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1 O CONTEXTO DO ESTUDO 

 

 

1.1 A razão da escolha do tema 

 

A análise de demonstrações contábeis1 é uma das mais interessantes aplicações na área 

contábil e certamente um dos campos de conhecimento que mais difunde a importância da 

contabilidade aos profissionais não diretamente vinculados à profissão. Compreende um 

conjunto de técnicas que, comprovadamente, vem auxiliando diversos usuários da 

contabilidade em seus processos decisórios.  

 

A maioria dos usuários é externa às empresas e, em grande parte das vezes, no Brasil, 

defronta-se com dificuldades, pois as informações disponibilizadas para análise restringem-se 

apenas às demonstrações básicas. Quando o analista busca informações adicionais nas 

empresas, nem sempre consegue ser plenamente atendido. 

 

As informações disponíveis normalmente ficam restritas às publicações oficiais no caso de 

sociedades por ações fechadas e apenas aos demonstrativos básicos (balanço e demonstração 

de resultados) nas empresas constituídas como sociedades limitadas, geralmente 

desacompanhados até mesmo de notas explicativas. Nas companhias abertas2, há maior 

conteúdo transmitido e geralmente há outras fontes de informações além das demonstrações 

contábeis. 

 

As técnicas de análise disponíveis têm especial importância, uma vez que é por meio delas 

que os dados obtidos são transformados em informações com as quais os analistas externos 

formulam suas conclusões. 

 

Um processo de análise de demonstrações contábeis, portanto, requer técnicas capazes de 

transformar os dados disponíveis em informações úteis para a tomada de decisão de seu 

usuário. Note-se que, para efeito do processo de análise das demonstrações contábeis, as 

                                                 
1 Ao longo do trabalho, as expressões análise de demonstrações contábeis e análise de balanços serão utilizadas 
como equivalentes para evitar a excessiva repetição. 
2 Vide glossário. 
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informações acerca das empresas passam a ser dados. Os dados são convertidos, através das 

técnicas de análise, em informações úteis para a tomada de decisão.  

 

Para enriquecimento e ampliação do processo de análise podem contribuir a maior quantidade 

de informações disponibilizadas aos usuários e o acréscimo de outras técnicas de análise. Fica 

implícito, desta forma, que, se não puder ser ampliado o rol de informações, o processo 

analítico somente pode evoluir através de outras técnicas. 

 

Por outras técnicas entendem-se, para fins deste estudo, quaisquer alternativas de análise 

diferentes daquelas tradicionalmente difundidas nos meios acadêmicos e utilizadas por 

profissionais.  

 

É oportuno evidenciar que há a possibilidade de analistas deterem técnicas de sua própria 

concepção e que não as compartilhem. O eventual progresso de análise proporcionado fica 

restrito a seus criadores. Nesse caso, as técnicas não são de domínio público e não contribuem 

para a comunidade de usuários de análise de demonstrações contábeis. 

 

Com relação às técnicas de análise de domínio público, é importante destacar que se 

caracterizam principalmente por: 

 

- enfatizar a análise individual das demonstrações contábeis; 

- investigar a composição individual das demonstrações contábeis e a evolução de suas 

contas através do tempo; 

- estarem voltadas para o curto prazo; 

- seu produto final ser um diagnóstico elaborado sobre uma base retrospectiva de dados. 

 

Neste trabalho, a percepção que se tem é de que existem oportunidades para contribuir com os 

usuários de análise das demonstrações contábeis, em especial aqueles que se defrontam com a 

dificuldade de interpretar externamente a situação econômico-financeira das organizações 

estudadas, e com base em limitados dados retrospectivos. Daí o interesse em investigar, com 

maior profundidade, as técnicas de domínio público e, a partir delas, observar o que pode ser 

proposto para sua ampliação. 
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1.2 O objetivo do estudo 

 

O principal objetivo do estudo é propor uma técnica de análise até aqui não difundida e 

submetê-la à apreciação de um grupo de analistas do mercado financeiro como forma de 

averiguar sua eventual aceitação como ferramenta útil em determinados processos decisórios 

que envolvam análise de balanços. 

 

A técnica proposta é denominada análise referencial e apresenta alguns diferenciais 

importantes em relação à maior parte das técnicas difundidas. Entre os principais diferenciais 

da técnica estão: a possibilidade de estudar em conjunto demonstrações contábeis de natureza 

diferente, a utilização de uma só base, o foco no retrospecto de longo prazo e a manutenção da 

proporcionalidade entre os diversos valores monetários das demonstrações contábeis 

originais. 

 

Espera-se que os diferenciais apresentados pela análise referencial possam ser úteis para 

aumentar a sensibilidade do analista em relação às empresas estudadas, oferecendo-lhe uma 

primeira visão retrospectiva daquelas empresas e a oportunidade de facilitar a elaboração de 

estudos de maior profundidade. 

 

Para verificar se os objetivos são atingidos é necessário que seja definido o problema a 

estudar e formulem-se algumas questões de pesquisa, cujas respostas são de vital importância 

para as conclusões do estudo. 

 

 

1.3 Definição do problema e questões de pesquisa 

 

Conforme já observado, existem diferentes técnicas de análise de demonstrações contábeis. 

Cada uma das técnicas tem seus objetivos específicos e limitações implícitas. 

 

Quando os objetivos específicos estão ligados ao estudo da composição das demonstrações a 

técnica disponível recomendada é a análise vertical. A análise vertical é uma técnica 

consagrada de análise que, a partir do valor total associado a cada demonstração, explica a 

importância relativa de cada um dos componentes dessa demonstração. 
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De extrema utilidade para o analista, a análise vertical aponta de forma inequívoca os pontos 

mais relevantes de uma demonstração à medida que as contas e grupos de contas que são mais 

representativas ficam evidenciadas em termos relativos à base da demonstração contábil. 

 

Todavia, a análise vertical é sempre aplicada a uma única espécie de demonstração contábil 

por vez, ou seja, não é uma técnica que possa ser aplicada em conjunto para todas as 

demonstrações contábeis, pois cada uma delas tem sua própria base. Assim, a base para 

aplicação da análise vertical no balanço é o ativo total, enquanto a base da demonstração de 

resultados é o valor das vendas líquidas do período. 

 

Outro aspecto interessante a destacar é que a análise vertical trata cada período 

individualmente. Embora seus resultados possam ser comparados de um período para outro, 

sua obtenção tem por base as demonstrações de cada período. 

 

Na análise vertical, portanto, há uma base por demonstração contábil. O número de bases 

totais utilizadas num estudo através da análise vertical é dado pelo produto entre o número de 

demonstrações analisadas pela quantidade de períodos avaliados. Se utilizados balanço e 

demonstração de resultados somente, como ocorre tradicionalmente, numa comparação entre 

3 períodos de análise serão utilizadas 6 diferentes bases. 

 

À medida que se pretenda incorporar mais períodos à analise vertical, o número de bases 

diferentes para a mesma espécie de demonstrativo se eleva. Quando o analista se propõe a 

avaliar outras demonstrações contábeis através da análise vertical (o que é perfeitamente 

possível, embora pouco praticado) também sobe o número de bases utilizadas. 

 

Na análise vertical, o comparativo entre os resultados da mesma conta em diferentes períodos 

é afetado pelas diferenças de magnitude entre as várias bases usadas para a mesma espécie de 

demonstração e por isso as comparações não são extensivas aos valores absolutos das contas.  

 

Em função disso, as conclusões não podem ser fundamentadas exclusivamente na análise 

vertical, devendo ser levada em consideração também a análise horizontal das mesmas 

demonstrações. É a forma de contornar a limitação da técnica e obter um raciocínio completo 

e correto acerca das razões que justificam as variações de cada conta estudada. 
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A análise horizontal, por sua vez, tem como proposta básica o estudo da evolução das contas 

componentes de cada demonstração contábil. Através dela observa-se a evolução de cada 

conta em relação a uma data base. Note-se que a técnica tem a flexibilidade de acumular a 

variação acumulada de um determinado período qualquer a uma única data base histórica 

(encadeada) ou fornecer como resultado a variação relacionada ao período anterior ao 

estudado a cada mensuração. 

 

Independentemente da forma como é apresentada, a análise horizontal de demonstrações 

contábeis também se caracteriza por contemplar um grande número de bases. Na forma 

encadeada, cada conta ou grupo de contas acompanhado tem como base a posição mais antiga 

da série histórica. Quando a análise horizontal é aplicada com relação ao período anterior, o 

número de bases cresce na mesma proporção do número de períodos acompanhados. 

 

Acompanhar um balanço padronizado no qual estejam sintetizados 15 itens entre contas e 

grupos de contas exige que as posições iniciais desses 15 itens sirvam como base, 

demandando 15 diferentes bases, uma para cada item acompanhado. Se tal acompanhamento 

for feito em relação ao período imediatamente anterior, uma série de 5 balanços requer 60 

bases diferentes. 

 

Como, no mínimo, é necessário que se faça também a análise horizontal da demonstração de 

resultados fica fácil perceber que há um considerável crescimento no número de bases. Esse 

crescimento será ainda maior quando se aplicar análise horizontal a outras demonstrações 

contábeis. 

 

Depreende-se que, nas análises vertical e horizontal, pode haver uma excessiva quantidade de 

bases, crescente à medida que se amplia o estudo em termos temporais ou na inclusão de 

outras demonstrações contábeis além das convencionais. 

 

Tal constatação chamou a atenção, julgando-se interessante pesquisar a possibilidade de 

propor uma técnica em que o problema de múltiplas bases fosse minimizado.  

 

Sem a pretensão de substituir as aludidas e consagradas técnicas de análise, mas com o intuito 

de oferecer mais uma alternativa, coloca-se a seguinte questão de pesquisa: “existiria uma 
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técnica de análise válida e com propósitos específicos que pudesse ser formulada a partir 

de uma só base?” 

 

As observações levantadas acerca do assunto conduziram à proposta de uma técnica original 

de análise. Esta afirmação tem por base as pesquisas efetuadas na área, nos meios acadêmico 

e profissional.  

 

A técnica proposta foi intitulada análise referencial e sua característica de trabalhar com uma 

só base, independentemente do número de espécies de demonstrações contábeis e da 

quantidade de períodos do estudo, parece ser seu principal diferencial. 

 

Após mostrar os fundamentos da análise referencial e sua aplicação às demonstrações 

contábeis através de duas aplicações, pretende-se verificar se a técnica é válida ou não na 

opinião de um grupo representativo de usuários.  

 

Neste contexto surgem outras duas questões de pesquisa a investigar, quais sejam: “a análise 

referencial é uma técnica de análise válida e complementar às técnicas tradicionais?” e 

“a análise referencial pode elucidar e facilitar estudos analíticos de longo prazo de maior 

profundidade?” 

 

São essas as três hipóteses a serem testadas no trabalho, ou seja, as principais questões de 

pesquisa a responder através dele. 

 

 

1.4 Metodologia e estrutura do trabalho 

 

A pesquisa caracteriza-se como original, pois, conforme Cervo e Bervian (2002, p. 64), 

Conceito de pesquisa original: entende-se por trabalho científico original aquela pesquisa de 
caráter inédito, que vise ampliar a fronteira do conhecimento, que busque estabelecer novas 
relações de casualidade para fatos e fenômenos conhecidos ou que apresente novas conquistas para 
o respectivo campo de conhecimento. 

 

Com base nas questões de pesquisa depreende-se que se trata de pesquisa aplicada, uma vez 

que a análise referencial busca, através de meios práticos, soluções para problemas concretos. 
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A pesquisa bibliográfica, através de documentos secundários3 e terciários4, se faz necessária 

como requisito indispensável para a verificação do caráter original do trabalho e ainda como 

meio de relatar, entender e interpretar os principais conceitos diretamente relacionados ao 

tema e evidenciar pontos de vista dos mais renomados autores dedicados a seu estudo. 

 

Uma vez realizada a revisão da literatura especializada, o passo seguinte é a 

operacionalização dos conceitos inerentes às questões de pesquisa. A definição do conceito de 

análise referencial, sua concepção e funcionamento são requisitos indispensáveis para que a 

técnica possa sofrer um posterior julgamento em termos de satisfazer ou não as hipóteses 

inerentes às questões de pesquisa. 

 

Num primeiro momento sua formulação será feita em termos das questões de pesquisa, qual 

seja, verificar como a análise referencial pode atender aos objetivos específicos para os quais 

foi concebida. Isto será feito a partir da comparação com as técnicas existentes mais próximas 

a ela, que são a análise horizontal e a análise vertical. 

 

Para execução da análise referencial serão utilizadas planilhas do aplicativo ‘Excel’, da 

Microsoft, como meio de torná-la um instrumento ágil, flexível e de fácil visualização, 

características importantes para uma boa aceitação pela comunidade de analistas. 

 

Uma vez definida conceitualmente a análise referencial, serão procedidas duas aplicações 

práticas para demonstrar algumas de suas possibilidades. Em ambas as aplicações será 

necessário recorrer a dados históricos, e um banco de dados já existente e testado torna-se 

elemento de especial importância para tornar exeqüível este trabalho. 

 

Foi utilizado o aplicativo “economática” que armazena demonstrações contábeis e uma 

enorme série de dados de companhias abertas com valores mobiliários negociados no 

mercado brasileiro. O banco de dados da Economática, empresa responsável pela elaboração e 

comercialização do software de mesmo nome, tem sua base inicial no ano de 1986 e o 

aplicativo caracteriza-se pela grande flexibilidade no tratamento dos dados e versatilidade nos 

relatórios finais que o usuário pode obter através de seu uso. 

 

                                                 
3 Vide glossário. 
4 Vide glossário. 
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A primeira aplicação foi feita a uma amostra de empresas atuantes no mercado brasileiro de 

um único setor durante determinado período como meio de, através da análise referencial, 

melhor visualizar e facilitar a avaliação do desempenho individual das empresas e, com isso, 

apontar as melhores e piores empresas nos vários aspectos avaliados. Optou-se pelo setor de 

papel e celulose pela relativa homogeneidade de suas companhias abertas. 

 

Outro fator que precisou ser dimensionado em função de circunstâncias especiais foi o 

período sobre a qual foi elaborado o estudo das empresas do setor de papel e celulose através 

da análise referencial.  

 

Dado que a partir de 1996 as empresas foram impedidas de realizar qualquer tipo de correção 

monetária para evidenciar os efeitos inflacionários5, as demonstrações anteriores ao ano de 

1996, seja na forma da legislação societária seja em correção integral, apresentam 

metodologias diferentes da simples utilização do custo histórico como base de valor. 

 

Por isso, a amostra de demonstrações de empresas do setor de papel e celulose para efetuar o 

ensaio com análise referencial foi o conjunto de demonstrações das empresas mais 

significativas do setor entre os anos de 1996 e 2002. 

 

A segunda aplicação foi utilizar a análise referencial como forma de facilitar a identificação e 

verificação de eventuais correlações entre variações nos preços das principais ações 

negociadas no mercado acionário brasileiro e variações em contas ou grupos de contas das 

demonstrações contábeis publicadas pelas companhias emissoras. 

 

Para definir quais são as principais ações negociadas adotou-se o índice bovespa, cuja 

composição é mutável a cada quadrimestre. Assim sendo, para efeito da aplicação da análise 

referencial, foram consideradas as ações das companhias que estavam contempladas na última 

versão disponível do índice de mercado. 

 

                                                 
5 Por força da Lei 9249/95 que, através do Art. 40, dispõe:  
“Art. 4º - Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei nº 7.799, de 10 
de julho de 1989, e o artigo 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. 
Parágrafo Único - Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações 
financeiras, inclusive para fins societários.” 
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Dificultaram o estabelecimento de séries temporais, as transformações pelas quais passaram 

diversas das companhias negociadas em bolsas de valores ao longo dos últimos anos. As 

diversas fusões6, incorporações7 e cisões8 ocorridas nesse período, em grande parte 

decorrentes da privatização9 de diversas empresas estatais, impediram que pudessem ser 

formadas séries históricas de longo prazo nas novas empresas. 

 

A conseqüência prática foi o encurtamento do período total de comparação, pois, diante desse 

quadro, alongar o período significa diminuir a amostra. Isto, aliado à já citada questão da 

uniformidade de critérios estabelecidos para as demonstrações contábeis, levou a considerar 

como possibilidades de estudo os períodos compreendidos entre 1996 e 2002 e 1999 e 2002. 

Foram utilizados os dois períodos, inclusive como forma de perceber as eventuais diferenças 

nas conclusões. 

 

Passada a fase do trabalho destinada à exposição do tema e exemplificação das suas 

possibilidades de utilização, o passo seguinte foi a busca dos meios necessários para 

responder as questões de pesquisa. 

 

Para responder a primeira e a segunda questão de pesquisa foi utilizada uma pesquisa 

bibliográfica com documentos primários10 obtidos através de questionário especialmente 

concebido para coletar opiniões acerca do conteúdo das questões e aplicá-lo a um grupo 

significativo de usuários de análise de demonstrações contábeis. 

 

A resposta à terceira questão de pesquisa foi embasada em pesquisa experimental realizada 

com dois grupos de alunos de pós-graduação de uma mesma instituição de ensino. Foram 

dados aos dois grupos o mesmo problema e os mesmos instrumentos para resolvê-lo, salvo 

que para apenas um dos grupos foi transferido o conhecimento da técnica em exame. O 

objetivo foi verificar se houve ou não diferença nos tempos de execução da tarefa e no grau de 

confiança nos resultados obtidos. 

 

                                                 
6 Vide glossário. 
7 Vide glossário 
8 Vide glossário. 
9 Vide glossário. 
10 Vide glossário. 
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Uma vez respondidas as questões de pesquisa, passou-se à etapa final do trabalho que diz 

respeito às conclusões, cujo relato expressa a síntese dos resultados alcançados. 

 

Do ponto de vista estrutural o trabalho ficou dividido em sete capítulos. O primeiro destina-se 

a dar um posicionamento amplo sobre a pesquisa, seus objetivos, meios utilizados e 

limitações. O segundo capítulo pretende abordar os principais conceitos e técnicas de análise 

diretamente relacionados ao tema. A função do terceiro capítulo é apresentar a técnica 

‘análise referencial’, cabendo aos dois capítulos seguintes ilustrar algumas possibilidades de 

aplicação. O capítulo 6 relata os resultados da pesquisa de campo e da pesquisa experimental 

realizadas, enquanto o capítulo 7 trata das conclusões. 

 

 

1.5 Limitações relacionadas ao escopo do trabalho 

 

Este trabalho propõe uma técnica de análise, intitulada análise referencial, cujo propósito 

principal é permitir a seus usuários uma visão retrospectiva de longo prazo e integrada das 

empresas estudadas. Espera-se também que os resultados da análise referencial possam 

contribuir para acentuar a sensibilidade de seus usuários em relação às empresas analisadas, 

bem como sejam úteis para antecipar percepções e facilitar estudos de maior profundidade.   

 

Não existe, portanto, a intenção de propor a análise referencial como técnica substitutiva às 

demais existentes ou meio alternativo para análise de demonstrações contábeis. Ao contrário, 

pretende-se que ela possa servir para suprir algumas necessidades adicionais que o analista 

tem em determinados tipos de estudo. 

 

Contudo, para que se possa atestar ou não a viabilidade da técnica, se faz necessário mais que 

defini-la do ponto de vista conceitual e mostrar possibilidades de utilização. Trata-se de uma 

área de pesquisa em que os principais usuários são profissionais ligados ao mercado 

financeiro, onde os processos decisórios não são uniformes e estão ligados a filosofias, 

crenças e valores. A adoção ou não de uma técnica de análise é condicionada à aceitação de 

seus usuários. É fundamental, assim, verificar qual é a opinião da comunidade de usuários em 

relação à técnica. 
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Para obter a opinião dos principais usuários existem algumas limitações que precisam ser 

conhecidas para que se possa julgar adequadamente o alcance do trabalho, quais sejam: a 

maneira pela qual foram obtidas as informações, a definição da amostra de usuários a 

pesquisar e a abordagem para com os pesquisados e o processamento dos dados.  

 

Outro desafio que traz limites é a forma pela qual foram testadas a agilidade e a redução no 

nível de dúvida dos resultados que eventualmente a análise referencial pode permitir. A 

adequação da conclusão a que se chegou é dependente dos instrumentos utilizados para sua 

verificação e da homogeneidade de conhecimentos, base quantitativa e habilidade no 

aplicativo Excel dos dois grupos de alunos que participaram da parte experimental do 

trabalho. 

 

É natural também que, mesmo se constatada a validade da análise referencial, evidentemente 

ela continua sujeita às limitações normais a que estão expostas as diversas técnicas de análise, 

as quais são evidenciadas, com maior grau de detalhe, ao final do próximo capítulo. 

 

Enfim, o trabalho prioriza responder as questões de pesquisa nele embutidas, quais sejam: 

 

“Existiria uma técnica de análise válida e com propósitos específicos que pudesse ser 

formulada a partir de uma só base?”; 

“A análise referencial é uma técnica de análise válida e complementar às técnicas 

tradicionais?” e 

“A análise referencial pode elucidar e facilitar estudos analíticos de longo prazo de 

maior profundidade?” 

 

Por isso o trabalho traz, na resposta às questões, suas limitantes naturais. Nos expedientes 

utilizados para alcançar as respostas ficam implícitas as limitações conforme relatado. 
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2 FUNDAMENTOS DE ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

APLICÁVEIS AO ESTUDO 

 

 

2.1 O conceito de análise de demonstrações contábeis 

 

Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa (1975), análise é a “separação ou 

desagregação das diversas partes constituintes de um todo”, enquanto análise de balanços 

refere-se a “estudo das demonstrações contábeis de uma empresa com o propósito de avaliar 

sua situação econômico-financeira.” 

 

Iudícibus (1998a, p. 18) define análise de balanços como a “[...] arte de saber extrair relações 

úteis, para o objetivo econômico que tivermos em mente, dos relatórios contábeis tradicionais 

e de suas extensões e detalhamentos, se for o caso.” 

 

Treuherz (1975, p. 29-30) ressalta que: 

O objetivo fundamental da análise de demonstrativos financeiros é o de proporcionar a 
comparação de dados financeiros de uma ou mais empresas com determinados padrões. 
A noção do que sejam padrões depende evidentemente do propósito da análise. Assim, por 
exemplo, a análise dos demonstrativos financeiros de uma empresa poderá ter em vista a 
verificação do que deveria ter ocorrido, dentro das circunstâncias da época, com relação: 
- aos seus objetivos 
- à estratégia adotada 
- aos dados do passado 
- a outras empresas. 

 

Para Silva (1995, p. 21), 

Uma análise pode ser entendida como um processo de decomposição de um todo em suas partes 
constituintes, visando ao exame das partes para entendimento do todo ou para identificação de suas 
características ou de possíveis anormalidades. No campo financeiro, a análise do lucro de uma 
empresa pode ser feita a partir da decomposição do referido lucro nas contas de receitas e despesas 
que o compõe, bem como a representatividade de cada uma dessas contas em face de um 
referencial, como, por exemplo, o volume de vendas da empresa. 

 

Matarazzo (2003, p. 15) afirma que “[...] a análise de balanços objetiva extrair informações 

das demonstrações financeiras para a tomada de decisões.” Mais importante ainda, esclarece 

que: 

As demonstrações financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa, de acordo com regras 
contábeis. A análise de balanços transforma esses dados em informações e será tanto mais 
eficiente quanto melhores informações produzir. 
É importante a distinção entre dados e informações. 
Dados são números ou descrição de objetos ou eventos que, isoladamente, não provocam nenhuma 
reação no leitor. 
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Informações representam, para quem recebe, uma comunicação que pode produzir reação ou 
decisão, freqüentemente acompanhada de um efeito surpresa. 

 

Myer (1972, p. 57) conclui que: 

A análise das demonstrações financeiras é então em grande parte: 
(1) O estudo das relações entre os vários fatores financeiros em uma empresa, como um grupo 
único de demonstrações os revela e 
(2) O estudo das tendências desses fatores, como mostra uma série de demonstrações os mostra. 

 

Braga (1989, p. 140), após observar que, com os mesmos dados de uma empresa, dois 

analistas, ambos bons profissionais, poderiam chegar a conclusões diferentes, relata: “Assim, 

somos levados a considerar a análise financeira como uma arte que reúne conhecimentos 

teóricos, experiência prática e, sobretudo, sensibilidade, argúcia, empenho e bom-senso.” 

 

Todas essas considerações dos vários autores pesquisados deixam implícito que podem existir 

diversos caminhos para chegar-se a conclusões em análise de demonstrações contábeis e que, 

embora se procure a maior objetividade possível, há lugar para subjetividade e, por que não, 

para criatividade neste processo. 

 

A análise de demonstrativos contábeis é mais conhecida por análise de balanços, devido à sua 

origem, quando as constatações ficavam restritas ao balanço. Neste sentido (MARION, 2001, 

p. 19) afirma: 

É por se exigir, de início, apenas o balanço para análise que se introduz a expressão Análise de 
Balanços, que perdura até nossos dias. Com o tempo, começaram-se a exigir outras demonstrações 
para análise e para concessão de crédito, como a demonstração do resultado do exercício; todavia, 
a expressão Análise de Balanços já é tradicionalmente utilizada. Como forte argumento para a 
consolidação da denominação Análise de Balanços, salientamos que a Demonstração de 
Resultados do Exercício foi conhecida, em certo período, como Balanço Econômico (Balanço de 
Resultado). A denominação Fluxo de caixa já foi conhecida como Balanço Financeiro; então tudo 
era Balanço. 

 

 

2.2 O processo de análise de demonstrativos contábeis e seus usuários 

 

Há diversas técnicas para analisar demonstrações contábeis, cada qual com objetivos 

específicos e limitações inerentes. A rigor, uma técnica de análise é um meio de transformar 

dados contábeis selecionados em informações capazes de contribuir para a formação da 

opinião de seu usuário em relação a determinado aspecto de interesse para sua avaliação. 
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São diversos os usuários da análise de balanços e seus interesses variam de acordo com a 

relação, existente ou potencial, entre os usuários e as empresas estudadas. O prazo pelo qual 

se espera ter essa relação também é relevante para a definição dos interesses. 

 

O quadro 1 fornece uma relação não exaustiva dos principais usuários de análise de 

demonstrações contábeis e seus principais objetivos. 

 

Quadro 1 – Principais usuários de análise de demonstrações contábeis 

Usuários de análise de 
demonstrações contábeis

Principal objetivo

Bancos comerciais ou Carteiras 
comerciais de bancos múltiplos

Emprestar recursos a pessoas jurídicas a curto prazo

Bancos de investimento ou 
Carteiras de investimento de 
bancos múltiplos

Emprestar recursos a pessoas jurídicas a médio e longo 
prazo

Clientes Escolher fornecedores

Concorrentes Decisões de investimento e financiamento

Dirigentes Planejamento

Fornecedores em geral Conceder crédito a clientes para compras a prazo

Pequenos investidores ou 
Analistas de investimentos

Rentabilidade futura esperada dos títulos e valores 
mobiliários adquiridos ou acompanhados

Sindicatos setoriais Estudos setoriais 

Sociedades de crédito 
imobiliário ou Carteiras de 
crédito imobiliário de bancos 
múltiplos

Emprestar recursos a construtoras a médio e longo prazo

 
 

 

Pode-se perceber, com o quadro 1, que existem tanto usuários internos às empresas como os 

dirigentes, assim como usuários externos cujos objetivos principais diferem grandemente. 

Tanto bancos comerciais como clientes são usuários de análise de balanços em seus processos 

decisórios, mas os focos são muito distintos; enquanto os bancos estão preocupados com os 

recursos financeiros emprestados e sua recuperação com juros, clientes podem defrontar-se 

com a decisão estratégica de selecionar um fornecedor específico para fechar um contrato por 

10 anos. 
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Se os interesses entre os vários usuários diferem e se cada uma das técnicas prioriza 

determinado aspecto particular, é natural que os usuários formem seus processos de análise a 

partir de um conjunto de técnicas que acreditem poder atender às suas necessidades. Para que 

uma técnica seja selecionada, ela precisa oferecer conteúdo informativo que satisfaça às 

necessidades de seu usuário. 

 

Embora esteja implícito, é importante enfatizar que os processos decisórios dos vários 

usuários não se atêm exclusivamente à análise das demonstrações contábeis. Há uma série de 

outros elementos que compõem o processo decisório e tais elementos variam de acordo com 

os objetivos dos usuários. 

 

Num processo decisório destinado a avaliar concessão de crédito de curto prazo, é natural que 

fatores como restrições ao crédito11, reciprocidade12, garantias oferecidas e possibilidades de 

novos negócios de interesse do usuário sejam apreciados e considerados. Para um analista de 

investimento aqueles fatores não contribuem para sua decisão de indicar a compra, 

manutenção ou venda de ações. Seu processo decisório é complementado por elementos como 

preço e indicadores de mercado das ações, análise setorial, comportamento da economia e dos 

mercados financeiros e efeitos da globalização13. 

 

Outro aspecto a considerar é a importância relativa da análise de demonstrações contábeis nos 

processos decisórios dos vários usuários. Utilizando os mesmos usuários especificados acima, 

é de se esperar que, na análise de crédito de curto prazo, seja dada uma importância relativa 

maior à analise de demonstrações contábeis comparativamente ao processo decisório 

empregado em análise de investimentos.  

 

Além disso, é importante observar que não há uniformidade nos processos decisórios e de 

análise de demonstrações contábeis nem mesmo entre usuários com os mesmos interesses. A 

própria seleção das técnicas de análise empregadas é fruto não só do atendimento das 

necessidades dos usuários, mas também de suas crenças, valores e mesmo afinidade que 

tenham com cada técnica. 

 

                                                 
11 Vide glossário. 
12 Vide glossário. 
13 Vide glossário 
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2.3 As várias técnicas de análise de demonstrações contábeis 

 

Este tópico visa discutir, de forma breve, as principais técnicas de análise de demonstrações 

contábeis de domínio público. Objetiva mostrar como cada uma delas pode atender às 

necessidades dos vários usuários de análise de demonstrações contábeis. Além disso, é 

importante ponto de apoio para explicar os diferenciais da análise referencial, técnica proposta 

neste trabalho e submetida à crítica de analistas. 

 

Existem técnicas especialmente concebidas para investigar determinado aspecto de interesse 

do usuário e outras mais abrangentes que permitem abordar em conjunto mais de uma 

variável. Há aspectos para os quais há mais de uma técnica aceita. O usuário tanto pode 

entender as técnicas como concorrentes e optar por uma delas, quanto pode utilizá-las em 

conjunto, de modo a confirmar ou rejeitar um diagnóstico. 

 

A análise com base em cocientes ou índices econômico-financeiros é a mais conhecida e 

utilizada técnica de análise. Ainda que existam diversas limitações, com essa técnica são 

obtidas avaliações da liquidez14, estrutura15 e rentabilidade16 das empresas analisadas. 

 

Conforme o interesse específico do usuário, um dos três quesitos avaliados através de grupos 

de índices poderá ter um maior peso que os outros. Dentro de cada grupo de índices tende a 

haver aquele que se destaca dos demais pela mesma razão.  

 

Enquanto a rentabilidade é mais importante para analistas de investimentos, a liquidez é a 

principal preocupação dos analistas de crédito. No entanto, entre os analistas de crédito, a 

liquidez de curto prazo é mais valorizada para análise de carteiras comerciais e a liquidez 

geral para carteiras de investimento. 

 

Para obter maior objetividade nas conclusões, alguns usuários optam por construir modelos 

quantitativos que atribuem pesos aos índices selecionados. Os pesos são função dos objetivos, 

crenças e valores dos usuários. Aos índices são atribuídas notas que, ponderadas pelos pesos 

                                                 
14 Vide glossário. 
15 Vide glossário. 
16 Vide glossário. 
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atribuídos, oferecem não só avaliações para os quesitos em análise, mas também para a 

conclusão global acerca da empresa avaliada. 

 

Existem modelos com base em métodos estatísticos mais sofisticados, muitos dos quais se 

valem de índices para estabelecer uma regra única capaz de diferenciar empresas entre 

solventes e insolventes. A técnica estatística utilizada nesta circunstância é a análise 

discriminante, que consiste em formular uma equação para a qual os resultados obtidos em 

cada empresa permitem enquadrá-la num ou noutro grupo, conforme os parâmetros 

predeterminados pelo modelo. 

 

No campo específico de análise de empresas, embora existissem estudos anteriores que 

objetivassem diferenciar boas e más empresas17, foi Altman18 o precursor da utilização da 

análise discriminante. Seu notável trabalho é um marco para a área de contabilidade e 

finanças e foi por ele estendido a diversos países, inclusive o Brasil. 

 

A partir dele, autores nacionais desenvolveram trabalhos importantes nessa área, com 

destaque para Kanitz (1974), Elizabetski (1976), Matias (1978), Silva (1982) e mais 

recentemente Mário (2002) que, a partir de um estudo retrospectivo, aplicou o conceito para 

verificar a possibilidade de sua utilização para decidir-se por conceder ou não concordata a 

empresas em dificuldades financeiras que a pleiteiem. 

 

Para os usuários com foco na situação financeira, há também a análise do ciclo operacional e 

do ciclo financeiro que objetivam verificar a velocidade de circulação dos ativos e passivos 

operacionais. A partir dessas informações pode-se ainda elaborar a análise das necessidades 

de giro e verificar se o financiamento dessas atividades é adequado. 

 

Para usuários com interesses mais voltados para a rentabilidade, existem alternativas de 

estudos em maior profundidade como a análise do retorno de investimento que decompõe a 

rentabilidade em giro do ativo e margem líquida, permitindo melhor entendimento de como é 

formada a rentabilidade.  

 

                                                 
17 Silva (1997, p. 276) cita Paul Patrick (1932), Winakor e Smith, Mervin, Tamari e Beaver (1966). 
18 Em sua obra "Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankrupt", publicada no 
Journal of Finance em 1968. 
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A alavancagem financeira é uma alternativa das mais utilizadas por esses usuários e lhes 

permite compreender se existem ganhos no retorno do capital próprio na empresa estudada 

advindos de capitais de terceiros obtidos a taxas inferiores à da rentabilidade do ativo. 

 

Para usuários que busquem uma adequada compreensão da composição das demonstrações 

contábeis há análise vertical e, para os que precisem entender a evolução de cada uma das 

diversas contas utilizadas na análise através do tempo, existe a análise horizontal. 

 

Ambas as técnicas se prestam a auxiliar os vários usuários de análise de balanços e por sua 

maior ligação conceitual com a técnica proposta neste trabalho, a análise referencial, são 

abordadas com maior nível de detalhe em tópicos próprios. 

 

 

2.4 Análise vertical de demonstrações contábeis 

 

A análise vertical consiste no estudo da composição, em termos percentuais, de cada 

demonstrativo contábil. Aplicada sempre individualmente às várias demonstrações específicas 

de cada data ou período, essa técnica de análise é de extrema utilidade, pois permite averiguar 

a importância relativa das partes que formam a demonstração.  

 

Note-se que, por sua própria natureza, a análise vertical é aplicada sempre a uma única 

demonstração e a uma única edição, restringindo-se a ela. 

 

A análise vertical é aplicável tanto ao balanço quanto à demonstração de resultados. A rigor 

pode ser aplicada a outras demonstrações, contábeis ou não, relatórios gerenciais e a qualquer 

objeto que preserve a lógica de ser constituído por elementos identificáveis e quantificáveis. 

 

A análise vertical do balanço tem o ativo total como base. Nela, cada conta e cada grupo de 

contas do balanço padronizado é comparado ao ativo total em termos relativos. Divide-se o 

valor que se pretende comparar pelo ativo total, multiplicando-se por 100 o resultado obtido 

para tê-lo expresso em percentual. 
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Na demonstração de resultados, a base de comparação é a conta ‘receitas operacionais 

líquidas’. Nela, a análise vertical consiste em estabelecer quanto cada conta e cada resultado 

parcial representa em termos percentuais comparativamente à base.  

 

O procedimento acima descrito redunda em um considerável número de cálculos, o que, no 

passado, era colocado como restrição pelo trabalho e tempo demandados. Atualmente, com o 

recurso de planilhas eletrônicas, esta ressalva não faz mais sentido. 

 

Tanto no balanço quanto na demonstração de resultados é recomendável que os percentuais 

sejam formatados com uma casa decimal para trazer ao analista uma melhor sensibilidade da 

importância relativa de cada conta. Desprezar essa casa decimal pode trazer dúvidas em 

algumas comparações, enquanto utilizar mais de uma casa decimal, além de desnecessário, 

tende a confundir pelo excesso de números. 

 

Em virtude de a análise vertical considerar como base o valor total do demonstrativo contábil, 

seus resultados ficam restritos exclusivamente à unidade de demonstrativo a que está sendo 

aplicada. Por isso, a análise vertical do balanço de determinada data traz como resposta 

apenas a sua decomposição, assim como a análise vertical da demonstração de resultados diz 

respeito somente ao período considerado. 

 

A análise vertical permite verificar a composição individual e específica daquele 

demonstrativo estudado, sem relacioná-lo, portanto, com informações de outras datas ou 

períodos e menos ainda com outros demonstrativos. 

 

Para verificar como a análise vertical é aplicável ao balanço e à demonstração de resultados, 

seguem as demonstrações contábeis padronizadas, isto é, já preparadas no formato ideal para 

a análise da ‘Cia. A’ nos últimos três exercícios sociais.  

