maior limitação da Contabilidade a nosso ver: Amesma

apenas registra valores contábeis. E ai valeria a pena se colocar: Qual

o significado econômicode cada valor contábil? Que se transfonnaria em

lUTIprocesso de discuti veis soluções, lUTIavez que diferentes critérios

de valor disputariam a preferência do analista.

Outro questionamento colocado, é proxirro ao ant.erior poí.s indaga: Qual

o significado financéiro de cada valor contábil? Uma vez que nos demons

trativos e mesmoem fórmulas tradicionais de análise são adicionados

semmaiores ressalvas, parcelas comdiferentes éJX>Casde realização. su

gestões foram feitas, para considerar ainda que coma.lqumasimprecisões

tais diferenças.

Discutinos em seguida, a importânCia relativa de se ter elevados indi-

ces de liquidez, rrostrando até que limite "verdades maiores" do passado

poderiam ser questionadas pelos analistas.

Finalizanns apresentando sugestões alternativas de se promovero cálcu
. -

lo do ROI, do Retorno sobre o Capital dos Acionistas e do Risco Finan-

ceiro, levando emconta novos enfoques, .que apresentariam sob certos

aspectos, valores mais "reais" para a realização inclusive de um malhcr

confronto endividamento x rentabilidade .
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A SIS'I'EMÂTICADE CORREX:'ÃOj\{)NEI'1ffirA E ALGUNS DE SEUS EFEI'roS DIS'IORCIVOS

1. Introdução

2. Os fundamentos legais da Sistétnática da Correção MJnetária do Balanço

2.1. Lei 6404/76 - art. 185

2.2. DL1598/77 - Seção rv

2.3. INSRF - 071/78

3. Os dois significados da Sistemática:

3.1. o tradicional;

3. 2. o econôJ:[lico-financeiro.

4. Principais críticas:

4.1. ao índice ORTNi

4.2. ã sistemática contábil:

4.2.1. tributação de ganhos não realizados;

4.2.2. não-correção do lucro gerado durante o exercício;

4.2.3. não-correção dos estoques.

5. Críticas secundárias:

5.1. sociedades de economia mista;

5.2. resultado da Correção~bnetária - (operacional ou não?);

5.3. Patrim5nio Líquido Negativo - (correção ou não?).

6. Conclusões do capítulo

Apêndice E - Contabilidade emORI'N
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1. Introdução

Nesse capitulo, nosso objetivo é a análi.se dos principais efeitos disto!,

civos que a atual Sistemática de Correção M:>netáriade Balanço tem pro _

vocado. Distorções essas observadas através de falhas e de limitações

ocasionadas pela produção de dados excessivamente afastados da real ida _

de.

Inicialmente, apresent:anos os fundamentos legais emque essa Sisternátiea

se alicerça. Assim, partindo de seus textos legais e das práticas contá-

beis, desenvolvenos suas possi veis interpretações para, em seguida, apon

tarmos as principais criticas, limitações e efeitos que poderão acarre-

tar oamessas distorções emumaAnálise de Demonstrativos Contábeis.

Concluindo,cit:anos limitações outras, especialmente vinculadas a defini-

ções, ou a indefinições, dos textos legais, mas que, ainda assim,podem

levar-nos a inferências futuras muito distanciadas de uma faixa de erro

tida .comoaCeitável.

tb apêndice, ex};XJITOsas linhas gerais de umacontabilidade emORTNi que

vemencontrando vários adeptos em sua defesa corro alternativa contábil,

que englobaria, inclusive, a atual Sistemática de Correção Monetária,

complementando-a.
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2. Os fundamentos leqais da SistéInãtica de COrreção M:>netáriado Balanço

Numaeconomia altamente inflacionária; COITO vemse apresentando a bras.!

leira e, emespecial, nos ú1tinos anos, pouco ou até nenhumsentido te-

ria urnaanálise horizontal, se os valores de nomentos ou períodos não ."

fossem ajustados para umamesmadata base, conforme sugeriJros no capítu
. -

lo lI.

Pelas mesmasrazões, pouco significado real teriam, os nontantes regis-

trados emvalores históricos, que pertence à parte permanente dos Balan-

ços, urnavez que, JX)rdefinição, compÕem-sede i tens de investimento e

de financiamento pouco mutáveis.

Dever-se-ia, então, desenvolver uma.sistemática, que procurasse trazer

para a mesmadata base, os valores: permanentes, a longo prazo e circu-

lantes de uma.empresa, de forma a dar maior significado à sarnade grupos

ou subgrupos patrinoniais.
'.

O legislador brasileiro vem, há muito tempo, apresentando sistemáticas

de COrreção M:>netária, apr írroradas , quer através de sugestões e críti _

cas formuladas pela classe contábil, quer por experiências internacionais

ou ainda JX)restudos específicos no assunto. (v.g. Correção M:>netáriado

Ativo ImJbilizado, de Reserva para Manutençãodo Capital de Giro PrÕprio

etc. )

2.1. A sitemática atual foi implementada pela Lei 6404/76, a Lei das So-

ciedades por Ações, que reza em seu artigo 185:

"Nas denonstrações financeiras deverão ser considerados os efeitos

da modificação do poder de compra da moedanacional sobre o valor

dos elementos do patrimônio e os resultados do exercício.

§ 19 - Serão corrigidos combase,nos índices de desvalorização da

moedanacional reconhecido pelas autoridades federais:

a) o custo de aquisição dos elementos do ativo pennanente, inclusi

ve os recursos aplicados no ativo diferido, os saldos das contas
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de depreciação, anortização e exaustão e as provisões para per_

das;

b) os saldos das contas do patrim5nio liquido.

§ 29 - A variação nas contas do patrim5nio lIquido, decorrente de

correção rronetâria, será, acrescida dos respectivos saldos, cem ex-

cessão da correção do capital realizado, que constituirá a reserva

de capital de que trata o § 29 do artigo 182.

§ 39 - As contra partidas dos ajustes de correção monetária serao

registradas emconta cujo saldo será rorrputado no resultado do exeE

cicio" •

Exemplificando de uma forma bastante simples essa sistemática, te-

rlarros: ,



• 149 •

- Balanço do Início do Exercício - Em 3l/l2/Xl

BalanÇó Patrinonial
em 3l/l2/l9Xl

ATIVO PASSIVO

Circulante 800 Circulante 700
Realizável a L.P. 200
Pennanente 1.500 PATRIM')NIO Lta;mo

Capital Social 1.600
Reserva de Lucro 200

2.500 2.500

- Denonstrati vos Contábeis do Final do Exercício - em 3l/l2/X2 antes da
aplicação da sistemática da Correção Monetária.

Balanço Patrinonial
em 3l/l2/l9X2

ATIVO PASSIVO

Cisculante r , 5.000 Circulante 5.200
Realizável a L.P. 1.000
Pennanente 1.500 PATRIM'mIO LtQUroo

Capital Social 1.600
Reserva de Lucro 200
Lucro do Exercício 500

7.500 7.500
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Demonstração de Resultados do Exercícióde 1/01 a 31/l2/19X2

Vendas Líquidas 4.000

(-) CMJ 3.000

Lucro Bruto 1.000

(-) Desp. Operac. 500

Lucro Líquido 500
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- Indice de desvalorização da moeda nacional

Medido pela variação nas ORTN'Sde dezembro de 19X1e 19X2igual a 80%.

índice de 1,8.

A aplicação da Sistemática de COrreção Monetária regida pelo artigo 185

atingiu as contas pennanentes (de ativo e de patrinÕnio líquido) iniciais,

tzazendo-as à rroeda de poder aquisitivo de dezembro de 19X2, através do

Parte-se do pressuposto que,durante o ano, riãohouvealterações físicas nas

contas pennanentes, caro comprovamos balanços.

Desse nodo.. os lançamentos contábeis seriam:

[ D.
Resultado da COrreção MJnetária - 1.440

2 c. Reserva de Capital - 1.280 (1.600 x 0,8)

Reserva de Lucro 160 200 x 0,8)

[ D. Resultado do Exercício - 240
3 c. Resultado da COrreção Monetária - 240

Consequentemente, após os lançamentos de COrreção MJnetária, os denons-

trativos contábeis finais seriam:
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•

) "I •.'
Demonstração de Resultados do EXercício - de 01/01 a 31/12/19X2

\
'\

Vendas Liquidas 4.000
(-) CMV 3.000

Lucro Bruto 1.000
(-) Desp. Operacion. 500
(-) Resultado C .M. 240 I\/Lucro Líquido 260 .~

Balanço Patrimonial em 31/12/19X2

ATIVO PASSIVO

Circulante 5.000 Circulante 5.200
Realiz. a L.P. 1.000
Pennanente 2.700 PA~NIO L1QUIOO

Capital Social 1.600
Reserva de Capital 1.280
Reserva de Lucros 360
Lucro do Exercício 260

8.700 8.700
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Complementame texto legal básico, isto é, e artigo. 185 da lei 6404/76,

es seguintes assuntos:

2.2. seção. IV - de Decrete lei 1598 de 26/12/77

Esta seção. abrange váries aspectos da Correção.M:Jnetária desBalan-

ços, distribuídes entre es artiges 39 a 57. Em linhas gerais, são. de!

lineades es seguintes:

• Disposições Gerais:

Dever de corrigir - artigo. 39 - repete a sistemática básica e

define concei tes caro e de. exercfcío. da correção, e da correção.

rronetária de balanço intennediárie e eutros.

Base e Métodes de Correção. - artigo. 40 - define a base caro sen

de a variação. das ORTN'S e discute es métodes de correção.•

•• Registre de Ativo Pennanente - artigo. 41 - insiste que seja fei

to umcontrole individualizado. de cada bemeu direito. pertinen

te a este grupo.

• Correção.Mediante Razão.Auxiliar em ORTN (umdes métodes de corr~

çãe)

Razão.auxiliar emORTN - artigo 42 - define e mêtodo e sua pe-

riodicidade (mensal .ou trirnestra+).

Transposição para e Razão.Auxiliar des Lançamentesda Escritu-

ração .,..artigo. 43 - explica a conversão de cruzeiros para ORTN

e více-versa, para os casos de aquisição. eu baixa: de investi-

mentos, ativo diferido. e patr:i.rrônie Lfquído,

Baixa de Bens de Ativo Imobilizado. - artigo. 44 - semelhante às

instruções dadas no artigo 43, porémespecffdcas às peculiari-'

dades des ativos imobilizados, comsuas depreciações e exaus -
11.'\ :<
I
I

J

tões.
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Quotas de Depre~iação, A!rortização e Exaustão - artigo 45 _

controladas na base de ORTNe convertidas para cruzeiros no

rrornentodo lançamento contábil.

Correção do Balanço - artigo 46 - diz dos saldos que por oca-

sião do levantamento do balanço, serão convertidos emcruzei-

ros.

I

. Correção Direta dos Saldos das Contas (outro métodode correção) I

Coeficientes de correção - artigo 47 - determinados através da
!:

divisão do valor nominal de umaORI'N,no mês do balanço, pelo

seu valor nominal na época do valor a corrigir.

Determinação do saldo corrigido das contas - artigo 48 - será

o saldo inicial corrigido, mais ou menosa correçâo dos acrés

cimos e decréscimos efetuados durante o exercício.

Baixa de bens do ativo imobilizado - artigo 49 - o valor do

bembaixado durante o ano não 'serâ corrigido além da data do

balanço do exercício anterior, semelhante será o procedimento

utilizado para as depreciações.

Quotas de depreciação, am::>rtizaçãoe exaustão - artigo 50 -

feitas emORI'Ne convertidas para cruzeiros pelo valor médio

da ORTNdo exercício da correção (anual ou trimestral). Os bens

adquiridos, durante o exercício, serão depreciados proporc.íonalrren

te ao númerode meses que falta para o término do exercício. '

. Tributação do Saldo Credor da Conta de Correção funetária.

Tributação na reavaliação - artigo 51 - a parcela não realizada

poderá, opcionalmenteI ser diferida.

Lucro Inflacionário - artigo 52 - é"o saldo credor da conta de

correção monetária ajustado pela diminuição das variações e das

correções monetárias pré-fixadas e computadasno lucro do exer

cício" .
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Lucro Inflacionário Realizado - artigo 53 - Define as normas
rara se determinar a parte do lucro inflacionário que foi rea
lizada tomando como base a realção percentual entre os im5veis ••
vendidos e os disponíveis à venda durante o mesmo exercício.

Disposições especiais:

Sociedades de economia mista e empreendimentos florestais _ ~
Itigo 54 - "podem limitar a correção rronetária do ativo permanen,

-!

te, ao rrontante necessário para compensar a correção das con-
tas do patrim5nio líquido, as sociedades de economia mista, des
de que autorizadas pelo ministério que as vinculem. Os empree~
dimentos florestais, não computarão os acréscirros de correção
rronetária no lucro real, sendo esta contrapartida considerada
reserva de capital utilizável apenas para absorção de prejui-
zos" •

Correção especial do irrobilizado em 1978 - artigo 55 - apres~

• Disposições transitórias:

ta as nonnas, seguidas em 1978, a fim de que as empresas adap-
tem a sistemática anterior à nova, ora sugerida.

Participações Existentes na Abertura do Exercício iniciado em
·1978 - artigo 56 - idem ao parágrafo anterior.

Disposições Diversas - artigo 57 - complementa as instruções
de adaptação à nova sistemática, destinando os saldos das anti
gas correções monetárias do Ativo Permanente e da Reserva de
Manutenção de Capital de Giro Próprio, para se acurmllarém às
reservas de capital.

2.3. Instrução Nonnativa n9 Onda Secretaria de Receita Federal de
29/12/78

Esta Instruçâo normat.íva, com seis seçoes, estabelece algumas normas
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para a Correção Monetária (CM)das Dem::mstraçõesFinanceiras das

Pessoas Jurídicas, contribuintes do Imposto sobre a Renda•

••....As seçoes e seus pontos principais sa:o: i
I

I,:",Disposições Gerais.,.. definem, basicamerrtn, as empresas obrigadas ~

a seguir a Sistemática da Correçao funetária, a época da corre- i
"I

Çãb; conceitua: "exercício da correção", as dennnstraç8es finan-II

ceiras a corrigir, as contas sujeitas à correção, a base e os mé'

todos utilizados.

Alémdestas definições básicas, esta seçao expoe, emdetalhes,

critérios de classificaçãb das contas que compSemo Ativo P~-

nente e o patrim5nio LIquido, que são os grupos sobre os quais

correção incide.

Destacarros abaixo, três aspectos fundamentais para nossas dis- I,
cussoes:

. "o contribuinte que levantar balanço intermediário, no curso do i
"

iexercIcio social, poderá, opcionalmente, corrigí-lo m::metária- :1

mente nos termos desta Instrução Normativa.

I
. considerá-se balanço intermediário, para efeito do sub-item an , !

terior, aquele que a pessoa jurídica levantar semestralmente, - , II

ou emperíodos menores, por força da disposição legal, ou em

virtude de dí.spcs.íçâo estatutária, de contrato social ou de ato

constitutivo ou por deliberação dos órgãos da administração .

• entende-se por exercIcio da correção, o período compreendido

entre o último balanço-anual ou intermediário-corrigido e o ~

lanço- anual ou intermediário - emque se procede a correção,

seja qual for a sua duração."