 

A tabela 1 contém as demonstrações contábeis da hipotética ‘Cia. A’ que serão utilizadas 

também na exposição de outras técnicas como meio de compará-las. 
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Tabela 1 - Demonstrações contábeis da 'Cia. A' 

Cia. " A " 
Balanço Patrimonial    R$ Mil

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Disponível 2.270             2.650             2.580             
Clientes 9.570             8.540             10.240           
Estoques 7.680             8.270             9.490             
Outros Créditos 380                440                390                
ATIVO CIRCULANTE 19.900          19.900          22.700          
REALIZÁVEL LONGO PRAZO 180               200               215               
Investimentos 380                490                620                
Imobilizado 15.250           17.050           19.970           
Diferido 290                360                495                
ATIVO PERMANENTE 15.920          17.900          21.085          
ATIVO TOTAL 36.000          38.000          44.000          

Fornecedores 1.800             2.000             2.500             
Salários, Tributos e Contrib. 1.400             1.200             1.700             
Provisão para I.R. 350                400                450                
Emprest. Bancários 6.650             7.200             8.500             
Outros Débitos 200                200                250                
PASSIVO CIRCULANTE 10.400          11.000          13.400          
Instituições Financ. 7.800             8.550             9.300             
Empresas Ligadas 1.200             1.680             1.850             
Outros Débitos 300                370                450                
EXIGÍVEL LONGO PRAZO 9.300            10.600          11.600          
Capital 9.500             9.500             9.500             
Reservas 6.800             6.900             9.500             
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.300          16.400          19.000          
PASSIVO + PL 36.000          38.000          44.000          

Cia. " A " 
  Demonstração de Resultados  R$ Mil

ANO 2001 2002 2003
Vendas Líquidas 30.000          32.000          35.000          
( - ) Custo Produtos Vend. 17.000           19.000           20.000           
( =) Lucro Bruto 13.000          13.000          15.000          
( - ) Despesas de Vendas 3.000             3.500             3.800             
( - ) Despesas Administrativas 2.500             3.000             3.200             
( - ) Despesas Gerais 1.000             1.500             1.500             
( =) Lucro antes Res. Finan. 6.500            5.000            6.500            
( - ) Despesas de Juros 3.500             4.000             4.000             
( +) Receitas de Juros -                 -                 -                 
( =) Lucro após Res. Financ 3.000            1.000            2.500            
(+/-)Result. Não Operac. (1.500)           -                 500                
( =) Lucro antes do I.R. 1.500            1.000            3.000            
( - ) Provisão para I. R. 500                400                700                
( =) Result. Liquido da Cont -                 -                 -                 
(+/-)Result. Equiv. Patrimon -                 -                 -                 
( =) Lucro/(Prejuízo) Liquido 1.000            600               2.300             
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A análise vertical permite comparações entre diferentes exercícios, mas sempre limitadas à 

importância relativa de cada item comparado em cada um dos exercícios. Assim, quando se 

compara o ativo circulante da ‘Cia. A’ que representou 55,3% do ativo total de 2001 com o 

ativo circulante de 51,6% do ativo total de 2003, conclui-se que houve redução de 

participação deste grupo no balanço de 2003 frente ao de 2001. 

 

A análise vertical dos balanços de 2001 a 2003 da ‘Cia. A’ é exibida na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Análise vertical dos balanços da 'Cia. A' 

Cia. " A " 
Análise Vertical

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Disponível 6,3 7,0 5,9
Clientes 26,6 22,5 23,3
Estoques 21,3 21,8 21,6
Outros Créditos 1,1 1,2 0,9
AT. CIRCULANTE 55,3 52,4 51,6
REAL. L. PRAZO 0,5 0,5 0,5
Investimentos 1,1 1,3 1,4
Imobilizado 42,4 44,9 45,4
Diferido 0,8 0,9 1,1
PERMANENTE 44,2 47,1 47,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0

Fornecedores 5,0 5,3 5,7
Sal. Trib e Contrib. 3,9 3,2 3,9
Prov. I.R. 1,0 1,1 1,0
Emprest. Bancários 18,5 18,9 19,3
Outros Débitos 0,6 0,5 0,6
PAS. CIRCULANTE 28,9 28,9 30,5
Instituições Financ. 21,7 22,5 21,1
Empresas Ligadas 3,3 4,4 4,2
Outros Débitos 0,8 1,0 1,0
EXIGÍVEL L. PRAZO 25,8 27,9 26,4
Capital 26,4 25,0 21,6
Reservas 18,9 18,2 21,6
PATRIMÔNIO LIQ. 45,3 43,2 43,2
PASSIVO + PL 100,0 100,0 100,0  

 

Entretanto, observa-se que o valor do ativo circulante cresceu de R$ 19.900.000 (2001) para 

R$ 22.700.000 (2003) e, por isso, a mesma constatação não vale em termos de valor absoluto 

do ativo circulante. A redução da participação do ativo circulante no ativo total deveu-se, na 

realidade, a um crescimento neste grupo aquém do ocorrido com o ativo total.  
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Outro item de interessante comparação é o capital social que, em valor absoluto, permaneceu 

constante entre 2001 e 2003, mas que, em termos de análise vertical, caiu de 26,4% para 

21,6% do ativo total. Já os empréstimos bancários de curto prazo tiveram um crescimento 

acima da média, pois enquanto os $ 6.650 tomados ao final de 2001 representavam 18,5% do 

ativo total, em 2003 os $ 8.500 correspondiam a 19,3% da posição de ativo total no final do 

ano. 

 

Todas as conclusões da análise vertical ficam restritas aos balanços, ou seja, a espécie de 

demonstrativo estudado sempre é fixada na ocasião da análise, assim como ocorre com as 

demonstrações de resultados comparadas pela técnica na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Análise vertical das demonstrações de resultados da 'Cia. A' 

Cia. " A " 
Análise Vertical

2001 2002 2003
Vendas Líquidas 100,0 100,0 100,0
( - ) Custo Produtos Vend. 56,7 59,4 57,1
( =) Lucro Bruto 43,3 40,6 42,9
( - ) Despesas de Vendas 10,0 10,9 10,9
( - ) Despesas Administrat. 8,3 9,4 9,1
( - ) Despesas Gerais 3,3 4,7 4,3
( =) Lucro antes Res. Finan. 21,7 15,6 18,6
( - ) Despesas de Juros 11,7 12,5 11,4
( +) Receitas de Juros 0,0 0,0 0,0
( =) Lucro após Res. Financ 10,0 3,1 7,1
(+/-)Result. Não Operac. -5,0 0,0 1,4
( =) Lucro antes do I.R. 5,0 3,1 8,6
( - ) Provisão para I. R. 1,7 1,3 2,0
( =) Result. Liquido da Cont 0,0 0,0 0,0
(+/-)Result. Equiv. Patrimon 0,0 0,0 0,0
( =) Lucro/(Prejuízo) Liquido 3,3 1,9 6,6  

 

A análise vertical das demonstrações de resultados da Cia. “A” mostra margem bruta 

ligeiramente menor em 2003 comparativamente a 2001, mas, ao contrário do que se poderia 

imaginar, o lucro bruto cresceu de $13.000 para $15.000 no período.  

 

É interessante verificar também que a participação relativa do lucro líquido dobrou de 3,3% 

para 6,6%, mas, quando se comparam os lucros, observa-se um crescimento maior que 100%. 
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Ambas as situações ocorrem porque as comparações são executadas nas respectivas bases de 

cada ano, ou seja, as vendas líquidas. Como existiu crescimento da base, de um ano para 

outro, cada uma das contas deveria ter esse mesmo crescimento para manter sua importância 

relativa. Assim sendo, somente o crescimento do lucro bruto e do lucro líquido da Cia. “A” 

acima dos níveis de crescimento das vendas líquidas é que vai possibilitar aumento das 

margens bruta e líquida respectivamente. 

 

É importante visualizar como a análise vertical interpreta os demonstrativos. Enquanto no 

balanço os resultados da análise vertical dependem da última conta, o ativo total, na 

demonstração de resultados essa relação é mantida com a primeira conta. O quadro 2 ilustra a 

proposta da análise vertical no balanço. 

 

Quadro 2 - Efeitos da análise vertical nos balanços 

Cia. " A " 
Balanço Patrimonial    R$ MIL

31/12/2001 Análise 31/12/2002 Análise 31/12/2003 Análise
Vertical Vertical Vertical

Disponível 2.270           2.650           2.580           
Clientes 9.570           8.540           10.240         
Estoques 7.680           8.270           9.490           
Outros Créditos 380              440              390              
AT. CIRCULANTE 19.900        19.900        22.700        
REAL. L. PRAZO 180             200             215             
Investimentos 380              490              620              
Imobilizado 15.250         17.050         19.970         
Diferido 290              360              495              
PERMANENTE 15.920        17.900        21.085        
ATIVO TOTAL 36.000        100,0 38.000        100,0 44.000        100,0

Fornecedores 1.800           2.000           2.500           
Sal. Trib e Contrib. 1.400           1.200           1.700           
Prov. I.R. 350              400              450              
Emprest. Bancários 6.650           7.200           8.500           
Outros Débitos 200              200              250              
PAS. CIRCULANTE 10.400        11.000        13.400        
Instituições Financ. 7.800           8.550           9.300           
Empresas Ligadas 1.200           1.680           1.850           
Outros Débitos 300              370              450              
EXIGÍVEL L. PRAZO 9.300          10.600        11.600        
Capital 9.500           9.500           9.500           
Reservas 6.800           6.900           9.500           
PATRIMÔNIO LIQ. 16.300        16.400        19.000        
PASSIVO + PL 36.000        100,0 38.000        100,0 44.000        100,0  
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A análise vertical, embora seja uma técnica simples de análise, é extremamente útil, pois 

permite ao analista adquirir uma sensibilidade em termos de parâmetros para avaliação de 

empresas, bem como torna perceptíveis as principais modificações estruturais ocorridas nos 

demonstrativos das empresas entre os vários períodos analisados. 

 

O quadro 3 mostra os efeitos da análise vertical quando aplicada a demonstrações de 

resultados. 

 

Quadro 3 - Efeito da análise vertical nas demonstrações de resultados 

Cia. " A " 
  Demonstração de Resultados  R$ MIL

2001 Análise 2002 Análise 2003 Análise
Vertical Vertical Vertical

Vendas Líquidas 30.000        100,0   32.000        100,0   35.000        100,0   
( - ) Custo Produtos Vend. 17.000         19.000         20.000         
( =) Lucro Bruto 13.000        13.000        15.000        
( - ) Despesas de Vendas 3.000           3.500           3.800           
( - ) Despesas Administrat. 2.500           3.000           3.200           
( - ) Despesas Gerais 1.000           1.500           1.500           
( =) Lucro antes Res. Finan. 6.500          5.000          6.500          
( - ) Despesas Financeiras 3.500           4.000           4.000           
( =) Lucro após Res. Financ 3.000          1.000          2.500          
(+/-)Result. Não Operac. (1.500)          -               500              
( =) Lucro antes do I.R. 1.500           1.000           3.000           
( - ) Provisão para I. R. 500              400              700              
( =) Lucro/(Prejuízo) Liquido 1.000           600              2.300            

 

É interessante notar ainda que a análise vertical é importante instrumento gerencial. Iudícibus 

(1998b, p. 72) traz um relato dos mais realistas e pertinentes em relação ao tema. 

Como vimos, a análise de balanços revela mais áreas de problemas a serem investigadas do que 
soluções. Isto no que se refere à análise completa. O que dizer, então, de uma pequena parte da 
análise, qual seja o cálculo das porcentagens verticais? Entretanto o ‘contador com mentalidade 
gerencial’ poderá discernir uma série de fatores que motivaram certo comportamento e apontá-los 
ao gerente financeiro. Não se devem esperar, todavia, resultados imediatos, como conseqüência de 
uma análise, a não ser em casos extremamente evidentes. 

 

A análise vertical pode também ser visualizada através de gráficos setoriais, onde a base da 

demonstração é o círculo completo e cada segmento representa percentualmente a 

participação relativa de cada conta ou grupo de contas na composição da demonstração.  

 

Esta forma de apresentação facilita perceber mudanças e melhora a comunicação dos 

resultados da análise a quem seja responsável pelas decisões. O gráfico 1 ilustra a aplicação à 
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análise vertical dos grupos do ativo e com ela pode-se entender como são aplicados os 

recursos da empresa, em termos dos principais grupos do ativo. 

 

 

Gráfico 1 - Análise vertical do ativo total da 'Cia. A' em 31/12/2001 

 

O gráfico 2 mostra as proporções relativas de cada um dos grupos do passivo e, portanto, 

como a empresa é financiada no tocante a recursos próprios e recursos de terceiros. 

 

Exigível a Longo Prazo
25,8%

Patrimônio Líquido
45,3%

Passivo Circulante
28,9%

 

Gráfico 2 - Análise vertical das fontes de financiamento da 'Cia. A' em 31/12/2001 

Ativo Permanente 
44,2% 

Ativo Circulante 
55,3% 

Realizável a Longo Prazo 
0,5% 
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A forma gráfica é interessante também quando aplicada à demonstração de resultados, 

facilitando perceber quais despesas consumiram mais recursos e quanto das vendas líquidas 

ficou, de fato, para a empresa. O gráfico 3 ilustra o conceito aplicado à ‘Cia. A’ no ano de 

2000. 
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Gráfico 3 - Análise vertical da demonstração de resultados da 'Cia. A' entre 2001 e 2003 

 

 

2.5 Análise horizontal de demonstrações contábeis 
 

A análise horizontal tem como objetivo mostrar a evolução, no tempo, das várias contas e 

grupos que compõem um demonstrativo. Da mesma maneira que a análise vertical, não é uma 

exclusividade da análise de demonstrações contábeis.  

 

Sua aplicação é válida para questões de âmbito totalmente diverso como a evolução da renda 

‘per capita’ de um país, acompanhamento do número de agências de uma instituição 

financeira, quantidade de alunos matriculados na rede pública, entre vários exemplos. 

 

O elemento do qual se pretende averiguar a evolução é fixado e parte-se para a quantificação 

dos valores desse elemento nos momentos em que se deseja efetuar as comparações, de 
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maneira que representem um número tal que possa ser diretamente confrontado com o valor 

mais antigo e expresso em termos de base 100.  

 

É importante destacar que as variações de espaço de tempo entre os pontos comparáveis são 

amplamente flexíveis, podendo ser utilizadas bases anuais, mensais, semanais, enfim as que 

melhor convierem ao interessado, e que, além disso, não necessariamente há necessidade de 

intervalos fixos e uniformes, pois a flexibilidade é extensiva inclusive às necessidades dos 

usuários e à disponibilidade de dados. 

 

Na análise de demonstrações contábeis, a análise horizontal tem um importante papel de 

complementar a visão que a análise vertical oferece ao analista, pois é ela que vai permitir 

entender que, apesar de a margem bruta ter diminuído, houve crescimento do lucro bruto da 

empresa, conforme o caso da ‘Cia. A’ (tabelas 1 e 3).  

 

A forma tradicional de apresentação da análise horizontal é através de colunas dispostas ao 

lado das demonstrações preparadas para a análise, onde a demonstração mais antiga tem cada 

uma de suas contas e grupos de contas associados à base 100. Os valores de datas ou períodos 

posteriores das mesmas contas e grupos são calculados em função da base 100 atribuída ao 

valor mais antigo da série. 

 

Quanto mais acima de 100 o valor de uma conta estiver, nos períodos posteriores, maiores são 

as variações obtidas em relação ao ponto inicial da comparação empreendida pela análise 

horizontal. A variação é calculável através do resultado da subtração do número 

correspondente e a base 100.  

 

Assim, um índice de 130, por exemplo, num ponto qualquer após a base, significa que no 

intervalo de tempo entre esse momento e o da base existiu um crescimento de 30% na conta 

ou grupo comparado através da análise horizontal. Um número menor que 100 indica uma 

redução de valor na conta ou grupo estudado comparativamente à sua base. Assim, o valor de 

70 para uma conta qualquer significa redução de 30% em relação ao valor inicial da série 

temporal estudada. 
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A forma de apresentação para a análise horizontal não é única e há analistas que preferem 

trabalhar apenas com as variações em relação ao período imediatamente anterior. O 

inconveniente desse tipo de escolha é que ficam reduzidas as possibilidades de comparação. 

 

A principal vantagem de trabalhar da maneira como tradicionalmente é abordada a análise 

horizontal consiste na facilidade de verificar flutuações nos valores de séries mais longas e 

das inversões entre crescimento ou redução de valor em relação ao ponto inicial fixado para 

efeito das comparações. 

 

A tabela 4 evidencia a aplicação da análise horizontal em conjunto com a série de balanços a 

que se refere. 

 

Tabela 4 - Análise horizontal dos balanços da 'Cia. A' 

31/12/2001 Análise 
horizontal

31/12/2002 Análise 
horizontal

31/12/2003 Análise 
horizontal

Disponível 2.270             100             2.650             117             2.580             114             

Clientes 9.570             100             8.540             89               10.240           107             

Estoques 7.680             100             8.270             108             9.490             124             

Outros Créditos 380                100             440                116             390                103             

ATIVO CIRCULANTE 19.900          100            19.900          100            22.700          114            

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 180               100            200               111            215               119            

Investimentos 380                100             490                129             620                163             

Imobilizado 15.250           100             17.050           112             19.970           131             

Diferido 290                100             360                124             495                171             

PERMANENTE 15.920          100            17.900          112            21.085          132            
TOTAL 36.000          100            38.000          106            44.000          122            

Fornecedores 1.800             100             2.000             111             2.500             139             

Sal. Trib e Contrib. 1.400             100             1.200             86               1.700             121             
Prov. I.R. 350                100             400                114             450                129             

Emprest. Bancários 6.650             100             7.200             108             8.500             128             

Outros Débitos 200                100             200                100             250                125             

PASSIVO CIRCULANTE 10.400          100            11.000          106            13.400          129            

Instituições Financ. 7.800             100             8.550             110             9.300             119             

Empresas Ligadas 1.200             100             1.680             140             1.850             154             

Outros Débitos 300                100             370                123             450                150             

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 9.300            100            10.600          114            11.600          125            

Capital 9.500             100             9.500             100             9.500             100             

Reservas 6.800             100             6.900             101             9.500             140             

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) 16.300          100            16.400          101            19.000          117            
TOTAL 36.000          100            38.000          106            44.000          122             
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A título de exemplo comparativo da forma tradicional de apresentação frente à mera análise 

das variações anuais, a conta clientes teria variação de –11% de 2001 para 2002 e crescimento 

de 20% quando comparados 2003 e 2002. As questões que ficam sem respostas imediatas são: 

‘quanto o crescimento de 20% sobre o ano de 2002 representaria sobre a base anterior?’ e  

‘qual foi o crescimento acumulado desde o início da série?’ Quanto maior for a série 

comparativa, mais questões desse tipo ocorrem e, assim, mais justificada fica a análise 

horizontal sobre a base mais antiga. 

 

A análise horizontal permite verificar o comportamento de cada uma das contas do balanço e 

também da demonstração de resultados, oferecendo a oportunidade de examinar que contas ou 

grupos de contas têm crescimentos mais destacados, as contas ou grupos onde há estagnação e 

aquelas que apresentam decréscimos. Por isso, é bastante útil e se justifica nos estudos de 

análise de demonstrações contábeis. 

 

A tabela 5 mostra sua aplicação à série de demonstrações de resultados da ‘Cia. A’. 

 

Tabela 5 - Análise horizontal das demonstrações de resultados da 'Cia. A' 

2001 Análise  
horizontal 

2002 Análise  
horizontal 

2003 Análise  
horizontal 

Vendas Líquidas 30.000            100              32.000            106,7           35.000            116,7           
( - ) Custo Produtos Vendidos 17.000            100              19.000            111,8           20.000            117,6           
( =) Lucro Bruto 13.000            100              13.000            100,0           15.000            115,4           
( - ) Despesas de Vendas 3.000              100              3.500              116,7           3.800              126,7           
( - ) Despesas Administrativas 2.500              100              3.000              120,0           3.200              128,0           
( - ) Despesas Gerais 1.000              100              1.500              150,0           1.500              150,0           
( =) Lucro antes Res. Financeiras 6.500              100              5.000              76,9             6.500              100,0           
( - ) Despesas de Juros 3.500              100              4.000              114,3           4.000              114,3           
( =) Lucro após Res. Financeiras 3.000              100              1.000              33,3             2.500              83,3             
(+/-)Result. Não Operac. (1.500)             100              -                  -               500                 (33,3)            
( =) Lucro antes do I.R. 1.500              100              1.000              66,7             3.000              200,0           
( - ) Provisão para I. R. 500                 100              400                 80,0             700                 140,0           
( =) Lucro/(Prejuízo) Líquido 1.000              100              600                 60,0             2.300              230,0            

 

Outro aspecto de fundamental importância é sua atuação como complementar às conclusões 

da análise vertical e vice-versa. Assim, é possível entender que, para o lucro líquido da Cia. 

“A” ter dobrado sua participação nas receitas de 2001 para 2003, de 3,3% para 6,6% (vide 

tabela 3), foi necessário crescimento de 130% do lucro líquido e não de 100% como se 

poderia imaginar. 
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O crescimento de 100% justificaria dobrar a participação nas receitas, desde que estas se 

mantivessem constantes. Mais uma vez é a análise horizontal que auxilia o analista a entender 

porque foi necessário crescer em 130% os lucros para dobrar sua participação nas receitas. 

 

Note-se que as receitas no mesmo período variaram 16,7%, de modo que o crescimento do 

lucro precisaria ser também de 16,7% para apenas manter a participação de 3,3% das receitas; 

logo o crescimento de 130% dos lucros pode ser decomposto em duas partes: os 16,7% 

necessários para manter a proporcionalidade mais os 97,1% sobre este crescimento para 

dobrar a participação sobre as receitas líquidas. 

 

O uso da análise horizontal e da análise vertical para obtenção de conclusões melhor 

fundamentadas deve ser conjunto. Não se trata de deixar de reconhecer suas qualidades, mas 

ressaltar que, isoladamente, não satisfazem todas as necessidades dos analistas. 

 

Em suma, o problema principal que se verifica é o da mútua dependência entre a análise 

vertical e a análise horizontal para fins conclusivos acerca da evolução e composição das 

várias contas dos demonstrativos.  

 

Há também de se considerar que ambas as técnicas são aplicáveis isoladamente para cada 

demonstrativo. Não há como acompanhar numa mesma base de comparação as análises 

horizontal e vertical do balanço e da demonstração de resultado.   

 

O quadro 4 ilustra os efeitos da análise horizontal nas várias contas e grupos de contas dos 

balanços a que é aplicada. 
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Quadro 4 - Efeitos da análise horizontal nos balanços da 'Cia. A' 

Balanço Patrimonial - R$ Mil
31/12/2001 Análise 

horizontal

31/12/2002 Análise 
horizontal

31/12/2003 Análise 
horizontal

Disponível 2.270             100             2.650             2.580             

Clientes 9.570             100             8.540             10.240           

Estoques 7.680             100             8.270             9.490             

Outros Créditos 380                100             440                390                

AT. CIRCULANTE 19.900          100            19.900          22.700          

REALIZÁVEL LONGO PRAZO 180               100            200               215               

Investimentos 380                100             490                620                

Imobilizado 15.250           100             17.050           19.970           

Diferido 290                100             360                495                

PERMANENTE 15.920          100            17.900          21.085          
ATIVO TOTAL 36.000          100            38.000          44.000          

Fornecedores 1.800             100             2.000             2.500             

Sal. Trib e Contrib. 1.400             100             1.200             1.700             

Prov. I.R. 350                100             400                450                

Emprest. Bancários 6.650             100             7.200             8.500             

Outros Débitos 200                100             200                250                

PAS. CIRCULANTE 10.400          100            11.000          13.400          

Instituições Financ. 7.800             100             8.550             9.300             

Empresas Ligadas 1.200             100             1.680             1.850             

Outros Débitos 300                100             370                450                

EXIGÍVEL LONGO PRAZO 9.300            100            10.600          11.600          

Capital 9.500             100             9.500             9.500             

Reservas 6.800             100             6.900             9.500             

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) 16.300          100            16.400          19.000          
PASSIVO + PL 36.000          100            38.000          44.000           

 

Tanto análise horizontal como análise vertical são técnicas normalmente aplicadas pelos 

analistas somente ao balanço e à demonstração de resultados. Plewa e Friedlob (2002) 

ressaltam essa tendência em recente artigo publicado em conceituada revista ao mostrar a 

utilidade dessas técnicas aplicadas à análise do fluxo de caixa. 

 

O quadro 5 mostra os efeitos da análise horizontal aplicada às demonstrações de resultados da 

‘Cia. A’. 
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Quadro 5 - Análise horizontal aplicada às demonstrações de resultados da 'Cia. A' 

  Demonstração de Resultados 'Cia A'  
2001 Análise 2002 Análise 2003 Análise 

Horizontal Horizontal Horizontal 
Vendas Líquidas 30.000            100              32.000            35.000            
( - ) Custo Produtos Vendidos 17.000            100              19.000            20.000            
( =) Lucro Bruto 13.000            100              13.000            15.000            
( - ) Despesas de Vendas 3.000              100              3.500              3.800              
( - ) Despesas Administrativas 2.500              100              3.000              3.200              
( - ) Despesas Gerais 1.000              100              1.500              1.500              
( =) Lucro antes Res. Financeiras 6.500              100              5.000              6.500              
( - ) Despesas de Juros 3.500              100              4.000              4.000              
(+/-)Result. Não Operac. (1.500)             100              -                  500                 
( =) Lucro antes do I.R. 1.500              100              1.000              3.000              
( - ) Provisão para I. R. 500                 100              400                 700                 
( =) Lucro/(Prejuízo) Líquido 1.000              100              600                 2.300               

 

Uma forma interessante de visualizar a análise horizontal é através de gráficos de colunas. O 

gráfico 4 explicita a análise horizontal dos principais grupos do ativo da ‘Cia. A’ dos 

exercícios encerrados ao final dos anos de 2001 a 2003. 
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Gráfico 4 - Análise horizontal dos grupos de ativos da 'Cia. A' de 2001 a 2003 
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Gráfico 5 - Análise horizontal das fontes de financiamento da 'Cia. A' de 2001 a 2003 

 

O gráfico 5 explicita a evolução das principais fontes de financiamento. 
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Gráfico 6 - Análise horizontal de itens de resultado da 'Cia. A' entre 2001 e 2003 

 

O gráfico 6 indica como evoluíram as principais contas da demonstração de resultados. 
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2.6 Limitações das técnicas de análise de demonstrações contábeis 

 

Ainda que, de modo geral, as técnicas de análise de demonstrações contábeis sejam úteis para 

seus diversos usuários para tomarem decisões, existem algumas limitações que precisam ser 

compreendidas para não gerar uma expectativa além das reais possibilidades de sucesso 

dessas técnicas nos processos de análise. 

 

Essas limitações podem surgir não só de deficiências das próprias técnicas, como também de 

fatores alheios a elas, mas que lhes embutem uma série de restrições, afetando-as em maior ou 

menor grau, conforme sejam as características de cada uma. 

 

Dado que, neste trabalho, não se está entrando no estudo em profundidade de cada uma das 

técnicas passíveis de utilização para analisar demonstrações contábeis, serão abordadas 

apenas as limitações de ordem geral que trazem empecilhos à análise. 

 

A maioria destas restrições está associada ao fato de que as informações fornecidas pelas 

empresas, ou seja, o material de análise, não atendem às reais necessidades dos diversos 

usuários, por uma série de motivos que são explicitados em cada um dos itens seguintes. 

 

 

2.6.1 Limitações relacionadas à inflação 

A avaliação contábil tem por base o custo histórico ou original, ou seja, os valores de entrada 

efetivamente incorridos e normalmente documentados, na maioria das oportunidades. O 

resultado contábil surge como diferencial entre valores de saída dos bens e serviços 

transacionados (e demais receitas) pela entidade e seus respectivos custos e demais despesas. 

 

À medida que ocorram variações no poder aquisitivo da moeda utilizada para efetuar a 

avaliação contábil, as comparações ficam dificultadas e as mensurações imprecisas, se feitas 

exclusivamente através de adições de valor ou cálculos de diferenciais entre valor de saída e 

valor de entrada. 

 

Quando varia o poder aquisitivo da moeda é necessário acompanhar o momento da ocorrência 

de cada transação para poder, de alguma forma, expressá-la numa moeda que possa ser 

convertida em uma moeda comum vinculada a uma única data. 
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Em períodos de elevada inflação os valores financeiros vão perdendo rapidamente seus 

poderes de compra; dinheiro em caixa ou valores a receber de clientes, exemplos de ativos 

monetários, à medida que mantêm seus valores de face perdem seu valor real, pois à medida 

que os preços dos vários bens sobem de forma generalizada, compram cada vez menos por se 

manterem constantes na moeda. 

 

Se existe inflação e ela é ignorada pelo sistema contábil, simplesmente a avaliação dos ativos 

e os resultados ficam comprometidos. Quanto maior é a inflação, maior é a defasagem na 

avaliação dos ativos. 

 

Observe-se que a total falta de reconhecimento da existência da inflação, mesmo que em 

níveis suportáveis, ocasiona sérios problemas à avaliação contábil. Em conseqüência, a 

grande maioria das técnicas de análise também é afetada. 

 

Na análise horizontal (que estuda as variações nas diversas contas e grupos de contas dos 

demonstrativos em diversos exercícios diferentes) é bem nítida a dificuldade. A princípio, os 

crescimentos obtidos em função da comparação de valores mais recentes contra base mais 

antiga são expressos em termos nominais. Para obter-se o crescimento real bastaria eliminar a 

inflação contida entre o momento da comparação e da base. 

 

Entretanto, não se pode esquecer que, para formular o raciocínio de encontrar um crescimento 

real a partir do crescimento nominal menos o efeito inflacionário do período, é necessário que 

os valores estejam relatados em termos de poder aquisitivo na data do balanço, o que de fato 

não acontece a partir de 1996 na contabilidade brasileira. 

 

Portanto, hoje o analista precisa ter a consciência de que, ao efetuar uma análise horizontal a 

partir dos dados contábeis fornecidos com base na atual legislação, existe esta grande 

limitação e que corrigir demonstrativos do passado não resolve o problema. 

 

Impactos, em menor escala, podem ser percebidos em outras técnicas como a análise vertical 

e até mesmo na apuração de índices financeiros, principalmente aqueles que relacionam 

contas apenas da demonstração de resultados e os que relacionam contas de demonstrativos 

diferentes. Ainda que com menor intensidade, os índices financeiros extraídos com base no 

balanço também são afetados. 
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2.6.2 Limitações quanto à confiabilidade das informações 

O pressuposto básico de quem utiliza as técnicas conhecidas de análise de balanços é de que 

esteja lidando com informações verídicas, pois embora o analista possa modificar a disposição 

dos dados, adaptar a classificação das contas e encontrar outros meios para melhorar a 

qualidade das conclusões que obtêm de sua análise, de nada vale o esforço se os dados com 

que trabalha não correspondem à realidade da empresa estudada. 

 

Kanitz (1978, p. 19-21) destaca alguns aspectos que, embora sirvam mais para a época em 

que escreveu, ainda continuam valendo em menor escala: 

Os balanços das empresas brasileiras, especialmente das pequenas e médias, sobre as quais 
dirigimos a maior parte das observações deste estudo, são mal feitos. O sistema contábil das 
empresas é pobre e há falta de recursos para desenvolver um sistema contábil adequado. 
Os balanços brasileiros são adulterados. Aqui a acusação é bem mais séria. Os balanços ocultam a 
realidade não por seus erros ou omissões, nem pela criatividade dos contadores dentro das regras 
do jogo dos princípios contábeis, mas por uma atitude premeditada da administração. 
Os balanços brasileiros são embelezados. Todo contador conhece algumas técnicas de window 
dressing – cujo objetivo é melhorar alguns índices financeiros que o contador sabe que serão 
calculados. 

 

Alguns episódios mais recentes como o caso Enron19 e o escândalo da Parmalat20 ilustram 

que, na realidade, o problema não é exclusivo de empresas de pequeno porte e nem do Brasil.  

 

Outras passagens indicam que não é um problema exclusivo da atualidade ou do passado mais 

recente. Neste sentido, vale reproduzir a citação encontrada na obra de Luca Pacioli de 1494 

(in:  CARVALHO, 1994, p. 30-31) 

Sim, era feia essa ação que praticavam muitos de ter livros duplos e, segundo as circunstâncias 
jurarem por este ou por aquele. Ao comprador mostrava-se um, ao vendedor outro diverso – e cada 
um, na falsa afirmação do proprietário, era o mais legítimo deste mundo, - um compêndio de moral 
cristã. É a esperteza que vem de longe, e por mais que se diga que aqueles que a praticam 
“malíssimo fanno”, ela há de existir no futuro como existiu no passado... 

 

Myer (1972, p.46) é conclusivo: 

Não existe método para o analista descobrir números falsos em demonstrações financeiras, com 
exceção de que, quando os números apresentados são pouco críveis, podem levantar suspeitas. 
A melhor proteção contra demonstrações fraudulentas é, provavelmente, a lei. Na maioria dos 
estados americanos é crime obter-se bens com base em demonstrações financeiras falsas, ao passo 
que, em alguns outros, é crime dar a público uma demonstração falsa. 

                                                 
19 Maior empresa americana do setor de energia elétrica, entre as maiores daquele país, cuja falência, ocorrida 
em 2002 e que comprometeu também a continuidade da Arthur Andersen, não pôde ser prevista através das 
demonstrações contábeis porque não espelhavam a realidade da empresa. 
20 Conglomerado de origem italiana com atuação em diversos países do mundo, no qual o desvio de somas 
vultosas e as fraudes contábeis apuradas ao final de 2003 ocasionaram a prisão do controlador do grupo e altos 
executivos da Grahan Thorton, firma de auditoria da Parmalat. 
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No Brasil, a lei até o advento do novo código civil foi bastante branda e tolerante com a 

fraude das informações contábeis. Neste momento há uma forte expectativa de mudança com 

relação a este assunto, visto que existe a previsão de aplicação de diversos dispositivos no 

contexto do novo código civil. 

 

 

2.6.3 Limitações relativas às regras da contabilidade 

Os dados utilizados para a análise de demonstrativos contábeis são extraídos de relatórios 

elaborados segundo as regras básicas da contabilidade, quais sejam, os postulados, os 

princípios e as convenções contábeis21. 

 

Sem entrar no mérito e nos detalhes contidos nas regras da contabilidade, para não perder o 

foco, o fato é que elas acarretam algumas dificuldades ou mesmo frustrações das expectativas 

dos usuários das informações contábeis, cujos objetivos não estejam completamente 

atendidos. 

 

É imprescindível compreender que não faz parte dos objetivos da contabilidade avaliar um 

empreendimento qualquer por seu valor de mercado, ao contrário do que seria desejável para 

o analista externo. A contabilidade segue regras dentro de um padrão lógico, que lhe permite 

avaliar o desempenho de empreendimentos ao longo do tempo em bases objetivas e 

comprováveis. Ela foi concebida para mensurar resultados. 

 

Iudícibus (1998a, p. 26-27) traz à luz alguns dos aspectos que levam a conflitos, bem como a 

justificativa da postura da contabilidade em reação a eles: 

As maiores discussões giram em torno da utilidade ou relevância deste ou daquele princípio, pois 
tal utilidade depende, em grande parte, dos objetivos que se pretendem alcançar através dos 
relatórios financeiros e da perspectiva dos vários usuários da informação contábil. 
Assim, demonstrativos avaliados a custos históricos podem ser relevantes para finalidades de 
auditoria e como reporte dos cruzeiros originalmente investidos, mas podem ser irrelevantes como 
elemento preditivo para o investidor. Este é apenas um exemplo das divergências que podem 
existir ao escolhermos uma base de avaliação para a contabilidade. 
Como resultado de todas estas ‘restrições’, os contadores têm dado mais peso à objetividade e 
praticidade de um princípio do que à sua relevância, mesmo porque freqüentemente os princípios 
que poderiam parecer os mais úteis (por exemplo, balanços levantados a valores de mercado) são 
os mais trabalhosos de serem aplicados e os que dão margem a maior objetividade. 

 

                                                 
21 Para um completo entendimento do assunto, ver Iudícibus (2000, p. 46-115). 
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Myer (1972, p. 44-45) relaciona quatro importantes fatos ligados às limitações das 

demonstrações financeiras: 

É impossível a precisão dos dados das demonstrações financeiras, porque as demonstrações lidam 
com fatos que não podem ser expressados precisamente. Os dados são produzidos por processos 
convencionais desenvolvidos pela profissão contábil, através de muitos anos de experiência, 
implementados por vários postulados e aplicados mediante juízo. 
As demonstrações financeiras não mostram a condição financeira de um empreendimento, visto 
que há muitos fatos que não fazem parte dos dados da demonstração financeira e que têm 
importante influência na condição financeira. Ao invés disso, as demonstrações financeiras 
mostram a posição da contabilidade financeira da empresa. 
O ativo demonstrado no balanço é constituído, em grande parte, de custos não-expirados ou não 
amortizados. O balanço não dá, normalmente, o valor de mercado do ativo. Daí se segue que o 
balanço não mostra quanto vale um negócio, ou seja, quanto pode ser obtido com sua venda. 
A renda líquida mostrada na demonstração de renda não é absoluta, porém relativa, já que ela 
depende dos procedimentos particulares convencionais utilizados pela empresa, para a qual se faz 
a demonstração em sua contabilidade, tendo estes procedimentos sido selecionados entre várias 
outras opções. 

 

Martins (2001, p. 265) destaca alguns outros fatores que devem ser percebidos pelos diversos 

usuários das informações contábeis: 

Entre os aspectos que dificultam a utilização das demonstrações contábeis para a obtenção de 
razoável aproximação do valor econômico de uma empresa, destacamos os seguintes:22 
1. os relatórios contábeis normalmente se baseiam em custos históricos afastados dos valores 
correntes; 
2. alguns itens, principalmente as contas a receber, estão por seu valor futuro, quando o adequado 
seria o valor presente; 
3. o conservadorismo tende a subestimar os valores os valores dos ativos; e 
4. existem várias operações relevantes que normalmente não são registradas (off-balance sheet)23, 
tais como: arrendamento mercantil, posições em derivativos, garantias, goodwill etc. 

 

Enfim, o usuário precisa ter consciência de que nem sempre terá, através das demonstrações 

financeiras convencionais, os dados e informações que atendam plenamente seus objetivos. 

Por isso, por mais refinada que seja a técnica de análise utilizada, o poder conclusivo do 

analista acerca da real situação econômico-financeira da empresa fica limitado. 

 

 

2.6.4 Limitações com relação às informações divulgadas e sua defasagem temporal 

Conforme já anteriormente citado, as informações contidas nos demonstrativos da maior parte 

das empresas brasileiras estão muito aquém do que seria desejável para fins de análise. A 

divulgação, anual, é obrigatória apenas para as sociedades por ações. Apenas as companhias 

                                                 
22 “Estes aspectos são normalmente verificados porque quase sempre o conceito da relevância ou materialidade é 
preterido em relação aos demais conceitos contábeis”. 
23 “Em determinados negócios, os ativos e passivos não registrados (off-balance sheet) são mais expressivos que 
os divulgados (on-balance sheet). Isso demanda especial atenção do avaliador para identificá-los e dimensioná-
los”. 
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abertas são solicitadas a fornecer informações trimestralmente e em quantidade, qualidade e 

conteúdo ideais para o trabalho do analista. 

 

Casagrande et al. (2000, p. 34-35) oferece um retrato da dimensão do universo das 

companhias abertas no Brasil: 

Outro indicador da fragilidade do mercado de valores mobiliários no Brasil é o número de 
companhias abertas, que de 1034, em 1980, retraiu-se para 840 ao final de 1993, voltando aos 
1047 ao final de 1998. Vale ainda ressaltar que, do total das empresas, cerca de 500 são listadas 
em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado e que apenas cerca de 200 podem ser 
consideradas ativas, ou seja, utilizam-se do mercado realizando novas emissões e apresentando 
liquidez no mercado secundário. 

 

Além disso, conforme dados do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, a 

maior parte das empresas brasileiras vem sendo constituída pelo regime jurídico de sociedade 

limitada. Pouco mais da metade dos negócios iniciados entre 1985 e 2003 foram com base em 

firmas individuais. Entre as mais de 4,3 milhões de empresas que se organizaram como 

sociedades, 99% optaram pela espécie jurídica de sociedade limitada. 

 

As sociedades limitadas, até o presente momento, continuam desobrigadas de publicar seus 

demonstrativos contábeis e têm a prerrogativa de repassar tais informações apenas a quem 

lhes convenha, ou seja, normalmente somente aos bancos a quem recorrem para pleitear 

recursos financeiros. As transformações propostas no novo código civil ainda não são 

praticadas. 

 

Muitas empresas de grande porte continuam a desfrutar do rótulo de sociedade limitada e 

dessa forma dificultam a obtenção das informações contábeis a usuários com quem não 

tenham relacionamento. 

 

É importante ressaltar que, diante das exigências legais e do pouco investimento que as 

empresas têm feito por iniciativa própria em sistemas contábeis, mesmo quando os relatórios 

contábeis são obtidos pelo analista, na maioria das vezes as informações são incompletas e 

defasadas. 

 

A falta de informações importantes e a distância no tempo entre as datas da informação e da 

análise ampliam o risco nas conclusões do analista externo. Normalmente as sociedades 

limitadas apresentam apenas o balanço e a demonstração de resultados encerrados ao final do 
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exercício social para fins de análise, mesmo quando esta análise seja realizada muitos meses 

após a data do balanço apresentado.  

 

É verdade que existem algumas informações complementares, principalmente relativas a 

contas de resultados, que são disponibilizadas pelas empresas, mas que estão longe de 

possibilitar um adequado entendimento da situação econômico-financeira dessas empresas.  

 

 

2.6.5 A falta de auditoria externa 

O parecer de um auditor externo, normalmente uma firma de auditoria independente, é 

extremamente valioso para usuários de análise de demonstrações contábeis, pois oferece um 

conforto adicional, uma vez que há uma firma de fé pública atestando quanto aos corretos 

procedimentos adotados e respeito às regras na elaboração das demonstrações contábeis. 

 

É relativamente normal e aconselhável que, antes mesmo de iniciar os trabalhos de análise, o 

analista tome ciência do parecer do auditor. Este procedimento pode alertar o analista para 

algumas questões que deva observar com mais cuidado ou mesmo fundamentar uma avaliação 

negativa se houver ressalva de continuidade. 

 

Apesar de não poder ser confundido com garantia de boa situação econômico-financeira da 

empresa ou mesmo o fato de eventualmente existir falha por parte do auditor, o parecer é 

altamente desejável para fins de análise das demonstrações contábeis. 

 

Ocorre que, principalmente em virtude dos elevados custos envolvidos, são poucas as 

empresas estabelecidas no Brasil que são obrigadas a ter suas demonstrações contábeis 

submetidas a auditorias. 

 

As companhias abertas, as instituições financeiras e as empresas estatais federais são 

obrigadas à auditoria. A elas juntam-se as empresas pertencentes aos grupos obrigados a 

atender essa determinação, além das multinacionais que, em virtude da necessidade de 

auditoria determinada em suas matrizes, realizam a auditoria de suas unidades brasileiras. 

 

Observa-se, pois, que essa limitação atinge a grande maioria das empresas no Brasil. 
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3 A ANÁLISE REFERENCIAL: PROPOSTA DE TÉCNICA PARA ANÁLISE DE 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

3.1 O conceito de análise referencial 

 

A análise referencial, objeto central deste trabalho, é uma técnica que objetiva a comparação 

simultânea de contas e grupos de contas das várias espécies de demonstrações contábeis, em 

diversas datas ou períodos.  

 

Neste momento, a análise referencial é ainda uma proposta e, assim sendo, todos os 

comentários refletem apenas a opinião aqui adotada. Busca-se, então, com este trabalho, a 

oportunidade de confirmar a validade da técnica proposta, através de sua exposição a 

profissionais da área de análise de empresas. 

 

Na análise referencial não há necessidade de isolar a espécie de demonstração contábil para 

aplicá-la. A técnica permite incluir, além dos balanços patrimoniais, as outras demonstrações 

que o usuário considere importante comparar. 

 

O analista pode empregar a análise referencial em todas as demonstrações que queira estudar 

ou optar por selecionar os pontos específicos de cada demonstração que sejam relevantes para 

seus propósitos. 

 

As comparações propostas pela análise referencial são feitas sempre em relação ao ativo total 

do balanço mais recente que adquire a condição de base 100. Todos os números são expressos 

em termos de equivalentes do ativo total do balanço mais recente. Isto justifica o fato de o 

conjunto de balanços ser objeto de estudo da análise referencial. 

 

No caso do balanço mais recente, a análise referencial equivale à análise vertical. Nos 

balanços anteriores, todavia, as várias contas e grupos de contas, inclusive os ativos totais, 

continuam sendo comparados ao ativo total do balanço mais recente. Portanto, os números 

obtidos na análise referencial para os balanços anteriores diferem dos resultantes da análise 

vertical. 
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Quando as outras demonstrações contábeis são incluídas na análise referencial, as 

comparações continuam sendo realizadas em relação ao ativo total do balanço mais recente. 

Podem ser incluídas não só as demonstrações de resultados, mas também as demonstrações de 

origens e aplicações de recursos, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa. 

 

As maiores diferenças entre análise referencial e as análises vertical e horizontal são 

relacionadas à base. Na análise referencial a base é única, independentemente da 

demonstração analisada e, além disso, é a mais atual possível. A base única é que vai permitir 

a apreciação conjunta das demonstrações contábeis. 

 

 

3.2 Fundamentos para a base única na análise referencial 

 

A análise referencial é uma técnica que integra as demonstrações contábeis e ao mesmo 

tempo mostra a evolução de seus vários componentes ao longo do tempo. A idéia é fazer com 

que os números representativos das várias contas na análise referencial possam ser 

comparados entre si, para qualquer demonstração ou época. 

 

A escolha do ativo total como base única não é casual. É importante observar que o ativo total 

representa o volume total de recursos financeiros à disposição da empresa. No balanço pode-

se constatar de que modo a empresa é financiada, como obtém seus recursos  (lado direito do 

balanço) e de que maneira os recursos são aplicados pela empresa (lado esquerdo do balanço).  

 

O balanço explica como um mesmo volume à disposição de recursos é obtido e aplicado. 

Portanto, faz sentido comparar qualquer conta com o ativo total, pois tal comparação sempre é 

feita em relação ao total de recursos à disposição da empresa estudada. 

 

A opção pela base no ativo total mais recente se explica pela melhor sensibilidade que o 

analista tem em relação à empresa em época mais próxima ao estudo que realiza do que em 

relação ao passado.  

 

Estabelece-se como base 100 o último ativo total e verifica-se o quanto representam as 

diversas contas das demonstrações atuais e anteriores comparativamente a ele. Dessa forma, 

quanto menores forem os números dos ativos totais de balanços anteriores, na análise 
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referencial, maiores serão os crescimentos. Passa-se a ter a percepção de que nível a empresa 

saiu para chegar aos atuais 100. 

 

O estabelecimento do ativo total do balanço mais recente como base única de comparação 

possibilita que todos os valores comparados preservem sua ordem de grandeza em termos 

absolutos. Os números expressos na análise referencial nas várias contas acompanhadas 

mantêm entre eles idêntica proporção que os valores monetários originais das demonstrações. 

Este raciocínio vale para qualquer conta que venha a ser comparada no tempo.  

 

A base única da análise referencial permite que se façam as mais diversas comparações, as 

quais, em termos de valores monetários absolutos, seriam impraticáveis. A base única torna-se 

instrumento facilitador dessas comparações, o que permite a integração dos vários 

demonstrativos contábeis analisados, fato que pode levar a um melhor entendimento do 

desempenho empresarial. 

 

 

3.3 A configuração da análise referencial 

 

A análise referencial diferencia-se da análise vertical e também da análise horizontal por 

conservar uma única base para todas as demonstrações contábeis estudadas, em qualquer data 

ou época. O valor do ativo total mais recente funciona como base única de comparação. 

 

Tal característica permite que as demonstrações possam ser visualizadas de forma integrada, 

através da análise referencial aplicada à mesma ‘Cia. A’, cujas demonstrações contábeis 

foram expostas na tabela 1 e são novamente reproduzidas na tabela 6. 
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Tabela 6 - Demonstrações Contábeis da 'Cia. A' 

Cia. " A " 
Balanço Patrimonial    R$ Mil

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Disponível 2.270             2.650             2.580             
Clientes 9.570             8.540             10.240           
Estoques 7.680             8.270             9.490             
Outros Créditos 380                440                390                
ATIVO CIRCULANTE 19.900          19.900          22.700          
REALIZÁVEL LONGO PRAZO 180               200               215               
Investimentos 380                490                620                
Imobilizado 15.250           17.050           19.970           
Diferido 290                360                495                
ATIVO PERMANENTE 15.920          17.900          21.085          
ATIVO TOTAL 36.000          38.000          44.000          

Fornecedores 1.800             2.000             2.500             
Salários, Tributos e Contrib. 1.400             1.200             1.700             
Provisão para I.R. 350                400                450                
Emprest. Bancários 6.650             7.200             8.500             
Outros Débitos 200                200                250                
PASSIVO CIRCULANTE 10.400          11.000          13.400          
Instituições Financ. 7.800             8.550             9.300             
Empresas Ligadas 1.200             1.680             1.850             
Outros Débitos 300                370                450                
EXIGÍVEL LONGO PRAZO 9.300            10.600          11.600          
Capital 9.500             9.500             9.500             
Reservas 6.800             6.900             9.500             
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.300          16.400          19.000          
PASSIVO + PL 36.000          38.000          44.000          

Cia. " A " 
  Demonstração de Resultados  R$ Mil

ANO 2001 2002 2003
Vendas Líquidas 30.000          32.000          35.000          
( - ) Custo Produtos Vend. 17.000           19.000           20.000           
( =) Lucro Bruto 13.000          13.000          15.000          
( - ) Despesas de Vendas 3.000             3.500             3.800             
( - ) Despesas Administrativas 2.500             3.000             3.200             
( - ) Despesas Gerais 1.000             1.500             1.500             
( =) Lucro antes Res. Finan. 6.500            5.000            6.500            
( - ) Despesas de Juros 3.500             4.000             4.000             
( +) Receitas de Juros -                 -                 -                 
( =) Lucro após Res. Financ 3.000            1.000            2.500            
(+/-)Result. Não Operac. (1.500)           -                 500                
( =) Lucro antes do I.R. 1.500            1.000            3.000            
( - ) Provisão para I. R. 500                400                700                
( =) Result. Liquido da Cont -                 -                 -                 
(+/-)Result. Equiv. Patrimon -                 -                 -                 
( =) Lucro/(Prejuízo) Liquido 1.000            600               2.300             

 

A tabela 7 mostra a análise referencial aplicada às demonstrações contábeis da ‘Cia. A’. 
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Tabela 7 - Análise vertical da 'Cia. A' de 2001 a 2003 

Cia "A" Análise Referencial  -  %
31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003

Disponível 5,2 6,0 5,9

Clientes 21,8 19,4 23,3

Estoques 17,5 18,8 21,6

Outros Créditos 0,9 1,0 0,9

ATIVO CIRCULANTE 45,2 45,2 51,6

REALIZÁVEL LONGO PRAZO 0,4 0,5 0,5

Investimentos 0,9 1,1 1,4

Imobilizado 34,7 38,8 45,4

Diferido 0,7 0,8 1,1

ATIVO PERMANENTE 36,2 40,7 47,9

ATIVO TOTAL 81,8 86,4 100,0

Fornecedores 4,1 4,5 5,7

Salários, Tributos e Contrib. 3,2 2,7 3,9

Provisão para I.R. 0,8 0,9 1,0

Emprest. Bancários 15,1 16,4 19,3

Outros Débitos 0,5 0,5 0,6

PASSIVO CIRCULANTE 23,6 25,0 30,5

Instituições Financeiras 17,7 19,4 21,1

Empresas Ligadas 2,7 3,8 4,2

Outros Débitos 0,7 0,8 1,0

EXIGÍVEL LONGO PRAZO 21,1 24,1 26,4

Capital 21,6 21,6 21,6

Reservas 15,5 15,7 21,6

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 37,0 37,3 43,2
PASSIVO + PL 81,8 86,4 100,0

2001 2002 2003

Vendas Líquidas 68,2 72,7 79,5

( - ) Custo Produtos Vend. 38,6 43,2 45,5

( =) Lucro Bruto 29,5 29,5 34,1

( - ) Despesas de Vendas 6,8 8,0 8,6

( - ) Despesas Administrativas 5,7 6,8 7,3

( - ) Despesas Gerais 2,3 3,4 3,4

( =) Lucro antes Res. Finan. 14,8 11,4 14,8

( - ) Despesas de Juros 8,0 9,1 9,1

( +) Receitas de Juros 0,0 0,0 0,0

( =) Lucro após Res. Financ 6,8 2,3 5,7

(+/-)Result. Não Operac. -3,4 0,0 1,1

( =) Lucro antes do I.R. 3,4 2,3 6,8

( - ) Provisão para I. R. 1,1 0,9 1,6

( =) Result. Liquido da Cont 0,0 0,0 0,0

(+/-)Result. Equiv. Patrimon 0,0 0,0 0,0
( =) Lucro/(Prejuízo) Liquido 2,3 1,4 5,2
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A análise referencial é uma só para os balanços e demonstrações de resultados. Outras 

demonstrações contábeis ou seus principais elementos podem ser incluídos, dependendo da 

necessidade do usuário. Todos os números correspondem a equivalentes da base 100 que é o 

último ativo total. 

 

Todos os números da análise referencial podem ser comparados entre si, pois são originados 

pela relação entre os valores monetários originais das demonstrações contábeis e o ativo total 

mais recente, que funciona como constante. 

 

Evidentemente que se há inflação os valores monetários não são totalmente comparáveis ao 

longo do tempo, pois os poderes aquisitivos da moeda diferem de uma época para outra. 

Contudo esta é uma restrição dos próprios demonstrativos e que afetam as várias técnicas de 

análise. 

 

Feita esta ressalva, pode-se observar como evolui cada uma das contas avaliadas na análise 

referencial e o próprio ativo total desde o início da série até o final. O ativo total finaliza em 

100, pois é a base. Quanto menores forem os números que representem os ativos totais de 

anos anteriores, maiores são os crescimentos verificados.  

 

Fica-se com a percepção de que estágio a empresa saiu para alcançar os 100 atuais. No caso 

da ‘Cia. A’, em 2001 seu ativo total correspondia a 81,8 pontos, mostrando que, no período de 

dois anos, houve crescimento equivalente a 18,2 pontos da base. 

 

Cada uma das contas pode ser observada desta maneira, de modo a poder se identificar os 

pontos de máximo e mínimo da conta, medir-se sua evolução entre dois momentos quaisquer 

em termos de pontos base. 

 

Com isso, acredita-se que a análise referencial possa ser uma forma simplificada de oferecer 

uma primeira visão da empresa, permitindo ao analista perceber alguns aspectos que, a partir 

dos números originais ou de outras técnicas, seria mais difícil. 
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Quadro 6 - Efeitos da análise referencial 

Cia. " A " 
Análise Referencial  -  %

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003

Disponível

Clientes

Estoques

Outros Créditos

ATIVO CIRCULANTE

REALIZÁVEL LONGO PRAZO

Investimentos

Imobilizado

Diferido

ATIVO PERMANENTE

ATIVO TOTAL

Fornecedores

Salários, Tributos e Contrib.

Provisão para I.R.

Emprest. Bancários

Outros Débitos

PASSIVO CIRCULANTE

Instituições Financeiras

Empresas Ligadas

Outros Débitos

EXIGÍVEL LONGO PRAZO

Capital

Reservas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO + PL 100,0
Cia. " A " 

Análise Referencial
2001 2002 2003

Vendas Líquidas

( - ) Custo Produtos Vend.

( =) Lucro Bruto

( - ) Despesas de Vendas

( - ) Despesas Administrativas

( - ) Despesas Gerais

( =) Lucro antes Res. Finan.

( - ) Despesas de Juros

( +) Receitas de Juros

( =) Lucro após Res. Financ

(+/-)Result. Não Operac.

( =) Lucro antes do I.R.

( - ) Provisão para I. R.

( =) Result. Liquido da Cont

(+/-)Result. Equiv. Patrimon

( =) Lucro/(Prejuízo) Liquido
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3.4 Algumas alternativas para evidenciar resultados da análise referencial 

 

A análise referencial é uma técnica de análise que, na perspectiva deste estudo, permite 

ilustrar a evolução das várias contas e grupos de contas dos demonstrativos estudados de 

forma a facilitar o entendimento por parte dos analistas e dos gestores envolvidos nas decisões 

tomadas com base nos relatórios de análise. 

 

É possível, por exemplo, visualizar graficamente a evolução da composição dos grupos de 

ativos (aplicações de recursos) da empresa estudada através da análise referencial, conforme 

ilustra o gráfico 7 para a ‘Cia. A’ no período acompanhado. No eixo vertical, observa-se a 

representatividade do ativo total para cada final de período. 
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Gráfico 7 - Evolução dos ativos da 'Cia. A' com base na análise referencial de 2001 a 2003 
 

Observa-se com facilidade pelo gráfico 7 que o crescimento foi bem mais efetivo no ativo 

permanente da ‘Cia. A’. O ativo circulante teve seu crescimento concentrado no último 

período e o realizável a longo prazo manteve-se inexpressivo. 
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O gráfico 8 mostra a evolução das origens de recursos da ‘Cia. A’ (passivo mais patrimônio 

líquido) entre os finais dos anos de 2001 e 2003. 
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Gráfico 8 - Evolução das fontes de finaciamento da 'Cia. A' com base na análise referencial de 2001 a 2003 
 

O gráfico 8 indica, pela declividade das retas, crescimento mais acentuado dos recursos 

obtidos no último período. Percebe-se também maior homogeneidade no crescimento do 

exigível a longo prazo, pois nos outros dois grupos os crescimentos foram mais concentrados 

no último período. 

 

O detalhamento da evolução das contas que compõem os principais grupos do balanço 

também pode ser visualizado através de gráficos que evidenciem os resultados da análise 

referencial. O gráfico 9, a seguir, mostra o comportamento das contas do ativo circulante da 

‘Cia. A’ relativo à série de balanços estudados. 
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Gráfico 9 - Composição do ativo circulante da 'Cia. A' com base na análise referencial de 2001 a 2003 
 

O gráfico 9 mostra que em 2002 o ativo circulante manteve-se num mesmo patamar do ano 

anterior e que existiu expansão considerável em 2003 por conta de aumentos nos 

financiamentos concedidos a clientes e nos estoques. 

 

A evolução do passivo circulante e sua composição também pode ser um aspecto que 

interesse a alguns usuários. O gráfico 10 utiliza os dados da análise referencial aplicada à 

‘Cia. A’ no período considerado. 
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Gráfico 10 - Composição do passivo circulante da 'Cia. A' com base na análise referencial de 2001 a 2003 
 

Nota-se, através do gráfico 10, que o passivo circulante da ‘Cia. A’ avançou com mais 

intensidade em 2003, principalmente pelos acréscimos de empréstimos bancários. A 

comparação das inclinações de cada uma das retas também ajuda a compreender em qual 

conta houve efeito mais importante. A linha representativa da conta de empréstimos bancários 

tem uma declividade visivelmente mais acentuada que as linhas abaixo. É interessante 

observar que a linha relativa a outros débitos praticamente é paralela à de empréstimos 

bancários, mostrando sua constância no período. 

 

Assim como para o balanço, é possível ter gráficos que ilustrem a aplicação da análise 

referencial à demonstração de resultados e a outros demonstrativos contábeis que sirvam de 

base para aplicação da técnica. A análise referencial da demonstração de resultados da ‘Cia. 

A’ pode ser visualizada no gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Análise referencial aplicada às contas de resultado da 'Cia. A' 

 

No gráfico 11, os diversos componentes da demonstração de resultados podem ser 

comparados ano a ano em termos de magnitude, bem como sua soma que representa a receita 

líquida total de cada período. Observam-se as receitas de cada ano sempre abaixo do ativo 

total de 2003, mas com crescimento consistente. 

 

 

3.5 O que esperar dos resultados da análise referencial 

 

Como já explicitado no próprio título do trabalho, a análise referencial é uma técnica para 

facilitar a análise das demonstrações contábeis, principalmente quando é longo o prazo da 

análise retrospectiva que se pretende executar. 

 

Tal facilidade está diretamente ligada ao fato da utilização de uma só base, que atua como 

constante e torna possível incluir as demonstrações contábeis ou itens de interesse conforme a 

necessidade do usuário. 
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É importante observar que, como não existe nesse processo perda da proporcionalidade entre 

os valores originais comparados, na verdade a análise referencial oferece a seu usuário a 

oportunidade de visualizar, de uma forma bem mais simples, o conjunto de informações que 

julgue relevante à sua análise. 

 

Quanto mais extensa for a análise retrospectiva tanto mais vantajosa se torna uma verificação 

da série de informações relevantes, a longo prazo, pois fica bastante reduzida a complexidade 

dos números e possibilitada a comparação direta entre quaisquer números comparados, exceto 

quanto às perdas do poder aquisitivo da moeda. 

 

A análise referencial, portanto, não traz resultados que traduzam significados específicos ao 

contrário da análise horizontal, análise vertical e coeficientes. Sua função é a de integrar as 

informações consideradas úteis pelo usuário, de modo a permitir-lhe uma primeira visão sobre 

a empresa estudada, aumentar sua percepção quanto a algumas correlações ou distorções, 

facilitar-lhe a comparação de empresas e até mesmo a realização e compreensão de resultados 

de estudos mais sofisticados. 

 

Outro aspecto importante a salientar é que, também devido a continuarem as mesmas as 

relações entre os números da análise referencial frente aos valores monetários originais das 

demonstrações contábeis, os resultados dos estudos feitos a partir da análise referencial são os 

mesmos que seriam obtidos se fossem feitos com as demonstrações originais. 

 

Fazer tais estudos com base na análise referencial traz vantagens como maior facilidade de 

processamento e visualização, melhora da sensibilidade do analista e melhora da condição de 

checagem e comprovação dos resultados. 

 

A análise referencial pode ser utilizada como um primeiro processamento de todas as 

informações contábeis escolhidas pelo usuário. Ela pode contribuir para formar uma opinião 

inicial quanto ao retrospecto da empresa analisada, sugerir pontos a esclarecer e estudar com 

mais profundidade e dar suporte e transparência a outros trabalhos.  

 

Caracteriza-se como uma técnica auxiliar capaz de apoiar e facilitar a execução de outros 

trabalhos. Facilita também a confirmação dos resultados desses trabalhos, uma vez que se 
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tornam mais compreensíveis as eventuais relações existentes entre variáveis expressas em 

termos de análise referencial, pela menor dimensão dos números. 

 

É esta a opinião apresentada neste estudo. Evidentemente, a confirmação dessas impressões 

precisa necessariamente ter o aval de ao menos um grupo significativo de usuários. 

 

 

3.6 A utilização das técnicas de análise por parte dos analistas e a análise 

referencial 

 

São diversas as técnicas de análise disponíveis para que o analista possa interpretar a situação 

econômico-financeira de uma empresa. 

 

Cabe ao analista selecionar as fontes de informações e as técnicas mais adequadas aos 

propósitos específicos de sua análise. Tanto as finalidades da análise como a disponibilidade 

de informações podem variar. Por isso e em função das próprias crenças e afinidades dos 

analistas e das instituições para as quais trabalham, normalmente há um processo decisório 

que contempla um conjunto de técnicas de análise previamente definido. 

 

Algumas das técnicas, como é o caso de análise vertical e análise horizontal, por exemplo, 

raramente deixam de estar embutidas nos processos de análise, independentemente das 

necessidades do usuário. Outras mais específicas podem deixar de ser contempladas quando 

não trazem grandes benefícios para as respostas que o usuário pretende através da análise. 

 

A efetiva utilização das técnicas de análise depende da necessidade específica do usuário e do 

julgamento que este faz da técnica. Há técnicas muito apreciadas por determinados usuários e 

menosprezadas por outros e vice-versa. Como a escolha das técnicas utilizadas num processo 

de análise em boa parte é fruto das crenças e padrões de cada usuário, a subjetividade pode 

fazer com que, num mesmo grupo de usuários, não haja unanimidade quanto à utilidade ou 

não de cada técnica. 

 

Deve ser considerado também que, à medida que o processo decisório inclui mais 

informações do que o necessário para a tomada de decisão, a tendência é de que se torne mais 
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lento e oneroso do que deveria. Além do mais, informações irrelevantes ao processo elevam o 

risco de perder o foco nos pontos realmente importantes. 

 

Outro aspecto interessante a salientar sobre as técnicas de análise é sua independência, ainda 

que em muitos casos os raciocínios e julgamentos elaborados pelos analistas possam advir da 

visão conjunta fornecida por duas ou mais técnicas de análise. 

 

Desse modo, é oportuno ressaltar que este estudo não propõe a análise referencial como 

substituta a qualquer das técnicas de análise, apontadas ou não neste trabalho. Trata-se de 

instrumento para extrair das demonstrações contábeis informações que possam contribuir para 

avaliar empresas e facilitar estudos mais avançados. 

 

A análise referencial aparece como mais uma alternativa que usuários podem eventualmente 

utilizar para complementarem seus modelos de análise. Incluí-la ou não no processo decisório 

é função das necessidades do usuário e da avaliação que fará da técnica em termos de 

utilidade no seu processo específico. 

 

Acredita-se que a análise referencial possa colaborar para que o analista tenha uma primeira 

impressão acerca da empresa estudada, possa perceber correlações e anomalias ou ainda possa 

utilizá-la para facilitar a realização e compreensão de outros estudos. É particularmente útil 

quando os estudos têm uma longa série retrospectiva. A técnica é recomendável para usuários 

que tenham tais objetivos. 

 

A expectativa é que a análise referencial possa auxiliar usuários em geral e particularmente 

aqueles que trabalhem com retrospectos de longo prazo. Do mesmo modo que para outras 

técnicas de análise, a análise referencial poderá ser mais útil para alguns usuários que para 

outros. Sua aceitação tenderá a variar conforme as circunstâncias dos estudos e sensibilidade 

dos analistas. 

 

 

3.7 Potencial de aplicação da análise referencial 

 

A análise referencial é uma técnica de análise que permite a simultânea comparação de 
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demonstrações contábeis de diversos tipos e épocas, preservando as relações entre os valores 

originais.  

 

A análise referencial por si só, principalmente em função da integração das demonstrações e 

pela possibilidade de comparar-se qualquer número nelas embutido com as demais, oferece ao 

analista várias possibilidades de visualização e comparação não contempladas pela maioria 

das técnicas de análise existentes. 

 

Há circunstâncias em que o uso da análise referencial torna-se particularmente interessante. É 

o caso de séries temporais históricas de prazo dilatado, à medida que se utiliza a base 100 

relacionada ao momento mais atual possível. Os valores de épocas mais antigas, nas situações 

em que é considerável o crescimento, são representados por números de pequena dimensão, 

facilitando o entendimento de evolução das contas analisadas. 

 

Quanto maior a série temporal utilizada para aplicar a análise referencial e quanto mais 

expressivo for o crescimento verificado na empresa estudada, mais visível é o benefício de 

sua aplicação. 

 

Outra possibilidade que aparenta ser de grande viabilidade para a análise referencial é auxiliar 

na análise setorial. Uma vez submetidas à análise referencial as diversas empresas de um 

mesmo setor, será relativamente fácil entender quais empresas tiveram maior ou menor 

crescimento nos vários itens escolhidos para efetuar as comparações. 

  

Como na análise referencial todos os valores monetários tratados conservam sua proporção 

relativa, os resultados nela expressos podem ser utilizados para elaboração de estudos 

estatísticos mais refinados, como aqueles relacionados às técnicas de análise multivariada, de 

modo a facilitar a introdução e o processamento eletrônico dos dados nos aplicativos 

específicos para tais finalidades. 

 

É importante salientar que a análise referencial não modifica e não é imprescindível para 

realizar tais estudos. As vantagens de sua eventual adoção estão relacionadas às facilidades no 

processamento e principalmente à maior transparência no entendimento dos resultados 

obtidos nas técnicas mais sofisticadas. Em muitas oportunidades os resultados da análise 
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referencial podem sugerir ou confirmar relações constatadas por técnicas estatísticas mais 

sofisticadas. 

 

Desta forma, a análise referencial pode ser um instrumento facilitador de estudos de séries 

temporais, correlação múltipla, análises de regressão múltipla, análises discriminantes, 

análises fatoriais e outros. 

 

 

3.8 Limitações da análise referencial 

 

Assim como as demais técnicas de análise, a análise referencial apresenta suas deficiências e 

limitações. Deste modo, da mesma forma que as outras técnicas, a análise referencial não 

oferece todos os elementos para que um analista externo chegue às conclusões de que precisa, 

mas tem potencial (a ser confirmado) para auxiliar analistas e usuários de informações 

contábeis em algumas ocasiões. 

 

Se de um lado a análise referencial preserva a relação entre todos os valores monetários 

absolutos dos diferentes demonstrativos contábeis dos mais variados períodos, ela deixa de 

estabelecer relações dentro de cada período, ao contrário da análise vertical. Haverá tal 

relacionamento somente no último período, que serve de base e ainda assim restrita ao 

balanço patrimonial. Esta é uma característica da metodologia da técnica que precisa ser 

assimilada para evitar interpretações errôneas. 

 

Como todas as relações são tratadas sempre de acordo com o último valor conhecido do ativo 

total, não faz parte da análise referencial a apuração de margens na demonstração de 

resultados, visto que todos os valores nela contidos são confrontados com a base única. 

 

A análise referencial, assim como a análise horizontal, considera que todos os valores 

monetários contemplados nos demonstrativos contábeis estejam em moeda de mesmo poder 

aquisitivo. Numa economia em que há inflação (mesmo em níveis toleráveis) sem 

reconhecimento de sua existência na elaboração dos demonstrativos contábeis, ocorrem 

distorções. Desde 1996 a contabilidade brasileira convive com esta situação. 

 



66

O ideal seria que todas as demonstrações contábeis estivessem na moeda da data do ativo total 

mais recente, o que era relativamente simples com as demonstrações publicadas pelo método 

da correção integral. Bastaria atualizá-los monetariamente dessa data até a data atual. Sem a 

correção integral não há tal possibilidade. 

 

A inconsistência e a reclassificação de contas patrimoniais também acarretam inadequadas 

comparações. A validade das conclusões fica ainda mais comprometida nas ocasiões em que 

haja erro, omissão, falha na metodologia contábil e eventual fraude nas demonstrações 

contábeis. 

 

É oportuno enfatizar que a análise referencial está sujeita também às mesmas limitações das 

técnicas de análise em geral explicitadas em 2.6. 

 

 

3.9 Utilidade e validação da análise referencial 

 

Neste trabalho, procurar-se-á demonstrar a utilidade da análise referencial através dos dois 

próximos capítulos. Em cada um deles será exposta uma aplicação possível para o novo 

conceito. A intenção é mostrar, com essas duas aplicações, alternativas que podem ser 

utilizadas por analistas em suas atividades. 

 

A validação, por seu turno, estará condicionada à avaliação acadêmica numa primeira 

instância e esse julgamento ocorrerá, sobretudo, em função da abordagem conceitual a ser 

empreendida.  

 

O passo seguinte para a validação dar-se-á quando e se a comunidade de analistas aprovar a 

idéia. Para obter essa resposta foi necessário executar uma pesquisa de opinião junto a 

usuários de análise de balanços, cuja metodologia, instrumentos utilizados e respostas são 

descritos em capítulo específico. 
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4 APLICAÇÃO DA ANÁLISE REFERENCIAL A ESTUDOS SETORIAIS: O 

CASO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PAPEL E CELULOSE NOS ÚLTIMOS 

ANOS 

 

 

4.1 Objetivo do capítulo 

 

Este capítulo pretende mostrar a viabilidade da análise referencial como instrumento de 

interesse em estudos com retrospectiva de longo prazo. Uma das áreas de pesquisa em análise 

de demonstrações contábeis em que séries de longo prazo normalmente são utilizadas é a de 

estudos setoriais. 

 

Estudos setoriais, entre outros aspectos, podem objetivar a identificação de empresas que, 

dentre as várias concorrentes no mesmo setor de atividade, se destacam nos diversos quesitos 

relevantes para comparações. Seus principais usuários são sindicatos setoriais, profissionais 

do mercado de ações e investidores ávidos por escolher uma empresa para adquirir. 

 

À medida que, na análise referencial, a base de comparação de cada uma das empresas 

componentes do setor é seu respectivo ativo total mais recente, servindo como base 100, 

quanto menores são os resultados nas diversas contas e grupos de exercícios anteriores ao 

básico, maiores são os níveis de crescimento. 

 

Dessa maneira, a visualização dos resultados e a ordenação das empresas de melhor 

desempenho em cada item comparado são imediatas. É relativamente fácil, com a análise 

referencial, mudar o horizonte temporal de comparação e mesmo propor modelos que 

generalizem as avaliações dos desempenhos para as empresas como um todo, classificando-as 

em função desses modelos. 

 

Enfim, a expectativa é deixar evidenciado que a análise referencial pode ser bastante útil em 

situações que transcendam a análise individualizada de empresas.  
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4.2 A escolha do setor, empresas e período para aplicação da análise referencial 
 

Para que a análise referencial destaque mais os aspectos relacionados a desempenho que fatos 

atípicos, é necessário que não tenham ocorrido situações extraordinárias no período de análise 

nas empresas consideradas. 

 

Não que a ocorrência de eventos especiais nas empresas invalide a análise referencial ou 

qualquer outro tipo de ferramenta, mas se esses acontecimentos afetam de alguma forma as 

séries históricas estudadas é imprescindível conhecer tais eventos e de alguma maneira isolar 

o efeito que tenham causado, para uma melhor compreensão da evolução das séries históricas 

das empresas estudadas. 

 

Entre os diversos episódios que ocorreram em grande número na economia brasileira durante 

a década de 1990 e que estariam entre os fatores atípicos acima mencionados estão: 

aquisições de empresas brasileiras por grupos estrangeiros ou nacionais, fusões, cisões, 

incorporações, falências, quebra de instituições financeiras e privatização. Isto tudo faz com 

que, em muitos casos, não haja condições de efetuar comparações adequadas. 

 

Foram muitas as contingências que levaram diversas empresas a possuírem características 

diferentes das passadas. Em razão de várias empresas terem deixado de existir, alguns setores 

passaram a ter configuração neste século XXI muito diferente da que tiveram na última 

década do século XX. Telecomunicações, energia elétrica, siderurgia, instituições financeiras 

e alimentos são alguns dos setores em que as mudanças foram mais abruptas. 

 

Para efetuar a análise referencial tentou-se escolher um setor em que as suas companhias 

abertas não tivessem passado por aquelas circunstâncias no período contemplado e 

apresentassem maior homogeneidade nas atividades efetivamente desenvolvidas. Outro ponto 

importante para a escolha do setor com companhias abertas entre as mais representativas foi a 

disponibilidade de séries de longo prazo de demonstrações contábeis. 

 

Por tudo isso, a escolha recaiu nas principais companhias abertas do setor de papel e celulose, 

um oligopólio formado por empresas com processo de produção integrado, onde grande parte 

dos insumos é produzida pelas próprias empresas, visando reduzir custos e a dependência de 
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terceiros. Este é também um setor de atividade que, no Brasil, tem demonstrado ao longo dos 

anos vantagens competitivas em termos de condições e custos de produção. 

 

A maior similaridade entre as companhias abertas do setor de papel e celulose em relação a 

outros setores da economia brasileira e também o menor volume de mudanças quanto aos 

detentores dos controles acionários no período considerado24 permitem que a maioria das 

alterações mais relevantes ocorridas nas demonstrações contábeis dessas empresas com o 

passar do tempo sejam fruto de seus respectivos desempenhos. 

 

A análise referencial capta a evolução de dados do passado, comparativamente a um momento 

e parâmetro recentes. Quanto menor a importância de fatores exógenos às atividades 

empresariais mais fáceis e automáticas são as explicações e comparações obtidas através da 

análise referencial. 

 

Em situações mais complexas, a análise referencial mostra a evolução ocorrida nas várias 

contas durante o período por ele acompanhado. No entanto, muitas dessas variações teriam 

motivação totalmente atípica que precisaria ter sua fundamentação investigada em paralelo. 

 

O período de análise foi definido em função dos objetivos pretendidos para o estudo setorial e 

da disponibilidade de dados comparáveis para todas as empresas incluídas na amostra do 

setor. Como não havia disponibilidade de demonstrações consolidadas para todas as 

companhias do setor (o que era indispensável, pois existiam controladoras constituídas como 

holdings) e as demonstrações anteriores a 1996 embutiam mecanismos de correção monetária, 

foi considerado o período de 7 anos entre 1996 e 2002.  

 

Algumas das companhias abertas do setor foram descartadas por não terem as demonstrações 

necessárias para realização da análise ou porte muito menor que as empresas selecionadas. 

Por outro lado e por falta de demonstrações elaboradas nos mesmos moldes e períodos 

definidos para o estudo, deixaram de ser incluídas algumas importantes empresas não sujeitas 

às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

                                                 
24 Nos últimos meses de 2004, surgiram importantes modificações nas companhias abertas no setor de papel e 
celulose com a aquisição da Bahia Sul pela Suzano e da Ripasa pela VCP e Suzano em partes iguais. Os registros 
de companhias abertas Bahia Sul e Ripasa serão cancelados. 
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Foram selecionadas as seguintes companhias (cias.) representativas do setor de papel e 

celulose: Aracruz, Bahia Sul, Klabin, Ripasa, Suzano e Votorantin Celulose e Papel (VCP). 

 

 

4.3 O estudo proposto para exemplificar a aplicação da análise referencial 

 

A questão principal que se objetiva responder utilizando a análise referencial como 

instrumento facilitador é a seguinte: “Qual é a ordem de classificação das principais 

companhias abertas do setor de papel e celulose no Brasil quanto à evolução de seu 

crescimento nos últimos 6 anos em relação aos principais parâmetros de comparação?” 