II- Correção Mediante RazãoAuxiliar emORTN- explica cornoproceder

para aplicá-la l.ID1a vez que é umdos métodos possíveiS de correção

monetária. Aborda situações como: acréscimos e baixas nas contas
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a serem corrigidas, sugerindo corro lidar comdepreciação, exaus

tão e amortização, etc.

N- Tributação do saldo Credor de Correção M:metária - expbe os cri

térios para diferir a tributação do Lucro Inflacionârio (Saldo

credor de CM)e define normas para a determinação do rrontante

deste lucro {nãorealizado no exercício e qüe será o valor a ser

diferido) .

III- Correção Direta dos Saldos das Contas - idem ao anterior, pois é

o outro método de Correção Monetária.

v- Disposições Especiais - repete as instruções dadas no artigo 54

do DL1598/77 já mencionado, referente às sociedades de econo _

mia mista.

VI- Utilização dos Mapasde Correção ,...explica, emdetalhes, o pr~

chimento dos Mapasrrodalos 1,2 e 3, reproduzidos ao final daque-

La instrução, base para o cálculo da correção rronetária, tanto

pelo método do saldo direto das contas, quanto pelo razão auxi-

liar emORI'N,corropara as quotas de depreciação.

3. Os dois significados da Sistemática

Apresentamosdois significados que pcx:1em,cada umà sua naneira, jus-

tificar a razão de ser da Sistemática de Correção Monetária, aplica-

da segundo os critérios definidos no art. 185 da Lei 6404/76 e exem-

plificadano tópico anterior. são eles:

3.1. o tradicional

3.2. o econômico-financeiro
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A simples aplicação do índice de Correção Monetária do exercício, sobre

os valores do Patrimônio Líquido e Ativo Permanente constantes do Bal~

ço Inicial e o lançamento do valor da diferença obtida entre ume outro

emcontas de resultado do exercicio, seria explicada como:

3.1. Significado tradicional

Para0 Ativo Permanente - visa a atualização de seu valor ini-

cial, umavez que, possivelmente, os valores ali registrados de-

vemacompanhar, em tenros reais, no mfnírro , a correção monetária.

Comefeito, manter tais rrontantes registrados sob o critério do

custo histórico, tira-lhes o significado de atualidade, elemento

preponderante do Balanço Patrirronial.

Para o Patrimônio Líquido leva, também,a umaatualização de

seu valor inicial, pois a correção rronetaria do capital próprio,

deve ser encarada comoumcusto de capital para os acionistas,

umavez que, para nada ganhar e nada perder, o Patrimônio Líqui-

do Final deverá ser igual ao Inicial mais a Correcão Monetária.- ,

. Desse rrodo, corrige-se o Ativo Permanente.para atualizar o seu v~

lor e registrar um"ganho"que a empresa obteve pela "valorização"

de seus ativos. Corrige-se, também,o Patrimônio Líquido,para ~

tualizar seu valor e registrar uma "perda" de poder aquisi ti vo

que esse capital próprio representa para os acionistas. Compensa-

se aquele "ganho" comessa "perda" e o excesso de um, emrelação

ao outro, é encerrado no resultado do exercício.

Este significado tradicional vemsendo comumenteapresentado aos

usuários, de formação não-contábil, que geralmente, questionam o

porquê dos procedimentos descritos no art. 185 (Lei S/As).
\.

A explicação, assim apresentada, nao contém inverdades, mas limita

o alcance das análises que possam, por ventura, advir, do examedes

sa questão.
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Superando o âmbito puramente justificativo da abordagemtradicional,

surge o significado que houvemospor bemdenominar: econômico-finan-

ceiro.

3.2. Significado econôrnico~financeiro

Segundoesse enfoque, o Balanço Patrirronial está dividido nas qua-

tro partes, expressas no gráfico abaixo:

ATIVO
M)NF.I'AAIO

PASSIVO

r-DNErÂRIo

ATIVO
NÃO-M:>NEI'ÁRIo

PASSIVO

NÃO-MJNET1\ru:o

O critério rronetário corresponde, tanto no ativo corro no passivo,

aos bens e obrigações realizados exigidos pelos valores registra-

dos, correspondentes à rroeda vigente na ocasião.

O critério não-monetário diz respeito aos ativos e passivos nao ne

cessariamente realizados ou exigidos a curto ou longo prazo, e que,

portanto, não estão vinculados à expressão rronetária daquele nrmen-

to.

Itens não-monetários: o ativo pennanente e o patr.irrônio líquido.

Itens rronetários: os ativos e passivos circulantes e a longo prazo.
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Segundoesse enfoque, os itens ativos e passivos, quando expostos

à inflação sofrem os seguintes efeitos:

=

PASSIVO

M:>NEI'ÁR!o

+

ATIVO

M)NEl'ÂRIo

ATIVO

NÃQ-M)NEl'ÂRIo

PASSIVO

NÃO-M)NEI'ÁR!o

=

Vejarros:

- os ativos rronetários perdempoder aquisitivo;

- os passivos rronetários ganhampoder aquisitivo;

- os itens não-rronetários estão protegidos dos efeitos da inflação.

Portanto, emépocas de inflação, ter dinheiro emcaixa, representa

umaperda, que pode ser compensadacomurnarentável aplicação em

"open rnarket", por exemplo. Financiar clientes, manter estoques etc.

traz um custo financeiro adicional àquele pago na obtenção desses

recursos.

Analogamente, nestas épocas, dever pode representar umganho, desde

que o custo dessa dívida fique aquémda inflação. Então, ao rnesno

tempo, emque a empresa registra umpagamentode despesas financei.

ras, deverá computar o ganho que está obtendo por ter dívidas em

períodOS de inflação.
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Investir emativo permanente (não-monetário) protege da inflação,

urnavez que, pelo menosem tese, ativos físicos tendem a ter seu v~

lor automaticamente registrados emternos reais, na mesmaproporção

que a correção monetária .• Esta atualização automática entretanto,

não equivale, na maioria das vezes, a urnaaproximação ao valor ver

dadeiro do ativo, que pode, por exemplo, estar cotado, no mercado

por valores bemacima ou bemabaixo~

Financiar ativos cemcapital próprio (não-monetário) neutraliza os

efei tos da inflação, pois seu custo e seu ganho se equivalem con~

bi1mente.

Segundoesse enfoque econômico-financeiro, a sistenática propugnada

no art. 185 da Lei 6404/76 teria seu significado descrito como:

• Correção do Ativo Permanente - representa, comrestrições a. at~

lização da expressão monetária dos recursos investidos neste item.

Correção do Patrim5nio Líquido - representa, também,atualiza-

ção da expressão monetária das origens de capital próprio.

.O excesso da correção do patrim5nio Líquido sobre a Correção do

Ativo Permanente, ou vice versa, é apresentado corro um artifício

para compensar a diferença existente entre perdas e ganhos que os

itens monetários sofreram por estarem expostos à inflação durante

o ano.

Valendo-nos do exemplo numérico apresentado no i tem anterior tere-

rros:

• no significado tradicional - o resultado devedor da Correção Mo-

netária de Cr$ 240, equivaleria à diferença entre o custo de opo!,

tunidade (80%) do Patrim5nio Líquido no valor de Cr$ 1440 (1800 x

0,8) e o ganho que a empresa obteve pela valorização de seus ati

vos permanentes no valor de Cr$ 1200 (1500 x 0,8)
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• no significado econômico-financeiro - este mesmoresultado deve-

dorde Cr$ 240 seria interpretado COIroa diferença entre a perda

de ·poder aquisitivo sofrida pelos ativos monetários de Cr$ 1000

e semelhante ganho obtido pelos passivos monetários de Cr$ 700,

por terem ficado expostos ã inflação de 80%registrada no ano de

19X2. Podemosobservar que, os ativos monetários perderam Cr$ 800

(1000x 0,8) e os passivos monetários ganharamCr$ 560 (700 x 0,8)

obtendo-se o resultado de Cr$ 240, que é numericamente idêntico,

graças ã estática patrimonial, ao resultado que se obteria entre

a correção do Patrimônio Líquido deduzida da COrreção do Ativo.

Pennanente, tal COIrofoi exposto no Significado tradicional.

Em ambosos significados, os acréscimos registrados, tanto nas

contas de Ativo Pennanente comonas de Patrimônio Líquido, são in

terpretadas comosimples atualização da expressão monetária, uma

vez que, por serem tanto origens comoaplicações comcaracterís-

ticas fixas, não têm seus valores frequentemente renovados como

os itens circulantes e mesmoos a longo prazo.

A comparação entre as interpretações dadas a esses dois signific~

dos iniciais é extremamente importante, umavez que, ao analista

de demonstrativos contábeis, resta sempre a tarefa de bemcompreeg

der o conteúdo das peças analisadas para daí tentar inferir algu-

ma coisa sobre suas possíveis tendências.

A literatura especializada, vez por outra, apresenta afirmações

- empresas que têm Patrimônio Líquido > Ativo Pennanente - te

rão perdas coma Correção Monetária.

- empresas que têm Patrimônio Líquido c:::::: Ativo Permanente - te

rão ganhos coma COrreção M:metária, e deverão ser compreendi-

das e não, simplesmente, aceitas ou decoradas.
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As afi1:ma.ções que vínhanos desenvolvendo, poderão ser melhor visua

lizadas pelos esquemas abaixo:

. patrim5nio Líquido > Ativo Pennanente

AM PM

AP PL

Se o Patz.írrôní.o Líquido (PL) for maior que o Ativo Penmnente (AP),

o Ativo r.t:>netário (AM)será maior que o Passivo r.t:>netário (PM)e,

portanto, a empresa terá maiores perdas do que ganhos coma infla

ção, uma vez que ativos rronetários, expostos a ela, perdem, enqt.la!!

to os passivos rronetários ganham.

. patrim5nio Líquido ~ Ativo Permanente

AM PM

AP PL
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Se o PL <:: AP, o AM <:PMe a empresa terá maiores ganhos do

que perdas, pelas expoaíçôes desses itens rronetários aos efeitos

da inflação.

Neste tópico, apresentamos as principais críticas que a atual Sistemát,!,

ca de Correção MJnetária vemsofrendo por estudiosos, errpresários e p~

fissionais da contabilidade. As observações geralmente levantadas por e.ê.,

se grupo de interessados, dizem respeito nã.o só à sua sistemática, corro

tambémaos critérios de obtenção do chamado!ndice de Correção MJnetária

e, emvárias ocasiões, revela não refletir, adequadamente, a inflação

do períodO éfu análise.

4. Principais Críticas

Optarrospor apresentar as principais críticas, dividindo-as em:

. Críticas ao índice ORTN

. Críticas à sistemática contábil

4.1. Críticas ao índice ORTN

o retro descrito artigo 185 da Lei 6404/76 menciona em seu texto:

"Nas dem:mstrações financeiras, deverão ser considerados os efei-

tos da m::x:lificaçãodo poder de comprada moedanacional .••.•. " ,

COITO sendo o objetivo maior a ser atingido; quando da aplicação da

sistemática de correção rronetária da forma comoa própria lei obri

ga.

Dentro dos vários índices gerais de que dispomos no Brasil, acred,!,

+arros"queo !ndice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-

DI), calculado e divulgado mensalmentepela Fundação Getúlio Var -

gas, seja umdos mais adequados, para aferir essa m::x:lificação.En-

tretanto, nossa legislação comercial e tributária optou por obrigar

as empresas a se basearem na variação das Obrigações Reajustáveis
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do Tesouro Nacional, as chamadasORI'N'S, corro sinônino da rrodifica

ção de poder aquisi ti vo. Essa exigência aparece emvários textos

legais, corrona Lei 6423/77 ou no próprio Decreto Lei 1598/77 em

seu artigo 40.

As consequências práticas dessa exigência legal estão sendo senti-

das, emmaior ou menor escala, nos exercícios emque a Correção·~

netária se distancia mais ou menosdo medidor oficial da inflação:

o IGP-DI.

Saberrosda dificuldade de se aferir comprecisão a inflação, mesrro

segundo a variação no IGP-DI. Assim, utilizando umoutro índice,~

no a ORI'N, emmédia inferior ao primeiro, tererros refletido, nosd~

nonstrativos contábeis, umaconsideração a menosdos efeitos da rre.

dificação do poder de comprada rroeda, Esse processo fará comque,

praticamente todos os índices e relações apuradas sobre tais de -

nonstrativos, se distanciem de umarealidade dificilmente alcançá-

vel.

Visando comprovara existência dessas diferenças de avaliação, lis

tanos ábaixo, lado a lado, as porcentagens de variações anuais do

IGPe da ORI'N desde o ano de 1970 até 1985. Assim:
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ORl'N IGP-DI

% VARIAÇõES ANUAIS FASE DEZEMBRO

1970 19,6 19,3
1971 22,7 19,5
1972 15,3 15,7
197~ 12,8 15,6
1974 33,3 34,5
1975 24,2 29,3
1976 37,2 46,3
1977 30,0 38,7
1978 36,2 40,8
1979 47,2 77,2
1980 50,8 110,2
1981 95,5 95,2
1982 97,7 99,7
1983 156,5 211,0
1984 215,2 223,8
1985 219,3 235,1

Observando-se por alto essa tabela, percebeIros que, em alguns anos,
as diferenças estão bem acentuadas oamo: 1979, 1980, 1983, etc.

Em tenros globais, poderIanos montar duas hipóteses de investimen-
to, partindo de um mesrro valor inicial de Cr$ 100 em 1/01/1970, o,!!
de uma seria renrunerada com base na ORI'N e outra cam base no IGP-DI.

ObterIanos respectivamente: 170.314 e 464.203 ao final de 1985.

Se calculássemos a partir de 1/01/1977 após a vigência da Lei das
Sociedades por Ações até o final de 1985, obterIanos: 39.283 e
95.684, diferença esta de quase 50% da obtida entre urnaavaliação
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da inflação pela ORIN,ao invés do IGP.

As oonsequêncí.as de tais diferenças poderiam ser resumidas em:

1. os derconstrati vos contâbeí,s , apresentam algumas infonnações ba~

tante distantes das esperadas, se o objetivo definido pelo art,!.

go 185 da Lei das S.As pudesse ser atingido, caso as autoridades

fazendárias não o impedissem através da manipulação dos valores

das ORIN1S.

2. Taxações irreais de lucros (tanto ,a maior, quanto a menor) origi li
nadas pela produção contábil de qanhos ou perdas superdímensãona

dos.

3. Possíveis descapitalizações involuntárias de empresas que tr~ !'
tam e até distribuem "lucros", quando, na realidade, esses não .

passam de simples Capital.

4. Produção de umagamaoonsiderável de relações e indiceseconô-

mico-financeiros, que, por serem calculados sobre valores de v~

racidade discutível, passam a incorporar, em seu conteúdo, essas

limitações.

Detalhadamente teríarros:

Ativos Permanente e PatrirrÔnios Líquidos sub-avaliados.

Lucros e taxações de imposto de renda super-avaliados se a ernpr~

sa apresentasse AM ~ PMe sub-ava!iados se a empresa apresenta~

se AM c::::::: PM.

• Despesas de Depreciação sub-avaliadas.

• Distorções nas conclusões da quase totalidade dos índices, dentre

os quais destacarros:

análise vertical e horizontal;

ponto Crítico e Percentagem·de Tranquilidade;

análise da OOAR;
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. .retorno sobre o capital investido (ROI);

.. retorno sobre o capital dos acionsitas.