 

Uma questão adicional muito interessante e cuja metodologia da análise referencial facilita o 

processamento da resposta é: “A evolução do crescimento das companhias comparadas é 

uniforme ao longo dos 6 anos ou há variações na classificação se modificados os períodos 

de comparação para 4 anos e 2 anos?” 

 

 

4.4 Ordenação, processamento dos dados e metodologia adotados 

 

As companhias abertas escolhidas tiveram suas demonstrações contábeis extraídas do 

software ‘economática’ e posteriormente adaptadas para uma planilha Excel25. Isto deu 

oportunidade de organizar os dados de maneira mais conveniente e possibilitou a aplicação da 

análise referencial26 e da metodologia estabelecida para atingir os objetivos estabelecidos no 

estudo setorial aqui proposto. 

 

Com as demonstrações contábeis de todas as empresas processadas através da análise 

referencial, pode-se observar a evolução das diversas contas das empresas e em especial dos 

principais parâmetros de comparação entre elas. 

 

Os parâmetros de comparação são contas e grupos de contas pelos quais tradicionalmente são 

classificadas as empresas, de modo a identificar aquelas que mais se destacam em cada 

aspecto. 

                                                 
25 As demonstrações contábeis das companhias estão sintetizadas nos apêndices de 1 a 6. 
26 A aplicação da análise referencial às seis companhias selecionadas encontra-se nos apêndices de 7 a 12. 
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É relativamente normal a classificação sofrer alterações de um parâmetro para outro, ou seja, 

uma empresa que se destaque quando avaliada em determinada base de comparação entre suas 

congêneres pode perfeitamente não se destacar quando modificada a base. 

 

Entre as principais variáveis geralmente adotadas para verificar quais são as maiores empresas 

de cada setor estão as seguintes: ativo total, ativo permanente, patrimônio líquido e vendas 

líquidas. 

 

A análise referencial permite verificar de modo rápido em cada uma das empresas a evolução 

dessas variáveis ao longo do tempo, pois seus resultados são comparáveis entre si, uma vez 

que todos eles são estabelecidos em relação ao último ativo total conhecido. 

 

Além de facilitar a visualização da evolução individualizada de cada variável, a análise 

referencial conjugada a uma planilha ‘excel’ pode calcular facilmente os crescimentos 

acumulados, médios ou exponenciais entre quaisquer períodos. 

 

Ora, se as variáveis citadas anteriormente são realmente válidas para classificar o porte 

empresarial, as empresas que nelas apresentam crescimento mais acentuado com o passar do 

tempo são as que mais estão melhorando suas classificações e, portanto, elevando seu porte. 

 

Para responder as questões propostas neste estudo setorial foi necessário, a partir da análise 

referencial de cada empresa, apurar os crescimentos médios exponenciais de cada item 

considerado (ativo total, ativo permanente, patrimônio líquido e vendas líquidas) nos três 

horizontes temporais distintos: 2 anos (curto prazo), 4 anos (médio prazo) e 6 anos (longo 

prazo). 

 

Todos os dados utilizados no estudo setorial são disponibilizados ao final do trabalho em 

forma de apêndices. Para o texto propriamente dito, são incorporados em tabelas apenas os 

elementos necessários aos cálculos e conclusões apresentados.  
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4.5 O estudo do crescimento das empresas do setor de papel e celulose utilizando 

análise referencial como meio facilitador 

 

Conforme já explicitado, o crescimento das empresas do setor será examinado com base na 

análise referencial da amostra de empresas em 4 fatores normalmente utilizados para 

mensurar porte empresarial quais sejam: ativo total, ativo permanente, patrimônio líquido e 

vendas. 

 

Esses 4 fatores são mensurados para 3 diferentes períodos, todos eles com término em 2002. 

O período de 6 anos entre os anos de 1996 e 2002 será considerado como longo prazo para 

efeito deste estudo e a taxa anual composta de crescimento é definida como a média 

geométrica do crescimento anual verificado. Os mesmos critérios são adotados para o médio 

prazo, período de 4 anos compreendido entre 1998 e 2002, e também para o curto prazo, ou 

seja, entre 2000 e 2002. 

 

Dessa forma, cada um dos fatores serve como critério para classificar as empresas em relação 

a seu porte. Tal classificação pode variar de um fator para outro e ainda no mesmo fator, de 

um período para outro. 

 

O estudo apontará até que ponto houve uniformidade ou variação na classificação à medida 

que sejam modificados os parâmetros de comparação ou os horizontes temporais. 

 

 

4.5.1 Estudo da evolução dos ativos totais 

Com relação ao ativo total, os dados das companhias no período do estudo, expressos em 

milhares de reais das respectivas épocas, são informados na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Ativos totais das companhias consideradas do setor entre 1996 e 2002 

Ativo total consolidado em R$ Mil 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
ARACRUZ  3.829.000 3.984.241 4.173.557 3.933.568 3.939.077 5.139.688 5.932.899
BAHIA SUL 2.384.340 2.136.388 2.137.290 2.348.287 2.413.288 2.978.671 3.413.752
KLABIN 2.698.434 2.842.856 2.778.601 3.189.366 4.356.519 4.434.912 4.745.927
RIPASA 962.251 991.610 946.027 1.054.078 1.089.368 1.449.774 2.072.601
SUZANO 5.071.420 3.323.193 3.412.643 3.456.242 3.941.724 4.915.004 6.222.441
VCP 2.737.374 2.929.403 3.049.326 3.289.175 3.486.931 5.259.375 7.345.155
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A análise referencial facilita a visualização da evolução dos ativos totais dessas companhias à 

medida que traz todos os valores em número de pontos do ativo total de 2002, de cada uma 

das companhias, conforme a tabela 9. 

 

Tabela 9 - Análise referencial dos ativos totais das companhias consideradas do setor entre 1996 e 2002 

Análise referencial do ativo total 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
ARACRUZ  64,5 67,2 70,3 66,3 66,4 86,6 100,0
BAHIA SUL 69,8 62,6 62,6 68,8 70,7 87,3 100,0
KLABIN 56,9 59,9 58,5 67,2 91,8 93,4 100,0
RIPASA 46,4 47,8 45,6 50,9 52,6 69,9 100,0
SUZANO 81,5 53,4 54,8 55,5 63,3 79,0 100,0
VCP 37,3 39,9 41,5 44,8 47,5 71,6 100,0

 

 

O gráfico 12 ilustra a seqüência das informações da tabela 9 e ambas as maneiras facilitam a 

percepção da evolução dos ativos totais das companhias. 
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Gráfico 12 - Análise referencial aplicada aos ativos permanentes das companhias estudadas 
 

A análise referencial facilita também o entendimento e os cálculos de evolução no curto, 

médio e longo prazos. É sempre oportuno lembrar que os cálculos não se alteram em relação 

aos números originais. Portanto, a análise referencial não incorpora informações novas; 
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apenas facilita o processamento e entendimento das informações comparativamente ao que 

seria obtido com os números originais. 

 

A tabela 10 mostra a análise referencial dos ativos totais das mesmas companhias em ordem 

crescente com base no ano de 1996. 

 

Tabela 10 - Ativos totais em pontos do ativo de 2002 em ordem crescente com base em 1996 

Análise referencial do ativo total 31/12/96 31/12/97 31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02
VCP 37,3 39,9 41,5 44,8 47,5 71,6 100,0
RIPASA 46,4 47,8 45,6 50,9 52,6 69,9 100,0
KLABIN 56,9 59,9 58,5 67,2 91,8 93,4 100,0
ARACRUZ  64,5 67,2 70,3 66,3 66,4 86,6 100,0
BAHIA SUL 69,8 62,6 62,6 68,8 70,7 87,3 100,0
SUZANO 81,5 53,4 54,8 55,5 63,3 79,0 100,0

 

 

Nota-se com facilidade que VCP e Ripasa foram as companhias que tiveram maior 

crescimento dos ativos totais no longo prazo, definido neste trabalho como o intervalo de 6 

anos entre 1996 e 2002. 

 

Os crescimentos médios podem ser observados de maneira mais objetiva através da média 

geométrica da taxa anual de crescimento dos ativos totais contemplada na tabela 11 para cada 

uma das companhias. 

 

Tabela 11 - Taxa média de crescimento dos ativos totais entre 1996 e 2002 

Crescimento % aa do ativo total 6 anos
VCP 17,9
RIPASA 13,6
KLABIN 9,9
ARACRUZ  7,6
BAHIA SUL 6,2
SUZANO 3,5  

 

Para o médio prazo, assim definido no estudo como sendo o período entre 1998 e 2002, a 

tabela 12 ordena as empresas que mais se destacaram na análise referencial do ativo total. 
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Tabela 12 - Análise referencial dos ativos totais das companhias com foco na evolução de 1998 a 2002 

Análise referencial do ativo total 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
VCP 37,3 39,9 41,5 44,8 47,5 71,6 100,0
RIPASA 46,4 47,8 45,6 50,9 52,6 69,9 100,0
SUZANO 81,5 53,4 54,8 55,5 63,3 79,0 100,0
KLABIN 56,9 59,9 58,5 67,2 91,8 93,4 100,0
BAHIA SUL 69,8 62,6 62,6 68,8 70,7 87,3 100,0
ARACRUZ  64,5 67,2 70,3 66,3 66,4 86,6 100,0

 

 

Mais uma vez nota-se a presença de VCP e Ripasa, nesta ordem, como as companhias que 

mais cresceram no período, a exemplo do que já fora constatado a longo prazo. A tabela 13 

permite que se verifique a que taxas médias anuais. 

 

Tabela 13 – Taxas médias de crescimento dos ativos totais das companhias entre 1998 e 2002 

Crescimento % aa do ativo total 4 anos
VCP 24,6%
RIPASA 21,7%
SUZANO 16,2%
KLABIN 14,3%
BAHIA SUL 12,4%
ARACRUZ  9,2%

 

 

Como as taxas de crescimento a médio prazo são maiores que as taxas médias de longo prazo 

nas diversas companhias, conclui-se que o crescimento no biênio 1996-1997 esteve um 

patamar menor, o que puxou para baixo a média de longo prazo. 

 

A classificação das companhias selecionadas em função da análise referencial aplicada a seus 

respectivos ativos totais no curto prazo, entre 2000 e 2002, é demonstrada pela tabela 14. 

 

Tabela 14 - Análise referencial dos ativos totais das companhias com foco no ano de 2000 

Análise referencial do ativo total 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
VCP 37,3 39,9 41,5 44,8 47,5 71,6 100,0
RIPASA 46,4 47,8 45,6 50,9 52,6 69,9 100,0
SUZANO 81,5 53,4 54,8 55,5 63,3 79,0 100,0
ARACRUZ  64,5 67,2 70,3 66,3 66,4 86,6 100,0
BAHIA SUL 69,8 62,6 62,6 68,8 70,7 87,3 100,0
KLABIN 56,9 59,9 58,5 67,2 91,8 93,4 100,0
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A tabela 15 evidencia as médias geométricas das taxas de crescimento dos ativos totais das 

companhias no mesmo período. 

 

Tabela 15 - Taxas médias de crescimento a curto prazo dos ativos totais 

Crescimento % aa do ativo total 2 anos
VCP 45,1%
RIPASA 37,9%
SUZANO 25,6%
ARACRUZ  22,7%
BAHIA SUL 18,9%
KLABIN 4,4%

 

 

O crescimento de curto prazo dos ativos totais foi, de modo geral, superior ao dos demais 

períodos, seguido pelo médio prazo. O período de longo prazo foi o de pior desempenho.  

 

De modo geral, VCP e Ripasa foram as companhias que apresentaram maior crescimento dos 

ativos totais nos 3 períodos de mensuração. O crescimento dessas corporações foi tão 

expressivo que a VCP tornou-se a maior delas neste critério de comparação e a Ripasa, ainda 

que continuasse a ser a menor delas, diminuiu muito a distância para suas congêneres. 

 

 

4.5.2 Estudo da evolução dos ativos permanentes 

A evolução dos ativos permanentes das companhias consideradas entre 1996 e 2002, em 

valores monetários, pode ser observada na tabela 16. 

 

Tabela 16 - Ativos permanentes das companhias estudadas entre 1996 e 2002 

Ativo permanente consolidado em R$ Mil 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
ARACRUZ  2.644.000 2.741.857 2.594.907 2.370.567 2.594.880 3.375.287 3.841.703
BAHIA SUL 2.086.986 1.983.456 1.935.971 1.879.638 1.870.222 2.169.604 2.032.584
KLABIN 2.042.979 2.109.988 2.029.616 2.231.181 3.312.913 3.385.076 3.243.741
RIPASA 818.831 766.857 748.108 755.839 733.099 902.153 1.510.662
SUZANO 3.842.334 2.383.990 2.593.784 2.239.507 2.003.003 3.105.834 3.136.977
VCP 2.019.157 2.085.561 2.088.151 2.065.852 2.082.096 3.437.145 4.582.730
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A análise referencial mostra a evolução dos ativos permanentes dessas companhias em 

número de pontos do ativo total de 2002, conforme a tabela 17. 

 

Tabela 17 - Análise referencial dos ativos permanentes das companhias estudadas entre 1996 e 2002 

Análise referencial do ativo permanente 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
ARACRUZ  44,6 46,2 43,7 40,0 43,7 56,9 64,8
BAHIA SUL 61,1 58,1 56,7 55,1 54,8 63,6 59,5
KLABIN 43,0 44,5 42,8 47,0 69,8 71,3 68,3
RIPASA 39,5 37,0 36,1 36,5 35,4 43,5 72,9
SUZANO 61,7 38,3 41,7 36,0 32,2 49,9 50,4
VCP 27,5 28,4 28,4 28,1 28,3 46,8 62,4

 

 

A análise referencial facilita perceber que houve um considerável salto nos investimentos em 

ativos permanentes no setor no ano de 2001 e que a Klabin adiantou esse movimento no ano 

anterior. 

 

Tanto a magnitude e importância dos acréscimos quanto o momento de pico dos 

investimentos ficam mais evidentes com a análise referencial, à medida que se verifica que, 

salvo a Klabin, todas as empresas tiveram em 2001 investimentos equivalentes a, no mínimo, 

8 pontos de ativo de 2002. Outro aspecto que fica bastante visível é VCP e Ripasa 

continuarem com substanciais crescimentos de ativos permanentes em 2002, o que não ocorre 

com as demais. 

 

O gráfico 13 complementa a idéia passada pela análise referencial na tabela 17. As 

inclinações das retas deixam bem perceptível o movimento quase generalizado de 2001, 

antecipado pela Klabin em 2000, e a evolução de VCP e Ripasa nos dois últimos anos. 
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Gráfico 13 – Análise referencial dos ativos permanentes das companhias estudadas 
 

A análise referencial auxilia no entendimento e cálculos de evolução nos três prazos 

estudados. A tabela 18 organiza as companhias em ordem decrescente de evolução de acordo 

com os indicadores de 1996 e a conseqüente análise a longo prazo. 

 

Tabela 18 - Análise referencial a longo prazo dos ativos permanentes das companhias estudadas 

Análise referencial do ativo permanente 31/12/96 31/12/97 31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02
VCP 27,5 28,4 28,4 28,1 28,3 46,8 62,4
RIPASA 39,5 37,0 36,1 36,5 35,4 43,5 72,9
KLABIN 43,0 44,5 42,8 47,0 69,8 71,3 68,3
ARACRUZ  44,6 46,2 43,7 40,0 43,7 56,9 64,8
BAHIA SUL 61,1 58,1 56,7 55,1 54,8 63,6 59,5
SUZANO 61,7 38,3 41,7 36,0 32,2 49,9 50,4

 

 

Constata-se que, a longo prazo, VCP e Ripasa, nesta ordem, foram as companhias que mais 

investiram em ativos permanentes, notadamente em expansão da capacidade produtiva. 

Klabin e Aracruz ficaram num plano intermediário, enquanto Bahia Sul e Suzano não 

investiram sequer o necessário para repor seus ativos permanentes no período. 

 

A tabela 19 evidencia as taxas médias anuais, calculadas como a média geométrica entre o 

número de pontos da análise referencial em 2002 frente a 1996, em cada uma das companhias. 

Verifica-se a validade das observações acima explicitadas pelas taxas médias de crescimento. 
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Tabela 19 - Taxas médias exponenciais de crescimento de ativos permanentes 

Crescimento % aa do ativo permanente 6 anos
VCP 14,6%
RIPASA 10,7%
KLABIN 8,0%
ARACRUZ  6,4%
BAHIA SUL -0,4%
SUZANO -3,3%

 

 

A tabela 20 evidencia a análise referencial a médio prazo, com destaque e ordenação com 

base na ordem crescente do ano de 1998. 

 

Tabela 20 - Análise referencial a médio prazo do ativo permanente das companhias estudadas 

Análise referencial do ativo permanente 31/12/96 31/12/97 31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02
VCP 27,5 28,4 28,4 28,1 28,3 46,8 62,4
RIPASA 39,5 37,0 36,1 36,5 35,4 43,5 72,9
SUZANO 61,7 38,3 41,7 36,0 32,2 49,9 50,4
KLABIN 43,0 44,5 42,8 47,0 69,8 71,3 68,3
ARACRUZ  44,6 46,2 43,7 40,0 43,7 56,9 64,8
BAHIA SUL 61,1 58,1 56,7 55,1 54,8 63,6 59,5

 

 

No médio prazo, os maiores destaques também pertenceram a VCP e Ripasa. O fato diferente 

em relação ao longo prazo é que, neste horizonte temporal, todas as empresas apresentaram 

crescimentos. As taxas médias de crescimento por empresa são objeto da tabela 21. 

 

Tabela 21 - Taxas médias de crescimento dos ativos permanentes das companhias no médio prazo 

Crescimento % aa do ativo permanente 4 anos
VCP 21,7%
RIPASA 19,2%
ARACRUZ  12,4%
SUZANO 10,3%
KLABIN 4,9%
BAHIA SUL 1,2%
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Para o curto prazo, os dados da análise referencial são apresentados na tabela 22. 

 

Tabela 22 - Análise referencial a curto prazo dos ativos permanentes das companhias estudadas 

Análise referencial do ativo permanente 31/12/96 31/12/97 31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02
VCP 27,5 28,4 28,4 28,1 28,3 46,8 62,4
SUZANO 61,7 38,3 41,7 36,0 32,2 49,9 50,4
RIPASA 39,5 37,0 36,1 36,5 35,4 43,5 72,9
ARACRUZ  44,6 46,2 43,7 40,0 43,7 56,9 64,8
BAHIA SUL 61,1 58,1 56,7 55,1 54,8 63,6 59,5
KLABIN 43,0 44,5 42,8 47,0 69,8 71,3 68,3

 

 

Embora a classificação crescente dos ativos permanentes das empresas, em pontos de ativo 

total mais recente, aponte a Suzano menor que Ripasa em 2000, deve ser visto que, no ano de 

2002, a evolução de Ripasa foi muito maior. Constata-se isso por diferença de pontos de ativo 

entre 2002 e 2000; enquanto Suzano cresceu aproximadamente 18 pontos, Ripasa avançou 

mais de 38 pontos de seu último ativo total no período de 2 anos. 

 

A tabela 23, com base na anterior, oferece melhor condição de verificar a taxa média de 

crescimento dos ativos permanentes de cada companhia a curto prazo. 

 

Tabela 23 - Taxas médias de crescimento a curto prazo dos ativos permanentes das companhias 

Crescimento % aa do ativo permanente 2 anos
VCP 48,4%
RIPASA 43,5%
SUZANO 25,1%
ARACRUZ  21,7%
BAHIA SUL 4,3%
KLABIN -1,0%

 

 

Nota-se que, a curto prazo, as taxas de crescimento dos ativos permanentes das empresas são 

as maiores, seguidas pelo médio e longo prazo, este último com taxas mais baixas. Conclui-se 

que, no período de 6 anos, os investimentos em ativo permanente têm sido crescentes no setor 

de papel e celulose. 
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4.5.3 Estudo da evolução dos patrimônios líquidos 

A evolução dos patrimônios líquidos das companhias estudadas entre 1996 e 2002, em valores 

monetários, pode ser observada através da tabela 24. 

 

Tabela 24 - Patrimônios líquidos das companhias estudadas de 1996 a 2002 

Patrimônio líquido consolidado em R$ Mil 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
ARACRUZ  2.305.000 2.285.269 2.169.683 2.148.321 2.407.238 2.437.803 2.194.648
BAHIA SUL 1.144.598 961.440 1.091.452 1.226.707 1.406.716 1.497.967 1.625.964
KLABIN 1.254.727 1.227.915 1.184.978 1.017.121 1.228.352 1.287.973 1.083.566
RIPASA 640.645 608.763 559.293 612.342 782.964 855.718 918.198
SUZANO 1.442.587 1.415.596 1.365.778 1.441.004 1.849.389 1.283.342 1.754.959
VCP 1.889.138 1.894.312 1.855.396 1.985.415 2.318.446 2.602.140 2.796.131

 

 

A análise referencial para as mesmas empresas no período considerado é expressa na tabela 

25. 

 

Tabela 25 - Análise referencial do patrimônio líquido das companhias estudadas de 1996 a 2002 

Análise referencial do patrimônio líquido 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
ARACRUZ  38,9 38,5 36,6 36,2 40,6 41,1 37,0
BAHIA SUL 33,5 28,2 32,0 35,9 41,2 43,9 47,6
KLABIN 26,4 25,9 25,0 21,4 25,9 27,1 22,8
RIPASA 30,9 29,4 27,0 29,5 37,8 41,3 44,3
SUZANO 23,2 22,7 21,9 23,2 29,7 20,6 28,2
VCP 25,7 25,8 25,3 27,0 31,6 35,4 38,1

 

 

A análise referencial mostra que no patrimônio líquido não houve mudanças tão substanciais 

como aquelas ocorridas nos ativos totais e ativos permanentes das companhias estudadas. Isto 

pode ser observado também graficamente, através do gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Análise referencial dos patrimônios líquidos das companhias estudadas entre 1996 e 2002 
 

O gráfico 14 passa uma sensação de crescimento mais uniforme na Bahia Sul e VCP. A tabela 

26 organiza os dados em ordem crescente relativa ao ano de 1996 para averiguar o 

crescimento a longo prazo. 

 

Tabela 26 - Análise referencial dos patrimônios líquidos das companhias estudadas com foco em 1996  

Análise referencial do patrimônio líquido 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
SUZANO 23,2 22,7 21,9 23,2 29,7 20,6 28,2
VCP 25,7 25,8 25,3 27,0 31,6 35,4 38,1
KLABIN 26,4 25,9 25,0 21,4 25,9 27,1 22,8
RIPASA 30,9 29,4 27,0 29,5 37,8 41,3 44,3
BAHIA SUL 33,5 28,2 32,0 35,9 41,2 43,9 47,6
ARACRUZ  38,9 38,5 36,6 36,2 40,6 41,1 37,0

 

 

Nota-se uma grande proximidade entre as 3 companhias com os menores índices em 1996, 

indicando que elas tinham volumes de recursos próprios próximos de suas respectivas origens 

de recursos totais de 2002. Entretanto, no ano de 2002, há uma considerável diferença entre 

essas mesmas 3 empresas, o que indica performances bem diferentes. 

 

O gráfico 14 e a tabela 27, que mostra as taxas médias de crescimento a longo prazo, 

complementam aquelas conclusões. 
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Tabela 27 - Taxas médias de crescimento a longo prazo das companhias estudadas 

Crescimento % aa do patrimônio líquido 6 anos
VCP 6,8%
RIPASA 6,2%
BAHIA SUL 6,0%
SUZANO 3,3%
ARACRUZ  -0,8%
KLABIN -2,4%

 

 

Mais uma vez são VCP e Ripasa que se destacam, mas desta vez a terceira empresa, Bahia 

Sul, esteve perto. Aracruz e Klabin apresentaram taxas negativas. Suzano ficou num plano 

intermediário e, conforme constatado pelo gráfico e tabela anteriores, teve um desempenho 

bem diferente de Klabin e VCP. 

 

Os dados da análise referencial com foco para o médio prazo, ou seja, o período de 4 anos 

entre 1998 e 2002 é demonstrado na tabela 28. 

 

Tabela 28 - Análise referencial dos patrimônios líquidos das companhias com foco para o médio prazo 

Análise referencial do patrimônio líquido 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
SUZANO 23,2 22,7 21,9 23,2 29,7 20,6 28,2
KLABIN 26,4 25,9 25,0 21,4 25,9 27,1 22,8
VCP 25,7 25,8 25,3 27,0 31,6 35,4 38,1
RIPASA 30,9 29,4 27,0 29,5 37,8 41,3 44,3
BAHIA SUL 33,5 28,2 32,0 35,9 41,2 43,9 47,6
ARACRUZ  38,9 38,5 36,6 36,2 40,6 41,1 37,0

 

 

A ordenação entre as companhias manteve-se em relação àquela de longo prazo, exceto pela 

inversão entre Klabin e VCP. A pouca distância entre as 3 empresas de menor proporção de 

recursos próprios em relação aos recursos totais com que contavam em 2002 também foi 

mantida. 

 

A tabela 29 mostra as taxas médias de crescimento dos patrimônios líquidos das companhias, 

com manutenção das mesmas primeiras 3 empresas que se destacaram a longo prazo, porém 

com a cia. Ripasa encabeçando a lista ao invés da cia. VCP. 
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Tabela 29 - Taxas médias de crescimento do patrimônio líquido entre 1998 e 2002 

Crescimento % aa do patrimônio líquido 4 anos
RIPASA 13,2%
VCP 10,8%
BAHIA SUL 10,5%
SUZANO 6,5%
ARACRUZ  0,3%
KLABIN -2,2%

 

 

A cia. Klabin continuou a ser a empresa de pior performance neste quesito no período, assim 

como ocorrera na análise a longo prazo. A cia. Bahia Sul manteve-se em terceiro, mas agora 

mais próxima ainda da segunda melhor. A cia. Suzano continuou em nível intermediário e a 

cia. Aracruz ao menos obteve índice positivo. 

 

A análise referencial a curto prazo, com ordenação crescente do número de pontos que 

representavam os patrimônios líquidos das companhias em 2000 é destacada na tabela 30. 

Continuam a ser as mesmas as 3 primeiras empresas, mas desta vez o menor número é da cia. 

Klabin. 

 

Tabela 30 - Análise referencial dos patrimônios líquidos das companhias com foco no curto prazo 

Análise referencial do patrimônio líquido 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002
KLABIN 26,4 25,9 25,0 21,4 25,9 27,1 22,8
SUZANO 23,2 22,7 21,9 23,2 29,7 20,6 28,2
VCP 25,7 25,8 25,3 27,0 31,6 35,4 38,1
RIPASA 30,9 29,4 27,0 29,5 37,8 41,3 44,3
ARACRUZ  38,9 38,5 36,6 36,2 40,6 41,1 37,0
BAHIA SUL 33,5 28,2 32,0 35,9 41,2 43,9 47,6

 

 

Entretanto as diferenças entre as 3 primeiras empresas aumentaram em 2000, o que sugere 

diferenças na classificação por taxas de crescimento a curto prazo comparativamente aos 

longo e médio prazos. A tabela 31 confirma este prenúncio. 
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Tabela 31 - Taxas médias de crescimento do patrimônio líquido das companhias a curto prazo 

Crescimento % aa do patrimônio líquido 2 anos
VCP 9,8%
RIPASA 8,3%
BAHIA SUL 7,5%
SUZANO -2,6%
ARACRUZ  -4,5%
KLABIN -6,1%

 

 

Nota-se uma substancial queda das taxas de crescimento do patrimônio líquido a curto prazo 

em relação ao médio prazo que apontou as melhores taxas em todo o período. As taxas a 

longo prazo foram as menos expressivas. 

 

VCP e Ripasa foram as companhias que obtiveram maior crescimento de patrimônio líquido 

seguidas de Bahia Sul com nível bastante próximo. As demais empresas apresentaram taxas 

negativas no período. 

 

 

4.5.4 Estudo da evolução das vendas líquidas 

A evolução das vendas líquidas das companhias escolhidas para este estudo entre os anos de 

1996 e 2002 pode ser observada, em valores monetários (milhares de reais nominais dos 

respectivos anos), na tabela 32. 

 

Tabela 32 - Vendas líquidas das companhias entre 1996 e 2002 

Vendas líquidas consolidado em R$ Mil 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ARACRUZ  493.000 536.826 535.984 989.748 1.342.348 1.350.986 2.033.642
BAHIA SUL 307.011 346.624 333.937 586.685 734.260 774.410 915.909
KLABIN 1.122.408 1.153.078 1.105.835 1.481.899 1.884.092 761.845 2.814.044
RIPASA 351.758 367.878 405.805 562.812 747.923 805.198 928.813
SUZANO 1.604.817 1.384.870 1.378.784 1.994.319 2.500.684 2.694.261 2.068.415
VCP 619.458 684.152 730.793 1.122.569 1.436.981 1.554.184 2.061.391

 

 

A análise referencial dos dados acima, para cada uma das companhias consideradas, é objeto 

da tabela 33. 
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Tabela 33 - Análise referencial das vendas líquidas  das companhias entre 1996 e 2002 

Análise referencial das vendas líquidas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ARACRUZ  8,3 9,0 9,0 16,7 22,6 22,8 34,3
BAHIA SUL 9,0 10,2 9,8 17,2 21,5 22,7 26,8
KLABIN 23,6 24,3 23,3 31,2 39,7 16,1 59,3
RIPASA 17,0 17,7 19,6 27,2 36,1 38,8 44,8
SUZANO 25,8 22,3 22,2 32,1 40,2 43,3 33,2
VCP 8,4 9,3 9,9 15,3 19,6 21,2 28,1

 

 

A tabela 33 facilita perceber que existiu uma estabilidade das vendas nas companhias entre 

1996 e 1998, para, a partir de 1999, iniciar-se um movimento de elevação. Note-se que a 

técnica limita-se a indicar a evolução e não entra no mérito da causa. Teria a variação 

ocorrido em função do aumento de quantidades vendidas, por aumento de preços ou ainda por 

desvalorização cambial do real? Cabe ao analista investigar as razões em cada situação e, se 

for o caso, ajustar os dados que utilizará para seu trabalho. 

 

O gráfico 15 ilustra os efeitos mostrados pela tabela 33, facilitando sua percepção. 
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Gráfico 15 - Análise referencial das vendas líquidas das companhias de 1996 a 2002 
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É interessante perceber a proximidade entre as cias. Aracruz, Bahia Sul e VCP medidas pela 

análise referencial, em pontos de seus respectivos ativos totais de 2002, durante o período de 

1996 a 1998. Chama também à atenção a inclinação das retas no período de 1998 a 2000, 

muito parecida em todas as empresas, exceto a da cia. VCP. 

 

No período de 2000 a 2002, destaca-se o desempenho atípico de Klabin, com expressiva 

queda e posterior e significativa recuperação, fato que precisaria ser mais bem investigado e 

justificado em uma análise. A análise referencial e seu correspondente gráfico são apenas 

formas de evidenciar a anomalia de modo mais enfático do que ocorre em valores absolutos. 

No mesmo período, a cia. Suzano é a única companhia a apresentar desempenho negativo. 

 

Para verificar a performance das vendas das companhias a longo prazo, a tabela 34 dispõe os 

resultados da análise referencial em ordem crescente com base no ano de 1996. 

 

Tabela 34 - Análise referencial das vendas líquidas das companhias ordenadas com base em 1996 

Análise referencial das vendas líquidas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ARACRUZ  8,3 9,0 9,0 16,7 22,6 22,8 34,3
VCP 8,4 9,3 9,9 15,3 19,6 21,2 28,1
BAHIA SUL 9,0 10,2 9,8 17,2 21,5 22,7 26,8
RIPASA 17,0 17,7 19,6 27,2 36,1 38,8 44,8
KLABIN 23,6 24,3 23,3 31,2 39,7 16,1 59,3
SUZANO 25,8 22,3 22,2 32,1 40,2 43,3 33,2

 

 

As taxas médias exponenciais anuais de crescimento obtidas entre início e final de período, 

definidas como sendo longo prazo para efeito deste trabalho são demonstradas na tabela 35. 

 

Tabela 35 - Taxas médias de crescimento a longo prazo das vendas líquidas das companhias 

Crescimento % aa das vendas líquidas 6 anos
ARACRUZ  26,6%
VCP 22,2%
BAHIA SUL 20,0%
RIPASA 17,6%
KLABIN 16,6%
SUZANO 4,3%
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A longo prazo destacam-se as cias. Aracruz e VCP, nesta ordem, e observam-se taxas de 

crescimento expressivas em todas as companhias, salvo Suzano. Apesar de apresentar 

crescimento positivo no período, Suzano ficou em patamar nitidamente inferior às demais. 

 

A tabela 36 organiza os dados da análise referencial das vendas líquidas das companhias 

tomando como ponto para classificação crescente o ano de 1998. 

 

Tabela 36 - Análise referencial das vendas líquidas das companhias ordenadas por 1998 

Análise referencial das vendas líquidas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ARACRUZ  8,3 9,0 9,0 16,7 22,6 22,8 34,3
BAHIA SUL 9,0 10,2 9,8 17,2 21,5 22,7 26,8
VCP 8,4 9,3 9,9 15,3 19,6 21,2 28,1
RIPASA 17,0 17,7 19,6 27,2 36,1 38,8 44,8
SUZANO 25,8 22,3 22,2 32,1 40,2 43,3 33,2
KLABIN 23,6 24,3 23,3 31,2 39,7 16,1 59,3

 

 

Uma vez que o período de 1996 a 1998 foi de estabilidade de vendas nas companhias 

estudadas, a tendência é de que não haja mudanças abruptas na classificação de médio prazo, 

estabelecida com base na taxa média anual exponencial de crescimento das vendas líquidas 

entre 1998 e 2002, conforme mostra a tabela 37. 

 

Tabela 37 - Taxas médias de crescimento de vendas líquidas entre 1998 e 2002 

Crescimento % aa das vendas líquidas 4 anos
ARACRUZ  39,6%
VCP 29,6%
BAHIA SUL 28,7%
KLABIN 26,3%
RIPASA 23,0%
SUZANO 10,7%

 

 

A tabela 37 confirma, de fato, as mesmas constatações que foram feitas para o longo prazo, 

pois as cias. Aracruz e VCP continuam a ser os destaques e fica mantido o intervalo de taxas 

expressivas, exceto no caso de Suzano. A magnitude geral das taxas elevou-se em função da 

redução do prazo de cálculo de 6 para 4 anos. 
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A tabela 38 destaca a disposição das companhias em ordem crescente, de acordo com os 

resultados de suas respectivas análises referenciais de vendas líquidas em 2000. 

 

Tabela 38 - Análise referencial das vendas líquidas das companhias ordenadas pelo ano de 2000 

Análise referencial das vendas líquidas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
VCP 8,4 9,3 9,9 15,3 19,6 21,2 28,1
BAHIA SUL 9,0 10,2 9,8 17,2 21,5 22,7 26,8
ARACRUZ  8,3 9,0 9,0 16,7 22,6 22,8 34,3
RIPASA 17,0 17,7 19,6 27,2 36,1 38,8 44,8
KLABIN 23,6 24,3 23,3 31,2 39,7 16,1 59,3
SUZANO 25,8 22,3 22,2 32,1 40,2 43,3 33,2

 

 

Nota-se que a ordem crescente das análises referenciais das vendas das companhias no ano de 

2000 não se mantém em 2002, o que sugere taxas de crescimento com expressivas diferenças. 

A tabela 39 exibe os cálculos relativos às taxas médias exponenciais ocorridas no curto prazo, 

assim definido neste estudo, ou seja, o período entre 2000 e 2002. 

 

Tabela 39 - Taxas médias de crescimento das vendas líquidas das companhias entre 2000 e 2002 

Crescimento % aa das vendas líquidas 2 anos
ARACRUZ  23,1%
KLABIN 22,2%
VCP 19,8%
BAHIA SUL 11,7%
RIPASA 11,4%
SUZANO -9,1%

 

 

A cia. Aracruz novamente é a companhia que apresentou melhor desempenho e a cia. Klabin 

aparece em segundo, mas não se pode deixar de lembrar as anormalidades constatadas 

anteriormente. Embora figure em terceiro lugar, a taxa de crescimento da cia. VCP é 

compatível com o bloco das melhores taxas da amostra a curto prazo. 

 

As cias. Bahia Sul e Ripasa ficaram em um plano intermediário, enquanto a cia. Suzano 

claramente declinou a curto prazo neste quesito. 
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4.6 Algumas conclusões acerca do estudo setorial e do emprego da análise referencial 

 

Antes de adentrar propriamente na análise dos resultados do estudo setorial é imprescindível 

observar que seria perfeitamente possível alcançá-los, da mesma forma, sem o uso da análise 

referencial. A análise referencial não contribui diretamente para a obtenção dos resultados, 

mas nem por isso deixa de ser um instrumento interessante, na perspectiva deste estudo. 

 

O papel da análise referencial é facilitar a análise da empresa, permitindo que o usuário 

perceba antecipadamente algumas situações, principalmente aquelas relacionadas à evolução 

das contas no tempo, eventuais correlações e anomalias que venham a existir nas empresas 

estudadas através dela. 

 

A análise referencial tem também, ainda na perspectiva deste trabalho, a função de melhorar a 

transparência para fins de confirmação de resultados de alguns estudos. É bem mais fácil 

perceber a constatação de alguns resultados sobre números de pequena magnitude do que a 

partir de valores monetários. Quanto mais longa a série estudada, mais sentido faz esta 

afirmação. 

 

Quanto aos resultados do estudo setorial elaborado através da análise referencial é 

interessante observar que ela permite verificar um movimento coletivo e quase simultâneo de 

forte expansão das companhias acompanhadas no ano de 2001. O movimento caracterizou-se 

como coletivo, pois ocorreu com todas as empresas acompanhadas e somente não foi 

simultâneo, pois uma das companhias, a cia. Klabin, antecipou-se em um ano. 

 

Outro aspecto interessante é de que as taxas de crescimento a curto prazo dos ativos totais e 

dos ativos permanentes das companhias são próximas, o que indica que não houve um 

direcionamento exclusivo dos novos recursos obtidos para o ativo permanente. 

 

Em relação às companhias que apresentaram melhor desempenho, destacaram-se as cias. VCP 

e Ripasa em todos os itens de balanço utilizados como parâmetros de comparação. Foram 

executadas 9 mensurações (3 parâmetros em 3 diferentes prazos). Em 8 medições a cia. VCP 

foi a companhia que obteve o maior crescimento, obtendo a segunda posição no período em 

que não teve o melhor resultado da amostra. Com a cia. Ripasa ocorreu exatamente o 
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contrário, ficando 1 vez na liderança e 8 na vice-liderança. O prazo não foi, portanto, 

relevante para alterar as classificações das companhias de melhor desempenho. 

 

As demais companhias estiveram em patamar claramente inferior, enquanto as cias. VCP e 

Ripasa alternaram posições conforme o parâmetro pelo qual foram avaliadas. O prazo também 

trouxe alterações nas classificações exceto no caso do patrimônio líquido. Neste parâmetro a 

classificação manteve-se com a variação de prazos. 

 

Quando as companhias foram classificadas com base nas vendas líquidas, a liderança coube à 

cia. Aracruz independentemente do período mensurado. A cia. VCP esteve na segunda 

posição nas mensurações de médio e longo prazo, ficando em terceiro a curto prazo. A 

segunda colocação a curto prazo pertenceu à cia. Klabin, companhia com várias instabilidades 

evidenciadas através da análise referencial. 

 

Enfim, se a avaliação do desempenho das companhias for feito com base no crescimento dos 

itens de balanço (ativo total, ativo permanente e patrimônio líquido) as cias. VCP e Ripasa são 

as melhores. Quando a avaliação toma por base o crescimento de vendas líquidas, as cias. 

Aracruz e VCP são as companhias que mais se destacam. 
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5 ANÁLISE REFERENCIAL APLICADA A ESTUDOS DE CORRELAÇÃO 

ENTRE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E PREÇOS DE MERCADO DE AÇÕES 

 

 

5.1 Objetivo do capítulo 

 

O capítulo 4 foi importante para mostrar diversas possibilidades de aplicação da análise 

referencial. Pôde-se observar a condição de aplicá-la simultaneamente às diversas 

demonstrações contábeis das empresas estudadas do setor de papel e celulose, facilitando a 

comparação dos desempenhos ao longo de períodos diversos e a correspondente classificação. 

Ainda que de amplitude considerável, o estudo ficou restrito a informações contábeis. 

 

Neste capítulo pretende-se demonstrar que a análise referencial é um instrumento de análise 

que pode ser adotado em situações que vão além das demonstrações contábeis. A idéia é 

aplicar a análise referencial não só às demonstrações contábeis, mas também a séries de 

preços de ações negociadas em bolsas de valores. 

 

Da aplicação do conceito de análise referencial, primeiro às demonstrações contábeis de cada 

uma das companhias abertas consideradas no estudo e depois às séries de preços praticados 

para as ações dessas mesmas companhias, surge a possibilidade de averiguar se há correlação 

entre variações ocorridas em variáveis contábeis selecionadas de cada uma das empresas e as 

respectivas variações nos preços de mercado de suas ações. 

 

É bem verdade que tal proposição pode ser realizada sem o uso da análise referencial; 

entretanto ela é elemento interessante e facilitador do estudo. Interessante, porque permite ao 

analista visualizar os números de maneira uniforme, proporcional e isenta das magnitudes e 

significados dos valores monetários. Facilitador, porque a configuração e o processamento 

dos números expressos na análise referencial são mais simples. 

 

O efeito simplificador é mais sentido quando, como é o caso da proposta apresentada neste 

capítulo, se quer executar o processamento dos dados em conjunto. Ao ser selecionada 

determinada variável contábil, o processamento não fica restrito à variável de cada empresa 

comparada ao preço de suas ações em mercado; são processados pares de informações de 

cada empresa e a correlação é estudada em termos de conjunto de empresas. 
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Sem a análise referencial, para verificar se existe ou não correlação entre os preços de 

mercado de ações observadas para cada período definido e informações contábeis, é 

necessário entrar com o preço da ação de cada empresa da amostra e valor da informação 

contábil selecionada em cada uma das datas em que são disponíveis tais informações no 

período estudado. 

 

Utilizar a análise referencial em substituição aos valores originais das informações contábeis e 

também dos preços das ações confere um elevado grau de simplificação ao estudo, sem alterar 

o resultado final. 

 

É de extrema importância frisar que, para efeito deste trabalho, não é o resultado final da 

pesquisa sobre a eventual correlação entre preços de mercado de ações e variáveis contábeis o 

objetivo principal. Na verdade, a intenção está sempre voltada à validade e utilidade da 

análise referencial neste tipo de circunstância e em tantas outras similares. 

 

 

5.2 A escolha da amostra e do período do estudo 

 

Para estabelecer as empresas a considerar, o índice da bolsa de valores de São Paulo, o 

Ibovespa27, parece ser o parâmetro ideal, pois é um indicador consagrado do mercado 

acionário brasileiro. Bastaria selecionar as empresas cujas ações compõem a carteira Ibovespa 

e a questão estaria resolvida. 

 

Ocorre que o Ibovespa é mutável com o tempo, ou seja, a carteira de ações que serve de base 

para averiguar o desempenho do mercado acionário brasileiro sofre revisões quadrimestrais, 

que levam a alterações nos pesos das ações, além do que algumas ações podem ser retiradas e 

outras incorporadas ao índice. 

 

Não há como assegurar que uma ação, com expressiva participação na carteira atual Ibovespa, 

tenha tido a mesma condição ou sequer tenha participado dela em anos anteriores. Isto pode 

                                                 
27 A carteira Ibovespa, de setembro de 2003, utilizada para este estudo, encontra-se em apêndice. 
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acontecer por ingresso de nova empresa em mercado ou elevação dos volumes envolvendo 

ações já negociadas em exercícios passados. 

 

Um aspecto particular que trouxe conseqüências de vulto para a formação da carteira 

Ibovespa foi a privatização da Telebrás ocorrida no ano de 1998, pois, nos anos que 

antecederam a privatização, a Telebrás era justamente a empresa cujas ações (notadamente as 

preferenciais) representavam a maior participação na carteira Ibovespa. 

 

Para melhor compreensão das mudanças ocorridas em função da privatização da Telebrás é 

interessante recorrer à explicação das medidas empreendidas para viabilizar o leilão. 

Conforme Andrezo e Lima (2001, p. 310): 

Em 22 de maio de 1998, o controlador da Telebrás, o Governo Brasileiro, decidiu cindir a empresa 
em 13 companhias pertencentes a três grupos, conforme mostra o quadro: três holdings de 
concessionárias de telefonia fixa, uma holding operadora de longa distância, oito holdings  
concessionárias de telefonia móvel – Banda A. A Telebrás continuou existindo, porém com pouco 
mais de 1% do patrimônio original, e tendendo a desaparecer por meio de um processo de 
dissolução e subseqüente liquidação. 
 

Grupo Empresa 

A 

Telefonia 

Fixa 

Tele Norte-Leste 

Tele Centro-Sul 

TELESP 

Embratel 

B 

Telefonia 

Móvel  

TELESP Celular 

TELEMIG Celular 

Tele Celular Sul 

Tele Sudeste Celular 

C 

Telefonia 

Móvel 

 

Tele Nordeste Celular 

Tele Centro-Oeste Celular 

Tele Norte Celular 

Tele Leste Celular 

O leilão das doze novas companhias, que havia sido marcado inicialmente para o dia 15 de julho, 
foi transferido para o dia 29 de julho, devido aos efeitos da crise asiática. 

 

Várias das novas companhias originadas pela privatização da Telebrás passaram a integrar a 

carteira do índice Bovespa. Considerada a carteira de setembro de 200328, constata-se que 13 

das 54 ações componentes da carteira são dessas companhias e respondem por 35,4% do total. 

                                                 
28 A carteira Ibovespa de setembro de 2003 está no apêndice 13. 



96

 

Aquelas companhias, assim como algumas do setor elétrico também privatizadas e outras que 

passaram por reestruturações societárias, não possuem histórico de negociação, 

demonstrações contábeis ou ambos do ano de 1998 para trás. 

 

Um estudo de longo prazo que confronte as variações de preços de mercado de ações com 

informações contábeis das companhias emissoras, não pode, portanto, ser executado com 

todas as ações da carteira Ibovespa por absoluta falta de dados. Diversas ações de forte peso 

na composição do índice não apresentam histórico anterior a 1999. 

 

Constatada esta realidade optou-se por trabalhar de duas formas. Numa primeira versão, o 

estudo preserva o prazo mais longo possível, mas reduz a amostra de empresas. Na segunda, 

são consideradas as empresas que tenham histórico completo de 1999 a 2002. 

 

O estudo de prazo maior considera o período de 1996 a 2002 e nele, das 54 ações que 

compunham o Ibovespa, apenas 31 ações de 26 empresas emissoras têm o histórico 

necessário. O número de ações e empresas difere, pois 5 companhias apresentavam ações 

ordinárias e preferenciais na composição da carteira. Nestes casos considerou-se apenas a 

espécie mais líquida para representar as referidas companhias. 

 

No estudo relativo ao período de 1999 a 2002, a amostra envolveu a quase totalidade das 

ações do Ibovespa, contemplando 50 ações de 41 companhias. Ficaram de fora apenas 4 ações 

e 4 companhias, o que significa que todas as companhias eliminadas tinham apenas uma 

espécie de ação na carteira do índice.  

 

Para confrontar os dados contábeis de uma companhia com suas ações, optou-se por critério 

idêntico ao adotado no estudo de prazo menor, ou seja, considerar apenas a espécie de maior 

participação no Ibovespa. 

 

5.3 A metodologia dos estudos 

 

O primeiro passo para iniciar ambos os estudos propostos neste capítulo foi a pesquisa dos 

dados relativos às companhias cujas ações pertencessem ao Ibovespa de setembro de 2003. 

Esta pesquisa foi realizada mediante o aplicativo Economática e serviu, num primeiro 
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momento, para mostrar a inexistência de dados suficientes para elaborar um estudo de longo 

prazo com todas as ações contidas na carteira do índice de mercado. 

 

Constatado o impasse, a idéia original foi adaptada de modo a desmembrar o estudo em dois. 

Num primeiro ficou priorizado o horizonte temporal mais longo, de 1996 a 2002, com a 

conseqüente queda na quantidade de companhias acompanhadas. No outro, de 1999 a 2002, 

diminuiu-se o horizonte temporal, mas elevou-se a quantidade de companhias. 

 

Foram coletadas as variações percentuais dos preços das ações, relativas a cada ano, através 

do software ‘economática’, o que garante os ajustes de todos os proventos29 (bonificações, 

desdobramentos, subscrições e dividendos) ocorridos. Os resultados dos 2 estudos foram 

transferidos para planilhas excel, de modo a melhorar sua visualização e principalmente dar a 

possibilidade de efetuar posteriores processamentos. 

 

O primeiro processamento dos dados de variações de preços das ações foi justamente a 

análise referencial. A análise referencial foi a maneira encontrada para observar com mais 

facilidade a dimensão das variações de preços das ações. Aos preços mais recentes das ações 

no estudo, ou seja, ao final de 2002, foi atribuída a base 100.  

 

A partir da base de cada uma das ações (seu valor ao final de 2002) foram descontadas as 

variações percentuais de preços a cada ano, de modo a expressar os preços passados das ações 

em relação ao preço mais recente e sobre o qual o analista tem maior sensibilidade. Assim, 

quanto menor for o número apontado nos anos anteriores a 2002, maior é a valorização da 

ação. Os casos em que os números são muito superiores a 100 indicam que houve expressiva 

perda naquela ação.  

 

Evitam-se variações positivas e negativas nos preços das ações com a adoção da análise 

referencial, o que melhora o entendimento de até que ponto uma variação positiva num ano 

tenha sido suficiente para compensar a variação negativa do ano anterior. Na análise 

referencial basta comparar os 2 números apresentados para saber em qual dos 2 momentos de 

avaliação a ação valia mais. 

 

                                                 
29 Vide glossário. 
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Cada ação selecionada em ambos os estudos tem sua série temporal representada pela análise 

referencial. Todas as séries terminam em 100, correspondendo ao ano mais recente (2002 no 

caso dos estudos aqui apresentados) e os números dos anos anteriores em cada caso assumem 

o mesmo papel que teriam os preços efetivos das ações. 

 

O diferencial entre o número correspondente a um ano qualquer e a base representa a variação 

em número de pontos percentuais da base. Do mesmo modo podem ser calculados 

diferenciais entre quaisquer anos e ter-se como resposta a variação no período medido em 

pontos do ano base, no caso, ano de 2002.  

 

É interessante notar que, se de um lado o diferencial entre os diversos números da análise 

referencial aplicada aos preços das ações reflete o percentual sobre o ano base, o quociente 

entre os números, deduzido da unidade, representa a variação no período. 

 

Uma vez processadas todas as ações em cada um dos estudos, passou-se ao processamento 

das informações contábeis selecionadas de cada uma das companhias emissoras das ações 

participantes. 

 

As informações contábeis utilizadas foram extraídas diretamente da base de dados da 

“Economática” e são valores monetários de contas ou grupos de contas. Estes grupos ou 

contas foram selecionados com o objetivo de investigar se há correlação entre as variações 

desses valores e os preços das ações representativas das companhias. 

 

Foram selecionadas informações contábeis de companhias para as quais existissem valores 

para todas as companhias em todos os anos utilizados para o estudo e que, além disso, 

pudessem ter algum tipo de associação, direta ou inversa, com o desempenho das ações das 

companhias pesquisadas. 

 

Note-se que foram escolhidos dados dos demonstrativos e não índices financeiros ou de 

mercado de ações, como forma de priorizar o emprego da análise referencial aos 

demonstrativos contábeis. 

 

Foram selecionados os seguintes grupos e contas: ativo total, ativo permanente, lucro líquido, 

dívidas, patrimônio líquido e dividendos. Quanto aos dividendos, ocorreu que, no ano base, 
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diversas companhias deixaram de declarar dividendos e com a posição do ano base de 2002 

zerada não há como calcular as variações, o que reduziu a amostra. 

 

Cada uma das seis variáveis de demonstrativos contábeis selecionadas teve seu valor 

levantado, através do software Economática, para todas as companhias pertencentes às 

amostras dos 2 estudos nos seus respectivos anos. 

 

Estas informações foram passadas para o software Excel, gerando diversas tabelas para 

mostrar cada variável (ativo total, ativo permanente, lucro líquido, dívidas, patrimônio líquido 

e dividendos) em cada um dos 2 estudos elaborados. 

 

A cada variável contábil das várias companhias foi aplicada a análise referencial. Assim, ao 

valor da variável selecionada no final de 2002, foi atribuído o valor que teria na análise 

referencial em termos de pontos do ativo total de 2002, com os exercícios anteriores medidos 

nessa mesma base. Os dados foram preparados no aplicativo Excel, com posterior 

transposição para as tabelas que seguem no corpo deste capítulo. 

 

Uma vez tendo os dados das ações e os dados relativos às seis variáveis selecionadas 

expressos através da análise referencial, fica facilitada a visualização da evolução de cada um 

dos fenômenos observados, bem como os estudos de correlação entre cada uma das variáveis 

contábeis e os preços das ações das companhias. 

 

A última etapa consistiu justamente em apurar, através do software Excel, os coeficientes de 

correlação existentes entre cada variável e os preços das ações em cada um dos estudos, 

sempre medidos com base na análise referencial. O mesmo procedimento foi utilizado nas 

duas abordagens desenvolvidas. 

 

À medida que se tenha uma completa lista de correlações nos dois estudos, surge também a 

oportunidade de averiguar se há, de um estudo para outro e em função das diferentes 

amostras, diferenças significativas. 
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5.4 O estudo de 1996 a 2002 

 

O estudo de 1996 a 2002 foi realizado com base nas 26 companhias pertencentes à carteira 

teórica do Ibovespa com histórico completo de informações contábeis e negociação de suas 

ações na Bovespa durante esse período. As demais 19 companhias pertencentes ao índice 

foram desconsideradas por não serem negociadas por todo o período do estudo ou por 

inexistirem informações contábeis relativas a elas. 

 

Embora seja 31 o número de ações para as quais existe histórico de negociação no período, há 

casos de uma mesma companhia ter suas 2 espécies de ações na carteira Ibovespa. Nestas 

ocasiões optou-se por considerar apenas aquela com maior participação na composição da 

carteira do índice. Por isso, o número final ficou em 26 ações. 

 

A tabela 40 exibe essas 26 ações, suas respectivas participações na carteira Ibovespa de 

setembro de 2003 e a aplicação da análise referencial para o período de 1996 a 2002. A base 

100 é aplicada ao valor de cada uma das ações em 31/12/2002 que, de todo o período 

considerado, é o ponto mais recente, conforme estabelece a metodologia da análise referencial 

desenvolvida neste trabalho. 

 

Através da aplicação da análise referencial à listagem das ações pode-se rapidamente perceber 

aquela que mais valorizou no acumulado de qualquer período entre o ano inicial e 2002. É 

fácil perceber que, no período entre 1996 a 2002, as ações da Embraer PN foram as mais 

valorizadas, pois o menor número na coluna correspondente ao final do ano de 1996 é o de 

Embraer PN (4,7) e significa que, nesse tempo, as ações valorizaram mais de 20 vezes. 

 

O uso da análise referencial leva também ao conhecimento das ações que mais 

desvalorizaram. No caso do período entre 1996 e 2002, as ações de Light ON foram as que 

apresentaram maior número em 1996 (509,5), indicando que as mesmas ações valiam 5,1 

vezes mais que em 2002, conforme a tabela 40. 
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Tabela 40 - Análise referencial aplicada às ações selecionadas do IBOVESPA entre 1996 e 2002 

Ação Participação 
Ibovespa % 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999 30/12/1998 31/12/1997 31/12/1996

Acesita PN 0,706 100 75,0 109,8 122,9 63,8 95,6 262,0
Ambev PN 1,547 100 86,4 84,7 46,2 17,8 24,6 18,3
Aracruz PNB 0,722 100 55,8 38,6 57,7 11,7 19,8 21,5
Bco Itau Hold Finan PN 3,240 100 99,9 101,8 82,9 30,2 29,3 20,6
Bradesco PN 4,944 100 110,7 117,8 85,1 35,8 53,6 33,4
Brasil ON 1,362 100 101,4 55,1 74,5 58,4 58,5 76,3
Brasil Telecom PN 2,072 100 106,5 123,0 106,9 36,0 63,8 61,8
Braskem PNA 0,361 100 203,3 238,8 215,8 42,0 86,0 91,2
Celesc PNB 0,552 100 85,2 107,1 158,7 99,4 252,9 174,2
Cemig PN 3,035 100 114,5 96,0 132,1 70,4 105,5 74,4
Cesp PN 0,494 100 210,1 250,7 124,6 81,0 178,3 101,5
Eletrobras PNB 3,445 100 120,5 128,6 144,3 74,2 160,7 104,4
Embraer PN 2,428 100 78,7 103,1 43,6 7,6 8,3 4,7
Gerdau PN 1,603 100 57,6 44,8 59,2 10,6 14,5 8,6
Ipiranga Pet PN 0,261 100 161,0 200,5 235,4 78,0 166,9 135,5
Itausa PN 1,200 100 104,9 90,1 82,9 27,9 31,6 27,6
Klabin PN 0,332 100 92,4 133,9 133,0 20,2 44,6 82,7
Light ON 0,276 100 223,2 408,1 362,4 249,9 692,3 509,5
Petrobras PN 8,715 100 103,6 86,7 85,6 24,7 46,0 28,4
Sid Nacional ON 2,069 100 68,4 57,5 64,0 23,1 22,7 19,3
Sid Tubarao PN 0,892 100 49,4 46,8 59,8 10,3 29,5 27,7
Souza Cruz ON 0,784 100 68,7 34,3 41,5 20,6 20,1 13,9
Telesp Operac PN 0,818 100 81,0 66,6 99,5 62,0 74,4 54,4
Usiminas PNA 1,908 100 96,1 121,8 130,6 34,4 65,7 98,3
Vale Rio Doce PNA 3,113 100 53,4 40,2 42,3 12,0 15,6 13,5
Votorantim C P PN 0,747 100 65,5 44,6 62,5 9,8 16,0 13,7

Ibovespa 100 100 120,5 135,4 151,6 60,2 90,5 62,5  

 

Neste trabalho, a tabela 4030 tem a especial função de permitir associar os preços das ações 

com as variáveis contábeis, cada uma das quais contida em tabela própria com os dados 

transformados para a análise referencial para os mesmos períodos.  

 

A tabela 41 contempla a análise referencial aplicada aos ativos totais das mesmas companhias 

para as quais foi aplicada a análise referencial às ações. 

 

                                                 
30 Esta tabela ofereceria também facilidades para apurarem-se índices de correlação entre cada ação e o 
IBOVESPA, conhecidos como beta. 
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Tabela 41 - Análise referencial dos ativos totais das companhias entre 1996 e 2002 

Ação Percentual 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999 30/12/1998 31/12/1997 31/12/1996

Acesita PN 0,660 100 91 86 88 61 64 56
Ambev PN 1,421 100 95 68 88 80 73 57
Aracruz PNB 0,590 100 83 65 64 61 60 58
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 100 88 72 56 49 45 32
Bradesco PN 4,326 100 80 62 54 47 41 33
Brasil ON 1,502 100 80 67 60 60 51 39
Brasil Telecom PN 1,897 100 92 82 17 17 17 15
Braskem PNA 0,439 100 52 36 34 30 38 37
Celesc PNB 0,476 100 110 97 90 88 79 73
Cemig PN 2,974 100 97 88 84 83 83 90
Cesp PN 0,466 100 99 95 96 132 129 120
Eletrobras PNB 4,131 100 89 84 78 76 89 84
Embraer PN 2,746 100 65 43 31 18 12 9
Gerdau PN 1,351 100 60 57 51 36 33 31
Ipiranga Pet PN 0,231 100 82 77 75 69 58 53
Itausa PN 1,094 100 85 69 60 50 53 41
Klabin PN 0,296 100 88 30 22 25 26 27
Light ON 0,196 100 76 79 78 53 31 29
Petrobras PN 8,468 100 72 65 55 39 36 34
Sid Nacional ON 2,166 100 83 89 70 45 45 38
Sid Tubarao PN 0,923 100 89 87 85 65 64 56
Souza Cruz ON 0,719 100 76 82 110 86 76 77
Telesp Operac PN 0,817 100 102 89 80 63 63 57
Usiminas PNA 2,465 100 97 94 94 60 54 49
Vale Rio Doce PNA 2,860 100 84 75 63 54 52 53
Votorantim C P PN 0,604 100 76 83 78 48 48 58  

 

A tabela 41 mostra que a companhia que teve maior crescimento dos ativos entre 1996 e 2002 

foi a Embraer. Coincidentemente foi também a Embraer a companhia que apresentou maior 

valorização das ações no mesmo período. É um primeiro interessante indício de que pode 

haver alguma correlação entre as duas variáveis. A análise referencial facilitou este raciocínio. 

 

Todavia quando se busca a mesma associação nas outras empresas não se constata o mesmo 

efeito, o que sugere que não se pode generalizar. 

 

Para não ficar no campo hipotético, há como aplicar um teste de correlação entre as 2 

variáveis (preços de ações e ativos totais) das mesmas companhias, pois, nas tabelas 40 e 41, 

os dados dispostos formam 2 matrizes com igual número de linhas e colunas. Cada um dos 

campos representados pelo par linha e coluna traz, na tabela 40, o preço da ação e, na tabela 

41, o ativo total da mesma companhia, ambos expressos em termos de análise referencial. 

 

O teste de correlação é empreendido, portanto, a 182 preços de ações e 182 valores de ativos 

totais, correspondentes às 26 companhias durante os 7 anos acompanhados. Com o objetivo 

de observar se em prazos mais curtos há efeito significativo na correlação entre as variáveis, 
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os testes foram realizados utilizando o aplicativo Excel para os horizontes temporais de 1 a 6 

anos. 

 

 

Ilustração 1 - Teste de correlação com o uso do Excel 
 

A ilustração 1 apresenta a operação de cálculo efetuada pelo Excel para encontrar a correlação 

entre preços de mercado e ativos totais das companhias acompanhadas entre os anos de 1996 

e 2002. Analogamente, os cálculos são realizados para os períodos menores. 

 

Os resultados dos cálculos das correlações entre os preços das ações e os ativos totais das 

companhias nos 6 períodos para os quais é possível calcular os valores são expostos na tabela 

42. 
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Tabela 42 - Correlação entre evolução de preços de ações e ativos totais 

6 anos 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano
1996 a 2002 1997 a 2002 1998 a 2002 1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Ativo total e preços das ações 0,12 0,13 0,17 -0,06 -0,11 -0,12  

 

Coeficientes de correlação são indicadores de até que ponto duas variáveis caminham na 

mesma direção ou também em sentido inverso. Por isso variam entre –1,00 e 1,00. Quando o 

coeficiente de correlação é igual a 1,00, as variáveis são perfeitamente correlacionadas; caso 

seja igual a  –1,00 estão inversa e totalmente correlacionadas e ainda, quando é igual a 0,00, 

não há qualquer correlação. 

 

Pelos coeficientes de correlação apontados na tabela, nota-se que praticamente não há 

correlação entre as variáveis em nenhum dos períodos avaliados. No entanto, observa-se que, 

para períodos iguais ou superiores a 4 anos, as correlações são positivas e, para períodos de 

até 3 anos, as correlações são negativas. 

 

Na tabela 43, está a análise referencial aplicada aos ativos permanentes das companhias que 

conjugados à tabela 40 originam coeficientes de correlação entre ambas as variáveis para os 

diversos períodos observados.  
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Tabela 43 - Análise referencial aplicada aos ativos permanentes das companhias 

Ação
Participação 

Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999 30/12/1998 31/12/1997 31/12/1996
Acesita PN 0,660 47 63 52 59 41 53 47
Ambev PN 1,421 91 85 67 57 55 48 44
Aracruz PNB 0,590 75 58 47 43 40 43 41
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 17 15 14 7 12 6 6
Bradesco PN 4,326 14 12 9 8 7 5 3
Brasil ON 1,502 3 3 3 2 2 2 2
Brasil Telecom PN 1,897 70 72 63 15 15 15 13
Braskem PNA 0,439 81 39 22 22 22 31 32
Celesc PNB 0,476 51 50 49 48 53 48 45
Cemig PN 2,974 62 59 69 69 70 68 77
Cesp PN 0,466 88 87 86 82 119 116 113
Eletrobras PNB 4,131 41 44 45 44 48 52 52
Embraer PN 2,746 14 10 7 6 6 6 7
Gerdau PN 1,351 78 43 42 37 27 24 24
Ipiranga Pet PN 0,231 37 37 38 38 40 27 24
Itausa PN 1,094 91 75 64 55 44 47 39
Klabin PN 0,296 59 70 30 22 25 26 27
Light ON 0,196 58 46 64 67 46 25 23
Petrobras PN 8,468 33 28 27 24 23 21 19
Sid Nacional ON 2,166 66 58 51 49 28 27 24
Sid Tubarao PN 0,923 78 72 70 70 50 48 42
Souza Cruz ON 0,719 60 39 46 64 46 36 32
Telesp Operac PN 0,817 75 80 72 62 54 55 51
Usiminas PNA 2,465 57 65 66 65 46 38 33
Vale Rio Doce PNA 2,860 69 59 51 41 38 37 41
Votorantim C P PN 0,604 75 63 50 49 47 47 52  

 

A tabela 44 exibe os níveis de correlação verificados entre os ativos permanentes das 

companhias e os preços de suas ações mais líquidas nos diversos períodos considerados. 

 

Tabela 44 - Correlações entre preços de ações e ativos permanentes de companhias 

6 anos 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano
1996 a 2002 1997 a 2002 1998 a 2002 1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Ativo permanente e preços das ações 0,13 0,13 0,15 0,06 0,02 -0,04  

 

Assim como na comparação com os ativos totais, os índices de correlação calculados para 

preços de ações e ativos permanentes, nos vários períodos, sugerem não haver correlação 

entre as duas variáveis.  

 

A tabela 45 evidencia a análise referencial aplicada às dívidas totais das companhias 

estudadas.  
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Tabela 45 - Análise referencial aplicada às dívidas das companhias 

Ação Participação 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999 30/12/1998 31/12/1997 31/12/1996

Acesita PN 0,660 80 64 56 54 35 36 28
Ambev PN 1,421 16 25 7 56 52 46 32
Aracruz PNB 0,590 65 45 27 31 27 25 22
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 88 77 63 48 42 40 28
Bradesco PN 4,326 90 71 54 47 41 35 28
Brasil ON 1,502 96 76 63 56 57 48 36
Brasil Telecom PN 1,897 54 47 35 6 5 4 3
Braskem PNA 0,439 82 31 14 14 11 11 10
Celesc PNB 0,476 76 70 53 47 37 22 18
Cemig PN 2,974 58 46 30 29 24 24 26
Cesp PN 0,466 69 51 43 43 56 60 58
Eletrobras PNB 4,131 26 17 15 12 9 20 18
Embraer PN 2,746 71 44 30 24 14 9 8
Gerdau PN 1,351 58 26 27 24 13 11 11
Ipiranga Pet PN 0,231 58 37 29 28 24 19 20
Itausa PN 1,094 5 7 9 9 5 14 7
Klabin PN 0,296 78 61 5 1 1 1 1
Light ON 0,196 91 77 60 57 33 10 9
Petrobras PN 8,468 63 42 40 37 17 15 14
Sid Nacional ON 2,166 72 53 56 35 18 20 13
Sid Tubarao PN 0,923 51 40 37 36 23 23 16
Souza Cruz ON 0,719 45 30 39 59 37 30 35
Telesp Operac PN 0,817 35 36 24 18 12 13 13
Usiminas PNA 2,465 67 60 56 57 25 21 18
Vale Rio Doce PNA 2,860 52 40 36 23 18 17 15
Votorantim C P PN 0,604 33 14 28 31 4 3 13  

 

A expectativa quanto a esta variável é de que pudesse existir correlação negativa entre 

evolução do preço das ações e crescimento do endividamento, mostrando eventual aversão ao 

risco financeiro das companhias por parte dos agentes de mercado. 

 

Tal expectativa não se confirma, conforme atesta a tabela 46. De fato, os coeficientes de 

correlação são positivos para todos os períodos em que se faz o cálculo, mas evidenciam não 

haver correlação entre as variáveis. 

 

Tabela 46 - Correlações entre preços de ações e dívidas das companhias 

6 anos 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano
1996 a 2002 1997 a 2002 1998 a 2002 1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Dívidas e preços das ações 0,11 0,12 0,19 0,03 0,05 0,10  

 

Na tabela 47 encontra-se o processamento da análise referencial aplicada ao patrimônio 

líquido das companhias acompanhadas e que serve de base para cálculo da correlação com os 

preços de ações dessas mesmas companhias. 

 



107

Tabela 47 - Análise referencial aplicada aos patrimônios líquidos das companhias 

Ação Participação 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999 30/12/1998 31/12/1997 31/12/1996

Acesita PN 0,660 20 27 30 34 27 28 28
Ambev PN 1,421 84 70 61 32 28 27 25
Aracruz PNB 0,590 35 38 38 34 34 36 36
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 12 11 9 8 6 5 5
Bradesco PN 4,326 10 9 8 6 6 5 5
Brasil ON 1,502 4 4 4 3 3 3 3
Brasil Telecom PN 1,897 46 45 47 11 12 13 11
Braskem PNA 0,439 18 20 21 20 18 26 26
Celesc PNB 0,476 24 40 44 44 51 57 55
Cemig PN 2,974 42 51 58 56 59 59 64
Cesp PN 0,466 31 48 52 53 77 69 61
Eletrobras PNB 4,131 74 72 69 66 67 69 67
Embraer PN 2,746 29 21 13 6 4 3 1
Gerdau PN 1,351 42 34 30 26 23 21 20
Ipiranga Pet PN 0,231 42 45 49 48 45 39 33
Itausa PN 1,094 95 77 61 52 45 39 34
Klabin PN 0,296 22 27 25 21 24 25 26
Light ON 0,196 9 -1 19 22 20 21 20
Petrobras PN 8,468 37 30 25 18 22 21 20
Sid Nacional ON 2,166 28 30 33 35 27 25 25
Sid Tubarao PN 0,923 49 49 50 50 41 41 41
Souza Cruz ON 0,719 55 46 44 51 49 46 41
Telesp Operac PN 0,817 65 66 65 62 50 50 44
Usiminas PNA 2,465 33 37 38 37 35 33 31
Vale Rio Doce PNA 2,860 48 44 39 39 36 35 38
Votorantim C P PN 0,604 67 62 55 47 44 45 45  

 

A tabela 48 mostra as correlações entre preços de ações e patrimônios líquidos das 

companhias estudadas nos vários períodos. 

 

Tabela 48 - Coeficientes de correlação entre patrimônio líquido e preços de ações de companhias 

6 anos 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano
1996 a 2002 1997 a 2002 1998 a 2002 1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Patrimônio líquido e preços das ações 0,04 0,03 -0,02 -0,10 -0,14 -0,17  

 

Também em relação ao patrimônio líquido o nível de correlação é fraco nos vários períodos 

para os quais foram efetuados os cálculos. 

 

Na tabela 49 está processada a análise referencial dos lucros líquidos das companhias entre 

1996 e 2002. 
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Tabela 49 - Análise referencial aplicada aos lucros líquidos das companhias 

Ação Participação 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999 30/12/1998 31/12/1997 31/12/1996

Acesita PN 0,660 -7 -8 0 -9 -15 0 0
Ambev PN 1,421 30 16 9 6 7 9 6
Aracruz PNB 0,590 1 3 7 1 -1 0 0
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 3 4 2 2 2 1 1
Bradesco PN 4,326 2 2 2 1 1 1 1
Brasil ON 1,502 1 1 0 0 0 0 -4
Brasil Telecom PN 1,897 3 2 3 0 1 1 1
Braskem PNA 0,439 -9 0 2 2 0 1 0
Celesc PNB 0,476 -11 2 0 0 -2 2 2
Cemig PN 2,974 -7 4 3 0 4 2 2
Cesp PN 0,466 -17 -4 -2 0 4 6 -2
Eletrobras PNB 4,131 1 4 3 1 2 4 3
Embraer PN 2,746 10 9 6 4 1 0 -1
Gerdau PN 1,351 10 6 5 5 2 2 1
Ipiranga Pet PN 0,231 -3 1 2 5 10 8 5
Itausa PN 1,094 21 20 13 13 9 7 4
Klabin PN 0,296 -4 2 0 -2 -1 0 1
Light ON 0,196 -11 -8 -2 -2 2 3 2
Petrobras PN 8,468 10 10 10 2 1 2 1
Sid Nacional ON 2,166 -1 2 9 2 3 3 2
Sid Tubarao PN 0,923 2 -1 2 -5 1 2 2
Souza Cruz ON 0,719 35 23 18 24 19 14 13
Telesp Operac PN 0,817 5 7 7 3 5 5 4
Usiminas PNA 2,465 -4 3 3 3 4 4 3
Vale Rio Doce PNA 2,860 8 11 8 5 4 3 2
Votorantim C P PN 0,604 7 9 9 4 0 0 -1  

 

A tabela 50 mostra os coeficientes de correlação entre lucro líquido e preços das ações para os 

vários períodos. 

 

Tabela 50 - Índices de correlação entre preços de ações e lucros líquidos das companhias 

6 anos 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano
1996 a 2002 1997 a 2002 1998 a 2002 1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Lucro líquido e preços das ações -0,12 -0,14 -0,20 -0,27 -0,26 -0,23  

 

A tabela 51 traz a aplicação da análise referencial aos dividendos declarados pelas 

companhias da amostra no período de 1996 a 2002. 
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Tabela 51 - Análise referencial aplicada aos dividendos das companhias de 1996 a 2002 

Ação Participação 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 31/12/2000 31/12/1999 30/12/1998 31/12/1997 31/12/1996

Acesita PN 0,660 0 0 0 0 0 0 0
Ambev PN 1,421 10 7 4 0 3 3 2
Aracruz PNB 0,590 4 3 2 1 0 0 0
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 1 1 1 1 0 0 0
Bradesco PN 4,326 1 1 1 1 1 1 0
Brasil ON 1,502 0 0 0 0 0 0 0
Brasil Telecom PN 1,897 2 2 1 0 0 0 0
Braskem PNA 0,439 0 1 1 1 1 1 1
Celesc PNB 0,476 0 0 0 0 0 0 1
Cemig PN 2,974 2 2 1 2 3 2 1
Cesp PN 0,466 0 0 0 0 2 2 0
Eletrobras PNB 4,131 0 2 1 1 0 2 1
Embraer PN 2,746 3 3 2 1 0 0 0
Gerdau PN 1,351 3 2 2 1 1 1 0
Ipiranga Pet PN 0,231 0 1 1 2 4 3 2
Itausa PN 1,094 12 6 5 4 3 2 1
Klabin PN 0,296 0 1 0 0 0 0 0
Light ON 0,196 0 0 0 0 2 3 2
Petrobras PN 8,468 3 4 3 1 1 0 0
Sid Nacional ON 2,166 2 5 11 1 1 1 1
Sid Tubarao PN 0,923 2 1 2 0 1 1 1
Souza Cruz ON 0,719 28 23 28 24 18 11 16
Telesp Operac PN 0,817 5 5 4 4 3 1 1
Usiminas PNA 2,465 0 1 1 1 2 2 2
Vale Rio Doce PNA 2,860 4 7 5 3 3 2 1
Votorantim C P PN 0,604 2 2 2 1 0 0 0  

 

Na tabela 52 encontram-se os resultados das correlações entre os dividendos declarados e o 

preço das ações das companhias estudadas. 

 

Tabela 52 - Correlação entre preços de ações e dividendos declarados pelas companhias entre 1996 e 2002 

6 anos 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano
1996 a 2002 1997 a 2002 1998 a 2002 1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Dividendos e preços das ações -0,10 -0,11 -0,18 -0,25 -0,26 -0,20  

 

Entre dividendos e preços de ações, os níveis de correlação além de baixos foram negativos. 

 

A tabela 53 resume os níveis de correlação entre preços de ações e cada uma das variáveis 

contábeis. 
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Tabela 53 - Índices de correlação entre preços de ações e variáveis contábeis 

6 anos 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano
1996 a 2002 1997 a 2002 1998 a 2002 1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Ativo total e preços das ações 0,12 0,13 0,17 -0,06 -0,11 -0,12

Patrimônio líquido e preços das ações 0,04 0,03 -0,02 -0,10 -0,14 -0,17

Lucro líquido e preços das ações -0,12 -0,14 -0,20 -0,27 -0,26 -0,23

Dívidas e preços das ações 0,11 0,12 0,19 0,03 0,05 0,10

Ativo permanente e preços das ações 0,13 0,13 0,15 0,06 0,02 -0,04

Dividendos e preços das ações -0,10 -0,11 -0,18 -0,25 -0,26 -0,20  

 

 

5.5 O estudo de 1999 a 2002 

 

O estudo de prazo menor seguiu exatamente os mesmos princípios do estudo de maior prazo. 