Essas distorções seriam contornadas através de umaforma bastante

trabalhosa, centralizada no recálculo aproximadodos valores de P~

trirrônio Líquido, Ativo Pennanente e Resultado do Exercício, toI11a!l

do-se corrobase o IGPao invés da ORl'N, comumanova produção de ÍE.

dices baseada nesses novos valores.

4.2. Críticas à sistemática contábil

A atual Sistemática de Correção MJnetária, introduzida pelo artigo

185 da Lei 6404/76 e regulamentada por umasérie de textos legais,

onde se destaca o Decreto Lei 1598/77, vemsofrendo, por parte de

seus estudiosos e interessados, algumas críticas, dentre as quais

destacanos:

I a. tributação de ganhos não-realizados;

\ b. a não-correção do lucro gerado durante o exercfcíor

c. a não-correção dos estoques.

A análise mais detalhada dessas três críticas, que acredita.nos as

mais frequentes, serão dadas a seguir:

4.2.I.Tributação de ganhos não-realizados

Segundoa sistemática atual, a correção monetária do Ativo

Pennanente é debitada na própria conta e tem sua contrapar-

tida a Crédito de Resultado de Correção Monetária. Esse,por

sua vez, compõeo Resultado do Exercício, tributado confor-

me a legislação emvigor. Nesse procedimento, perceberros um

duplo erro: primeiramente está se tributando ganhos não rea

lizados e, em segundo lugar está-se lançando, nesse exercí-

cio, umeventual ganho pela venda de ativos, emperíodos f,!:!

turos, represehtando umaafronta ao princípio da competên-

cia dos exercícios.
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'Em relação ao primeiro caso, a própria lei oontornou, parcial

rrente seus efeitos tributários ,diferindo o rrrmentode sua in

cidência emalgumas situações especiais, corro no uso do lucro

.inflacionário.

Os argumentos acima, 'têmvários adeptos, sobretudo entre aqu~

les que interpretam a Sistemática da Correção Mone~ia pelo

primeiro significado.

Observando-se esses argumentos, emrelação ao significado eco

nôrnico-financeiro, as coisas se rrodificarão umpouco.

Vejanos:

• o crédito feito a resultado, corro contrapartida do aumen-

to no Ativo Permanente, é na verdade, o "ganho" nos Pass!

vos Monetários devido à inflação. Ele só será ganho mesrro,

ao final da apuração do lucro, se a remuneração paga por

esse passivo, durante o exercIcio, for inferior a esse "g~

nho", inicialmente registrado.

idem para a "perda" nos Ativos Monetários, registrada in-

diretamente pela correção rronetária do patrinônio LIquido.

Quanto aos ganhos não realizados e à afronta ao prinéIpio de

competência dos exercIeios, dentro desse sign1ficado

eoonÔffiico-financeiro, a empresa pode estar correndo tais ris

cos, pois, na maioria das vezes, esse passivo não é tota1men

te liquidado dentro do eXercIcio, tendo já sido lançado den-

tro do mesrro, ganhos que só serao computadosemexercIcios

futuros.

Dentro dessa interpretação, levanta- se a dúvida de ter ou não

algum signifi~do o critério da realização de ativos para d!

ferir a tributação do lucro inflacionário.
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Setores há que sugerem, inclusive, que o crédito se faça a

. urna conta Reserva de Lucros a Realizar, ao invés da conta de

Resultado.

- ~ ~4.2.2. A nao~rréçao dó lucro geradoduranté o éXérc1cio

Ganhadefensores quando da apresentação dos seguintes argu-

mentos:

b.l. só são corrigidos os lucros que atinjam a "maioridade",

ou seja, que venhama figurar no patr.i.m5nioLíquido de

Balanços Iniciais ou Finais.

b.2. se o lucro do exercício for "aplicado" ao ativo circu-

lante, ficará exposto aos efeitos da inflação e perderá

IXX1eraquisitivo, representando umcusto. Esse custo s!:.

rá computadono resultado do exercício. Agora, se o lu-

cro for para o Ativo Permanente, ficará protegido da

inflação.

Entretanto, se nos deti vermos na análise desses elementos,

vamosperceber que a correção do lucro do exercício é feita

indiretamente pela sistemática atual.

Sintetizando:

1. o lucro do exercício emregimes não-inflacionários nada

mais é que a diferença entre o Patir íreôrrí.o Líquido Final

(PLF)já excluidas as integralizaç~s de capital) e o Pa-

trimônio Líquido Inicial (PLI), ou:

L = PLF - PLI

2. já emregimes inflacionários, o lucro será o quanto se

aumentouo Patrimônio Líquido Final, excluindo-se também
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as integralizações de capital comparando-se ao Inicial

corrigido, ou :

L= PLF - PLI. (l+O,i) onde i seria a inflação do perIodo
10

3. supondo inexistirem integralizações de capital, o Patr~

nio LIquido (Final ou Inicial) seria definido como:

PL= AM- PM+ AP onde AM=AtivO M:metário

PM~Passivo Monetário

AP=Ativo Permanente

4. portanto, aplicando esses conceitos em ~ teriarros:

L= (AMF- PMF+ APF) - (AMI- PMI + API) (1 + O,i)

5. um AMFseria reescrito corro: AMI+ 6.AM,e assim analo- .

garnente o PMFe o APF.

6. assim a expressão em! seria reescrita camo:

L= AMI+.6AM - PMI - 6PM + API + .6:. AP - AMI- O,i PMI

- API - 0, i API = 6AM- 6PM+6AP - 0, i AMI+

O,i PMI - O,i API =

! (D.AM- O,i AMI) + (6 AP - O,i API) - C6PM- O,i PMI)I
ou

7. o lucro do exercIcio seria entendido com a soma das di

ferenças existentes entre o acrésciIID verificado no AM

e AP e a correção rronetária de seus valores iniciais, d~

duzido da diferença entre o acrésciIID no PMe a correção
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rronetária de seu valor inicial.

8. Resumindo:

• se o acrêscíno emAMe AP for maior que a correção rrone

tária do valor inicial respectivo, terercos umlucro: ca

so contrário umaperda:

• se o acrêscíno emPMfor maior que a correção rronetária

do valor inicial, tererros umaperda: caso contrário um

lucro.

Dessa visualização do lucro, perceberros que a sistemática

atual computa, automaticamente a correção rronetária do rnesrro,

umavez que esse financia os acréscim:>s nos itens do Ativo.

Verificanos, também, que não é importante identificar onde o

lucro foi aplicado (se emAtivo Circulante ou Pennanente) e

sim comque eficácia. Se foi bemaplicado o 6AMserá maior

que a correção rronetária do AMI. .

Alguns estudiosos propôema correção rronetária dos lucros ~

sais para criar infonnações gerenciais mais adequadas, uma

vez que as consequências de tal proposta emnada alterarão o

lucro do exercício, originariamente apurado pela sistemática

atual.

Umexemplo numérico facilitará a visualização das duas situa

-çoes:
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Correção Monetária dos Lucros Mensais (Proposta)

- supondo-aa uma empresa que apresente a 31.12. Xl o seguin-

te Balanço Patrimonial:

31.l2.Xl

ATIVO PASSIVO

Circulante 20.000 Circulante 12.000

Permanente 20.000
PATRIM:jmO·Lt~IOO

Capital 20.000

Reservas 8.000

40.000 40.000

- durante o mês de janeiro de X2, esta empresa apurou o se-

guinte resultado, antes da Correção Monetária:

Vendas =

Despesas* =

5.000·

4.020

980Lucro =

* estarros utilizando urna.empresa de prestação de serviços,

para evitaras discussões sobre correção ou não de este

ques, que serão feitas no tópico ~ deste item.

- supondo-se uma correção de 7%em janeiro de X2 teríarros:

Resultado da Correção Monetária = 0,07 (28.000 - 20.000)= 560

e portanto;
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Denonstração do Resultado de l/OI a 3l/0l/X2

Vendas = 5.000

Despesas = 4.020

Lucro = 980

-Res. CM = 560

Lucro após CM = 420

- o Balanço Patrirronial em 31/01/X2 seria:

ATIVO PASSIVO

Circulante' 20.980 Circulante 12.000

Pennanente 21.400

PA'I'ROONIO.Lr~IOO

Capital 20.000

Res. Capital . 1.400

Outras Reservas 8.560

Lucro 420

42.380 42.380

- se durante o mês de fevereiro de 19X2a empresa tiver um

resultado antes da Correção M:>netária de:

Vendas

Despesas

Lucro

= 5.200

4.300

900

=
=

e apuramos uma inflação em :fevereiro de 8%I tererros um re

sul tado de Correção Monetária de:

0,08 (30.380 - 21.400) = 718,4
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Este resultado considera a correção do lucro de janeiro,

umavez que o mesmose inclui no Patrimônio LIquido de

30.380.

Ass.iln, o Resultado do ExercIcio de 1/02 a 28/02/X2 seria:

Vendas = 5.200

Despesas = 4.300

Lucro = 900

-Res. CM = 718,4

Lucro após 01. -- 181,6

- o Balanço Patrilronia1 em 28.02.X2 ficaria pois,

ATIVO PASSIVO

Circulante 21.880 Circulante 12.000

Pennanente 23.112

PA~NIO L1~IDO

Capital 20.000

Res. Capital 3.112

Outras Reservas 9.244,8

**Lucros acurrn.llados 635,2

44.992 44.992

**= Lucro de janeiro X2 - 420

+

CMlucro janeiro

+

Lucro de fevereiro - 181,60

33,60 (420 x 0,08)

635,20
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Correção Monetária pela Sistemática Atual

Utilizando-se dos mesmos números da situação anterior, mas
fazendo a Correção Monetária apenas em 28.02.X2, corrose
essa data fosse a do fim do exercicio social tererros:

- Balanço Patrinonial em 31.l2.Xl

ATIVO .PASSIVO

20.000 Circulante
20.000

12.000Circulante
Permanente

PA'I'ROONIO L!cpIDQ

Capital
Reservas

'20.000
8.000

40.00040.000

- Demonstração do Resultado do Exercicio de 1.01 a
28.02.X2

Vendas
Despesas
Lucro antesCM.

= 10.200 (5.000 + 5.200)
8.320 (4.020 + 4.300)
1.880

=

=

- índice de Correção Monetária:

12.Xl = 100
01.X2 = 107 (7% em janeiro X2)
02.X2 = 115,56 (8% em fevereiro X2)

Portanto a pocentagem de correção rronetária do periodo
será 15,56%.



• 177 •
- Aplicando-se a sistemática atual, (Lei 6404/76) de Corre

ção Monetária obteremos:

Resultado de Correção Monetária =
0,1556 (28.000 - 20.000) = 1.244,80

Dem::mstração de Resultado do Exercício de 1.01 a

28.02.X2 será:

Vendas =
Despesas =
Lucro antes CM =

-Res. CM =
Lucro após CM =

10.200

8.320
1.880
1.244,8

635,2 - que é o mesmoobtido

em lucros acumulados

pela sistemática pro

posta anteriormente.

e o Balanço Patrimonial em 28.02.X2 ficaria:

ATIVO PASSIVO

Circulante 21.880 Circulante 12.000
Permanente 23.112

PATROONIOL1QUIDO

Capital 20.000
Res. Capital 3.112
OUtras Reservas 9.244,8
Lucros acumulados 635,2

44.992 44.992
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4.2.3. A não oorreção dos estoques

- Umaoutra crítica bastante comumfeita oontra a atual

Sistemátiea da Correção M::metáriaé de que os estoques, ,

ao serem nantidos a seu custo histórico, estariam su~ (

ravaliando o lucro obtido pela sua venda, que é lança-

da pelo seu valor corrente.

Os defensores desta opinião acreditam que, ao se anali

sar o significado da correçâo rronetária pelo enfoque ec9.

nâmico financeiro, a visualização desse problema se to,!:.

na ainda mais clara, pois não haveria sentido enquadra-

rem-se estoques caro Ativo M::>netárioe, portanto, sujei

to a "perdas inflacionárias" como passar do tempo,quan

do, na realidade, verifica-se, na maioria das vezes,uma

valorização até maior do que a própria inflação.

- Dentre outros argumentos apresentados por essas pessoas

terros aquele de que a atual legislação torna-se incoe-

rente ao exigir umaprovisão para perdas no estoque (ar

tigo 183/DL6404/76) e, simultaneamente, não pérmitir

umaprovisão para ganhos, que seria a correção rronetá-

ria dos estoques.

- O exemplo nurnérioo abaixo tem por objetivo rrostrar a

inoorreção dessas críticas, considerando-se quê a atual

sistemática estima d~.forma indireta a Correção M::>ne~

ria do custo das mercadorias vendidas.

- Assim:
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• Balanço Patrilronial em 31/12/Xl

ATIVO PASSIVO

Caixa 15.000 Empréstinos 10.000
Mercadorias 5.000

PA~NIO L!a,1IDOInoveI 30.000
Capital 40.000

50.000 50.000

• Em 1/01/X2 compra 10.000 de estoques à vista e aplica
5.000 no open-market •

• Em 31/03/X2vende por 20.000 - metade a vista e metade
a Prazo, estoques que custaram 15.000.
Recebe 1.500 de rendimentos pelo "open" e contabi1iza
2.500 de custo financeiro dos empréstinos.

• Correção f\bnetária do period.o: 20%

Portanto, terianns:

• Demonstração de Resultado do Exercicio - l/OI a
31/03/X2

Vendas 20.000
-QIN 15.000
Lucro Bruto 5.000

+Rec. Financ. 1•.500
-Desp. Financ. 2.500
Lucro antes CM 4.000
-Res. CM* 2.000 {40.000 - 30.000)X 0,2
Lucro apÕs CM 2.000



• 180 •

• Balanço Patrimonial em 31/03/X2

ATIVO PASSIVO

Caixa 16.500 Empréstimos 12.500

Contas a receber 10.000
PA'I'RJM.jNIOLiQUIDO

Irróve1 36.000

Capital 40.000
62.500

Reserva Capital 8.000

Lucro Exercício 2.000

62.500

- Os 2.000 de Resultado da Correção M::metária poderiam

ser interpretados:

a) pelo significado tradicional:

ganho pela valorização do imóvel = 6.000

(30.000 x 0,2)

• perda de poder aquisitivo do capital
próprio = 8.000

(40.000 x 0,2)

- 2.000

b) pelo significado econôní.co-f.inancedzo

• ganho pela manutenção de passivos monetários= 2.000

(10.000 x 0,2)

• perda pela manutenção de ativos monetários = 4.000

(20.000 x 0,2)

- 2.000

ou então:
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• ganho pela manutenção de passivos nonetários= 2.000

(10.000 X 0,2)

· perda inflacionária na aplicação do open
market(5.000 X 0,2} = 1.000

• correção nonetária do CMV = 3,000

(15.000 X 0,2)

- 2.000

- Observamosque o lucro do exercício é obtido após o

oârnputoda inflação sobre o CMV~

- Se a empresa, ao invés de ter vendido todo o seu es-

toque a 31/03/X2, vendesse apenas 13.000, pelos mes-

nos 20.000, a interpretação do Resultado da Correção

Monetária seria a seguinte:

• ganho pela manutenção de passivos nonetários= 2.000

(10.000 X 0,2)

• perda inflacionária na aplicação do "open
= 1.000

rnarket" ( 5.000 X 0,2)

• correção rronetária do CMV
t

(13.000 X 0,2)

= 2.600

correção nonetária do Estoque que ficou = 400
exposto à inflação desde 1/01

(2.000 X 0,2)

- 2.000

- cabe aqui a explicação do porquê se cqnputar corro cu.§.

to a correção rronetária do estoque que ficou exposto

à inflação desde 1/01, ou seja, $ 2.000 X 0,2 = 400.
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o que se está fazendo, na realidade, é carputar a roE

reção rronetária dos recursos investidos emestoque. @

ra obtemos umresultado positivo ou negativo. Resul-

tado esse conseguido através da comparação entre esse

valor e o que teríarros que hoje pagar para a reposi -

ção dos estoques.