Se por um lado o menor horizonte temporal diminuiu, por outro houve um maior número de 

companhias com disponibilidade de dados.  

 

Dado que a investigação é a mesma em relação ao estudo anterior, cabe verificar se os 

resultados obtidos para os dois estudos são semelhantes ou não. Em outras palavras, a questão 

de pesquisa específica deste estudo relativa a investigar correlações entre preços de ações e 

informações contábeis é “há diferenças significativas nas conclusões ao se reduzir o período e 

aumentar o número de companhias?” 

 

Na tabela 54 está contida a análise referencial aplicada às ações mais líquidas das 41 

companhias componentes da carteira Ibovespa de setembro de 2003. Estes dados foram 

utilizados para calcular os índices de correlação entre preços das ações e as diversas variáveis 

contábeis selecionadas no período de 1999 a 2002. 
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Tabela 54 - Análise referencial aplicada a preços de ações entre 1999 e 2002 

Ação Participação 
Ibovespa %

Valor AR 
31/12/2002

Valor AR 
31/12/2001

Valor AR 
31/12/2000

Valor AR 
31/12/1999

Acesita PN 0,706 100 75 110 123
Ambev PN 1,547 100 86 85 46
Aracruz PNB 0,722 100 56 39 58
Bco Itau Hold Finan PN 3,24 100 100 102 83
Bradesco PN 4,944 100 111 118 85
Brasil ON 1,362 100 101 55 75
Brasil T Par ON 0,394 100 122 117 127
Brasil T Par PN 2,003 100 95 115 166
Brasil Telecom PN 2,072 100 106 123 107
Braskem PNA 0,361 100 203 239 216
Celesc PNB 0,552 100 85 107 159
Cemig ON 0,104 100 122 89 88
Cemig PN 3,035 100 115 96 132
Cesp PN 0,494 100 210 251 125
Comgas PNA 0,337 100 169 210 90
Copel PNB 1,827 100 164 149 158
Eletrobras ON 1,103 100 131 137 147
Eletrobras PNB 3,445 100 120 129 144
Eletropaulo Metropo PN 0,924 100 280 317 361
Embraer ON 0,645 100 82 76 53
Embraer PN 2,428 100 79 103 44
Embratel Part ON 0,99 100 261 523 690
Embratel Part PN 6,456 100 265 771 1200
Gerdau PN 1,603 100 58 45 59
Ipiranga Pet PN 0,261 100 161 201 235
Itausa PN 1,2 100 105 90 83
Klabin PN 0,332 100 92 134 133
Light ON 0,276 100 223 408 362
Net PN 2,189 100 1923 5061 8097
Petrobras ON 2,475 100 94 82 66
Petrobras PN 8,715 100 104 87 86
Sabesp ON 1,24 100 121 160 172
Sid Nacional ON 2,069 100 68 58 64
Sid Tubarao PN 0,892 100 49 47 60
Souza Cruz ON 0,784 100 69 34 42
Tele Celular Sul ON 0,341 100 151 197 192
Tele Celular Sul PN 1,066 100 129 183 211
Tele Centroeste Cel PN 2,078 100 106 131 71
Tele Leste Celular PN 0,405 100 211 282 325
Tele Nordeste Celul PN 0,989 100 115 142 165
Telemar ON 1,067 100 148 152 137
Telemar PN 13,677 100 130 147 151
Telemig Celul Part PN 1,271 100 139 194 128
Telesp Cel Part PN 5,504 100 193 461 715
Telesp Operac PN 0,818 100 81 67 100
Tractebel ON 0,268 100 106 72 45
Usiminas PNA 1,908 100 96 122 131
Vale Rio Doce ON 1,406 100 49 37 34
Vale Rio Doce PNA 3,113 100 53 40 42
Votorantim C P PN 0,747 100 65 45 63  

 



112

A tabela 55 mostra a análise referencial aplicada aos ativos das mesmas companhias. 

 

Tabela 55 - Análise referencial aplicada aos ativos totais entre 1999 e 2002 

Ação
Participação 

Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999
Acesita 0,660 100 91 86 88
Ambev 1,421 100 95 68 88
Aracruz 0,590 100 83 65 64
Bco Itau Hold Finan 2,906 100 88 72 56
Bradesco 4,326 100 80 62 54
Brasil 1,502 100 80 67 60
Brasil T Par PN 1,749 100 96 97 92
Brasil Telecom PN 1,897 100 92 82 17
Braskem PNA 0,439 100 52 36 34
Celesc PNB 0,476 100 110 97 90
Cemig PN 2,974 100 97 88 84
Cesp PN 0,466 100 99 95 96
Comgas PNA 0,428 100 78 60 28
Copel PNB 1,914 100 96 124 120
Eletrobras PNB 4,131 100 89 84 78
Eletropaulo Metropo PN 0,934 100 89 68 64
Embraer PN 2,746 100 65 43 31
Embratel Part PN 7,484 100 113 132 124
Gerdau PN 1,351 100 60 57 51
Ipiranga Pet PN 0,231 100 82 77 75
Itausa PN 1,094 100 85 69 60
Klabin PN 0,296 100 88 30 22
Light ON 0,196 100 76 79 78
Net PN 3,035 100 94 86 69
Petrobras PN 8,468 100 72 65 55
Sabesp ON 1,124 100 97 93 93
Sid Nacional ON 2,166 100 83 89 70
Sid Tubarao PN 0,923 100 89 87 85
Souza Cruz ON 0,719 100 76 82 110
Tele Celular Sul PN 1,206 100 95 90 66
Tele Centroeste Cel PN 2,221 100 70 65 65
Tele Leste Celular PN 0,406 100 103 102 38
Tele Nordeste Celul PN 1,113 100 85 77 49
Telemar PN 11,197 100 95 75 76
Telemig Celul Part PN 1,414 100 94 85 135
Telesp Cel Part PN 6,227 100 68 62 36
Telesp Operac PN 0,817 100 102 89 80
Tractebel ON 0,212 100 95 81 73
Usiminas PNA 2,465 100 97 94 94
Vale Rio Doce PNA 2,860 100 84 75 63
Votorantim C P PN 0,604 100 76 83 78  

 

Na tabela 56 podem ser observados os índices de correlação entre preços de ações e ativos de 

companhias entre 1999 e 2002. São calculados os índices de correlação dentro deste intervalo 

de tempo para períodos de um a três anos. 
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Tabela 56 - Índices de correlação entre preços de ações e ativos entre 1999 e 2002 

3 anos 2 anos 1 ano
1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Ativo total e preços das ações -0,03 0,01 -0,01  

 

Os resultados da tabela 56 indicam que não há correlação entre as duas variáveis, pois os 

índices aproximam-se de zero. Os índices ficaram em patamar próximo do estudo de prazo 

mais longo, o que mantém a conclusão. 

 

A aplicação da análise referencial aos ativos permanentes das companhias, entre 1999 e 2002, 

é demonstrada na tabela 57. 
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Tabela 57 - Análise referencial dos ativos permanentes das companhias entre 1999 e 2002 

Ação
Participação 

Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999
Acesita PN 0,660 47 63 52 59
Ambev PN 1,421 91 85 67 57
Aracruz PNB 0,590 75 58 47 43
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 17 15 14 7
Bradesco PN 4,326 14 12 9 8
Brasil ON 1,502 3 3 3 2
Brasil T Par PN 1,749 66 65 67 79
Brasil Telecom PN 1,897 70 72 63 15
Braskem PNA 0,439 81 39 22 22
Celesc PNB 0,476 51 50 49 48
Cemig PN 2,974 62 59 69 69
Cesp PN 0,466 88 87 86 82
Comgas PNA 0,428 60 56 50 24
Copel PNB 1,914 74 78 97 95
Eletrobras PNB 4,131 41 44 45 44
Eletropaulo Metropo PN 0,934 53 50 48 45
Embraer PN 2,746 14 10 7 6
Embratel Part PN 7,484 99 112 127 120
Gerdau PN 1,351 78 43 42 37
Ipiranga Pet PN 0,231 37 37 38 38
Itausa PN 1,094 91 75 64 55
Klabin PN 0,296 59 70 30 22
Light ON 0,196 58 46 64 67
Net PN 3,035 21 33 29 14
Petrobras PN 8,468 33 28 27 24
Sabesp ON 1,124 84 83 82 82
Sid Nacional ON 2,166 66 58 51 49
Sid Tubarao PN 0,923 78 72 70 70
Souza Cruz ON 0,719 60 39 46 64
Tele Celular Sul PN 1,206 97 91 85 49
Tele Centroeste Cel PN 2,221 71 59 59 60
Tele Leste Celular PN 0,406 98 99 97 24
Tele Nordeste Celul PN 1,113 94 81 73 43
Telemar PN 11,197 57 59 58 70
Telemig Celul Part PN 1,414 56 52 45 122
Telesp Cel Part PN 6,227 80 59 51 16
Telesp Operac PN 0,817 75 80 72 62
Tractebel ON 0,212 70 71 72 65
Usiminas PNA 2,465 57 65 66 65
Vale Rio Doce PNA 2,860 69 59 51 41
Votorantim C P PN 0,604 75 63 50 49  

 

A tabela 58 mostra os índices de correlação entre preços de ações e ativos permanentes das 

companhias, com base nos números expressos através da análise referencial. 
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Tabela 58 - Índices de correlação entre preços de ações e ativos permanentes entre 1999 e 2002 

3 anos 2 anos 1 ano
1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Ativo permanente e preços das ações -0,12 -0,09 -0,10  

 

Os índices de correlação entre preços de ações e ativos permanentes das companhias foram 

ligeiramente negativos nos períodos considerados. Ainda assim, os índices estiveram em nível 

bastante fraco, o que leva a concluir que não há correlação entre as variáveis, da mesma forma 

que no estudo de longo prazo com menor amostragem de companhias. 

 

A análise referencial aplicada às dívidas totais das companhias é objeto da tabela 59. 
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Tabela 59 - Análise referencial aplicada às dívidas das companhias entre 1999 e 2002 

Ação Participação 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999

Acesita PN 0,660 80 64 56 54
Ambev PN 1,421 16 25 7 56
Aracruz PNB 0,590 65 45 27 31
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 88 77 63 48
Bradesco PN 4,326 90 71 54 47
Brasil ON 1,502 96 76 63 56
Brasil T Par PN 1,749 11 11 10 3
Brasil Telecom PN 1,897 54 47 35 6
Braskem PNA 0,439 82 31 14 14
Celesc PNB 0,476 76 70 53 47
Cemig PN 2,974 58 46 30 29
Cesp PN 0,466 69 51 43 43
Comgas PNA 0,428 60 40 22 15
Copel PNB 1,914 26 17 48 48
Eletrobras PNB 4,131 26 17 15 12
Eletropaulo Metropo PN 0,934 84 66 48 43
Embraer PN 2,746 71 44 30 24
Embratel Part PN 7,484 1 1 5 4
Gerdau PN 1,351 58 26 27 24
Ipiranga Pet PN 0,231 58 37 29 28
Itausa PN 1,094 5 7 9 9
Klabin PN 0,296 78 61 5 1
Light ON 0,196 91 77 60 57
Net PN 3,035 93 74 72 47
Petrobras PN 8,468 63 42 40 37
Sabesp ON 1,124 56 49 42 42
Sid Nacional ON 2,166 72 53 56 35
Sid Tubarao PN 0,923 51 40 37 36
Souza Cruz ON 0,719 45 30 39 59
Tele Celular Sul PN 1,206 6 5 4 4
Tele Centroeste Cel PN 2,221 34 15 16 10
Tele Leste Celular PN 0,406 0 3 1 1
Tele Nordeste Celul PN 1,113 9 5 3 3
Telemar PN 11,197 41 30 8 2
Telemig Celul Part PN 1,414 4 4 3 3
Telesp Cel Part PN 6,227 37 25 2 1
Telesp Operac PN 0,817 35 36 24 18
Tractebel ON 0,212 51 42 38 33
Usiminas PNA 2,465 67 60 56 57
Vale Rio Doce PNA 2,860 52 40 36 23
Votorantim C P PN 0,604 33 14 28 31  

 

A tabela 60 mostra os índices de correlação entre preços de ações e dívidas das companhias 

para o período entre 1999 e 2002. 
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Tabela 60 - Índices de correlação entre dívidas e preços de ações entre 1999 e 2002 

3 anos 2 anos 1 ano
1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Dívidas e preços das ações 0,07 0,11 0,10  

 

Da mesma forma que para o estudo de longo prazo, não há correlação entre preços de ações e 

dívidas para a amostra maior de empresas no período entre 1999 e 2002. 

 

A aplicação da análise referencial às companhias está demonstrada na tabela 61. 
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Tabela 61 - Análise referencial aplicada aos patrimônios líquidos das companhias entre 1999 e 2002 

Ação Participação 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999

Acesita PN 0,660 20 27 30 34
Ambev PN 1,421 84 70 61 32
Aracruz PNB 0,590 35 38 38 34
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 12 11 9 8
Bradesco PN 4,326 10 9 8 6
Brasil ON 1,502 4 4 4 3
Brasil T Par PN 1,749 89 85 87 89
Brasil Telecom PN 1,897 46 45 47 11
Braskem PNA 0,439 18 20 21 20
Celesc PNB 0,476 24 40 44 44
Cemig PN 2,974 42 51 58 56
Cesp PN 0,466 31 48 52 53
Comgas PNA 0,428 40 38 38 13
Copel PNB 1,914 74 79 77 72
Eletrobras PNB 4,131 74 72 69 66
Eletropaulo Metropo PN 0,934 16 23 20 21
Embraer PN 2,746 29 21 13 6
Embratel Part PN 7,484 99 112 127 120
Gerdau PN 1,351 42 34 30 26
Ipiranga Pet PN 0,231 42 45 49 48
Itausa PN 1,094 95 81 64 54
Klabin PN 0,296 22 119 113 94
Light ON 0,196 9 -1 19 22
Net PN 3,035 7 19 14 21
Petrobras PN 8,468 37 30 25 18
Sabesp ON 1,124 44 49 51 51
Sid Nacional ON 2,166 28 30 33 35
Sid Tubarao PN 0,923 49 49 50 50
Souza Cruz ON 0,719 55 46 44 51
Tele Celular Sul PN 1,206 94 90 86 63
Tele Centroeste Cel PN 2,221 66 55 49 55
Tele Leste Celular PN 0,406 100 100 102 38
Tele Nordeste Celul PN 1,113 91 80 74 46
Telemar PN 11,197 59 65 67 74
Telemig Celul Part PN 1,414 96 90 82 132
Telesp Cel Part PN 6,227 63 43 60 35
Telesp Operac PN 0,817 65 66 65 62
Tractebel ON 0,212 49 53 43 40
Usiminas PNA 2,465 33 37 38 37
Vale Rio Doce PNA 2,860 48 44 39 39
Votorantim C P PN 0,604 11 10 9 7  

 

Os índices de correlação entre os patrimônios líquidos das companhias e seus respectivos 

preços de ações estão expressos na tabela 62. 
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Tabela 62 - Índices de correlação entre preços de ações e patrimônios líquidos entre 1999 e 2002 

3 anos 2 anos 1 ano
1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Patrimônio líquido e preços das ações -0,08 -0,09 -0,09  

 

Assim como no estudo de prazo mais longo, os índices de correlação apurados são 

ligeiramente negativos e próximos de zero, sugerindo inexistência de correlação. 

 

Quanto à correlação entre lucros líquidos e preços de ações, os índices são exibidos na tabela 

63. 

 

Tabela 63 - Índices de correlação entre lucros líquidos e preços de ações entre 1999 e 2002 

3 anos 2 anos 1 ano
1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Lucro líquido e preços das ações -0,37 -0,32 -0,40  

 

Os índices de correlação apontam para uma fraca correlação negativa entre as duas variáveis. 

O sentido inverso entre as variáveis já havia sido apontado no estudo de longo prazo com 

menor amostra de empresas. Todavia, neste estudo, as magnitudes foram ampliadas. 

 

A tabela 64 mostra a análise referencial aplicada aos lucros líquidos das companhias e que 

serviu de base para efetuar os cálculos de correlação com os dados da tabela 54 e sumarizados 

na tabela 63. 
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Tabela 64 - Análise referencial aplicada aos lucros líquidos de companhias entre 1999 e 2002 

Ação Participação 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999

Acesita PN 0,660 -7 -8 0 -9
Ambev PN 1,421 30 16 9 6
Aracruz PNB 0,590 1 3 7 1
Bco Itau Hold Finan PN 2,906 3 4 2 2
Bradesco PN 4,326 2 2 2 1
Brasil ON 1,502 1 1 0 0
Brasil T Par PN 1,749 6 4 6 4
Brasil Telecom PN 1,897 3 2 3 0
Braskem PNA 0,439 -9 0 2 2
Celesc PNB 0,476 -11 2 0 0
Cemig PN 2,974 -7 4 3 0
Cesp PN 0,466 -17 -4 -2 0
Comgas PNA 0,428 5 3 2 -5
Copel PNB 1,914 -5 7 7 4
Eletrobras PNB 4,131 1 4 3 1
Eletropaulo Metropo PN 0,934 -7 4 2 3
Embraer PN 2,746 10 9 6 4
Embratel Part PN 7,484 -13 -11 12 9
Gerdau PN 1,351 10 6 5 5
Ipiranga Pet PN 0,231 -3 1 2 5
Itausa PN 1,094 21 20 13 13
Klabin PN 0,296 -4 2 0 -2
Light ON 0,196 -11 -8 -2 -2
Net PN 3,035 -70 -44 -23 -33
Petrobras PN 8,468 10 10 10 2
Sabesp ON 1,124 -4 1 3 -1
Sid Nacional ON 2,166 -1 2 9 2
Sid Tubarao PN 0,923 2 -1 2 -5
Souza Cruz ON 0,719 35 23 18 24
Tele Celular Sul PN 1,206 7 7 2 4
Tele Centroeste Cel PN 2,221 18 11 7 6
Tele Leste Celular PN 0,406 -1 1 -2 -18
Tele Nordeste Celul PN 1,113 15 8 4 1
Telemar PN 11,197 -2 1 5 1
Telemig Celul Part PN 1,414 9 11 5 2
Telesp Cel Part PN 6,227 -18 -17 2 2
Telesp Operac PN 0,817 5 7 7 3
Tractebel ON 0,212 -3 10 3 -1
Usiminas PNA 2,465 -4 3 3 3
Vale Rio Doce PNA 1,302 8 11 8 5
Votorantim C P PN 0,604 7 9 9 4  

 

A análise referencial aplicada aos dividendos é mostrada na tabela 65. 
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Tabela 65 - Análise referencial aplicada aos dividendos declarados de 1999 a 2002 

Ação Participação 
Ibovespa 31/12/2002 31/12/2001 28/12/2000 31/12/1999

Acesita PN 0,613 0 0 0 0
Ambev PN 1,37 10 7 5 0
Aracruz PNB 0,571 4 3 2 1
Bco Itau Hold Finan PN 2,857 1 1 1 1
Bradesco PN 4,679 1 1 1 1
Brasil ON 1,617 0 0 0 0
Brasil T Par PN 1,739 5 0 2 2
Brasil Telecom PN 2,025 2 2 1 0
Braskem PNA 0,422 0 1 1 1
Celesc PNB 0,531 0 0 0 0
Cemig PN 3,107 2 2 1 2
Cesp PN 0,566 0 0 0 0
Comgas PNA 0,45 1 1 0 0
Copel PNB 1,957 0 3 3 2
Eletrobras PNB 4,102 0 2 1 1
Eletropaulo Metropo PN 1,244 0 1 4 1
Embraer PN 2,789 3 3 2 1
Embratel Part PN 7,45 0 0 4 3
Gerdau PN 1,466 3 2 2 1
Ipiranga Pet PN 0,235 0 1 1 2
Itausa PN 1,081 12 6 5 4
Klabin PN 0,324 0 1 0 0
Light ON 0,218 0 0 0 0
Net PN 2,888 0 0 0 0
Petrobras PN 8,078 3 4 3 1
Sabesp ON 1,162 1 3 3 0
Sid Nacional ON 2,187 2 5 11 1
Sid Tubarao PN 0,934 2 1 2 0
Souza Cruz ON 0,677 28 23 28 24
Tele Celular Sul PN 1,276 3 0 1 2
Tele Centroeste Cel PN 2,125 5 4 2 2
Tele Leste Celular PN 0,414 0 0 0 0
Tele Nordeste Celul PN 1,062 4 2 1 0
Telemar PN 11,365 4 2 2 1
Telemig Celul Part PN 1,254 4 3 2 1
Telesp Cel Part PN 5,895 0 0 2 1
Telesp Operac PN 0,821 5 5 4 4
Tractebel ON 0,198 0 3 2 0
Usiminas PNA 2,435 0 1 1 1
Vale Rio Doce PNA 2,779 4 7 5 3
Votorantim C P PN 0,589 2 2 2 1  

 

Os índices de correlação entre preços de ações e dividendos declarados das respectivas 

companhias entre 1999 e 2002 seguem na tabela 66. 
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Tabela 66 - Índices de correlação entre preços de ações e dividendos entre 1999 e 2002 

3 anos 2 anos 1 ano
1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Dividendos e preços das ações -0,09 -0,10 -0,11  

 

Os resultados apresentados para os índices de correlação entre preços de ações e dividendos 

no período de 1999 a 2002 não modificam a conclusão do estudo com prazo de 1996 a 2002. 

Em ambos constatou-se fraca correlação negativa. 

 

A tabela 67 resume os testes de correlação entre os preços das ações e as diversas variáveis 

contábeis entre 1999 e 2002. 

 

Tabela 67 - Índices de correlação entre preços de ações e informações contábeis 

3 anos 2 anos 1 ano
1999 a 2002 2000 a 2002 2001 a 2002

Correlações

Ativo total e preços das ações -0,03 0,01 -0,01

Patrimônio líquido e preços das ações -0,08 -0,09 -0,09

Lucro líquido e preços das ações -0,37 -0,32 -0,40

Dívidas e preços das ações 0,07 0,11 0,10

Ativo permanente e preços das ações -0,12 -0,09 -0,10

Dividendos e preços das ações -0,09 -0,10 -0,11  

 

Em termos gerais as conclusões são as mesmas para os dois estudos e conclui-se que as 

mudanças no prazo e na amostra de companhias não foram relevantes. 
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6 AS PESQUISAS REALIZADAS SOBRE A VALIDADE UTILIDADE E 

EFICIÊNCIA DA ANÁLISE REFERENCIAL 

 

 

6.1 Objetivo do capítulo 

 

Conforme já fora citado anteriormente neste trabalho, os diversos usuários de análise de 

demonstrações contábeis definem seus modelos de decisão em função dos interesses 

específicos que tenham. Várias são as técnicas de análise disponíveis e cada usuário tende a 

escolher técnicas que, de alguma maneira, possam contribuir para responder as questões-

chave com que se defronta. 

 

A inclusão ou não de uma técnica no processo decisório de cada usuário depende, pois, não só 

dos próprios méritos, mas também do quanto pode auxiliar aquele processo. A tendência é de 

que, no modelo adotado pelo usuário, as técnicas sejam selecionadas em termos de se 

complementarem. Por isso, ainda que determinada técnica possa ser considerada válida e útil, 

pode ser preterida num processo decisório em razão de não agregar valor ao propósito 

específico do usuário. 

 

Verifica-se que, na área de análise de demonstrações contábeis, o julgamento das técnicas por 

seus usuários é determinante para decidir por seu uso ou não. Diante desta realidade, nada 

melhor que submeter a análise referencial à apreciação da comunidade de usuários para que 

estes opinem quanto à validade e utilidade da técnica proposta neste trabalho. 

 

Para que fosse possível obter, junto à comunidade de usuários de análise de demonstrações 

contábeis, respostas para as questões de pesquisa diretamente associadas com a validade e 

utilidade da análise referencial foram planejadas e executadas diversas etapas de trabalho que 

são explicitadas nos tópicos seguintes. 

 

Além das questões de pesquisa relacionadas à validade e utilidade da análise referencial, há 

também uma terceira questão que diz respeito à eficiência da técnica no sentido de facilitar o 

processamento dos dados utilizados para estudos de maior profundidade e a compreensão dos 

resultados finais daqueles trabalhos por parte dos usuários. 
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Para responder esta terceira questão, optou-se por realizar nova pesquisa, independente da 

primeira, com metodologia, propósitos e público alvo totalmente distinto da pesquisa de 

campo com usuários de análise das demonstrações contábeis. 

 

Em suma o objetivo deste capítulo é responder as questões de pesquisa deste trabalho através 

de duas pesquisas. Uma pesquisa é de campo e outra é exploratória. Os procedimentos e 

resultados são objeto dos tópicos que seguem. 

 

 

6.2 A pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo foi realizada junto a profissionais do mercado financeiro, nas áreas de 

análise de crédito, análise de investimentos e ainda regulação de mercados financeiros.  

 

Para empreender a pesquisa foi necessário criar um questionário para funcionar como forma 

de obtenção das informações quanto ao julgamento que os usuários fizeram da análise 

referencial. 

 

As fases principais da pesquisa incluindo a criação do questionário, definição da amostra e 

sua abordagem, resultados obtidos e conclusões são explicitadas nos tópicos seguintes. 

 

 

6.2.1 Desenvolvimento do questionário 

O questionário31 foi concebido para ser o mais objetivo possível restringindo-se às questões 

consideradas indispensáveis para ter-se uma avaliação do respondente acerca de suas opiniões 

quanto à validade e utilidade da análise referencial. 

 

A opção por um questionário curto com apenas sete questões fechadas e uma aberta deveu-se 

a duas razões principais. A primeira delas diz respeito ao pouco tempo disponível do público 

alvo da pesquisa. A outra é o fato de não se estar pesquisando um assunto de domínio do 

público alvo, mas sim uma proposta de técnica de análise, o que pressupõe uma fase anterior 

às perguntas propriamente ditas que é a da apresentação da técnica. 

                                                 
31 Um modelo completo do questionário aplicado é objeto do apêndice 14. 



125

 

Antes de chegar à sua versão final, o questionário passou pela fase de pré-teste em que foi 

solicitada a opinião de alguns conceituados pesquisadores acadêmicos que deram suas 

colaborações para que se chegasse ao modelo definitivo.  

 

A versão final do questionário contou com uma abertura solicitando aos profissionais do 

mercado financeiro a especial gentileza de opinarem acerca do tema ‘análise referencial’, o 

qual seria apresentado em resumo com exemplo ilustrativo em seguida, antes do início da 

seção de perguntas com que foi finalizado. 

 

Na elaboração do resumo, houve também um zelo para não tornar o questionário longo e 

enfadonho, o que poderia comprometer seu nível de retorno. Em virtude disso, deixou-se de 

fazer algumas observações no tocante a limitações da técnica e de suas efetivas possibilidades 

de utilização para áreas específicas. 

 

Este lapso trouxe algumas críticas e avaliações reduzidas, ainda que, em boa parte do 

processo de distribuição dos questionários, esses problemas fossem abordados, sempre que 

possível. 

 

O questionário foi distribuído tanto na forma impressa como por meio eletrônico. Ainda que 

disponível em papel, raras foram as vezes em que o usuário de análise abordado preferisse 

ficar com a cópia em papel e devolvesse em seguida. 

 

Normalmente quando a abordagem foi pessoal, o propenso respondente, após entender e 

discutir a proposta, deixava seu endereço eletrônico para posteriormente retornar o 

questionário devidamente preenchido. Nas abordagens por telefone ficava a critério do 

respondente conversar por telefone e receber o questionário por via eletrônica ou receber o 

questionário em visita pessoal que o autor faria ao local de trabalho do usuário de análise. 

 

Na maioria das vezes a opção dos respondentes foi por receber e enviar o questionário 

eletronicamente. Outros ainda se prontificaram a distribuir o questionário por suas instituições 

ou indicar colegas de fora de seu ambiente de trabalho. Na prática, isto resultou que, em 

alguns casos, não houvesse contato telefônico ou pessoal entre autor e respondente. 

 



126

A versão final e completa do modelo de questionário adotado encontra-se em apêndice. Os 

questionários respondidos foram arquivados eletronicamente e em papel, constituindo 

documento comprobatório em separado da pesquisa. 

 

 

6.2.2 Definição da amostragem 

Dado que o estudo recaiu sobre um público altamente especializado e com natural dificuldade 

de acesso, não houve como propor uma amostragem aleatória. Em muitos casos a 

apresentação e indicação de pessoas de amplo relacionamento no mercado foram 

determinantes para a obtenção do contato. 

 

Não existiu também como determinar o tamanho da amostra de modo a validar do ponto de 

vista estatístico o estudo. A amostra que se considerou interessante, para ao menos ter um 

forte indício do que seria a opinião da comunidade de usuários de análise de demonstrações 

contábeis, foi um número de 50 usuários ligados às áreas de crédito, investimentos ou 

fiscalização de mercado. 

 

A partir da aprovação do modelo final do questionário passou-se a buscar profissionais do 

mercado financeiro a quem foi solicitada a especial gentileza de contribuir com esta pesquisa 

ao responder o questionário, preferencialmente após uma breve conversa acerca da proposta 

ora apresentada. 

 

Alguns dos contatos foram feitos presencialmente em reuniões com companhias abertas 

promovidas pela APIMEC SP (Associação dos Profissionais de Investimentos no Mercado de 

Capitais, seção São Paulo) e em instituições financeiras. Diversos outros contatos, em número 

muito maior, foram feitos por telefone junto a responsáveis por departamentos técnicos e 

analistas de crédito, investimentos e de órgãos reguladores. 

 

Uma vez explicado o tema, os objetivos e as limitações, os questionários foram encaminhados 

eletronicamente aos destinatários a quem foi solicitado responder em até 10 dias e se possível 

encaminhar a outras pessoas qualificadas, dentro ou fora de suas instituições. O autor 

comprometeu-se, também, a enviar um resumo da pesquisa aos participantes. 
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Este processo foi iniciado ao final de setembro de 2004 e foi sendo estendido à medida que 

muitos dos questionários não eram devolvidos. Foi necessário entrar em contato por diversas 

vezes com uma série de voluntários que, por falta de tempo ou por alguma dúvida, deixavam 

de devolver o questionário. 

 

Adotou-se a estratégia de ir ampliando os contatos em virtude de a devolução ter sido menor 

do que se imaginava, dado que na maioria das vezes havia uma indicação, pessoal ou de 

associação profissional, atestando a importância da pesquisa para o autor. Estima-se que o 

questionário tenha circulado entre mais de 200 pessoas. 

 

Objetivou-se atingir 50 questionários respondidos, o que ocorreu somente ao início de 

dezembro de 2004. Dado que apenas um questionário foi devolvido em papel e as demais 

respostas vieram por meio eletrônico, foi possível identificar alguns aspectos de interesse em 

relação aos respondentes, ainda que tais aspectos não tivessem constado do questionário. 

 

A amostra foi formada por 50 analistas, sendo 35 homens (70%) e 15 mulheres (30%) cuja 

experiência profissional em número de anos é sumarizada no gráfico 16. 

 

 

Gráfico 16 - Experiência profissional dos participantes expressa em percentual 
 

1 a 5 anos 
10% 

5 a 10 anos 
34% 

10, a 15 anos 
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15 a 20 anos 
26% 

> 20 anos 
16% 
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De acordo com o gráfico 16, observa-se que 90% dos participantes reúnem experiência 

profissional acima de 5 anos, com mais de um terço na faixa entre mais de 5 anos e menos de 

10 anos de experiência, segmento em que houve maior concentração. Outra constatação 

interessante é a de que 56% da amostra têm experiência profissional acima de 10 anos, o que 

sugere tratar-se de uma amostra de profissionais com grande experiência. 

 

Com relação às funções exercidas pelos profissionais que colaboraram para a pesquisa, nota-

se que a maioria se enquadrou como analista, conforme mostra o gráfico 17. No questionário 

havia ainda as opções de consultor, administrador de carteiras e outros. 

 

Analista
64%

Adm Carteira
10%

Consultores
4%

Outros
22%

 
Gráfico 17 - Funções exercidas pelos participantes expressas em percentual 

 

Embora o percentual relativo a outros seja elevado, é preciso considerar que esteve diluído 

entre diversas classificações, desde gerentes de crédito a inspetores fiscais. 

 

Quanto ao foco de análise, a amostra ficou dividida basicamente em três áreas, conforme pode 

ser aquilatado no gráfico 18. 
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Gráfico 18 - Amostragem dividida pela área de atuação em percentual 
 

Nota-se uma maior incidência de profissionais ligados à área de crédito, o que é compatível 

com as características atuais do mercado brasileiro. Além de profissionais ligados à área de 

investimentos, a amostra conta também com bom contingente da área reguladora, composta 

por profissionais com atividades exercidas em autarquias ligadas ao subsistema normativo do 

sistema financeiro nacional. 

 

Com relação aos tipos específicos de instituição para os quais prestam seus serviços, a 

amostra ficou dividida de acordo com o gráfico 19. 

 

Investimento 
26% 

Regulamentação 
14% 

Crédito 
60% 
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Corretoras
14%

Adm Carteiras
12%

Bancos Nacionais
28%

Bancos Estrangeiros
32%

Órgãos Reguladores
14%

 
Gráfico 19 – Amostragem dividida em função do tipo de instituição do usuário 

 

Observa-se que a maioria da amostra está ligada a bancos (60%) e que, por origem de capital, 

há uma pequena vantagem daqueles vinculados a bancos estrangeiros em relação aos que 

trabalham em bancos de capital brasileiro. Os 40% restantes da amostra estão divididos de 

forma quase uniforme entre autarquias, corretoras e empresas especializadas em 

administração de carteiras de investimentos. 

 

 

6.2.3 Os resultados da pesquisa de campo 

O questionário foi composto por 5 questões cujo propósito foi avaliar de forma objetiva a 

opinião dos profissionais consultados quanto à validade e utilidade da análise referencial. 

Houve ainda duas outras questões fechadas destinadas a qualificar a amostra e cujas 

informações foram aproveitadas na seção anterior.  

 

Além disso, existiu um espaço aberto ao final do questionário em que o respondente, a seu 

critério, poderia utilizar para críticas, sugestões e complementos. Esta providência foi muito 

importante para entender as razões que levaram a críticas e elogios e seus reflexos nas 

avaliações. 

 

Curiosamente, metade dos respondentes preencheu o espaço reservado a críticas e sugestões. 

Foram diversas as observações, desde estranhar inicialmente o conceito e depois notar a 
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possível utilidade, até o entendimento de que não era válida a técnica ou, ao contrário, que a 

técnica era tão interessante que seria passível de ser incorporada pelo respondente. 

 

Entretanto, uma observação em especial foi feita pela maioria dos profissionais consultados 

na pesquisa que se valeram do espaço destinado a críticas e sugestões. Foi exatamente a 

observação de que a análise referencial não dava nenhum tratamento ao problema da não 

correção monetária das demonstrações contábeis a partir de 1996. 

 

Em parte, isto ocorreu em função de não ter sido especificado no resumo que a análise deveria 

se ater à técnica exclusivamente e que a inflação era uma de suas limitações, assim como 

ocorre com as técnicas que já utilizam. Ainda que este ponto tivesse sido levantado nas 

conversas mantidas sobre o assunto e fosse também objeto da mensagem eletrônica que 

acompanhava o questionário, vários respondentes fizeram ressalva a este aspecto e reduziram 

suas avaliações. 

 

Às questões objetivas foram dadas 5 opções de respostas que variavam de discordo totalmente 

a concordo totalmente. Foi tomado o cuidado de formular 2 questões em termos negativos 

para identificar questionários que fossem respondidos de forma inconsistente. 

 

Os resultados foram graduados segundo a escala de Likert32 de modo que à total discordância 

foi atribuída pontuação -2, equivalendo ao conceito péssimo nas questões afirmativas, e 

pontuação +2 nas afirmativas equivaleram ao conceito ótimo. A total concordância funciona 

de modo inverso. 

 

A alternativa de discordância parcial nas questões afirmativas foi associada à pontuação -1 e 

conceito fraco e nas questões negativas ficou atrelada à pontuação +1 e ao conceito bom. A 

concordância parcial teve exatamente o tratamento oposto. Para a resposta ‘não concordo nem 

discordo’ foram atribuídos pontuação zero e conceito indiferente. 

 

                                                 
32 Conforme Martins e Lintz (1999), “Este método foi desenvolvido por Rensis Likert no início dos anos trinta.  
Trata-se de um enfoque muito utilizado nas investigações sociais. Consiste em um conjunto de itens 
apresentados em forma de afirmações, ou juízos, ante os quais se pede aos sujeitos que extremem suas reações, 
escolhendo um dos cinco, ou sete pontos, de uma escala. A cada ponto associa-se um valor numérico. Assim, o 
sujeito obtém uma pontuação para cada item, e o somatório desses valores (pontos) indicará sua atitude 
favorável, ou desfavorável, em relação ao objeto, ou representação simbólica que está sendo avaliada.” 
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Tratar as respostas pelo conceito uniformiza as impressões dos respondentes em relação às 

questões afirmativas e negativas. Quanto maior for a incidência nos níveis bom e ótimo tanto 

maior é a aprovação dos aspectos relacionados à análise referencial. 

 

Cada uma das 5 questões fechadas teve o propósito de possibilitar a avaliação por parte dos 

usuários de análise de demonstrações contábeis que fizeram parte da amostra. O nível mínimo 

para considerar aprovado o argumento em cada uma das questões é que o somatório dos 

conceitos bom e ótimo supere 50%. No caso desta pesquisa, estar acima de metade 

corresponde a pelo menos 26 respostas, ou seja, 52% da amostra.  

 

Outra abordagem interessante é a da escala de Likert, sendo que cada uma das respostas pode 

variar do mínimo de - 100 pontos ao máximo de + 100 pontos. A atitude favorável à 

aprovação de cada questão tem início a partir de que o número seja positivo até o nível de 

concordância total de + 100 pontos, em que os 50 pesquisados concordam plenamente com a 

questão em termos afirmativos. 

 

A primeira questão que solicitava aos respondentes sua opinião em relação à adequação da 

estrutura conceitual da análise referencial teve as respostas expressas em termos de percentual 

em cada um dos conceitos, conforme o gráfico 20. 
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Gráfico 20 - Respostas à questão 1 em percentual por conceito 
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Observa-se que a soma entre os conceitos bom e ótimo foi de 76%, o que confere aprovação 

dos usuários em relação à adequação da estrutura conceitual da análise referencial. A soma 

dos pontos atingiu + 48. 

 

A segunda questão foi elaborada em termos negativos e remetia o usuário a refletir quanto à 

validade e utilidade da análise referencial para fornecer uma visão integrada das várias 

demonstrações contábeis das empresas estudadas por essa técnica. As respostas para os cinco 

conceitos em percentual da amostra estão no gráfico 21. 

 

4%

16%

4%

42%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

péssimo fraco indiferente bom ótimo
 

Gráfico 21 - Respostas à questão 2 em percentual por conceito 
 

Assim como na questão 1, o nível de aprovação ficou em 76%, indicando que houve 

concordância dos respondentes quanto à validade da análise referencial como técnica que 

permite ao usuário uma visão integrada das demonstrações contábeis. O número total de 

pontos foi de + 43. 

 

Para a questão 3, referente à eventual qualidade da técnica como facilitadora de estudos 

retrospectivos de longo prazo de demonstrações contábeis, os resultados estão contidos no 

gráfico 22. 
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Gráfico 22 - Respostas à questão 3 em percentual por conceito 
 

Para a condição de análise referencial de facilitadora de estudos retrospectivos de longo prazo 

a aprovação foi de 80%. O total de pontos foi de + 45. 

 

A questão 4 foi formulada de maneira negativa e procurava captar a opinião dos usuários 

participantes da pesquisa quanto à capacidade de a análise referencial servir para dar ao 

usuário uma primeira impressão sobre a empresa estudada através da técnica. 

 

O gráfico 23 mostra os resultados obtidos para a questão 4. 
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Gráfico 23 - Respostas à questão 4 em percentual por conceito 
 

Com relação à análise referencial como forma de se obter uma primeira impressão acerca da 

empresa estudada, a aprovação foi de 66% e + 40 foi o total de pontos. 

 

A quinta questão dizia respeito à validade da análise referencial como técnica de potencial 

para facilitar estudos comparativos entre empresas e estudos setoriais. O gráfico 24 evidencia 

as respostas para esta questão. 
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Gráfico 24 - Respostas à questão 5 em percentual por conceito 
 

O índice de aprovação para a análise referencial como facilitadora de estudos setoriais e 

comparativos entre empresas foi de 80%, com pontuação somada de + 50. 

 

Em termos médios, considerando-se as 5 questões com igual importância, constata-se que a 

análise referencial foi considerada uma técnica válida e útil por 76% dos pesquisados. Em 

termos de pontuação total, numa escala que varia de - 500 pontos a + 500 pontos, foram 

obtidos 226 pontos. 

 

A pesquisa de campo responde, portanto, de forma positiva as duas primeiras questões 

de pesquisa do trabalho, ainda que haja limitações no tocante à construção da amostra 

sobre a qual se apóiam os resultados. 

 

 

6.3 A pesquisa experimental 

 

Para responder a terceira questão de pesquisa relacionada à eficiência da análise referencial, 

como meio de facilitar os cálculos e a confirmação de resultados de estudos mais avançados 

em que ela sirva de apoio, foi desenvolvida uma pesquisa do tipo experimental. 
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A pesquisa experimental consistiu em formar dois grupos de estudos de características 

similares e dar a cada um dos grupos a mesma tarefa em iguais condições, com a única 

diferença de um dos grupos trabalhar com a análise referencial e o outro não. 

 

Colaboraram para a realização da pesquisa duas turmas de alunos de pós-graduação ‘lato 

sensu’ com nível intelectual e habilidades quantitativas e para uso de recursos de informática 

bastante próximas. 

 

A cada uma das pessoas do primeiro grupo foi solicitado que, de posse de uma planilha 

eletrônica33 contendo os valores das principais informações contábeis de seis empresas do 

setor de papel e celulose, calculasse individualmente e com o auxílio de computadores 

disponíveis em laboratório de informática, os crescimentos ocorridos em cada parâmetro 

indicado para três diferentes períodos de tempo em cada uma das empresas para posterior 

ordenação. 

 

Às pessoas do outro grupo foi solicitada exatamente a mesma tarefa executada no mesmo 

local e com iguais recursos. A única diferença é que as pessoas deste segundo grupo 

receberam uma noção anterior do conceito de análise referencial e trabalharam com a planilha 

eletrônica contendo as informações contábeis em termos de análise referencial34 ao contrário 

do primeiro grupo que recebeu as informações em valores monetários. 

 

A rigor os dois grupos deveriam chegar aos mesmos resultados finais quanto às variações dos 

principais parâmetros contábeis e com relação à ordenação crescente das empresas em função 

dos parâmetros em cada um dos três períodos. Os modelos de planilhas distribuídos em cada 

um dos grupos encontram-se em apêndice ao final. 

 

O que se pretendia investigar, de fato, era se haveria diferenças no tempo médio de execução 

da tarefa de cada grupo e quanto à segurança que cada um dos grupos tivesse quanto aos 

resultados após realizar uma série de cálculos e operações tão extensa. 

 

Para que fosse possível mensurar tempos utilizou-se o expediente de calcular o tempo 

individual que cada participante despendeu por diferença entre horário de término e início do 

                                                 
33 Modelo de planilha para processamento das informações contábeis em valores monetários está no apêndice 15. 
34 Modelo de planilha para processamento com base na análise referencial encontra-se no apêndice 16. 
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trabalho apontado na planilha e calculado eletronicamente. Para efeito de comparação entre os 

grupos foram utilizados os tempos médios de cada grupo. 

 

Quanto ao grau de confiança em relação aos resultados obtidos havia, no final da própria 

planilha, uma consulta ao participante em que ele poderia optar em se classificar desde muito 

inseguro até muito seguro. Inseguro, nem seguro nem inseguro, e seguro eram as 

classificações entre os dois extremos.  

 

Para que pudesse haver comparação entre os grupos de alunos estabeleceu-se o índice de 

confiança como sendo a soma dos percentuais dos que se sentiram seguros e muito seguros 

quanto aos resultados finais. 

 

Coincidentemente ambos os grupos terminaram cada qual com 12 elementos. Ainda que o 

grupo que trabalhou de modo convencional tivesse iniciado com 16 alunos e o grupo que 

trabalhou com a análise referencial começasse com 15 alunos, alguns por diversos motivos, 

incluindo dificuldades com o aplicativo, desistiram. 

 

O tamanho da amostra que foi possível obter é menor do que seria o ideal para que fosse 

estatisticamente válida. Os resultados finais estão, portanto, comprometidos do ponto de vista 

científico e devem ser entendidos apenas como indícios e exemplo de metodologia aplicável 

para alcançá-los. 

 

O resultado individual do tempo demandado por aluno para executar a tarefa em cada um dos 

grupos e as médias de tempo dos grupos encontram-se na tabela 68. 
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Tabela 68 - Mensurações de tempo nos dois grupos pesquisados 

GRUPO 1 (abordagem tradicional) GRUPO 2 (com análise referencial)

Aluno tempo Aluno tempo
1 53 1 46
2 58 2 37
3 56 3 47
4 43 4 26
5 44 5 28
6 43 6 46
7 31 7 46
8 29 8 54
9 26 9 56
10 42 10 44
11 40 11 39
12 46 12 46

Média 42,6 Média 42,9

 

 

Observa-se que os tempos médios nos dois grupos são muito próximos, o que leva a concluir 

que o processamento anterior dos dados contábeis em termos de análise referencial não 

oferece vantagem no tocante à velocidade de execução da tarefa. Tal vantagem poderia 

ocorrer em caso de processamento manual dos dados, mas mediante o uso do aplicativo 

Excel, a pesquisa indica que inexiste diferença. Rejeita-se, pois, a hipótese de que a análise 

referencial facilita o processamento das informações. 

 

A tabela 69 destaca as respostas dos alunos de ambos os grupos em relação ao grau de 

segurança quanto aos resultados individuais alcançados nas tarefas que lhes foram atribuídas. 
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Tabela 69 - Nível de segurança nas respostas dos dois grupos pesquisados 

GRUPO 1 (abordagem tradicional) GRUPO 2 (com análise referencial)

Aluno segurança Aluno segurança
1 0 1 2
2 -1 2 1
3 1 3 2
4 2 4 1
5 -1 5 2
6 2 6 1
7 1 7 1
8 2 8 2
9 2 9 2
10 -1 10 1
11 1 11 1
12 2 12 1

Soma 10 Soma 17

muito inseguro (-2) 0% muito inseguro (-2) 0%
inseguro (-1) 25% inseguro (-1) 0%
nem inseguro nem seguro (0) 8% nem inseguro nem seguro (0) 0%
seguro (1) 25% seguro (1) 58%
muito seguro (2) 42% muito seguro (2) 42%

seguro + muito seguro (1) + (2) 67% seguro + muito seguro (1) + (2) 100%

 

 

A tabela 69 também divide as várias respostas quanto ao nível de segurança que as pessoas 

sentiram em relação aos resultados obtidos. Constata-se que, no grupo que trabalhou com a 

análise referencial, todos sentiram segurança em relação aos resultados finais.  

 

No grupo que trabalhou com valores monetários, o nível se segurança ficou em 2/3. Na 

comparação da soma de pontos, numa escala com mínimo de – 24 e máximo de + 24, o grupo 

que trabalhou com análise referencial obteve + 17 pontos frente os + 10 pontos obtidos pelo 

grupo que trabalhou com os valores monetários.  

 

Com base na pesquisa e com as limitações nela implícitas, se aceita a hipótese de que a 

análise referencial contribui para um melhor entendimento e para confirmação dos 

resultados finais de trabalhos de maior profundidade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A análise de demonstrações contábeis tem importante papel nos processos decisórios de 

diversos agentes econômicos externos às organizações para as quais são elaboradas as 

demonstrações. Ainda que existam outros fatores importantes, a análise de demonstrações 

contábeis tem se destacado entre os meios objetivos de apoio a decisões nas organizações bem 

administradas. 

 

A análise de demonstrações contábeis compreende uma série de técnicas que auxiliam os 

analistas a inferirem acerca dos diversos aspectos de interesse das empresas avaliadas. Não 

há, portanto, exatidão envolvida nas conclusões de um analista. 

 

As conclusões de um processo de análise são função da quantidade e qualidade das 

informações, das técnicas de análise empregadas e do foco do estudo, ou seja, da necessidade 

do usuário da análise.  

 

Enfim, há diversos usuários para a análise de balanços e, dependendo das questões que cada 

um deles tenha como mais importantes, mudam os elementos de análise ou sua relevância e 

algumas técnicas podem se revelar melhores que outras para atendimento das necessidades 

específicas. 

 

Por isso, não há unanimidade acerca de quais são as melhores técnicas de análise; as 

preferências variam tanto em função das necessidades particulares de grupos de analistas 

como também por aspectos mais subjetivos que podem levar analistas que atendem a usuários 

de mesmos interesses a terem diferenças quanto às suas técnicas prediletas. 

 

Existem diversas técnicas de análise, com algumas mais focadas em determinados fatores de 

avaliação e outras mais genéricas que visam a conclusões globais sobre as empresas 

estudadas. Várias das técnicas são complementares e por isso podem ser utilizadas 

simultaneamente. 
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Cabe ao analista e principalmente à instituição ou grupo usuário da análise definir seu modelo 

próprio de análise. Essa definição garante a uniformidade e coerência nas decisões tomadas 

ou encaminhadas por diferentes analistas.  

 

Na definição do modelo de análise é imprescindível priorizar os aspectos cruciais a serem 

avaliados nas empresas e as crenças e demais particularidades do usuário. Devido a isso, 

dificilmente um único modelo atenda com a mesma eficácia dois usuários diferentes, mesmo 

que tenham idênticos interesses. O ideal é formular um modelo específico que atenda a 

contento a necessidade de cada usuário. 

 

Mesmo existindo tantas técnicas e possibilidades para elaboração de modelos de análise que 

sejam passíveis de utilização em processos decisórios externos às empresas avaliadas, 

percebeu-se, neste trabalho, que, de modo geral, as técnicas de análise tendem a focalizar uma 

só espécie de demonstração ou período por vez ou ainda pontos específicos das 

demonstrações. 

 

Em outras palavras, inexiste até aqui uma técnica difundida de análise capaz de integrar 

demonstrações diferentes e de períodos variados. A proposta deste trabalho é exatamente 

verificar a hipótese de existir uma técnica de análise válida que ofereça essa possibilidade aos 

vários usuários da análise de demonstrações contábeis e em particular àqueles que têm 

horizonte de longo prazo. 

 

A análise referencial se consubstanciou nessa proposta e ela tem por objetivo a completa 

integração de todas as demonstrações contábeis da empresa analisada e dos vários períodos 

considerados na análise. Isto é possível, em função de a técnica não comprometer a proporção 

existente entre os valores monetários pertinentes a cada uma das demonstrações incluídas. 

 

A manutenção dos valores relativos entre todos os valores monetários submetidos à análise 

referencial ocorre pela existência de uma única base à qual todos os valores envolvidos são 

comparados. A base única age com o efeito de uma constante matemática, preservando a 

proporcionalidade entre os diversos valores componentes de cada uma das demonstrações 

contábeis inseridas na análise. 
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A base única da análise referencial é o último ativo total, pois expressa o volume total de 

recursos à disposição da empresa no momento mais recente possível. Reflete o total dos 

recursos tanto obtidos como aplicados.  É uma medida única, pois permite que haja, por parte 

do analista, uma sensibilidade da importância de qualquer conta, independentemente da 

demonstração ou da época a que pertença. Na análise referencial a conta é sempre expressa 

como número de pontos do último ativo total, que é a base 100. 

 

Com relação à base é importante destacar, ainda, que o fato de valer-se do valor mais recente 

entre os vários possíveis também contribui para aumentar a sensibilidade do analista em 

relação à importância relativa de cada conta comparada, pois está confrontando com valores 

correntes aos quais está plenamente familiarizado. 

 

Ao ser concebida desta maneira, a análise referencial parece ter potencial para facilitar a 

comparação entre empresas diferentes, elaborar trabalhos setoriais e viabilizar a construção e 

processamento de estudos de longo prazo. 

 

Todavia, para que se pudesse fazer essa afirmação com maior convicção foi fundamental não 

só buscar algumas aplicações empíricas, mas principalmente formular uma pesquisa junto a 

usuários de análise de demonstrações contábeis quanto à validade e utilidade da análise 

referencial.  

 

Uma pesquisa experimental para verificar a eficácia da análise referencial como facilitadora 

do processamento de dados e compreensão de resultados de estudos de maior profundidade 

também foi realizada. 

 

Para mostrar algumas possibilidades de aplicação da análise referencial, como facilitadora de 

estudos mais avançados em análise, foram desenvolvidos no trabalho dois estudos, cada um 

dos quais com propósitos específicos. 

 

O primeiro estudo aplica a análise referencial como forma de avaliar quais foram, entre as 

estudadas, as companhias mais bem sucedidas no setor de papel e celulose no período de 1996 

a 2002. A partir de um modelo que adotou as variáveis mais utilizadas para verificar porte 

empresarial, a análise referencial foi utilizada para gerar os dados necessários ao 

processamento que apurou o resultado final da pesquisa. 
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O segundo estudo teve como objetivo ampliar as fronteiras da análise referencial, 

promovendo sua utilização em variáveis não relacionadas a demonstrativos contábeis. No 

estudo, o conceito de análise referencial foi adaptado para séries de preços de ações. A partir 

de séries com informações contábeis e séries de preços de ações das mesmas companhias em 

vários períodos foi possível verificar a eventual correlação entre cada uma das variáveis 

contábeis e os preços das ações. 

 

A base conceitual e os dois estudos realizados no trabalho são um passo importante para 

verificar a validade e a flexibilidade da análise referencial como instrumento facilitador de 

estudos de análise de longo prazo, mas não são suficientes. 

 

Uma pesquisa de opinião junto a usuários de análise de demonstrações contábeis foi realizada 

para ter-se uma percepção de sua avaliação em relação à validade e utilidade da análise 

referencial.  

 

Todo esforço foi feito para atingir uma amostragem que pudesse ser considerada 

representativa, ainda que houvesse grande dificuldade em determinar a população. Buscou-se 

auxílio através de contatos com responsáveis por departamentos de análise de diversas 

instituições e até mesmo de dirigentes de associações de profissionais de investimentos. 

 

Em cerca de 3 meses foi possível atingir o objetivo mínimo que era obter 50 questionários 

respondidos. Os questionários foram preparados de modo bastante objetivo, com um pequeno 

número de questões fechadas e apenas uma aberta, justamente para maximizar o retorno. Eles 

também foram submetidos a pré-teste para que fossem evitados problemas como falhas de 

interpretação ou existência de questões sem alternativa válida para resposta. 

 

Os resultados finais da pesquisa de campo validaram a análise referencial, ainda que seja 

necessário observar-se que as condições de obtenção da amostragem não tenham observado 

rigorosamente procedimentos estatísticos de obtenção e tamanho da amostra e aleatoriedade. 

Assim, pode-se dizer que há indícios de aprovação da validade e utilidade da análise 

referencial por parte dos agentes de mercado que lidam diretamente com o assunto. 
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A pesquisa experimental com dois grupos de alunos de pós-graduação conduziu à conclusão 

de que a análise referencial não oferecia vantagem em termos de facilitar os trabalhos de 

processamento de dados em trabalhos mais avançados. Contudo, quando se objetivou verificar 

a utilidade da análise referencial no sentido de elucidar e facilitar o entendimento de 

resultados finais de trabalhos mais avançados, a resposta foi positiva. 

 

Em suma, as pesquisas de campo e experimental são indícios de que a análise referencial é 

uma técnica válida e pode ser útil para complementar processos de análise e facilitar a 

compreensão de estudos mais avançados. Todavia, a efetiva contribuição da técnica somente 

poderá ser atestada após um trabalho de divulgação e de seu eventual aproveitamento em 

processos decisórios de usuários de análise de balanços. 
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GLOSSÁRIO 

 

Ações: Frações mínimas representativas do capital social de sociedades constituídas por 
ações. 
 

Bonificações: Recebimento, a título gratuito, de novas ações em proporções previamente 
estabelecidas aos titulares de ações em função de aumento de capital com uso de reservas. 
 

Cisões: Operações de reestruturação societária em que se criam duas ou mais empresas a 
partir de uma empresa originária que tem suas operações reduzidas ou até mesmo deixa de 
existir. 
 

Companhias abertas: Sociedades constituídas sob a forma de sociedades por ações e 
autorizadas a terem seus valores mobiliários (ações e debêntures, principalmente) distribuídos 
e negociados em bolsas de valores ou mercado de balcão. 
 
Crédito: é o instrumento que, numa transação comercial, permite ao comprador receber 
imediatamente um bem ou serviço adquirido, sem o simultâneo pagamento. Este ocorrerá em 
momento(s) futuro(s) estipulado(s) entre as partes e a transação pode envolver apenas 
dinheiro, que deverá ser devolvido ao agente financeiro com juros nos termos acordados. 
 

Desdobramentos: Expansão da quantidade de ações de uma companhia por multiplicação da 
antiga base acionária por um determinado número de vezes, sem que haja aumento de capital. 
 

Dividendos: Valor em dinheiro atribuído aos titulares de ações calculável sobre os lucros 
líquidos, servindo como remuneração pelo capital investido e representado pelas ações. 
Referem-se aos lucros distribuídos. 
 

Documentos primários: São aqueles coletados em primeira mão, como: pesquisa de campo, 
testemunho oral, depoimentos, entrevistas, questionários e laboratórios. 
 

Documentos secundários: São relatórios, livros, revistas, jornais e outras fontes impressas, 
magnéticas ou eletrônicas. 
 

Documentos terciários: São documentos citados por outras pessoas. 
 

Estrutura: Refere-se à adequada distribuição entre os recursos obtidos e aplicados pelas 
empresas. É avaliada através de índices de endividamento e imobilização. 
 

Fusões: Operações de reestruturação societária em que se cria uma nova empresa a partir de 
empresas que se unem e deixam de existir individualmente. 
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Globalização: É o efeito conjugado das diversas economias do planeta. No caso específico do 
texto, refere-se à necessidade de os analistas acompanharem as várias economias do mundo e 
seus efeitos no mercado local. 
 

Incorporações: Operações de reestruturação societária em que uma empresa já existente 
absorve outra(s) empresa(s) de modo que, a partir da operação, somente a incorporadora 
exista. A(s) empresa(s) incorporada(s) deixa(m) de existir. 
 
Liquidez: É a capacidade de uma empresa (entidade) pagar suas dívidas e, portanto, está 
diretamente associada à situação financeira. Pode ser mensurada em termos amplos (liquidez 
geral) e a curto prazo (liquidez corrente e liquidez seca). 
 

Privatização: Considera-se privatização a transferência do controle acionário de empresas do 
estado para a iniciativa privada e também a transferência para a iniciativa privada da execução 
de serviços públicos explorados pela União. Para um completo entendimento do processo de 
privatização e sua evolução na década de 1990, ver Andrezo e Lima (2001, p. 204-208). 
 

Proventos: Direitos de ações. Basicamente são subscrições, bonificações, desdobramentos ou 
dividendos. 
 

Reciprocidade: Refere-se aos negócios que a empresa pesquisada realize com quem esteja 
estudando conceder-lhe crédito ou outros fatores que, de alguma forma, lhes sejam 
vantajosos. Se a empresa possui aplicações financeiras ou possui títulos em cobrança na 
instituição financeira em que pleiteia crédito está lhe oferecendo reciprocidade. 
 

Rentabilidade: É a relação entre o resultado líquido do período obtido pela empresa e uma 
base com que faça sentido avaliar, como é o caso de vendas líquidas e patrimônio líquido. 
 

Restrições de crédito: São informações públicas obtidas junto a cartórios e outros órgãos de 
proteção ao crédito indicando comportamento inadequado por parte da pessoa, física ou 
jurídica, pesquisada. Protestos, ações executivas, cheques devolvidos, concordata e falência 
são algumas das ocorrências que podem existir. 
 

Subscrições: São aumentos de capital, normalmente em dinheiro, em que antigos acionistas 
adquirem novas ações em determinado percentual, exercendo seu direito de preferência para 
subscrever as novas ações ao preço estabelecido, mantendo suas participações na sociedade. 
Os direitos de subscrição podem ser transferidos gratuitamente ou alienados caso o titular das 
ações não se interesse em subscrevê-las, de modo a viabilizar o aumento de capital. 
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APÊNDICE 1 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CIA. ARACRUZ DE 1996 A 2002 

 

ARACRUZ  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 1.059.000 230.566 1.241.269 1.203.610 1.157.918 1.469.156 1.791.130

Disponivel e Inv CP 791.000 30.965 183.539 559.223 45.197 60.346 102.337

Creditos Comerciais CP 64.000 66.825 112.140 194.155 338.716 333.187 604.155

Estoques 91.000 91.261 96.656 100.789 127.967 129.672 202.941

Outros Ativos CP 113.000 41.515 848.934 349.443 646.038 945.951 881.697

Realizavel LP 126.000 1.011.818 337.381 359.391 186.279 295.245 300.066

Permanente 2.644.000 2.741.857 2.594.907 2.370.567 2.594.880 3.375.287 3.841.703

Inv em Subsid e Outros 0 366 366 366 13.031 15.031 13.312

Imobilizado 2.592.000 2.665.898 2.531.728 2.319.013 2.477.552 3.259.347 3.734.118

Diferido 52.000 75.593 62.813 51.188 104.297 100.909 94.273

Ativo Total 3.829.000 3.984.241 4.173.557 3.933.568 3.939.077 5.139.688 5.932.899

Passivo Circulante 734.000 843.814 1.069.978 1.009.155 778.749 1.183.899 1.146.247

Financiamento CP 605.000 749.653 992.286 847.360 532.297 770.450 692.950

Fornecedores CP 74.000 45.711 25.203 37.855 58.217 135.395 166.717

Impostos a Pagar CP 9.000 2.864 3.638 15.759 30.122 76.103 14.542

Dividendos a Pagar CP 27.000 28.247 340 391 534 763 1.016

Outros Passivos CP 19.000 17.339 48.511 107.790 157.579 201.188 271.022

Exigivel LP 790.000 852.660 933.392 775.516 752.483 1.517.348 2.591.335

Participações Minoritárias 0 2.498 504 576 607 638 669

Patrimonio Liquido 2.305.000 2.285.269 2.169.683 2.148.321 2.407.238 2.437.803 2.194.648

Capital Social 1.854.000 1.854.507 1.854.507 1.854.507 1.854.507 1.854.507 1.854.507

Reservas de Capital 1.000 104 0 0 0 0 0

Reserva de Lucros 460.000 437.941 318.942 324.016 581.183 600.623 405.865

Lucros Acumulados -10.000 -7.283 -3.766 -30.202 -28.452 -17.327 -65.724

Passivo e Patrimonio Liq 3.829.000 3.984.241 4.173.557 3.933.568 3.939.077 5.139.688 5.932.899

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 493.000 536.826 535.984 989.748 1.342.348 1.350.986 2.033.642

Lucro Bruto 101.000 136.167 109.709 527.369 793.214 552.241 973.056

Despesas com Vendas 38.000 39.273 40.602 60.062 52.002 54.059 95.963

Despesas Administrativ 51.000 54.832 56.304 54.058 62.333 50.739 70.948

Lucro antes de Juros 12.000 42.062 12.803 413.249 678.879 447.443 806.145

Resultado Financeiro 30.000 -9.737 -87.615 -314.213 -61.974 -96.370 -685.392

Outras Rec Desp Operac 3.000 -2.943 -17.733 -9.898 -13.033 -35.773 -197.395

Equivalenc Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional 45.000 29.382 -92.545 89.138 603.872 315.300 -76.642

Resultado nao Operac -4.000 -10.169 -20.891 -11.894 -8.787 -16.248 -5.502

LAIR 41.000 19.213 -113.436 77.244 595.085 299.052 -82.144

Lucro Liquido 47.000 15.305 -70.989 68.088 454.608 210.574 12.110

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 505.000 609.701 1.312.846 922.860 1.084.420 1.679.111 2.185.372

Das Operacoes 230.000 250.882 40.517 714.288 864.786 591.520 1.205.953

Lucro Liquido 47.000 17.909 -70.989 68.088 454.608 210.574 12.110

Itens q nao Afet CapCir 183.000 232.973 111.506 646.200 410.178 380.946 1.193.843

Integraliz de Capital 0 0 0 0 0 0 0

De Terceiros 275.000 358.819 1.272.329 208.572 219.634 1.087.591 979.419

Tot Recurs Aplicados 541.000 1.548.240 528.307 899.696 899.706 1.773.023 1.825.746  
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 APÊNDICE 2 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CIA. BAHIA SUL DE 1996 A 2002 

 
BAHIA SUL  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 278.376 134.133 157.353 259.604 322.447 593.056 1.191.208

Disponivel e Inv CP 144.133 9.219 9.574 89.467 137.243 341.723 302.263

Creditos Comerciais CP 54.366 58.955 81.303 103.833 93.228 117.188 179.749

Estoques 62.644 55.529 61.197 63.487 80.329 86.192 104.014

Outros Ativos CP 17.233 10.430 5.279 2.817 11.647 47.953 605.182

Realizavel LP 18.978 18.799 43.966 209.045 220.619 216.011 189.960

Permanente 2.086.986 1.983.456 1.935.971 1.879.638 1.870.222 2.169.604 2.032.584

Inv em Subsid e Outros 0 0 0 0 0 290.612 1.240

Imobilizado 2.056.890 1.958.748 1.916.649 1.851.628 1.849.098 1.862.183 2.014.513

Diferido 30.096 24.708 19.322 28.010 21.124 16.809 16.831
Ativo Total 2.384.340 2.136.388 2.137.290 2.348.287 2.413.288 2.978.671 3.413.752

Passivo Circulante 432.718 509.311 432.993 535.685 452.950 775.075 646.744

Financiamento CP 373.848 436.968 319.308 451.327 343.324 642.504 453.554

Debentures CP 1.559 1.675 58.333 2.684 1.467 0 0

Fornecedores CP 9.362 11.828 12.613 21.771 21.274 26.807 37.252

Impostos a Pagar CP 1.351 1.016 882 2.502 3.663 5.653 5.836

Dividendos a Pagar CP 0 0 0 0 15.799 11.070 43.744

Outros Passivos CP 46.598 57.824 41.857 57.401 67.423 89.041 106.358

Exigivel LP 807.024 665.637 612.845 585.895 553.622 705.629 1.141.044

Participações Minoritárias 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio Liquido 1.144.598 961.440 1.091.452 1.226.707 1.406.716 1.497.967 1.625.964

Capital Social 1.193.910 1.197.958 1.428.284 1.543.284 1.236.609 1.238.024 1.238.024

Reservas de Capital 68.325 0 0 0 66.740 91.783 91.783

Reserva de Lucros 0 0 0 0 118.825 175.591 315.782

Lucros Acumulados -117.637 -236.518 -336.832 -316.577 -15.458 -7.431 -19.625

Passivo e Patrimonio Liq 2.384.340 2.136.388 2.137.290 2.348.287 2.413.288 2.978.671 3.413.752

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 307.011 346.624 333.937 586.685 734.260 774.410 915.909

Lucro Bruto 52.504 96.749 78.224 274.951 412.543 363.494 459.690

Despesas com Vendas 22.902 25.922 24.189 30.985 28.596 35.388 32.127

Despesas Administrativ 41.402 33.142 23.177 28.199 38.641 49.408 44.346

Lucro antes de Juros -11.800 37.685 30.858 215.767 345.306 278.698 383.217

Resultado Financeiro -162.850 -166.398 -159.117 -361.885 -140.372 -174.457 -219.665

Outras Rec Desp Operac 5.774 -4.733 3.253 2.627 4.901 5.805 6.582

Lucro Operacional -168.876 -133.446 -125.006 -143.491 209.835 110.046 170.134

Resultado nao Operac 469 -125 -589 -568 -199 -4.888 31

LAIR -168.407 -133.571 -125.595 -144.059 209.636 105.158 170.165

Lucro Liquido -156.812 -128.277 -116.860 20.255 215.206 107.115 171.736

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 329.732 51.699 470.263 217.343 419.056 587.434 1.201.015

Das Operacoes -30.284 -6.245 4.693 78.425 320.170 258.319 359.041

Lucro Liquido -156.812 -128.277 -116.860 20.255 215.206 107.115 171.736

Itens q nao Afet CapCir 126.528 122.032 121.553 58.170 104.964 151.204 187.305

Integraliz de Capital 0 4.048 230.326 115.000 761 1.415 0

De Terceiros 360.016 53.896 235.244 23.918 98.125 327.700 841.974

Tot Recurs Aplicados 173.203 272.535 370.725 217.784 273.478 638.950 498.553  
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 APÊNDICE 3 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CIA. KLABIN DE 1996 A 2002 

 
KLABIN  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 551.207 589.813 572.670 790.667 832.036 738.574 1.021.844

Disponivel e Inv CP 180.465 163.329 167.564 280.699 151.852 68.039 119.823

Creditos Comerciais CP 163.047 178.558 158.195 246.073 301.305 286.604 473.035

Estoques 148.379 154.231 139.109 170.492 236.230 241.095 291.805

Outros Ativos CP 59.316 93.695 107.802 93.403 142.649 142.836 137.181

Realizavel LP 104.248 143.055 176.315 167.518 211.570 311.262 480.342

Permanente 2.042.979 2.109.988 2.029.616 2.231.181 3.312.913 3.385.076 3.243.741

Inv em Subsid e Outros 57.211 61.070 52.950 74.457 609.193 93.302 70.225

Imobilizado 1.859.590 1.934.999 1.870.133 2.031.483 2.578.416 2.927.085 2.921.101

Diferido 126.178 113.919 106.533 125.241 125.304 364.689 252.415

Ativo Total 2.698.434 2.842.856 2.778.601 3.189.366 4.356.519 4.434.912 4.745.927

Passivo Circulante 344.683 432.010 637.813 631.863 1.247.717 1.469.989 2.031.405

Financiamento CP 229.467 327.562 514.482 407.857 952.094 1.126.685 1.135.431

Debentures CP 0 0 0 4.515 2.822 1.995 482.705

Fornecedores CP 52.590 44.250 61.154 110.132 157.956 157.720 231.842

Impostos a Pagar CP 20.770 17.433 16.106 24.802 59.136 51.895 36.298

Dividendos a Pagar CP 9.379 2.603 0 13.998 0 30.000 0

Outros Passivos CP 32.477 40.162 46.071 70.559 75.709 101.694 145.129

Exigivel LP 807.894 899.997 731.544 1.302.709 1.798.051 1.606.044 1.566.618

Participações Minoritárias 291.130 282.934 224.266 237.673 82.399 70.906 64.338

Patrimonio Liquido 1.254.727 1.227.915 1.184.978 1.017.121 1.228.352 1.287.973 1.083.566

Capital Social 605.065 605.065 605.065 605.065 928.444 800.000 800.000

Reservas de Capital 106.814 107.919 108.647 109.177 111.604 205.430 193.632

Reservas de Reavaliacao 141.301 118.193 109.927 106.810 102.989 96.309 93.799

Reserva de Lucros 401.547 396.738 361.339 196.069 85.315 186.234 -3.865

Lucros Acumulados 0 0 0 0 0 0 0

Passivo e Patrimonio Liq 2.698.434 2.842.856 2.778.601 3.189.366 4.356.519 4.434.912 4.745.927

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 1.122.408 1.153.078 1.105.835 1.481.899 1.884.092 761.845 2.814.044

Lucro Bruto 338.043 322.151 290.982 596.052 818.719 347.721 1.265.255

Despesas com Vendas 117.574 143.064 148.158 163.695 202.213 103.056 384.624

Despesas Administrativ 108.416 111.009 113.024 116.704 155.890 55.526 167.810

Lucro antes de Juros 112.053 68.078 29.800 315.653 460.616 189.139 712.821

Resultado Financeiro -88.324 -89.224 -156.719 -456.922 -351.704 -34.748 -967.165

Outras Rec Desp Operac 24.393 3.586 3.432 -3.554 1.484 -17.723 -61.355

Equivalenc Patrimonial 0 0 0 0 0 -1.639 -439

Lucro Operacional 48.122 -17.560 -123.487 -144.823 110.396 135.029 -316.138

Resultado nao Operac 434 835 54.188 -4.454 9.077 3.607 -12.016

LAIR 48.556 -16.725 -69.299 -149.277 119.473 138.636 -328.154

Lucro Liquido 35.367 -4.112 -34.229 -116.464 13.735 78.610 -208.296

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 565.279 598.799 403.488 870.965 1.792.047 -46.387 993.196

Das Operacoes 207.096 215.028 151.665 233.696 301.123 179.800 157.404

Lucro Liquido 35.367 -4.112 -34.229 -116.464 13.735 78.610 -208.296

Itens q nao Afet CapCir 171.729 219.140 185.894 350.160 287.388 101.190 365.700

Integraliz de Capital 0 -8.168 40.238 30.302 367.747 254 2.754  
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 APÊNDICE 4 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CIA. RIPASA DE 1996 A 2002 

 
RIPASA  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 117.755 197.107 174.649 237.692 304.281 496.376 462.883

Disponivel e Inv CP 31.617 86.415 47.742 57.987 82.694 241.952 122.406

Creditos Comerciais CP 28.869 44.604 53.281 85.694 127.731 150.548 172.752

Estoques 48.375 55.055 58.991 65.974 77.605 79.338 117.754

Outros Ativos CP 8.894 11.033 14.635 28.037 16.251 24.538 49.971

Realizavel LP 25.665 27.646 23.270 60.547 51.988 51.245 99.056

Permanente 818.831 766.857 748.108 755.839 733.099 902.153 1.510.662

Inv em Subsid e Outros 1.743 1.738 1.738 485 708 1.798 2.892

Imobilizado 811.143 763.211 742.859 717.783 707.437 886.289 1.486.639

Diferido 5.945 1.908 3.511 37.571 24.954 14.066 21.131

Ativo Total 962.251 991.610 946.027 1.054.078 1.089.368 1.449.774 2.072.601

Passivo Circulante 182.176 210.824 182.495 214.284 147.324 190.701 403.741

Financiamento CP 132.542 81.370 82.851 81.872 48.384 91.196 233.647

Debentures CP 1.859 72.505 2.694 23.114 16.827 0 0

Fornecedores CP 28.319 27.058 53.342 41.580 47.882 62.907 104.409

Impostos a Pagar CP 1.738 0 10.936 21.459 10.497 12.495 16.960

Dividendos a Pagar CP 0 0 0 27.467 4.279 0 15.178

Outros Passivos CP 17.718 29.891 32.672 18.792 19.455 24.103 33.547

Exigivel LP 138.329 171.212 204.094 226.634 157.524 400.937 747.509

Participações Minoritárias 1.101 811 145 818 1.556 2.418 3.153

Patrimonio Liquido 640.645 608.763 559.293 612.342 782.964 855.718 918.198

Capital Social 538.729 538.729 538.729 540.668 634.797 634.797 634.797

Reservas de Reavaliacao 74.237 62.725 55.034 48.550 41.573 36.570 24.228

Reserva de Lucros 23.771 7.309 0 2.301 7.839 13.345 17.980

Lucros Acumulados 3.908 0 -34.470 20.823 98.755 171.006 241.193

Passivo e Patrimonio Liq 962.251 991.610 946.027 1.054.078 1.089.368 1.449.774 2.072.601

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 351.758 367.878 405.805 562.812 747.923 805.198 928.813

Lucro Bruto 83.278 99.607 112.190 233.837 326.848 335.250 348.096

Despesas com Vendas 39.904 46.270 52.570 57.091 65.120 98.710 105.271

Despesas Administrativ 43.438 39.760 45.381 46.353 56.041 58.384 71.031

Lucro antes de Juros -64 13.577 14.239 130.393 205.687 178.156 171.794

Resultado Financeiro -36.095 -41.008 -47.095 -47.520 -27.991 -19.485 -28.216

Outras Rec Desp Operac -6.913 2.277 -14.929 -15.170 -19.435 -13.932 -20.837

Lucro Operacional -43.072 -25.154 -47.785 67.703 158.261 144.739 122.741

Resultado nao Operac -22 -7.002 -2.351 -186 -3.459 -4.779 -262

LAIR -43.094 -32.156 -50.136 67.517 154.802 139.960 122.479

Lucro Liquido -39.358 -31.882 -49.469 79.616 109.482 110.719 93.174

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 58.432 177.805 110.793 195.549 402.196 505.219 696.412