Portanto se o valor da reposição for maior que o cu§.

to original dos estoques rorrigidos rronetariamente, a

empresa estará acusando umganho naquele exercício,

mesno sem ter realizado tais estoques, ou urnaperda,

na situação inversa.

Daí a importância de se valorizar os estoques finais

a preço de reposição, não só para que, no ativo cir-

culante, figure umvalor significativo para a data

de seu levantamento, corro tambémseja carputada, atr.§!.

vés do nosso enfoque do lucro, umresultado bempró-

xímo ao real para. ( AM- O,i AMI). .'.'

. .

Infelizmente, as leis brasileiras não permitem tal

critério de avaliação, restando-nos apenas, O crité-

rio PEPS (Primeiro que entra. Primeiro que sai) corro

umsubstituto mais ou menospróxirro do "ideal" nao-

permitido.

~Suponharrosque urnaempresa, que terminou seu exerci»

cio comumEstoque Final de 2.000, adquirido no iní-

cio do período, desrobrisse que o seu valor de repos,!.

ção fosse exatamente igual ao original corrigido rro-

netariamente. Ou seja:

Valor reposição= Valor original rorrigido rronetaiia-

mente= 2.000 X 1,20 = 2.400
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Quanto esta empresa teria obtido de resultado por ~

ter este estaque?

Zero seria a resposta, pois a mesmateve a perda de

poder aquisitivo da moedade 400, nas, tambémumar~

ceita de valorização do estoque de 400.

E qual seria então o seu CMVcorrigido?

Seria:

EI = 5.000 X 1,2 = 6.000
+

C =10.000 X 1,2 =12.000

EF = reposição = 2.400
=

CMV = 15.600

Observanns que a sistemática atual , sem corrigir di-

retamente EI e C, computa o custo da correção do CMV

e do estoque de forma indireta pois:

• 15.600 - seria o CMV calculado comEI e C inflacio

nado e EF o valor de reposição;

• 12.600 - seria o CMVcalculado comEI e C não-infla

cionado e EF o valor de reposição,o que da
ria os 3.000 apurados, incluída a perda de poder

aquisitivo dos investimentos emestoque de 400 que

será anulado por um lucro na valorização do rnesrroI

de também400.

- Se o valor de reposição fosse naior que o custo ori-

ginal, corrigido rronetariarnente (der por exemplo,

2.600), teríanos igualmente urna.correção rronetária
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de CMV e estoque de 3.000 (15.400 - 12.400), mas o l~

cro na valorização do estoque de 600 superaria o cus-

to de 400, gerando um "superavit" parcial de 200. Idem,

idem para valores de reposição inferiores ao valor ori

ginal corrigido.

A oampreensãodo que está por trás da atual sistemá-

tica nos permite visualizar que:

a. ·se o estoque se valorizar menos que a inflação, r~

lizar vendas será mais lucrativo que se manter es-

toques. O excesso de recursos poderia de forma al-

ternativa ser investido emORTN'S.

b. se o estoque se valorizar mais do que a inflação,

ter estoques registrará ganho, e.ml:x:>ranão realiza

do para a empresa naquele período e a concretiza-

ção de Vendas poderá, emalqumas siblações, com-

promater a luc;-atividade global. Isso porque a si!!!

ples venda de umproduto a umpreço abaixo da re-

posição, mas acima do valor original corrigido, re

presentará, ao mesno tempo, umganho, por ter supe

rado o custo corrigido (original + correção) e uma

perda por ter realizado umamá venda para aquele

momento.

Entretanto, tal sistemática apresenta al.qumaslimita

çoes:

. os efeitos da inflação sobre o Custo das Mercadorias

Vendidas e o Estoque são canputados indiretamente ,

mantendo distorcida a margembruta sobre as vendas

ou sobre o custo, que eventualmente se calcula.
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. as ITOVirnentaçõeSde entrada e saída dos estoques são

consideradas corroque feitas , respectivamente, no

início e no fim do exercício, o que pode não ocor-

rer necessariamente na prática pois, tanto oompras

cornovendas de mercadorias são realizadas ao longo

de todo o período, estando sujeitas, portanto, às

diferentes influências da inflação.

Para contornar essas e outras limitações, vários seto

res estão defendendo a adoção da chamadacontabilida-

de por ORI'N IS ou por IGP IS, que será por nós apresen-

tada no apêndice deste capítulo.

5.Cr! tica.s secundárias

A literatura especializada na descrição dos aspectos positivos e negati-

vos da Sistemática de Correção Monetária implantada pela Lei 6404/76, a-

ponta outras críticas não diretamente relacionadas aos aspectos contábeis,

mas a "fa'lhas" de nossa legislação comercial e tributária:

5.1. .Sociedades de EconomiaMista

O artigo 241 da Lei 6404/76 descreve: liA canpanhia de econcmia mis-

ta, quando autorizada pelo Ministério a que estiver vinculada, pode

rá.limitar a correção nonetária do ativo pennanente ao nontante ne-

cessário para compensar a correção das contas do patrim5nio líquido".

Esse texto legal, reforçado Pelo artigo 54 do Decreto Lei 1598/77 e

pelo número 351 do RegulêlInentodo Dnposto de Rendade 1980, abriu uma

brecha perigosa, principalmente, às análises de derronstirat.ívos con~

beis.
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Pairam dúvidas emcomoficarão as interpretações de lucratividade,

liquidez e retomo, das empresas.mistas urnavez que poderão ter de~

considerados contabilmente os efeitos da inflação em seus ativos e

passivos. Venos infelizmente, mais umavez, que o legislador se at~

ve, exclusivamente, às consequências tributárias que poderiam advir

da correta utilização da sistemática de correção rronetária, anulan-

do-a,sem se preocupar comos efeitos colaterais que essa atitude

poderia provocar.

5.2. Resultado de Correção ·MJnetária ·operaciônal ou .não? .

O artigo 187 da Lei 6404/76 discrimina os itens que devemcomporurna

Demonstraçãode Resultados do Exercicio e dentre esses descreve em

seu tópico IV: "o lucro ou prejuizo operacional, as receitas e des~

sas não operacionais e o saldo da conta de correção rronetária".·

Isto rrostra claramente que, para o legislador, o resultado da corr~

ção rronetária não pertence nem.ao grupo operacional nemao não-ope-

racional.

Estudiosos há que ficam na defesa dessa rubrica corro não-operacional,

umavez que o fato gerador desse resultadoindepende das operações

da empresa.

A classificação desse resultado deve ser feita junto às operacionais

pelas seguintes razões, por nós defendidas:

19) as despesas operacionais detalhadas no inciso III do mesrroarti-

90 187 são classificadas em: despesas comvendas, despesas fina!!.

ceiras deduzidas das receitas, despesas administrativas, despe -

sas gerais e outras despesas operacionais.

O grupo das despesas financeiras é melhor detalhado nos artigos

17 e 18 do DL1598/77 incluindo: os juros, descontos, correções

rronetárias prefixadas passivas e os desagios. Essas variações II!?
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netárias correspondem às rrodificações do poder aquisitivo (ORTN)e

às rrodificações cambiais. Pelo significado econômico financeiro, des

cri to anterionnente, a sistemática da correção rronetária gera umre-

sul tado que equivale ao ganho ou perda que a empresa obteve cem a ~

fIação, por manter passivos nonetários emexcesso aos ativos rronetá

rios e vice-versa. Esse ganho ou perda nada mais é que a correção ~

netária que veladamente canparece numataxa de juros ou desconto ba!!,

cário, e deve para manter umacoerência, pertencer a esse grupo.

29)porque .manter ativos e passivos monetários depende da atividade o~

racional da empresa.

39)pelas razões anteriormente descritas no capítulo II deste trabalho,

o Resultado da Correção Monetária deve .figurar corrooperacional por

sua previsibilidade e recorrência.
.".

5.3~patrini5rtioLíqUidoNégativo ·~Correção ou não?

As empresas que têm Passivo a descoberto, ou seja, patrim5nio Líquido

(PL) negativo, terão ou não realizada a sua Correção M::>netária. (No-
. .

te-se que, patrim5nio Líquido Negativo, equivale a sua inexistência).

Publicamente, estarros frente a tnncaso omisso na .legislação , porém,

internamente, na Coordenação do Sistema de Tributação, existe um.Pa-

recer NJrmativo de n9 1094, datado de 18/05/83 que limita a correção

nonetãria de Prejuizos Acumuladosaté a sornade Capital Social mais

Reservas, ou seja, far-se-á a correção carro se o PL fosse zero e-

Especialistas há, inclusive, que interpretam que os prejuízos a~

lados não deva servir de base para a correção nonetária do Patrimônio

Líquido. Para a discussão dessas sistemáticas, sirnulanos três situa-

ções; partindo-se de:
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Balanço em 3l/l2/Xl

ATIVO#. '.

PASSIVO

Circulante 1.000 Circulante 8.000

Permanente 5.000
PA'I'IIDt)NIOL!OOIDO

Capital 1.000

Prej. Acumulados (3.000)

6.000 6.000

- Correção M:>netária de 80%

- Juros incorporados à dívida no valor de 1.000

- Ausência de outros custos ou receitas

teríanos:

situação a) fazendo-se a Correção M::metária nonna1mente:

Balanço em 3l/l2/X2

ATIVO

Circulante 1.000

Permanente 9.000

10.000

* Lucros Suspensos =

Prejuizos acumulados= (5400)

PASSIVO

Circulante 9.000

PA~NIO L!OOIDO

Capital 1.000

Res. Capital 800

Lucros Suspensos* (800)

10.000

= (3000) X 1,8
CMdo Ativo Permanente =

5000 X 0,8 = 4000

= 4600 - CMdo patrim5nio Líq. Negativo =
- 2000 X 0,8 = - 1600

Despesas de juros = 1000

+

Lucro do exercício

800
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- Resultado da Correção t-nnetária.= 5.600

Ganhonos Passivos t-nnetários = 6.400 (8000 x 0,8)

(-)

Perda nos Ativos t-nnetários = 800 (1000 x 0,8)

5.600

- Lucro do Exercício: Resultado da' Correção M:metária -

Despesas de Juros = 5.600 - 1000 = 4.600

- Lucro "real" do Exercício = Patz írrônío Líquido Final -

patrim5nio Líquido Inicial Corrigido 1000 - (3600) = 4600

situação b) fazendo-se a Correção Monetária segundo o PN 1094/83

Balanço em 3l/l2/X2

ATIVO

Circulante 1.000

9.000Pennanente

10.000

*Lucros Suspensos =

PASSIVO

Circulante 9.000

PA~NIO 'L!QUIOO

Capital 1.000

800Res. Capital

Lucros Suspensos* (800)

10.000

Prejuizos acumulados = (3800) = 3000 + 800 (1000 x 0,8)

+

Lucro do ExercíCio = 3000

800

• Interpretação:

CMdo Ativo Pennanente =
5000 x 0,8 = 4000

CMdo Patrimônio Líquido =
-0-

Despesas de juros =
1000
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- Resultado da Correção M::metária = 4000

Ganho nos Passivos Monetários** = 4800 (6000 x 0,8)

(-)

Perda nos Ativos Monetárioa = 800 (1000 x 0,8)

4000

- Lucro do Exercício = Resultado da Correção Monetária.-

Despesas de juros = 4000 - 1000 = 3000

- Lucro"real" do Exercício = patrirrônio Líquido Final -

PatrimÔnio Líquido Inicial Corrigido 1000-(3600) = 4600

** os defensores da sistemática propugnada por esse parecer, alegam

que o patrirrônio Líquido Negativo consumiu o Passivo, quando a

nosso ver, o consumido foi o ativo.

situação c) não se fazendo a Correção Monetária dos PrejuizosAcu-

mulados:

Balanço em 3l/l2/X2

ATIVO PASSIVO

Circulante 1.000 Circulante 9.000

Pen:nanente 9.000
P~IO 'L!QUIOO

Capital 1.000

Res. Capital 800

Lucros SUspensos* (800)

10.000 10.000

* Lucros suspensos =
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Prejuizos acumulados = (3000)

2200
(800)

CMdo Ativo Permanente =
5000 x 0,8 = 4000+

Lucro.do exercício = CMdo PatrimÔnio Líquido =
. 1000 x 0,8 = 800

Despesas de Juros =
1000

• Interpretação:

- Resultado da Correção M::mefaria = 3200

Ganhonos Passivos Monetários** = 4000 (5000 x 0,8)

Perdas nos Ativos Monetários = 800 (1000 x 0,8)
3200

- Lucro do exercício = Resultado da Correção Monetária -

Despesas de Juros = 4000 - 1000 = 3000

- Lucro "Real" do Exercício = PatrimÔnio Líquido Final -

PatrimÔnio Líquido Inicial Corrigido 1000-(3600)= 4600

** Para os adeptos desta corrente, os prejuizos acumulados e nao

só o PatrimÔnio Líquido Negativo, COI1D na si tuação~, são dedu

zidos do Passivo Monetário, reduzindo p:::>rtantoos ganhos devi-

dó·à inflação.

Comparando-se as três hipóteses .levantadas terros:

1) Os Balanços Finais apresentam, em todas as situações, os mesmos

números.

2) Os resultados da correção rronetária são:

.a

5~600
b

4.000
c

3.200

As variações em relação a a, acusadas em cada caso, referem-se

à .consideração do patrimÔnio líquido negativo, ou ao prejuizo

acumulado camocontas redutoras do passivo rronetário inicial.

3) Os lucros do exercício, apurados contabil e extra-contabil.rrteg

te ("real"), são:
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a b c
Lucro contábil 4.600

4.600

3.000

4.600

2.200

4.600Luéro "Real"

As variações existentes nas situações .e. e E., estão exatamente

na oorreção nonetária dos valores excluidos dos passivos rron~

tários iniciais, ou seja, 1600 (2000x 0,8) no caso b e 2400

(3000x 0,8) no caso E..

Háquemdisoorde desta apuração do lucro "real" para os casos

em que o Patrimônio Líquido é negativo, alegando não haver sen

tido oorrigir umvalor que não existe.

6. Conclusões do Capítulo

Procurarros, neste capítulo V, situar o leitor dentro de umdos assuntos .

mais discutidos, (rnesrroantes da vigência da Lei 6404/76) que é a Sis-

temática da Correção Monetária e a sua eficácia cornoinstrurnentode ajus-

te para retratar patrimônios e resultados mais reais.

'lbmandopor base os fundamentos legais dessa sistemática, em seus signi

ficados mais canuns, ooncentrarro-nos na apresentação das mais frequen-

tes críticas levantadas pelos usuários e estudiosos da mesma•

.Diante disso, pudenos ooncluir sobre:

a) a inadequação da ORl'Ncaro rnedidora "real" da inflação-

Vírrós que, infelizmente, a ORl'Nvem sendo administrada pelas autori

dades fazendárias, que, emcertas ocasiões, preferem manter a dívida

do governo a níveis mais baixos que a inflação, subtraindo a ilrpar_

cialidade, que haveria de ser sua característica principal.

A sociedade, ooro umtcxlo, deveria pIei tear a .adoção de umíndice de§.

vinculado dos interesses do governo, que pudesse representar a manu-
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tenção do poder de compra. Isso evitaria a descapitalização de gr~

de maioria de empresas, através de umconfisco patriIronial indireto

via tributação, ou a distribuição de "lucros" inexistentes.

b) tributação de ganhos não-realizados

O crêdí to ao Resultado do Exercício, decorrente da contrapartida do

débito da Correção M:metária do Ativo Permanente, leva a uma tribu-

tação de ganhos ainda não realizados, quer encarerros o significado

da sistemática pelo primeiro ou pelo segundo enfoque.

Para fugir a essa tributação afrontosa ao princípio da competência

dos exercícios, sugere-se fazer o crêd.íto a umaconta de Reserva de

Lucros a Realizar, ao invés da conta de Resultado.

c) não correção do lucro gerado durante o exercício

Através de exemplos práticos, provamosa existência desta correção

apesar de, à pimeira vista, ter-nos parecido irrealizável.

SUgeriIros.que, para fins gerenciais, se. realizasse a correção mensal,

dos lucros que vêmsendo gerados umavez que essa nova forma, emna

da nrudaria o resultado final,desde que, ao invés desta, se aplicasse

diretamente a sistemática anual propuqnada pela lei.

A importância da adoção desta fonna Ínensal de correção dos lucros e~

tá na percepção, por parte dos usuários, dos derronstrati vos ccntábeis

de que o lucro do exercício, não éa sana dos lucros mensais apura-

dos emépocas de diferentes poderes de compra, mas a sana dos lucros

mensais já corrigidos pará a expressão rronetária da data do levan~

mente do balanço.

d) não-correção dos estoques

Virros, através de exempl.osvque a sistemática atual corrige, indire-

tamente, o valor dos estoques iniciais e do CMVcomose este tivesse

sido originado no início do exercício.
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Corrocompra;.e vendas sao feitas durante o ano em épocas diferentes,

gerando um lucro autanaticamente corrigido (conforme provanos no c~

50 anteracr) , descrevenns no apêndice urnaproposta para se canputar

nesses eXercícios: a variação de poder aquisitivo darnoeda observa-

da nas oPerações de compra e venda.

Umaoutra sugestão proposta para análise, é a apresentação do Lucro

Bruto, canputando..,..se,separadamente, a perda ou ganho por estocagem,

"versus". a reposição.

Assim:

Demonstração de Resultadôdo EXercício

Vendas Líquidas

(-) CUsto de Reposição da Mercadoria Vendida

Lucro Corrente

(-) Perda de Estocagem

Custo Corrigido - Custo de Reposição

- Lucro Bruto

Finalizanos o levantamento das críticas feitas aos textos legais,r~

ferentes à Correção M:::metária, apresentando-as coro passíveis de se-

rem parcialmente sanadas no futuro.
. .

Concluímos que a Sistemática de Correção Monetária não é perfeita.

Entretanto é razoavelmente adequada para abranger através de simples

levantamentos contábeis umgrande número de efeitos distorcivos que

a inflação provoca nos Denonstrati vos Contábeis.



APOOlCE

E - Contabilidade em ORTN
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Apêndice E

Contabilidade emORI'N

Recentemente, estudiosos das ciências contábeis apresentaram às autorida-

des fazendárias brasileiras proposta de se exigir das empresas umaconta-

bilidade emORI'N,em forma similar à existente na Argentina.

BaSicamente, o que se estaria propondo, é umaampliação do âmbito de ação

do Razão Auxiliar emORI'N,para todas as contas patrinoniais e de resul~

do.

Os defensores dessa proposta, apontam que a contabilidade da empresa es~

ria não só fornecendo informações mais válidas para fins gerenciais, coro

eliminando, ainda que parcialmente, algumas das limitações da atual siste

mática da Correção r-t:>netáriadoBalanço.

Umadas críticas possíveis de serem levantadas contra esta nossa proposta,

estaria na inadequação da ORTNcem:>refletora fiel da inflação do período.

A dificuladade porém de, ao invés deste parâmetro, utiliza:rnos o IGP-Dles

tá na llnpossibilidade de obtemos esse valor no inicio do mês, o que não

ocorre coma ORrNque é prê-f.íxada,

. . .

OperaCionalmente, a contabilidade emORTNé feita empartidas mensais e en

quanto não compulsória, poderia ser implantada emparalelo ao sistema tra-

dicional.

Para melhor compreensão, simularros a implantação dessa proposta a seguir:
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Balanço em 31/12/84 em cruzeiros

ATIVO PASSIVO

Caixa 60.000.000 Fornecedores 400.000.000

Contas a Receber 800.000.000 Empréstimos pré-fixa-
dos (emORTN)apagar 300.000.000

(-) Prov.Dev.Duvidosos 24.000.000

Aplicações Financeiras
pré-fixado (n em ORTN)100.000.000

provisão p/ I.Renda 80.000.000

Estoques 500.000.000

Mãquin.e Equipamentos 600.000.000 Capital 600.000.000

(-) Dep. Acumulada (ISO. 000.000) Reserva de Capital 306.000.000

Reserva de Lucros 200.000.000

1. 886.000.000 1. 886.000.000

Partindo-se dest<;tposíçâo patrimonial, em cruzeiros, varros inicialmente con

vertê-la em ORrNde dezembro de 1984, considerando que:

a) os estoques foram integralmente adquiridos em dezembro, portanto o cri-

tério de reposição deveria ter sido uti~izado, ou pelo menos o PEPS.

b) os valores de contas-a-receber e a-pagar, embora representem valores a

serem recebidos ou pagos nas datas de seus vencimentos, vão ser conve,E.

tidos pela ORl'Nde dezembro, por razões que explicarerros adí.ante ;

Assim, dividindo-se todos os valores por $22.110,46 que é a ORTN/dez 84

tererros:
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Balanço em 31/12/84 em ORTN

ATIVO PASSIVO

Caixa 2.713,6477

36.181,9699

Fornecedores 18.090,9849

Contas a Receber

(-) Prov. Dev.Duvid.

Emprest. pré fixados
a pagar (emORTN) 13.568,2387

(1.085,4590)

Aplicações Financeiras
pré fixado (n emORTN) 4.522,7462

Provisão p/ I. Renda 3.618,1969

Estcx:.Iues 22.613,7312
PA~NIO L!QUIIX>

Mag. e Equipamentos 27.136,4774

(-) Dep.Acumulada (6.784,1193)

Capital 27.136,4774

13.839,6035

9.045,4927

85.298,9941

Reserva de Capital

Reserva de Lucros

85.298,9941·

Esses valores deverão ser transferidos para os razões auxiliares em ORI'N'.

Emseguida, no primeiro dia útil de cada mês e antes de qualquer registro

referente a este mês, deverão ser recalculadas. as quantidades de ORINba-

seadas no novo valor das contas não-indexadas a esse parâmetro e ajustadas,

na contabilidade auxiliar, essas diferenças •

. Assim, sendo a ORIN/jan. 85 no valor de 24.432,06 tererros:

Balanço em 2/01/85 emORIN

ATIVO PASSIVO

(l)Caixa 2.455,7896 (8)Fornecedores 16.371,9309

(2)Contas a Receber 32.743,8619 (9)Empr. pré fixados
a pagar (emORIN) 13.568,2387

(3) (-) PDD (982,3158)
(10)Prov. Dnp. Renda 3.274,3861

(4)Ap1ic.Fin.Pré Fix. 4.092,9827

(5)Estcx:.Iues 22.613,7312 PA'.I'R:IlQrrOL!QUIIX>

(6)Mag. e Equipamentos27.136,4774 (11)capital 27.136,4774
(7) (-)Dep.Acumuladas (6.784,1193) (l2)Res. de Capital l3.839,6035

(13)Res. de Lucros 9.045,4927
81.276,4077 83.236,1293

+ Perdas Monet.Tbt. 4.125,7296 Ganhos M:met.Tbt. 2.166,0080
85.402,1373 85.402,1373
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Os itens(6), (7), (11), (12), (13),por pertencerem ao Ativo Permanente ou ao

Pacr írrônão Líquido, não registram ganho ou perda na contabilidade emOR'IN,

pois são fdxaa nessa "rroeda" e não emcruzeiros.

O item (9): "EhpréstimJs pré-fixados em 0Rl'Na pagar", tambémnão sofrem

variações pois estão indexados.

O item (5): "estoques", por não representarem efetivamente um valor fixo

em cruzeiro a ser recebido e sim um investimento que só deve ser baixado

quando de sua venda, permanece tambéminalterado.

O item (10): ·"Provisão para Imposto de Renda", gerou um ganho na contabil,!

dade em 0Rl'Napenas porque, de dezembro a janeiro, seu valor não está inde

xado. Nos meses seguintes, isso não maí.s ocorrerá. Assim, registrarerros no

razão auxiliar em OR'IN:

(10) 343,8108 0R'IN1S

D. provisão para Imposto de Renda

C. Ganhomonetário em provisão para Imposto de Renda

Os itens (1), (2) e (4), por pertencerem ao ativo monetário e, portanto,

representarem valores fixos em dinheiro, acusarão perdas monetárias, que

pcx:1erãoser compensadas pela correta aplicação destes recursos.

Assim, registrarerros no razão auXiliar em ORTN'S:

(1) 257,85810R'IN'S

D. Perdas M::metárias emCaixa

c. Caixa

(2) 3.438,1080 ORTN'S

D. Perdas M:>netárias em Contas a Receber

C. Contas a Receber
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(4) 429,76350mN'S

D. Perdas r-bnetárias emAplic.Fin.pré-fixadas

C. ApliCações Financeiras pré-fixadas

Os itens (3) e (8) por serem contas credoras não-indexadas emORI'N,gera-

rão umganho que será assim registrado:

(3) 103,1432 ORI'N'S

D. Provisão Devedores Duvidosos (PDD)

C. Ganhor-bnetário na PDD

(8) 1.719,05400RI'N'S

D. Fornecedores

C. Ganhor-bnetário emFornecedores

,"

Reunindo-se todos os ganhos e tcx1as as perdas rronetárias em seus totais,

apenas para fechar o Balanço em 2/01/85 obteremos:

Perdas r-bnetárias totais = 4.125,7296 ORI'N'S

Ganhos r-bnetários totais = 2.166,0080 ORI'N'S

ou seja, durante o mês de janeiro, as perdas rronetárias superaram os ga -

nhos rronetáríos em 1959,7216 ORI'N'Sque representam em cruzeiros

Cr$ 47.880.035 = (1959,7216 x 24.432,06) .

Esse valor não representa umprejuízo e sim o quanto, no InÍnirro, ativos e

passivos rronetários poderão render de receita no período, para compensar

a perda gerada pela inflação.

As operações ocorridas durante o mês de janeiro de 1985 serão registradas

da seguinte maneira:

• Comprasa prazo no valor de 1.000.000.000

(não existem impostos incidentes sobre compras)

A contabilidade paralela emORI'Nregistraria:
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a 40.929,8274 ORTN'S

D. Estoques

C. Fornecedores

Vendas a prazo no valor de 2.500.000.000

(não existem impostos incidentes sobre as vendas)

A margemsobre o custo foi de 100%e o critério de valorização de saldas

é o PEPS*.

Então, na contabilidade, emORTN,terlarros:

b 102.324,5686

D. Contas a Receber

C. Vendas

c 53.311,1017

D. CMl

C. Estoques

* Foramvendidos, primeiramente os estoques de dezembro/84 e depois uma
parte dos adquiridos em janeiro/85, sobrando $250.000.000.

Comprasde janeiro

Estoque final jan.

Vendidos

Em ORTN

+

Os referentes ao EF/dez.

= 1. 000.000.000

250.000.000

750.000~000

30.697,3705

=
=
=

22.613,7312 53.311,1017

Recebimento emdinheiro de 450.000.000 de contas a receber:

d 18.418,4223

D. caixa

C. Contas a Receber
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• Pagamento a fornecedores de 250.000.000 por caixa

e 10.232,4568

D. Fornecedores

c. Caixa

Colocando-se agora, numamesmapágina, os razões ou contas (T) emCr$ e em

ORl'N' S terenos:

Razões em Cruzeiros (Milhares)

Est es

500.000
(a) 1.000.000 1.250.000(c)

250.000

Vendas
(c) 1. 250. 000 2.500.000(b)

Caixa

60.000 250.000(e)
(d) 450.000

260.000

Contas a Receber Fornecedores

800.000 (e) 250.000 400.000
(b) 2.500.000 450.000(d) 1.000.000(a)

2.850.000 1.150.000

Razões em ORrN' S (desde dez/84)

Es es
22613,7312

(a)40929,8274 53311 1017(c)
10232,4569

Vendas

(c) 53311,1017 02324,5686(b)

Caixa Contas a Receber Forn~edores

2713,6477 57,8581(1) 36181,969 438,1080(2) (8)1719,054 ·8090,9849

(d)18418,4223 0232,4568 (e) (b)102324,5686 8418,4223 (d) (e)10232,456 0929,8274 (a)
10641,755 116650,0082 7069,3015
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Tranfo:r:menosesses saldos em ORIN para Cr$, utilizando o valor de janeiro de

1985: Cr$ 24.•432,06

Estoques = 10.232,4569 x 24.432.,06 = 250.000.000

CMV= 53.311,1017 x 24.432,06 = 1.302.500.035

Vendas = 102.324,5686 x 24.432,06 = 2.500.000.000

caixa = 10.641,7551 x 24.432,06 = 260.000.000

Oontas a Receber = 116.650,0082 x 24.432,06 = 2.850.000.000

Fornecedores = 47.069,3015 x 24.432,06 = 1.150.000.000

Ou seja, todos os valores coincidem como saldo da contabilidade tradicional,

comexcessSo do CMVpela seguinte razão:

A diferença entre o CMVapurado pela contabilidade em ORIN, em relação à con

tabilidade tradicional é de:

CMV(ORI'N) = 1.302.500.035

CMV(Tradic.) = 1.250.000.000

52.500.035

Isso porque os estoques que compunhamo saldo em.dezembrode 1984, foram ba,!.

xados em janeiro, na contabilidade tradicional pelo seu valor original, sem

nenhumacorreção. Já, na contabilidade em ORI'N, os estoques foram baixados

pela quantidade emORIN, canputando-se, portanto a correção.

A variação da ORI'N em janeiro foi em %:

(24.432,06 _ 1) 100 = 10 5000076%22.110,46 x ,

que, sobre os 500.000.000 investidos em e~toque representam ;52.500.035 o que

oorresponde à diferença acíma enoontrada.

Pela contabilidade emORIN, estarros c:orrputando, no m::>mentoda venda, a cor--

reção monetária do estoque vendido de uma forma direta e não obliqua comod~
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monstramosocorrer na sistemática atual (vide tópico 5.3)

outra vantagem da adoção desta sistemática está na possibilidade de se fazer

umacompanhamentomais próximo de outros resultados além das vendas. Pelo

exemplo; o rendimento nas operações de "open-market", registrado durante o

mês de janeiro, deverá ser confrontado como montante das perdas m:metárias

comcaixa. Assim, saberemos se a empresa conseguiu superar-las e de quanto

foi essa importância.
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lN'I'ERF'ERrNCIA ·DA LEGISIACÃQ ·COMERCIAL·E TRIBUTi\RIA BRASILEIRA NOS

PRCX:EDlMEN'IDSCONT~IS

1. Introdução

2. Principais problemas advindos de textos legais inadequados:
2.1. das confusões semânticas e indeterminações;
2.2. dos equivocos;
2.3. das arbitrariedades;
2.4. das incoerências •

3. Algumas sugestões de procedimentos contábeis
3.1. contabilizar todas as vendas pelo seu valor à vista;
3.2. contabilizar todas as compras pelo seu valor à vista;
3.3. permitir a Correção Monetária do lucro do 19 semestre das

instittiições financeiras.

4. Conclusões do Capitulo.
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CJ\PtTtJU) VI

~CIASDALEGISIACÃOCCMERCIAnETRIBurÂRIABRASILElRA NOS PRXEDI-

1. Introdução

Um dos pontos positivos apontados pelos estudiosos da Lei 6404/76, (Lei
das Sociedades por Ações), éa possibilidade de realização de urna separa

. .... -:--
ção entre a Contabilidade Comercial e a Contabilidade Fiscal. Isto por-
que o Fisco passou a exigir a adoção de um novo registro: o Livro de A-
puração do Lucro Real, ou simplesmente LALUR, COITOmeio de transformação
de um lucro contábil em tributável, COITOvererros adiante.

A impressão de urnaContabilidade Comercial, totalmente independente de
normas legais e fiscais, obedecendo única e exclusivamente aos p~incí -
pios Fundamentais de Contabilidade, não concretizou-se de forma integral.

Observanos ocasiões em que as leis passaram a definir princípios, nor -
mas, critérios de contabilização, sem consultar previamente os especia-
listas na área, gerando problemas em diversos .níveis corro:

• confusões semânticas ou indeterminações em consequência do uso de urna
nomenclatura inadequada;

• favorecimento de certos setores em detrimento de outros, elaborados
que foram segundo necessidades específicas de certo segmento;

• incoerências, equivocos e arbitrariedades originadas pela inexistên -
c±a de urna linha mestra uniforme;

• impraticabilidade resultante da sua elaboração por elementos distantes
do quotidiano das empresas.

Deixaram de ser ouvidos os elementos diretamente interessados nos assun
tos, isto é, a classe contábil, os empresáriOS e os acadêmicos.
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Os legisladores visando, muitas vezes, objetivos a curto prazo, promul-

garam textos legais que dificultaram, ainda mais, a sobrevivência de al

gumas errpreSas, no' contexto econômico brasí.Ietro,

Corrodí.scut.ínos no capítulo anterior, a forma da implantação da Sisternã

tica de Correção M:metária contribuiu para a distorção das conclusões

de uma análise de balanço.

M::>strarem:>s,aqui, cem>umaanálise de derconstrativos contábeis pode ser

comprometida quando critérios conflitantes, in~'entes e até absurdos

são seguidos para o levantamento de tais peças,

2. ·prirtcipais :problernas ·Advindos.de ·Textos Legais InadeqUados

2.1. das confusões semânticas ou .indeterminações

.Apontam:Jsos textos legais que, por suas imprecisões, originaram

confusões observáveis na:

utilização de termos iguais para situações diferentes (ou vice-

versa) ;

exigênCia de informações impossíveis de serem dadas pela Conta -

bilidade;

• falta de definições precisas sobre o que se pretende.

Vejarros o que diz o artigo 176 da Lei 6404/76:

"Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar com

base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes dêh'onstr~

ções financeiras que deverão exprimir comclareza a situação do

patrim5nio da ccmpanhia e "

Inicialmente, a Lei obriga a que seja financeira umadetronstração
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contábil e, ainda por cima, definida com clareza, a situação do ~-
trimônio da empresa.

Qual seria esse conceito de clareza? Poderíamos até perguntar, a
qual situação e sobre qual patrimônio a lei está se referindo •

•No artigo 177 desta mesma Lei observamos:

"A escrituração da corrpanhia será mantida.em registros pennanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo obser-
var métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e a registrar
as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 19 As derronstrações financeiras do exercício em que houver ITOdi
ficação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes,de
verão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos.
§ 29 .

§ 39 .

§ 49 As derronstraçães financeiras serão assinadas pelos administra
dores e por contabilistas legamente habilitados".

Em primeiro lugar, verificamos, nesse artigo, urna redundâncí.a, pois
observar critérios contábeis uniformes no tempo e registraras mu-
tações péi.trinOniéi.iSsegundo o regime de competência, são .dois dos
chamados princípios contábeis.

Em segundo: os Princípios Contábeis, apesar de existirem de fato ,
não são totalmente aceitos e obedecidos. A própria lei brasileira,
impede que os meSIIDS sejam seguidos, COItO vererros adiante.

Em terceiro: parece-nos que o ~ 19 é incoerente com o "caput" do
artigo, ou seja, se terros que seguir critérios uniformes, não y;xjde
renos ffiudá~los.A lei não esclarece, também, qual o conceito de:

"efeitos relevantes.
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Finalmente, ainda que de menor im}:x,)rtância,o parágrado 49 fala de

"contabilistas" no plural, quando, na realidade, a lei exige a as-

sinaturá: de apenas umnomenaaderonstiracôes financeiras. Isso se
•• ',' ' >.

observa, inclusive, emcaso de substituição de profissional duran-

te o exercício .

.Já o artigo 179 apresenta a seguinte redação:

"NOativo, as contas serão classificadas do seguinte nodo:

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e _ ••••••••••••••••••

II ••••••••••••••••••••••••••••••••••• !oo ••••••••••••••••••••••••

III - em investimentos,· as participações pennanentes emoutras se-

ciedades e os direitos de qualquer natureza não classificá -

veis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção

..da atividade da companhiaou da empresa".

Aqui, investimentos é utilizado COIlO recursos investidos fora da

empresa. Isso, entretanto, contradiz o sentido dado pelo ~igo

196 da mesmalei, que reza:

"O orçamento su1:xnetidopelos órgãos da administração coma justif!,

cação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as

fontes de recursos e aplicação de capital, fixo ou circulante, e

poderá ter a duração de até cinco exercícios, salvo no caso de ex~

cução por prazo maior de projeto de investimento".

Na verdade, neste caso, investimento seria utilizado para exprimir

os recursos investidos dentro da empresa e não eomo constou •

.0 parágrafo 49 do artigo 79 do Decreto Lei 1598/77 descreves

"Aofim de cada período base de incidência de .imposto, o contribu-

inte deverá apurar o lucro líquido do exercício, mediante a elabo-

ração, comobservância das disposições da lei comercial, do balanço

patrinonial, da denonstração do resultado do exercício e da derron~

tração de lucros ou prejuizos acumulados".



· 208 .

Houveumcerto exagero por parte do legislador ao exigir todos es-

ses demonstrativos para se apurar o lucro líquido do exercício,

pois o meSmopoderia ser obtido pela simples elaboraçao da demons-

tração de resultados.

Mais adiante, apresentanos dois enfoques legais bastante contradit§.

rios, encontrados , inclusive, dentro de ummesmotexto, que é o de

despesas operacionais.

o regulamento do Imposto de Rendade 1980descr~Te emseu artigo

191:

"são operacionais as despesas não computadasnos custos, necessârf

as a atividade da empresa, e à manutençãoda respectiva fonte pro-

dutora.

§ 19 são necessárias as despesas pagas ou incorridas para a reali

zação das transações ou operações exigidas pela atividade da empr~

sa.

§ 29 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou nonnais

no tipo de transações, operações ou .atividades da empresa".

ou seja, Por esta definição, as despesas operacionais seriam as~-

cessárias (pagas ou incorridas), para a realização das transações .

ou operações exigidas pela atividade da empresa, usuais ê normaí.s,

Aqui, no artigo 239 do próprio RIR/80 encontranos COITO despesas o-

peracionais, gastos desnecessários, não usuais ou normaí.spara a

realização da atividade da empresa:

"Consideram-se despesas operacionais, os gastos realizados pelas ~

presas comserviços de assistência ritédica, odontológica, farma~q.t.!.

ca e social, destinados indistintamente a todos os seus empregados•.• "

No final deste tópico, apresentarros urnaindefinição incluída no ar-

tigo 221 do RIR/80, que, pela forma COITO. foi escrita, reaparece nos

itens 2.2. e 2.3. deste capítulo.
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Noestudo do artigo 221 da formação da Provisão para Devedores Du-

vidosos nos ateremos emsua indeterminação relativa, à base de cál

culos,":

Assim no § 39 temos:

11 ••••••••••••• o saldo adequado da provisão será de 3%sobre o rron

tante dos créditos excluidos os provenientes de vendas cam reserva

de danínio, de alienação fidunciária emgarantia, ou de operações

comgarantia real ... 11

Permanece indefinida a corrposição do nontante dos créditos. Seriam

apenas os relativos às vendas a prazo ou incluir-se-iam outros?

Se os créditos forem apenas os operacionais, poderiarros ficar nadú

vida quanto à computaçãoou não, neste título, comos referentes às

aplicações financeiras, já que tanto o Decreto Lef, 1698 corro a p~

pria lei das Sociedades por Ações, consideram, corrooperacionais,

as receitas financeiras.

2.2. Equívocos

.0 Decreto Iei 1598/77 artigo 69 define o conceito de Lucro Real co

IID:

"Lucro Real, é o Lucro Líquido do exercício, ajustado pelas adições

exclusões ou compensaçõesprescritas ou autorizadas pela legislação

tributáriall
•

Considerarros umgrande equívoco das autoridades fazendárias, dar

urnadefinição tão simplista, a umconceito que a Teoria Contábil

vemdiscutindo há t.empos, sem chegar a consenso algum. No capítu-

lo III de nosso trabalho, já mencionarrosque o lucro é um conceito

relativo aos interesses de diferentes grupos apresentando, portan-

to, vários enfoques do "Lucro Líquido para Quem?11 , precortizado por

Hendricksen.
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Não nos esqueçamosde que a Oontabilidade, sistema de registros hi~

táricos, quando muito ajustada por índices da correção rronetária,

jamais nos derronstrará o real. Nomâxíno, podererros nos aproximar

do lucro real imaginário, que especialistas chamamde lucro econô-

mico.

Neste artigo, os legisladores acabaram confundindo os conceitos de

"lucro tributável" com "lucro real", denominandoerroneamente,. o ·r~

gistro auxiliar LALUR(Livro de Apuração do Lucro Real), cujo prée;!!

chimento está descrito na Instrução Normativa n9 28, do Secretário

da Receita Federal, de 13.06.78 •

.Novoequívoco é constatado no artigo 221 do Regulamentodo Imposto

de Renda de 1980 que trata da visão do Fisco sobre a fonnação da

provisão para Devedores Duvidosos. Seu parágrafo 29 trata de:

"O saldo adequado da provisão será fixado periodicamente pela Se _

cretaria da Receita Federal ••...•.•.•..•. " (grifO nosso) •

e mais adiante o parágrafO 39:

"Enquanto não forem fixadas as porcentagens previstas no parágra-

fo anterior, o saldo adequado da provisão será de 3%••.•.•••.•• "

(grifo nosso)

Parece-nos exagerado que a Secretaria da Receita Federal, ou o p~

prio Regulamentodo Imposto de Renda, tenha o poder de determinar

o saldo adequado da provisão para devedores duvidosos das empresas

emgeral. Isto porque cada umadelas tem diferentes carteiras de

clientes, comdiferentes níveis de risco de não recebimento >Cornpe-

tindo somente a essas empresas determinar seus respectivos saldos

ou porcentagens adequadas.

2.3. das arbitrariedades

Alguns textos legais, permitindo ao contador ou empresário, a opçao
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entre procedímentos alternativos, geram arbitrariedades de oonsequên

cfas graves nos denonstrati vos contábeis, prejudicando a análise dos

mesrros•

•0 Parecer Normativo CST n9 79 de 8.10.76 reza:

"Respeitados os limites mfnírro. de tempo e mâxíno de taxas, a pes-

soa jurIdica, tem a faculdade de computar ou não, a depreciação dos

bens do ativo emqualquer percentual. A omissão, ou o uso de taxas

normais ou inferiores, emumou maí.s exercícios, não pressupÕe re-

núnciado direito de utilização de taxas de depreciação aceler~da,

quando for o caso".

Esse parecer pode figurar COITO umcorretivo da informação, orig~

riarnente gerada, se adotada a postura maí.s comumde depreciação em

linha -reta. Isso porque sabemos que, na prática, a depreciação é

menor'nos primeiros anos, quando os equipamentos ainda são novos.

Entretanto a promulgação de umparecer desta natureza traz, à em-

presa, a possibilidade de manipular seus lucros, prejudicando, in

clusive, análises comparativas setoriais •

•0_.. artigo 14 do Decreto Lei 1598/77 introduz uma fónnula para a ~

lorizàção de estoques de produtos acabados e emelaboração, util.!.

zado pelas empresas industriais que não possuam o sistema de con-

tabilidade de custo integrado e coordenado oarno restante da escri

turação. Seu § 39 diz:

"Se a escrituração do contribuinte não satisfazer as condições do
--

§ 19 •.••••••••••. " (sistema integrado) " os estoques deverão ser

avaliados:

a) os de rna.teriais emprocessamento, por umavez e meia o maior cus

to das rna.térias pr ímas adquiridas no período base, ou em80 %

do valor dos produtos acabados, detenninado de acordo coma ali

nea b.
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b) os dos produtos acabados, em70%do maior preço de venda no ~

i:-íodobase".

A adoção de critérios arbitrários acarretam emresultados e posi-

ções patrinoniais, às vezes inverídicas, pois a estrutura de cus-

tos de enpresas industriais não é, nempoderia ser, unifonne.

A arbitrariedade imposta pelo artigo 14 vema ser, na realidade,

umaforma indireta de obrigar as enpresas a realizarem a implanta

ção de umsistema integrado, o que as levaria na maioria dos ca _

sos, a umaeconomiade impostos.

A opção pelo Sistema Integrado traria maiores possibilidades, ao

enpresário, de obtenção de informações gerenciais mais"reais" pa-

ra a sua gestão administrativa, diretamente da Contabilidade .

•Outro exenplo que dá ao contador o livre arbítrio para decidir E:!l

tre computar ou não valores corrodespesa do exercício, está na

constituição da Provisão para Devedores Duvidosos.

o artigo 221 do RIR/80 diz:

"Poderão ser registradas, corrocusto ou despesa operacional, as im

portâncias necessárias à formaçãode provisão para créditos de li

quidação duvidosa". (grifo nosso)

A possibilidade de considerar ou não tais despesas, compromete a

uniformidade de critérios desejáveis ao se produzirem demonstrat!

vos contábeis próprios ~a comparações entre enpresas.

Propugnanos por umaúnica forma de conduta para todas as empresas,

eví.tando-sa, comisso, a possibilidade de manipulação de resulta-

dos.

2.4. 'das incoerências

Dadoo grande númerode incoerências observadas nos textos legais,
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aqui nos ateremos mais demoradamente.

2.4.1.0 artigo 177 da lei 6404/76, mencionadono item 2.l.idef!
niu que "a escrituração da companhia será mantida emregi~

tros pennanentes, comobediência dos preceitos da legisla-

ção comercial e desta lei, e aosprincipiOsde oontabilida-

de geralménteaceitos •.•...••••••.. " e mais adiante "e r~

gistrar as mutações patrim::>niais segundo o regime de .compe-

tência".

Observamoster havido umacerta redundância do legislador

ao destacar a obrigatoriedade de utilização do regime de

competência. Entretanto vários textos legais "obrigam" a em

presa a agir de forma contrária a esta determinação, ou s~

ja, outras leis institucionalizaram situações emque o prin

cípio de competência não vigora. Por exempkor

No artigo 247 do Regulamentodo Imposto de RendaDecre-

to 85.450/80 temos:

"Somenteserão admitidos, corrodespesas de propaganda ,

desde que diretamente relacionados coma atividade exp12

rada pela empresa:

I - Os rendimentos específicos de trabalho assalaria-

do, autônono ou profissional, pagos ou creditados

a terceiros, e a aquisição de direitos autorais de

obra artística.

11 - As irrportâncias pagas a empresas jornalísticas,ooE.

respondentes a anúncios ou publicações.

111 - As irrporfâncias Pagas a empresas de rádio difusão

ou televisão, correspondentes a anúncios, horas lo

cadas ou progr~s.

IV - As despesas pagas a quaisquer empresas inclusive
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de propaganda ......••. " (grifos nossos)

.Claro está que a obediência às normas deste artigo conf1ita

diretamente não só como princípio da oampetência dos exeE

cícios, mas tambémcan o artigo 191 do RIR/80, mencionado

no tópico 2.1.

Posterionnente, em 25 de agosto de 1981, o Coordenador do

Sistema de Tributação emitiu o Parecer No:rmativo de número

34, tentando esclarecer que a·própria Lei das Sociedades

por Ações separou a escrituração comercial, da fiscal, fi-

cando o artigo 247 do RIR/80 apenas aplicado a essa última.

Da forma COIIO foi escrito o "caput;" do artigo 247, do RIR!

80 permanece o conflito como artigo 177 da Lei 6404/76.

Propomossua modificação para: Somente serão admitidos oamo

dedutíveis, as despesas de propaganda .......
2.4.2. O artigo 10 do Decreto Lei 1598/77 trata da apuração dore

sultado de contratos de construção por empreitada, de obra

comprazo de execução superior a umano. Exige a aplicação

do critério de medições, ou seja, que as receitas sejam a-

locadas a cada período em função da porcentagem do contra-

to executado. Abre entretanto urnaexcessão: "nos forneci -

mentos a empresas públicas, sociedades de. economiamista

ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tribu-

tação do lucro até a sua realização 11 , desde que a receita

referente a esse lucro não tiver sido recebida até a data

do encerramento do exercício social.

Por umlado, esse diferimento é bastante justo, urnavez

que é quase umhábito, empresas públicas e sociedades de e

conamiamista, atrasarem seus pagamentos às empreiteiras ,

não tendo sentido, portanto, que essas .fossem obrigadas. a
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pagar Imposto de Renda sobre algo que ainda não receberam.

De outro, a lei passa a servir cano instrumento para ameni

zar os preju1zos que umgoverno insolvente gera nas empre-

sas comas quais negocia diretamente e não "para·adaptar a

legislação do imposto de renda às inovações da lei das so-

ciedades por ações", confonne consta no preâmbulo do Decr~

to lei 1598/77 (grifo nosso).

2.4.3. O artigo 16 deste mesrroDecreto lei, trata da dedutibilida

de dos tributos e descreve:

"os tributos são dedutíveis cano custo ou despesa opera -

cional no período base de.incidência:

I - emque ocorrer o fato·gerador da obrigação tribUtária,

se o contribuinte apurar os resultados segundo o regi

mede competência, ou

II - emque forem pagos, se o contribuinte apurar os resul

tados segundo o regime de caixa".

Aqui, a situação se torna mais incoerente, poí.s a adapta -

ção a que o Decreto lei 1598/77 objetiva, acaba sugerindo

umaopção entre procedimerltos alternativos, conflitando com

o artigo 177 da lei 6404/76. Comefeito, os princípios CO!!

tábeis insti tuídos por uma:lei, não são integralmente deferi

dí.dos por umoutro decreto lei, que surgiu para regulamen-

tar a primeira. Semelhante.atitude prova que os tais prin-

cípios contábeis não são aceitos integralmente.

2.4.4. O Decreto lei 1733 de 20 de dezembrode 1979, que limitou

a dedutibilidade da variação cambial ao coeficiente de va-

riação das ORl'N t S para balanços encerrados entre 19 de ju-

lho e 31 de dezembrode 1979constitui outra afronta ao prig

cípio da competência.
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Comefeito, em1979, houve umamaxi-desva1orização do cru-

zeiro emrelação ao do1ar americano e, o lançamento de tal

.variação, reduziria sobremaneira o lucro do exercício, CO!!!

prometendo a receita tributária do Governo. Na verdade es-

sa variação competia integralmente ao exercício base de

1979 e portanto, ter sido aí computada.

Estarros, portanto, mais umavez, frente a umexemplo,emque

para contornar os efeitos· no caixa do Governo, gerado por

umato de iniciativa desse mesrroQ)verno, penalizam-se as

empresas, cometendoverdadeiras afrontas aos princípiOS co~

tábeis.

o Decreto Lei 1733, entretanto, não parou por aí. Ditou p~

cedimentos contábeis alternativos para quemnão quizesse

computar a variação cambial excedente à correção rronetária

COIID despesa não dedutível. Abriu possibilidades de regis- .

tro dessa variação corroacréscimo do custo dos bens do at!

vo imobilizado ou, ainda do ativo diferido para posterior

amortização nos exercícios subsequentes.

A utilização entretanto de decretos-leis, em regime de ex-

ceçao, embusca de soluções fiscais tem encontrado deferi -

seres.

2.4.5. O artigo 27 do Decreto Lei 1598 juntamente com o Artigo 19

do Decreto Lei 2065 constituem outro exemplode ipcoerência

com o princípio da competência dos exercícios •.

Trata-se da Correção M::>netaria,antes optativa, hoje obriga
. -

tória, dos im5veis destinados a venda, constantes no ativo

circulante. Esses textos legais passaram a exigir tal cor-

reção a partir do exercício financeiro de 1985.

Esse tal procedimento contraria o princípiO da competência
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dos exercícios, ao registrar, corro receita, a contraparti-

da da correção I1'Onetáriados im5veis destinados à venda.

Nesse caso a empresa estaria reconhecendo urnareceitâem um

período anterior ao da realização do im5vel, distorcendo os

resultados.

Outro aspecto que tambémmerece ser levantado, ê que nada

nos garante que a valorização se igualou à da COrreção Mo-
netária. COnsiderá-la corro receita do exercício quer nos ~

recer algo umpouco afastado da realidade.

Nesses casos, o Fisco poderia apenas tributar o excedente

(entre o valor da venda e o custo original corrigido) atra

vês do LALUR,mantendoos .i.mÕveisregistrados pelo seu va-

lor de entrada, ou corrigí:-los, anualmente, lançando numa

COntade Reserva de Lucros a Realizar transferível·para Re

sultado, somente quando da concretização da venda.

o Decreto Lei 2029/83 emrelação ao artigo 64 do Decreto

rei 1598/77 tambémê ambigUo,pois abre opções para que as

empresas contabilizem os efeitos da maxi-desvalorização do

cruzeiro de forma a:
"I - ser carputada total ou parcialmente, corrodespesa ope

racional.

II - ser registrada, total ou parcialmente, corro acrêscirro

de custo dos bens doati vo ilrobilizado, ou diferi,da ~

ra posterior amortização.

Parágrafo único - A amortú:ação prevista no i tem II deverá

ser feita emprazo não superior a cinco anos, a partir do

período base correspondente ao exercício financeiro dé 1985

•••••••...• " (grifo nosso)

Já o artigo 64 do Decreto Lei 1598/77, reforçado pelo art.!
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go 382 do RIR/80 diz:

nApessoa jurídica poderá corrpensar o prejuízo apurado em

umperíodo base, cemo lucro real detenninado nos quatro

períodos base subsequentes". (grifo nosso)

Baseada nesses dois textos legais, umaempresa (desde que

enquadrada nessas situações) ficará emdúvidas quanto ao n§.

ITEromâxíno de anos possíveis para ccmpensar seus prejuízos •

•Incoerência tambémobservarros ao confrontaDros as Resoluções

476 e 484 do BancoCentral, comas dos artigos 247 - Pará-

grafo único e 248 da Lei 6404/76.

A Lei das Sociedades por Ações exige que empresas se utilizem

do Métodode F.quivalência Patrirronial para avaliar os seus

investimentos emoutras companhias coligadas ou controla-

das, desde que considerados relevantes por:

a} representar, individualtnente, parcela igualou superior

a 10%do Patrimônio Líquido da companhia.

b} ter (o conjunto dessas SOCiedades)umvalor contábil

igualou superior a 15%do Patrimônio Líquido da companhia.

Já a Resolução 476 do BancoCentral (BC), datada de 17 de

maio de 1978 determinou as bases para a aplicação do méto-

do da EquivalênciaPatrirronial nas empresas autorizadas a

funcionar pelo BC. Essas bases seriam:

"1) Em cada sociedade coligada sobre cuja administração a

instituição participante tenha influência, ou partici-

pe com20%ou mais do capital social, quando o valor

contábil do investimento for igualou superior a 15%do

patrimÔnio líquido da instituição participante.

2) Em sociedades controladas, qualquer que seja seu valor

(grifo nosso)
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3) Noconjunto das sociedades coligadas e controladas,

quando o respectivo valor contábil for igualou supe-

rior a 15% do patrimônio líquido da instituição parti~

cípante",

Percebe-se que essa Resolução contrariou o critério de i!l

vestimentos relevantes p+opugnadopela Lei das Sociedades

por' Ações para os casos de sociedades controladas.

A 28 de junho do mesrroano, o BancoCentral ba.ixou a Resol~

ção 484 que ba.sicarnente requl.armrrtouo teor da Resolução

476, confinnando a incoerência por nós interpretada •

.Finalizando este tópico, apresentaremos umaincoerência ba.s

tante debatida, desde a publicação do texto legal que a or!

ginou. Trata-se da não possibilidade de se considerar cerro

encargo do exercício a correção rronetária do Imposto de Ren

da da Pessoa Jurídica, conforme instrui o Decreto Lei 1967.

Esse'decreto, empeu artigo 29 diz:

liA ba.se de cálculo do irrposto, detenninada segundo a legi!!

lação aplicada no início do .exercfcío financeiro, será co!!,

vertida emnúmero'de ORI'N' S~ mediante a divisão do valor

emcruzeiros dó lucro real, presumido ou arbitrado pelo v~

lor de umaORI'N".

Mais adiante, em seu artigo 229:

liA atualização da provisão para o irrposto de renda emvir-

tude da aplicação deste Decreto-lei, não será .dedutível p!!

raefeito de detenninar o ,lucro real, e não ímplicaráret!

ficação da correção rronetári,a do patrimônio líquido regis-

trada emba.lanço". (grifo nosso)

A incoerência existe porque o Fisco, ao rnesrrotempo emque

mandaconsiderar caro receita tributavel o resultado posi-
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ti vo da Correção M::>netáriaem todos os seus casos, nao per

mite que se considere corro despesa deduti vel, o resultado

.neqat.í,vo dessa Correção M::>netária.

~ mais umexemplo de COITO emnosso pais, mudanças radicais

são impostas às empresas para "resolver" os problemas de

caixa do Governo.

Transfonrar para "ã vista", umtributo pesado coro é o Dn-

posto de Renda, quando outrora o mesrroera recolhido empar

celas iguais, sem juros ou correção, é contribuir diretamen

te para a insolvência de umgrande númerode empresas•

.
Empresas essas que contribuem para a manutenção da Economia

do país. Muitas delas se sentiram obrigadas a se dirigir ~

ra o mercado financeiro, pagando juros (dedutíveis), para

poder cumprir camesta nova·obrigação tributária. Talati-

tude evitou maiores perdas do que se optassem pelo pagamen

to parcelado financiado pelo Governo, comCorreção M::>netá-

ria indedutí velo

3. Algumassugestões de procedimentos contábeis

Detalharros aqui sugestões de procedimentos adotáveis' desde que as auto

ridades fiscais os permitissem.

Isto porque algumas de nossas sugestões esbarram em textos legais que

por um interesse ou outro impedemsua adoção.

Tbda a sociedade brasileira ganharia se nossos legisladores analisassem

à luz do tópico anterior, as consequências danosas que eventuais inad~

quações de textos legais provocamno dia a dia das empresas e procede~

sem a algumas correçoes.

Diante disso, sugerirros:
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3.1. Contabilizar todas as vendas pelo seu valor à vista

Consiste emcontabilizar as vendas líquidas de umdado exercício,

tornandocorro base apenas seu valor à vista. Excluem-se, no caso d~

quelas feitas à prazo, os acréscim:>s que foram fatalmente feitos

pela concessão de tm\ tempo maior para a sua liquidação.

Isto porque, da maneí.ra corro as vendas são contabilizadas atual _

mente, reunern-se sob umrnesrrotítulo, tanto as feitas à vista, quan

to aquelas a curto, a médio ou até a longo prazo. Consequenternente,

qualquer análise comparativa, enVolvendo tal m:>ntante, fica preju-

dí.cada, Comefeito, considera-se aí corro receita de vendas, uma

parcela mrí.tas vezes pertencente à receita de jtJr9s.
li

II
Assim, contabilmente teríarros emumavenda à prazo (30 dias) nova

"

lor de Cr$ 100.000, onde não existem impostos incidentes sobre as

vendas ,as seguintes propostas de quitação:

19)pagamento à vista oamdesconto de 10%

29)liquidação em 15 DDLcomdesconto de 5%~

Situação atual

[

D. Contas a Receber

C. Receita de Vendas

100.000

100.000

Situação proposta

C. Receita de Vendas 90.000

D. Contas a Receber 100.000

Juros a apropriar 10.000 ,
I

A conta "juros a apropriar" por nos criada, seria ~iderada re-

tificadora de contas a receber até que a empresa ven

t

ldedora tives-

. . f - I.se mai.s an ormaçoes de COm:>o cliente procedeu para liquidar o t!,

:1 ~.

:: I,',
I'
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tulo. Assim:

10.000
100.000

10.000
100.000

• se o. cliente pagou em 30 DDL(semdesconto)

D. Juros a apropriar

caixa

c. Receita de juros

Contas a Receber

• se o cliente pagou em 15 DDL(comdesconto de 5%)

D. Juros a apropriar

caixa

C. Receita de juros

Contas a Receber

10.000
95.000

5.000
100.000

Procedendo desta fonna, a empresa estaria produzindo infonnações

de melhor qualidade, além de permitir excelentes c:x:xrparações en-

tre os faturamentos de diversas empresas. Assim:

• destacaríarros a receitá de juros, anteriormente embutida, na re

ceita de vendas;

• teríarros maiores condições de efetuar quase todas as análises e

conôrnico-financeiras, apresentadas nos capítulos I a III~se tan

to ccmpras quanto vendas fossem apenas registradas por seus va-

loresà vista .

•Teríarros umabase mais correta para calcular os chamados impostos

incidentes sobre as vendas corro/tCM, IPI, Finsocial, Pis Fa:t:ur~

mento, etc, que atualmente incidem tambémsobre os juros e não só

sobre as vendas •

•Não se J?élgaria Inposto de Renda sobre uma receita financeira, que

foi contabilmente antecipada, por procedimentos inadequados.
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Conformeperceberros, o Fisco tem muitas razões para não defender ;'
. F

a adoção do procedilrento que sugerirros, e com isso, mais urna vez,'

colocar-se emdesacordo como princípio da competência dos exerci

cios, propugnado pela rei 6404/76.

Doí.s textos legais, deixam a interpretação do Fisco bemàs claras.

são eles:

• a Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal de n9 51

de 3/11/78 e

• o Parecer Normativo CSTn9 21 de 20/04/79.

Pelo primeiro, concluInos que os descontos condiCionais, ou seja,
;

vinculados às condições de pagamento, não devamser deduzidos da

Receita Bruta, pois o texto só menciona os incondicionais em seu

tópico 4. Assim:

"A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta de ven-

das e serviços, diminuida das:

a) vendas canceladas

b) descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente

c) dos impostos incidentes sobre as vendas"

e mais adiante completa no tópico 4.2.:

"Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda

quando constarem da nota fiscal de venda dos bens, ou fatura de

serviços, e não dependeremde evento posterior à emissão desses d~

cumentos11 •

No segundo,é eliminada umadúvida· surgida na. interpretação da lei

6463/77. De€enninava-se que, na fatura constasse, em separado, o

valor da mercadoria e do custo do financiamento. O PNCST 2.1 as-

sim definiu no seu tópico 3 e 4:
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"3. Quandournaempresa comercial ou industrial realiza venda a pr~

ZOI comacréscirro a título de juros ou outros encargos, não e!!

tá'realizando operação financeira ativa: estas são privativas

das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo l3a!!.

co Central do Brasil. Antes, tal acréscirro integra o valor da

operação de venda, por natureza e por expressa definição legal.

4. Assim sendo, o nontante do custo do financiamento, cano acíma
,

descrito, deve receber o mesrrotratamento contábil que o va _

lor da mercadoria a que corresponda, qual seja, a estrita apl!

cação do regime de competência. Assim procedendo, o inteiro va

lor da operação (valor da mercadoria mais custo do finariciamen

to), integra a receita bruta - e portanto ccmporã o lucro 1·,'~~

'i," :

i:
i
i

quido - do exercício emque se der a venda".

Segundoentenderros, esse Parecer Normativo evocou a aplicação do

regime de oampetência dos exercícios de urnaforma errônea, pois mi~
tura conceitos de receita de venda comreceita de juros. Aquela

tem origem na transferência de propriedade de umbempara outra ,

pessoa' ou entidade e esta se origina à medida que recursos sãocg,

locados emdisponibilidade durante umcerto terrpo.

De qualquer forma, o Parecer No:rmativo21/79 deixa bemclaro o

seu propôsi to de não separar os dois conceitos de receí.ca.. .:

A adoção da forma de cOntabilização por nós, sugerida, traria inúl

meras vantagens aos aômíní.scradores, acionistas e analistas, mas ~
. ,':< )r

implicaria numamudança.radtcal, na' fonna do Fisco encarar a pro."_/"t
blemãtica.· Dada à redução substancí.aj que sua aplicação provoca':./

, <•••

ria na arrecadação tributária, saberros das dificuldades de sua 111'\
provação por parte governamental."

3.2. Contabilizar todas as compras pelo seu valor à vista
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Esta Sugestão é umadecorrência ~atual da anterior e poderia ser

ampliada até para a aquisição de qualquer bem, de uso, de troca,

ou de produção pela empresa.

Para facilitar, exporemosnosso processo de contabilização apenas

para "bens de troca". Assim:

Supondo.umacompra de mercadorias a prazo (30 dias) no valor dei

Cr$ 200.000, onde não existem impostos incidentes sobre as com-

pras. Terianos que se a compra fosse à vista, obterianos umdes -

conto de 10%. Se antecipássemos a liquidação em 15 dias gozaria -

nos de umdesconto de 5%.

Sistema'atua1

[

D. 'Compras -

c. cOntas a pagar -

200.000 '

200.000

Situação proposta

D. Compras - 180.000

Juros a apropriar - 20.000

C. Contas a pagar - 200.000

Analogamente ao caso da contabilização de vendas, a conta "juros

a apropriar" retificaria o valor de contas a pagar, sendo, ao fi-

na1, parcial ou totalmente transferida para deêP:sas de juros.

As vantagens da sistemática proposta estaria:

. na apuração de umrrontante de canpras, e consequentemente de cus

to das mercadorias vendidas,e de estoque, que 'eXcluiria o cus-

to do financiamento daquelas, quando realizadas a prazo;

na apuração de relações entre Vendas, CMl, e Lucro Bruto, ca1cu-
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ladas sob critérios uniformes de contabilização;

• na produção de índices de Giro de Estoque, Retorno sobre esto -

ques etc., mais próxinos do "real".

• nos descontos obtidos por liquidação antecipada da dívida, que

seriam tratados COITO uma interrupção nas despesas financeiras e

não corro atualmente umareceita.

Nasuposição de que a empresa tivesse liquidado a duplicata refe -

rente à sua compra cam I? dias de antecedência e gozado do desco~

to.

Pela sisternatica atual teríamos:

D•..Contas a pagar 200.000

c. Caixa

Descontos obtidos

190.000
10.000

ou seja, geramos umareceita através da liquidação anteCipada de

tnna dívida referente a tnna compra à prazo.

Na realidade, qerarros umareceita, para compensar parctalmente.uma

despesa de juros que foi embutida no nontante das compras.

Não seria então mais lógico e correto, utilizarno-nos da siste -

mática proposta? Vejamos:

D. Contas a pagar

Despesas de juros

200.000
10.000

c. Caixa

Juros a apropriar

190.000
20.000

Nesse caso, corrono anterior, a viabilização de umaproposta s~

lhante a essa, esbarraria no pouco interesse que teria o Fisco em

reduzir a sua receita tributária."
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3.3. Permitir a Correção Monetária do lucro do 19 semestre das insti -

tuiÇÕés financeiras

As instituições financeiras são obrigadas, pelo BancoCentral, a

apresentar semestraJmente, seus derronstrativos contábeis, apuran-

do inclusive seus resultados neste período. Isso implica em se e~

fetúar a Correção M:metária do Bal.anço, para que, na apuração do

lucro do exercício, já esteja nele oamputado.

Entretanto, esse lucro não pode, segundo textos legais, compor o

Patrimônio Líquido Inicial que servirá de base para a apuré\ção da

Correção M:metária e dos Resultados do 29 semestre. Eis aí umerro,

porque oonforme vínos no capítulo v, a Sistemática de Correção M:>-

netária atual oamputa, em seu desenrolar, a perda de poder aqui si

ti vo sofrida pelo lucro gerado durante o exercfcão, quer apurado

anual quer mensalmente. O resultado final será o mesmo,desde que~

no lucro até fevereiro, por exemplo, esteja computadoo lucro de

janeiro, mais a correção de fevereiro sobre o lucro de janeiro e

mais o lucro de fevereiro. Assim, no lucro de dezembro, estaria

computada a somatória de todos os lucros mensais, porém reajusta- .

das à noeda de dezembro.

As instituições financeiras ao procederem à apuração dos resulta-

dos semestrais deveriam continuar corrigindo o lucro apurado no 19

semestre, para poder obter commais precisão, o lucro do ano.

Foge a qualquer sentido analítico, afinnar-se que o lucro do ano

é a sarna do lucro do 19 como do 29 semestre. O lucro do 19 semes

tre está emrroeda de junho e o do 29 de dezembro.

Os responsáveis pelas distorções apresentadas sao:

• Decreto lei 1598/77 - artigo 39 - § 19 - "Ooontribuinte que le

vantar balanço intermediário no curso do exercício social, po -

derá à sua opção corrigí -lo .•...• " complementadopelo
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• Parecer Nornativo CST n9 95/78 com: " ... poderá ocorrer que al-

gumapessoa jurídica oorrija nonetariamente os lucros verifica-

dos no próprio exercício de sua apuração. Nesse caso a parcela

de ccrreçâo nonetârfa, oorrespondente aos lucros do próprio pe-

ríodo levada a débito das contas de resultado, deverá ser adi -

cionada ao lucro líquido do exercício, para efeito de detenni -

nar o lucro real". (grifo nosso)

4. Conclusões do Capítulo

Nossa preocupação neste capítulo, foi nostrar ao leitor, caro a legis-

lação canercial e .tributária brasileira pode as vezes, extrapolar seus

próprios limites. Apontam::>sos perigos dessas incursões a camposalheios,

quando o pouco daninio técnico, poderá originar interpretações e ações

inadequadas, resultantes, sobretudo de textos legais falhos e até obs-

cures.

A cultura oontábil brasileira foi, até agora pouoo prestigiada e co~

tada. Os legisladores e inclusive o poder executivo, dispunhamde tal

força, que lhes pennitia ditar normas;e procedimentos contábeis, muitas

vezes, Inoportunos ou, até mesnocontraditórios.

A linha mestra seguida pelos textos legais era mais voltada ematender

os interesses financeiros do fisco, do que implantar umrigor técnico

ou unifonnização de procedimentos.

As sugestões por nos apresentadas no final, objetivam ao aprinoramento

do conteÚdo infonnático produzido pela Sistemática Contábil, e divulga
. .-

do através das chamadasderronstraçõesfinanceiras.

Em virtude da seriedade do assunto por nós apresentado, e de sua viabi

lidade de. aplicação esbarrar emtextos legais ora vigentes, solicita-

nos a análise detalhada deste trabalho.



• 229 •
CAP1'.ruW VII - DAS CONCLUSÕES

1. Revisão do Conteúdo Basico

Recapitulando os momentossignificativos da parte d~nstrativa desta ~

nografia, lembramosque a hipótese-tese de nosso trabalho centraliza-se

no estudo das limitações que as análises dos derronstrativos contábeis

(ADC) podemapresentar e no subsídio de sugestões para reduzir seus efei

tos decursi vos.

Demonstrativos Contábeis são reconhecidos pelos analistas-criticos como

umconjunto de infonnações complementares e necessárias a quemprecisa

decidir ou configurar opiniões a respeito do desempenho, liquidez e afins

de urnaempresa emestudo. Entretanto, v:irnospercebendo que as infonnações

obtidas via essas fontes não têm retratado fielmente a realidade das em-

presas. Isso tem levado nruitos a agir comcautela no manuseio dos dados

obtidos, urnavez que perceberros estarrros lidando apenas comderronstrati

vos contábeis, em lugar daqueles financeiros ou econômicos.

Grande parte da inexatidão dos balanços pode ser explicada pela càracte

rística da contabilidade de registrar valores histéricos, ocasionando o

.fornecimento de informações desàtualizadas, porque foram registradas por

valores do passado ou, quando muí.to, ajustadas por algtnn índice de Cor-

reção M:metária.

Problemas outros igualmente importantes, concorrem para que essas limita

ç8es apareçam tais corro:

• o fato de apenas serem registradas informações contábeis, emdetrimen

to de outras, mesrrodaquelas que possamvir a ocasionar alterações pro

fundas no desempenhofuturo da empresa~

• os registros serem feitos em função de critérios p::>ssíveis de mudanças

em função do tempo e até mesmosubjetivas;

a diminuição do poder de compra da rroeda, devido â inflação, não ser
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computadaeficazmente, dando pouco significado à somade valores de ma

turação diferente;

· a adoção de certos procedimentos contábeis imprópios a algumas situa-

çoes, mas exigidos pela legislação comercial e tributária brasileira.

Nodecorrer de nosso trabalho, procurarros abordar as limitações que im-

pedema "realidade" das informações contábeis. Assim:

• na Parte I, composta pelos três capítulos iniciais, preocuparro-noá, ba

sicarnente, emrealizar umavasta revisão. bibliográfica, apresentando,

de forma sistemática, as mais conhecidas técnicas de ~, bemCOItO 'no

vas propostas por nós introduzidas;

• na Parte lI; composta pelos três últimos capítulos, discutilros ao ní-

vel maisdetaThado, duas espêctes das mais importantes limitações:

19) limitações técnicas, que apresentam a contabilidade apenas corroum

sistema de registros históricos e, a partir dai, sugerindo formas

de se transformar, extra-contabilmente, .Inforrraoôes contábeis em

financeiras ou econômicas (Capítulos rv e ·V).

29) limitações estruturais, compostas por textos legais que interferem

diretamente na produção das informações' contábeis, relegando, al~

mas vezes, a segundo plano a lógica da natureza dos fatos contá -

beis, visando a atender os objetivos econômico-financeiros do Q)-

vemo (Capítulos V e VI) •

•

2. Síntese das pro};X>stasapresentadas

urra vez identificadas, ao nível teórico e prática, as limitações têcni ....

cas e estruturais, propusemossaldas eficazes na tentativa de reduzir os

efeitos por elas causados. Assim, no caso das limitaçÕestêcnicas, suge-

rimos desde UITlél. Contabilidade emORTN(vide Apêndice do Capítulo V) até
(

. ~
formas particulares de contabilização de compras e vendas pelo valor 'à

-'vista (Capitulo VI). Considerarros, ainda, formas para ampliar o conteudo

e"Q?licativo de alguns índices (ROIe Retorno sobre o Capital dos Acioni~

!
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tas) através de ajustes ou alterações até sensíveis em sua sistemática

de cálculo (Capítulo IV). Já, em se tratando das ·limitações estruturais,

optarros por sugestões usadas quando das propostas para contornar as li-

mitações técnicas.

flnl:x:)rapara arnbosos casos, as soluções encontradas esbarrem em intere~

ses financeiros do Governo, merecendoumestudo rna.isdetalhado para se

contornar o problema, confiarros emque o leitor se beneficiará comas anã

lises dos Capítulo V e VI.

3. ConsideraçÕes Finais

Ao concluirrros este trabalho, percebercos o quanto nos acrescentou enquan

to conhecimentos técnicos, ordenação de pensamentos, e capacidade de anã

lise crítica de fatos passados e projeção de dados futuros.

Apesar da complexidade do assunto abordado, cujas soluções se nos apre-

sentaram, às vezes, difíceis, sent:im::>shaver extrapolado os objetivos

de umaobrigação simplesmente acadêmica.

Finboraaqui tenharros focalizado assuntos considerados fundamentais e pr~

. mentes, temos a certeza de que alguns enfoques deixaram de ser discuti-

dos, visto escaparem aos limites emque deliberadamente situarros nossa

ITOnografia.

I

Entretanto, resta-nos a confiança de haver contribuido para a abertura

de perspectivas para novos trabalhos no campo, assim coro poder subsi -

diar com a análise do conteúdo de nosso estudo soluções, ao ní~êl eSJ=ra
: ,\ '

teg"ico e até gerencial, para contornar os efeitos distorci vos de umâanã
11 1-

lise de demonstrativos contábeis.
".y
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