Das Operacoes 31.309 55.819 12.751 173.036 199.458 214.654 254.020

Lucro Liquido -39.358 -31.882 -49.469 79.616 109.482 110.719 93.174

Itens q nao Afet CapCir 70.667 87.701 62.220 93.420 89.976 103.935 160.846

Integraliz de Capital 0 0 0 0 0 0 0

De Terceiros 27.123 121.986 98.042 22.513 202.738 290.565 442.392

Tot Recurs Aplicados 81.705 127.101 104.922 164.295 268.647 356.501 942.945  
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 APÊNDICE 5 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CIA. SUZANO DE 1996 A 2002 

 

SUZANO  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 1.023.430 763.221 644.507 1.007.476 1.697.364 1.554.400 2.765.093

Disponivel e Inv CP 506.255 273.371 137.378 381.405 1.007.135 912.218 1.342.062

Creditos Comerciais CP 219.482 223.885 250.063 349.167 348.041 325.671 968.174

Estoques 205.142 178.576 163.997 190.262 235.446 231.080 289.133

Outros Ativos CP 92.551 87.389 93.069 86.642 106.742 85.431 165.724

Realizavel LP 205.656 175.982 174.352 209.259 241.357 254.770 320.371

Permanente 3.842.334 2.383.990 2.593.784 2.239.507 2.003.003 3.105.834 3.136.977

Inv em Subsid e Outros 188.175 131.605 100.714 95.036 77.933 310.100 27.483

Imobilizado 3.521.748 2.153.499 2.396.239 2.055.303 1.835.271 2.534.161 2.720.140

Diferido 132.411 98.886 96.831 89.168 89.799 261.573 389.354

Ativo Total 5.071.420 3.323.193 3.412.643 3.456.242 3.941.724 4.915.004 6.222.441

Passivo Circulante 867.829 619.597 819.350 751.447 825.523 1.288.869 2.194.173

Financiamento CP 653.114 401.463 583.485 427.750 478.760 986.127 1.254.449

Debentures CP 0 44.477 30.118 81.679 65.342 11.696 0

Fornecedores CP 77.780 72.993 110.110 109.423 135.921 96.106 91.184

Impostos a Pagar CP 49.735 32.496 29.721 16.714 16.597 9.618 13.895

Dividendos a Pagar CP 4.477 7.739 2.185 29.978 30.005 50.320 70.228

Outros Passivos CP 82.723 60.429 63.731 85.903 98.898 135.002 764.417

Exigivel LP 1.570.020 896.024 950.378 973.289 954.500 1.933.364 2.173.966

Participações Minoritárias 1.190.984 391.976 277.137 290.502 312.312 409.429 99.343

Patrimonio Liquido 1.442.587 1.415.596 1.365.778 1.441.004 1.849.389 1.283.342 1.754.959

Capital Social 594.341 672.000 672.000 672.000 672.000 53.945 1.137.737

Reservas de Capital 47.161 20.376 20.773 20.773 23.774 23.774 26.741

Reservas de Reavaliacao 173.663 153.443 129.684 114.424 62.237 54.141 41.719

Reserva de Lucros 627.422 569.777 543.321 633.807 1.091.378 1.151.482 548.762

Passivo e Patrimonio Liq 5.071.420 3.323.193 3.412.643 3.456.242 3.941.724 4.915.004 6.222.441

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 1.604.817 1.384.870 1.378.784 1.994.319 2.500.684 2.694.261 2.068.415

Lucro Bruto 360.472 292.132 303.916 636.569 771.483 908.663 950.042

Despesas com Vendas 86.954 73.914 83.652 112.719 110.167 147.550 120.556

Despesas Administrativ 150.376 116.866 110.791 105.686 140.014 156.800 167.630

Lucro antes de Juros 123.142 101.352 109.473 418.164 521.302 604.313 661.856

Resultado Financeiro -202.982 -111.994 -169.324 -435.212 -126.391 -257.857 -771.593

Outras Rec Desp Operac 11.294 -22 -6.209 1.482 10.503 16.920 20.683

Equivalenc Patrimonial 4.843 10.429 7.814 -1.855 11.387 -20.174 -31.560

Lucro Operacional -63.703 -235 -58.246 -17.421 416.801 343.202 -120.614

Resultado nao Operac -7.259 -12.310 -13.538 90.366 261.893 -17.932 8.900

LAIR -70.962 -12.545 -71.784 72.945 678.694 325.270 -111.714

Lucro Liquido 6.831 4.641 -46.038 89.494 499.009 305.300 55.078

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 839.585 618.508 486.626 936.938 1.231.397 2.045.259 2.417.863

Das Operacoes 170.929 231.289 159.095 585.861 1.011.288 714.921 843.870

Lucro Liquido 6.831 8.836 -48.341 108.114 526.143 323.192 80.131

Itens q nao Afet CapCir 164.098 222.453 207.436 477.747 485.145 391.729 763.739

Integraliz de Capital 4.316 57.821 0 43.050 6.913 11.211 483.737

De Terceiros 664.340 329.398 327.531 308.027 213.196 1.319.127 1.090.256  
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 APÊNDICE 6 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CIA. VCP DE 1996 A 2002 

 
VCP (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 654.666 765.164 885.589 1.031.432 1.370.070 1.044.650 1.210.324

Disponivel e Inv CP 502.791 547.784 701.602 745.420 1.059.540 602.682 570.927

Creditos Comerciais CP 41.048 94.810 58.451 145.357 168.689 242.753 304.359

Estoques 82.002 94.826 93.819 106.366 126.483 143.447 223.434

Outros Ativos CP 28.825 27.744 31.717 34.289 15.358 55.768 111.604

Realizavel LP 63.551 78.678 75.586 191.891 34.765 777.580 1.552.101

Permanente 2.019.157 2.085.561 2.088.151 2.065.852 2.082.096 3.437.145 4.582.730

Inv em Subsid e Outros 220.998 211.288 198.082 186.232 149.824 958.508 966.798

Imobilizado 1.684.057 1.742.362 1.765.679 1.770.718 1.818.337 2.382.796 3.500.950

Diferido 114.102 131.911 124.390 108.902 113.935 95.841 114.982

Ativo Total 2.737.374 2.929.403 3.049.326 3.289.175 3.486.931 5.259.375 7.345.155

Passivo Circulante 315.844 269.018 263.748 332.189 380.266 1.194.628 1.373.480

Financiamento CP 205.775 186.098 176.620 175.855 183.110 903.418 964.917

Fornecedores CP 43.833 35.777 32.730 44.163 55.121 133.127 211.775

Impostos a Pagar CP 4.312 2.942 5.046 11.552 20.260 29.346 34.242

Dividendos a Pagar CP 20.000 10.000 10.000 40.615 88.463 92.000 98.693

Outros Passivos CP 41.924 34.201 39.352 60.004 33.312 36.737 63.853

Exigivel LP 520.943 754.662 919.537 971.571 788.219 1.462.607 3.175.461

Participações Minoritárias 11.449 11.411 10.645 0 0 0 83

Patrimonio Liquido 1.889.138 1.894.312 1.855.396 1.985.415 2.318.446 2.602.140 2.796.131

Capital Social 1.700.166 1.701.900 1.701.900 1.701.900 1.701.900 1.701.900 1.701.900

Reservas de Capital 1.722 0 0 6.479 46.820 46.820 50.086

Reservas de Reavaliacao 65.091 59.173 53.122 49.340 45.558 41.776 37.995

Reserva de Lucros 122.159 133.239 100.374 227.696 524.168 811.644 1.006.150

Passivo e Patrimonio Liq 2.737.374 2.929.403 3.049.326 3.289.175 3.486.931 5.259.375 7.345.155

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 619.458 684.152 730.793 1.122.569 1.436.981 1.554.184 2.061.391

Lucro Bruto 116.678 170.537 186.029 486.638 728.984 719.554 965.651

Despesas com Vendas 51.183 63.893 73.705 116.405 105.718 132.414 181.673

Despesas Administrativ 65.351 58.831 55.612 47.291 55.015 77.415 98.954

Lucro antes de Juros 144 47.813 56.712 322.942 568.251 509.725 685.024

Resultado Financeiro -202 -8.520 -40.560 -120.189 -106.148 28.597 -97.215

Outras Rec Desp Operac -1.318 6.047 1.078 -278 1.351 548 -32.192

Equivalenc Patrimonial 0 0 0 0 0 3.025 -103.629

Lucro Operacional -1.376 45.340 17.230 202.475 463.454 541.895 451.988

Resultado nao Operac -20.776 -14.542 -16.248 15.460 -44.096 -42.094 -72.828

LAIR -22.152 30.798 982 217.935 419.358 499.801 379.160

Lucro Liquido -21.979 17.412 -7.066 161.435 393.779 375.694 282.882

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 927.076 397.238 922.510 554.510 1.136.638 2.271.427 2.386.519

Das Operacoes 267.107 162.038 163.563 461.699 649.039 652.193 1.406.694

Lucro Liquido -21.979 17.412 -7.066 161.435 393.779 375.694 282.882

Itens q nao Afet CapCir 289.086 144.626 170.629 300.264 255.260 276.499 1.123.812

Integraliz de Capital 140.000 -37 0 -10.645 0 0 0

De Terceiros 519.969 235.237 758.947 103.456 487.599 1.619.234 979.825

Tot Recurs Aplicados 716.560 238.404 796.815 438.363 846.077 3.411.209 2.434.927  
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 APÊNDICE 7 

ANÁLISE REFERENCIAL APLICADA À CIA. ARACRUZ 

 
ARACRUZ  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 17,8 3,9 20,9 20,3 19,5 24,8 30,2

Disponivel e Inv CP 13,3 0,5 3,1 9,4 0,8 1,0 1,7

Creditos Comerciais CP 1,1 1,1 1,9 3,3 5,7 5,6 10,2

Estoques 1,5 1,5 1,6 1,7 2,2 2,2 3,4

Outros Ativos CP 1,9 0,7 14,3 5,9 10,9 15,9 14,9

Realizavel LP 2,1 17,1 5,7 6,1 3,1 5,0 5,1

Permanente 44,6 46,2 43,7 40,0 43,7 56,9 64,8

Inv em Subsid e Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2

Imobilizado 43,7 44,9 42,7 39,1 41,8 54,9 62,9

Diferido 0,9 1,3 1,1 0,9 1,8 1,7 1,6

Ativo Total 64,5 67,2 70,3 66,3 66,4 86,6 100,0

Passivo Circulante 12,4 14,2 18,0 17,0 13,1 20,0 19,3

Financiamento CP 10,2 12,6 16,7 14,3 9,0 13,0 11,7

Debentures CP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fornecedores CP 1,2 0,8 0,4 0,6 1,0 2,3 2,8

Impostos a Pagar CP 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 1,3 0,2

Dividendos a Pagar CP 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Passivos CP 0,3 0,3 0,8 1,8 2,7 3,4 4,6

Exigivel LP 13,3 14,4 15,7 13,1 12,7 25,6 43,7

Participações Minoritárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Patrimonio Liquido 38,9 38,5 36,6 36,2 40,6 41,1 37,0

Capital Social 31,2 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3

Reservas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reservas de Reavaliacao 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserva de Lucros 7,8 7,4 5,4 5,5 9,8 10,1 6,8

Lucros Acumulados -0,2 -0,1 -0,1 -0,5 -0,5 -0,3 -1,1

Passivo e Patrimonio Liq 64,5 67,2 70,3 66,3 66,4 86,6 100,0

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 8,3 9,0 9,0 16,7 22,6 22,8 34,3

Lucro Bruto 1,7 2,3 1,8 8,9 13,4 9,3 16,4

Despesas com Vendas 0,6 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 1,6

Despesas Administrativ 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 1,2

Lucro antes de Juros 0,2 0,7 0,2 7,0 11,4 7,5 13,6

Resultado Financeiro 0,5 -0,2 -1,5 -5,3 -1,0 -1,6 -11,6

Outras Rec Desp Operac 0,1 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 -0,6 -3,3

Equivalenc Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lucro Operacional 0,8 0,5 -1,6 1,5 10,2 5,3 -1,3

Resultado nao Operac -0,1 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1

LAIR 0,7 0,3 -1,9 1,3 10,0 5,0 -1,4

Lucro Liquido 0,8 0,3 -1,2 1,1 7,7 3,5 0,2

ORIG E APLIC DE RECURSOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tot de Recursos Obtidos 8,5 10,3 22,1 15,6 18,3 28,3 36,8

Das Operacoes 3,9 4,2 0,7 12,0 14,6 10,0 20,3

Lucro Liquido 0,8 0,3 -1,2 1,1 7,7 3,5 0,2

Itens q nao Afet CapCir 3,1 3,9 1,9 10,9 6,9 6,4 20,1

Integraliz de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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 APÊNDICE 8 

ANÁLISE REFERENCIAL APLICADA À CIA. BAHIA SUL 

 
BAHIA SUL  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 8,2 3,9 4,6 7,6 9,4 17,4 34,9

Disponivel e Inv CP 4,2 0,3 0,3 2,6 4,0 10,0 8,9

Creditos Comerciais CP 1,6 1,7 2,4 3,0 2,7 3,4 5,3

Estoques 1,8 1,6 1,8 1,9 2,4 2,5 3,0

Outros Ativos CP 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 1,4 17,7

Realizavel LP 0,6 0,6 1,3 6,1 6,5 6,3 5,6

Permanente 61,1 58,1 56,7 55,1 54,8 63,6 59,5

Inv em Subsid e Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0

Imobilizado 60,3 57,4 56,1 54,2 54,2 54,5 59,0

Diferido 0,9 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5

Ativo Total 69,8 62,6 62,6 68,8 70,7 87,3 100,0

Passivo Circulante 12,7 14,9 12,7 15,7 13,3 22,7 18,9

Financiamento CP 11,0 12,8 9,4 13,2 10,1 18,8 13,3

Debentures CP 0,0 0,0 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0

Fornecedores CP 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 1,1

Impostos a Pagar CP 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2

Dividendos a Pagar CP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 1,3

Outros Passivos CP 1,4 1,7 1,2 1,7 2,0 2,6 3,1

Exigivel LP 23,6 19,5 18,0 17,2 16,2 20,7 33,4

Participações Minoritárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Patrimonio Liquido 33,5 28,2 32,0 35,9 41,2 43,9 47,6

Capital Social 35,0 35,1 41,8 45,2 36,2 36,3 36,3

Reservas de Capital 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,7 2,7

Reserva de Lucros 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 5,1 9,3

Lucros Acumulados -3,4 -6,9 -9,9 -9,3 -0,5 -0,2 -0,6

Passivo e Patrimonio Liq 69,8 62,6 62,6 68,8 70,7 87,3 100,0

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 9,0 10,2 9,8 17,2 21,5 22,7 26,8

Lucro Bruto 1,5 2,8 2,3 8,1 12,1 10,6 13,5

Despesas com Vendas 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 0,9

Despesas Administrativ 1,2 1,0 0,7 0,8 1,1 1,4 1,3

Lucro antes de Juros -0,3 1,1 0,9 6,3 10,1 8,2 11,2

Resultado Financeiro -4,8 -4,9 -4,7 -10,6 -4,1 -5,1 -6,4

Outras Rec Desp Operac 0,2 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Lucro Operacional -4,9 -3,9 -3,7 -4,2 6,1 3,2 5,0

Resultado nao Operac 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0

LAIR -4,9 -3,9 -3,7 -4,2 6,1 3,1 5,0

Lucro Liquido -4,6 -3,8 -3,4 0,6 6,3 3,1 5,0

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 9,7 1,5 13,8 6,4 12,3 17,2 35,2

Das Operacoes -0,9 -0,2 0,1 2,3 9,4 7,6 10,5

Lucro Liquido -4,6 -3,8 -3,4 0,6 6,3 3,1 5,0

Itens q nao Afet CapCir 3,7 3,6 3,6 1,7 3,1 4,4 5,5

Integraliz de Capital 0,0 0,1 6,7 3,4 0,0 0,0 0,0

De Terceiros 10,5 1,6 6,9 0,7 2,9 9,6 24,7

Tot Recurs Aplicados 5,1 8,0 10,9 6,4 8,0 18,7 14,6  
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 APÊNDICE 9 

ANÁLISE REFERENCIAL APLICADA À CIA. KLABIN 

 
KLABIN  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 11,6 12,4 12,1 16,7 17,5 15,6 21,5

Disponivel e Inv CP 3,8 3,4 3,5 5,9 3,2 1,4 2,5

Creditos Comerciais CP 3,4 3,8 3,3 5,2 6,3 6,0 10,0

Estoques 3,1 3,2 2,9 3,6 5,0 5,1 6,1

Outros Ativos CP 1,2 2,0 2,3 2,0 3,0 3,0 2,9

Realizavel LP 2,2 3,0 3,7 3,5 4,5 6,6 10,1

Permanente 43,0 44,5 42,8 47,0 69,8 71,3 68,3

Inv em Subsid e Outros 1,2 1,3 1,1 1,6 12,8 2,0 1,5

Imobilizado 39,2 40,8 39,4 42,8 54,3 61,7 61,5

Diferido 2,7 2,4 2,2 2,6 2,6 7,7 5,3

Ativo Total 56,9 59,9 58,5 67,2 91,8 93,4 100,0

Passivo Circulante 7,3 9,1 13,4 13,3 26,3 31,0 42,8

Financiamento CP 4,8 6,9 10,8 8,6 20,1 23,7 23,9

Debentures CP 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 10,2

Fornecedores CP 1,1 0,9 1,3 2,3 3,3 3,3 4,9

Impostos a Pagar CP 0,4 0,4 0,3 0,5 1,2 1,1 0,8

Dividendos a Pagar CP 0,2 0,1 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0

Outros Passivos CP 0,7 0,8 1,0 1,5 1,6 2,1 3,1

Exigivel LP 17,0 19,0 15,4 27,4 37,9 33,8 33,0

Participações Minoritárias 6,1 6,0 4,7 5,0 1,7 1,5 1,4

Patrimonio Liquido 26,4 25,9 25,0 21,4 25,9 27,1 22,8

Capital Social 12,7 12,7 12,7 12,7 19,6 16,9 16,9

Reservas de Capital 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 4,3 4,1

Reservas de Reavaliacao 3,0 2,5 2,3 2,3 2,2 2,0 2,0

Reserva de Lucros 8,5 8,4 7,6 4,1 1,8 3,9 -0,1

Lucros Acumulados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Passivo e Patrimonio Liq 56,9 59,9 58,5 67,2 91,8 93,4 100,0

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 23,6 24,3 23,3 31,2 39,7 16,1 59,3

Lucro Bruto 7,1 6,8 6,1 12,6 17,3 7,3 26,7

Despesas com Vendas 2,5 3,0 3,1 3,4 4,3 2,2 8,1

Despesas Administrativ 2,3 2,3 2,4 2,5 3,3 1,2 3,5

Lucro antes de Juros 2,4 1,4 0,6 6,7 9,7 4,0 15,0

Resultado Financeiro -1,9 -1,9 -3,3 -9,6 -7,4 -0,7 -20,4

Outras Rec Desp Operac 0,5 0,1 0,1 -0,1 0,0 -0,4 -1,3

Equivalenc Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lucro Operacional 1,0 -0,4 -2,6 -3,1 2,3 2,8 -6,7

Resultado nao Operac 0,0 0,0 1,1 -0,1 0,2 0,1 -0,3

LAIR 1,0 -0,4 -1,5 -3,1 2,5 2,9 -6,9

Lucro Liquido 0,7 -0,1 -0,7 -2,5 0,3 1,7 -4,4

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 11,9 12,6 8,5 18,4 37,8 -1,0 20,9

Das Operacoes 4,4 4,5 3,2 4,9 6,3 3,8 3,3

Lucro Liquido 0,7 -0,1 -0,7 -2,5 0,3 1,7 -4,4

Itens q nao Afet CapCir 3,6 4,6 3,9 7,4 6,1 2,1 7,7

Integraliz de Capital 0,0 -0,2 0,8 0,6 7,7 0,0 0,1  
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 APÊNDICE 10 

ANÁLISE REFERENCIAL APLICADA À CIA. RIPASA 

 

RIPASA  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 5,7 9,5 8,4 11,5 14,7 23,9 22,3

Disponivel e Inv CP 1,5 4,2 2,3 2,8 4,0 11,7 5,9

Creditos Comerciais CP 1,4 2,2 2,6 4,1 6,2 7,3 8,3

Estoques 2,3 2,7 2,8 3,2 3,7 3,8 5,7

Outros Ativos CP 0,4 0,5 0,7 1,4 0,8 1,2 2,4

Realizavel LP 1,2 1,3 1,1 2,9 2,5 2,5 4,8

Permanente 39,5 37,0 36,1 36,5 35,4 43,5 72,9

Inv em Subsid e Outros 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Imobilizado 39,1 36,8 35,8 34,6 34,1 42,8 71,7

Diferido 0,3 0,1 0,2 1,8 1,2 0,7 1,0

Ativo Total 46,4 47,8 45,6 50,9 52,6 69,9 100,0

Passivo Circulante 8,8 10,2 8,8 10,3 7,1 9,2 19,5

Financiamento CP 6,4 3,9 4,0 4,0 2,3 4,4 11,3

Debentures CP 0,1 3,5 0,1 1,1 0,8 0,0 0,0

Fornecedores CP 1,4 1,3 2,6 2,0 2,3 3,0 5,0

Impostos a Pagar CP 0,1 0,0 0,5 1,0 0,5 0,6 0,8

Dividendos a Pagar CP 0,0 0,0 0,0 1,3 0,2 0,0 0,7

Outros Passivos CP 0,9 1,4 1,6 0,9 0,9 1,2 1,6

Exigivel LP 6,7 8,3 9,8 10,9 7,6 19,3 36,1

Participações Minoritárias 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2

Patrimonio Liquido 30,9 29,4 27,0 29,5 37,8 41,3 44,3

Capital Social 26,0 26,0 26,0 26,1 30,6 30,6 30,6

Reservas de Reavaliacao 3,6 3,0 2,7 2,3 2,0 1,8 1,2

Reserva de Lucros 1,1 0,4 0,0 0,1 0,4 0,6 0,9

Lucros Acumulados 0,2 0,0 -1,7 1,0 4,8 8,3 11,6

Passivo e Patrimonio Liq 46,4 47,8 45,6 50,9 52,6 69,9 100,0

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 17,0 17,7 19,6 27,2 36,1 38,8 44,8

Lucro Bruto 4,0 4,8 5,4 11,3 15,8 16,2 16,8

Despesas com Vendas 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 4,8 5,1

Despesas Administrativ 2,1 1,9 2,2 2,2 2,7 2,8 3,4

Lucro antes de Juros 0,0 0,7 0,7 6,3 9,9 8,6 8,3

Resultado Financeiro -1,7 -2,0 -2,3 -2,3 -1,4 -0,9 -1,4

Outras Rec Desp Operac -0,3 0,1 -0,7 -0,7 -0,9 -0,7 -1,0

Lucro Operacional -2,1 -1,2 -2,3 3,3 7,6 7,0 5,9

Resultado nao Operac 0,0 -0,3 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,0

LAIR -2,1 -1,6 -2,4 3,3 7,5 6,8 5,9

Lucro Liquido -1,9 -1,5 -2,4 3,8 5,3 5,3 4,5

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 2,8 8,6 5,3 9,4 19,4 24,4 33,6

Das Operacoes 1,5 2,7 0,6 8,3 9,6 10,4 12,3

Lucro Liquido -1,9 -1,5 -2,4 3,8 5,3 5,3 4,5

Itens q nao Afet CapCir 3,4 4,2 3,0 4,5 4,3 5,0 7,8

Integraliz de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

De Terceiros 1,3 5,9 4,7 1,1 9,8 14,0 21,3

Tot Recurs Aplicados 3,9 6,1 5,1 7,9 13,0 17,2 45,5  
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 APÊNDICE 11 

ANÁLISE REFERENCIAL APLICADA À CIA. SUZANO 

 
SUZANO  (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 16,4 12,3 10,4 16,2 27,3 25,0 44,4

Disponivel e Inv CP 8,1 4,4 2,2 6,1 16,2 14,7 21,6

Creditos Comerciais CP 3,5 3,6 4,0 5,6 5,6 5,2 15,6

Estoques 3,3 2,9 2,6 3,1 3,8 3,7 4,6

Outros Ativos CP 1,5 1,4 1,5 1,4 1,7 1,4 2,7

Realizavel LP 3,3 2,8 2,8 3,4 3,9 4,1 5,1

Permanente 61,7 38,3 41,7 36,0 32,2 49,9 50,4

Inv em Subsid e Outros 3,0 2,1 1,6 1,5 1,3 5,0 0,4

Imobilizado 56,6 34,6 38,5 33,0 29,5 40,7 43,7

Diferido 2,1 1,6 1,6 1,4 1,4 4,2 6,3

Ativo Total 81,5 53,4 54,8 55,5 63,3 79,0 100,0

Passivo Circulante 13,9 10,0 13,2 12,1 13,3 20,7 35,3

Financiamento CP 10,5 6,5 9,4 6,9 7,7 15,8 20,2

Debentures CP 0,0 0,7 0,5 1,3 1,1 0,2 0,0

Fornecedores CP 1,2 1,2 1,8 1,8 2,2 1,5 1,5

Impostos a Pagar CP 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2

Dividendos a Pagar CP 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,8 1,1

Outros Passivos CP 1,3 1,0 1,0 1,4 1,6 2,2 12,3

Exigivel LP 25,2 14,4 15,3 15,6 15,3 31,1 34,9

Participações Minoritárias 19,1 6,3 4,5 4,7 5,0 6,6 1,6

Patrimonio Liquido 23,2 22,7 21,9 23,2 29,7 20,6 28,2

Capital Social 9,6 10,8 10,8 10,8 10,8 0,9 18,3

Reservas de Capital 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

Reservas de Reavaliacao 2,8 2,5 2,1 1,8 1,0 0,9 0,7

Reserva de Lucros 10,1 9,2 8,7 10,2 17,5 18,5 8,8

Passivo e Patrimonio Liq 81,5 53,4 54,8 55,5 63,3 79,0 100,0

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 25,8 22,3 22,2 32,1 40,2 43,3 33,2

Lucro Bruto 5,8 4,7 4,9 10,2 12,4 14,6 15,3

Despesas com Vendas 1,4 1,2 1,3 1,8 1,8 2,4 1,9

Despesas Administrativ 2,4 1,9 1,8 1,7 2,3 2,5 2,7

Lucro antes de Juros 2,0 1,6 1,8 6,7 8,4 9,7 10,6

Resultado Financeiro -3,3 -1,8 -2,7 -7,0 -2,0 -4,1 -12,4

Outras Rec Desp Operac 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,3 0,3

Equivalenc Patrimonial 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 -0,3 -0,5

Lucro Operacional -1,0 0,0 -0,9 -0,3 6,7 5,5 -1,9

Resultado nao Operac -0,1 -0,2 -0,2 1,5 4,2 -0,3 0,1

LAIR -1,1 -0,2 -1,2 1,2 10,9 5,2 -1,8

Lucro Liquido 0,1 0,1 -0,7 1,4 8,0 4,9 0,9

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 13,5 9,9 7,8 15,1 19,8 32,9 38,9

Das Operacoes 2,7 3,7 2,6 9,4 16,3 11,5 13,6

Lucro Liquido 0,1 0,1 -0,8 1,7 8,5 5,2 1,3

Itens q nao Afet CapCir 2,6 3,6 3,3 7,7 7,8 6,3 12,3

Integraliz de Capital 0,1 0,9 0,0 0,7 0,1 0,2 7,8

De Terceiros 10,7 5,3 5,3 5,0 3,4 21,2 17,5  
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 APÊNDICE 12 

ANÁLISE REFERENCIAL APLICADA À CIA. VCP 

 

VCP (CONSOLIDADO) 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 8,9 10,4 12,1 14,0 18,7 14,2 16,5

Disponivel e Inv CP 6,8 7,5 9,6 10,1 14,4 8,2 7,8

Creditos Comerciais CP 0,6 1,3 0,8 2,0 2,3 3,3 4,1

Estoques 1,1 1,3 1,3 1,4 1,7 2,0 3,0

Outros Ativos CP 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,8 1,5

Realizavel LP 0,9 1,1 1,0 2,6 0,5 10,6 21,1

Permanente 27,5 28,4 28,4 28,1 28,3 46,8 62,4

Inv em Subsid e Outros 3,0 2,9 2,7 2,5 2,0 13,0 13,2

Imobilizado 22,9 23,7 24,0 24,1 24,8 32,4 47,7

Diferido 1,6 1,8 1,7 1,5 1,6 1,3 1,6

Ativo Total 37,3 39,9 41,5 44,8 47,5 71,6 100,0

Passivo Circulante 4,3 3,7 3,6 4,5 5,2 16,3 18,7

Financiamento CP 2,8 2,5 2,4 2,4 2,5 12,3 13,1

Fornecedores CP 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 1,8 2,9

Impostos a Pagar CP 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Dividendos a Pagar CP 0,3 0,1 0,1 0,6 1,2 1,3 1,3

Outros Passivos CP 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,9

Exigivel LP 7,1 10,3 12,5 13,2 10,7 19,9 43,2

Participações Minoritárias 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Patrimonio Liquido 25,7 25,8 25,3 27,0 31,6 35,4 38,1

Capital Social 23,1 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2

Reservas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,6 0,7

Reservas de Reavaliacao 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5

Reserva de Lucros 1,7 1,8 1,4 3,1 7,1 11,1 13,7

Passivo e Patrimonio Liq 37,3 39,9 41,5 44,8 47,5 71,6 100,0

DEMONSTRACAO RESULTADOS

Receita Liquida Operac 8,4 9,3 9,9 15,3 19,6 21,2 28,1

Lucro Bruto 1,6 2,3 2,5 6,6 9,9 9,8 13,1

Despesas com Vendas 0,7 0,9 1,0 1,6 1,4 1,8 2,5

Despesas Administrativ 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 1,1 1,3

Lucro antes de Juros 0,0 0,7 0,8 4,4 7,7 6,9 9,3

Resultado Financeiro 0,0 -0,1 -0,6 -1,6 -1,4 0,4 -1,3

Outras Rec Desp Operac 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4

Equivalenc Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4

Lucro Operacional 0,0 0,6 0,2 2,8 6,3 7,4 6,2

Resultado nao Operac -0,3 -0,2 -0,2 0,2 -0,6 -0,6 -1,0

LAIR -0,3 0,4 0,0 3,0 5,7 6,8 5,2

Lucro Liquido -0,3 0,2 -0,1 2,2 5,4 5,1 3,9

ORIG E APLIC DE RECURSOS

Tot de Recursos Obtidos 12,6 5,4 12,6 7,5 15,5 30,9 32,5

Das Operacoes 3,6 2,2 2,2 6,3 8,8 8,9 19,2

Lucro Liquido -0,3 0,2 -0,1 2,2 5,4 5,1 3,9

Itens q nao Afet CapCir 3,9 2,0 2,3 4,1 3,5 3,8 15,3

Integraliz de Capital 1,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

De Terceiros 7,1 3,2 10,3 1,4 6,6 22,0 13,3

Tot Recurs Aplicados 9,8 3,2 10,8 6,0 11,5 46,4 33,2  
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 APÊNDICE 13 

CARTEIRA IBOVESPA DE SETEMBRO DE 2003 

 

A ção Participação  
Ib ov es pa %

A ção Participação  
Ib oves p a %

1 A ces ita PN 0,706 1 Telemar PN 13,677
2 A mbev  PN 1,547 2 Petrobras  PN 8,715
3 A racru z PNB 0,722 3 Embratel Part PN 6,456
4 Bco Itau  Hold  Finan  PN 3,240 4 Teles p  Cel Part PN 5,504
5 Brad es co  PN 4,944 5 Brades co  PN 4,944
6 Brad es par PN 0,473 6 Eletrobras  PNB 3,445
7 Bras il ON 1,362 7 Bco  Itau  Hold  Fin an  PN 3,240
8 Bras il T Par ON 0,394 8 Vale Rio  Doce PNA 3,113
9 Bras il T Par PN 2,003 9 Cemig  PN 3,035

10 Bras il Teleco m PN 2,072 10 Petrobras  ON 2,475
11 Bras kem PNA 0,361 11 Embraer PN 2,428
12 Celes c PNB 0,552 12 Net PN 2,189
13 Cemig  ON 0,104 13 Tele Cen tro es te Cel PN 2,078
14 Cemig  PN 3,035 14 Bras il Telecom PN 2,072
15 Ces p  PN 0,494 15 Sid  Nacio nal ON 2,069
16 Comg as  PNA 0,337 16 Telemar Norte Les te PNA 2,009
17 Cop el PNB 1,827 17 Bras il T Par PN 2,003
18 CRT Celu lar PNA 0,691 18 Us iminas  PNA 1,908
19 Eletro bras  ON 1,103 19 Co pel PNB 1,827
20 Eletro bras  PNB 3,445 20 Gerdau  PN 1,603
21 Eletro pau lo  M etrop o  PN 0,924 21 A mbev  PN 1,547
22 Embraer ON 0,645 22 Vale Rio  Doce ON 1,406
23 Embraer PN 2,428 23 Bras il ON 1,362
24 Embratel Part ON 0,990 24 Telemig  Celu l Part PN 1,271
25 Embratel Part PN 6,456 25 Sabes p  ON 1,240
26 Gerd au  PN 1,603 26 Itau s a PN 1,200
27 Ip iran ga Pet PN 0,261 27 Eletrobras  ON 1,103
28 Itaus a PN 1,200 28 Telemar ON 1,067
29 Klab in  PN 0,332 29 Tele Celu lar Su l PN 1,066
30 Light ON 0,276 30 Embratel Part ON 0,990
31 Net PN 2,189 31 Tele No rd es te Celu l PN 0,989
32 Petro bras  ON 2,475 32 Eletropau lo  M etro po  PN 0,924
33 Petro bras  PN 8,715 33 Sid  Tub arao  PN 0,892
34 Sabes p  ON 1,240 34 Teles p  Operac PN 0,818
35 Sid  Nacio nal ON 2,069 35 Sou za Cruz ON 0,784
36 Sid  Tub arao  PN 0,892 36 Vo torantim C P PN 0,747
37 Souza Cru z ON 0,784 37 A racruz PNB 0,722
38 Tele Celu lar Su l ON 0,341 38 A ces ita PN 0,706
39 Tele Celu lar Su l PN 1,066 39 CRT Celu lar PNA 0,691
40 Tele Centroes te Cel PN 2,078 40 Embraer ON 0,645
41 Tele Les te Celu lar PN 0,405 41 Celes c PNB 0,552
42 Tele No rdes te Celu l PN 0,989 42 Ces p  PN 0,494
43 Telemar Norte Les te PNA 2,009 43 Brades par PN 0,473
44 Telemar ON 1,067 44 Trans mis s ao  Pau lis t PN 0,417
45 Telemar PN 13,677 45 Tele Les te Celu lar PN 0,405
46 Telemig  Celu l Part PN 1,271 46 Bras il T Par ON 0,394
47 Teles p  Cel Part PN 5,504 47 Bras kem PNA 0,361
48 Teles p  Operac PN 0,818 48 Tele Celu lar Su l ON 0,341
49 Tractebel ON 0,268 49 Co mgas  PNA 0,337
50 Tran s mis s ao  Paulis t PN 0,417 50 Klabin  PN 0,332
51 Us imin as  PNA 1,908 51 Ligh t ON 0,276
52 Vale Rio  Do ce ON 1,406 52 Tractebel ON 0,268
53 Vale Rio  Do ce PNA 3,113 53 Ip iranga Pet PN 0,261
54 Votorantim C P PN 0,747 54 Cemig  ON 0,104

Ordem alfabética Ordem d ecres cen te d e participação
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 APÊNDICE 14 

MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO 

 

Caro (a) Profissional do mercado financeiro, 
 
Estou pesquisando uma técnica para análise de demonstrações contábeis que denomino 
“ANÁLISE REFERENCIAL”. Gostaria de apresentar-lhe a idéia de modo bastante 
resumido e em seguida solicitar-lhe a especial gentileza de preencher o questionário anexo, 
com algumas questões que se destinam a captar sua opinião. 
 
O preenchimento é rápido e de extrema importância para a conclusão da pesquisa. Por isso, 
peço-lhe o obséquio de devolver da maneira que lhe for mais conveniente, em papel se puder 
respondê-lo agora ou por e-mail no endereço: antoniosaporito@uol.com.br. 
 
Agradeço imensamente por sua atenção e colaboração. Ao final da pesquisa comprometo-me 
a enviar-lhe um resumo. Coloco-me à vossa inteira disposição para eventuais esclarecimentos, 
inclusive pessoalmente. 
 
Antonio Saporito 
Doutorando em Controladoria e Contabilidade do Programa de Pós-graduação da Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. 
 
ANÁLISE REFERENCIAL: PROPOSTA DE UMA TÉCNICA DE ANÁLISE 
 
RESUMO 
A análise referencial é uma técnica que objetiva oferecer ao analista uma primeira visão 
conjunta e de longo prazo das demonstrações contábeis. 
Todas as contas são transformadas em função de uma única base que é o ativo total mais 
recente da série. 
A escolha do ativo total mais recente como base 100 deve-se às seguintes razões: 
a) é o volume total de recursos à disposição da empresa e então faz sentido comparar qualquer 
conta a esta base; 
b) o valor mais recente contribui para acentuar a sensibilidade; 
c) a base fixada num ponto único permite comparar várias empresas num mesmo horizonte 
temporal. 
Entre as características básicas da análise referencial está o fato de não ficarem alteradas as 
proporções dos valores originais das demonstrações utilizadas para análise. 
 
EXEMPLO 
As empresas “A” e “B” têm porte similar e pertencem ao mesmo setor.  
Abaixo, no item 1, estão os ‘highlights’ (principais contas) de ambas as empresas e as 
correspondentes análises referenciais aplicadas a elas.  
No item 2, análise referencial, os números correspondem a pontos percentuais da base única 
que é o ativo total em 31/12/2003 de cada uma das empresas. 
A evolução de um grupo ou conta qualquer em termos absolutos é medida pela diferença de 
pontos entre as duas datas utilizadas na comparação multiplicada pelo valor da base única 
(ativo total mais recente). Ao se dividir o número de pontos de uma conta em determinada 
data pelo número de pontos numa data mais antiga dessa mesma conta, tem-se a evolução em 
termos relativos entre as datas. 
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Item 1 – ‘Highligths’ das empresas “A” e “B” 
Valores R$ Mil Cia. "A"      Cia. "B"     

 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003  31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 

Ativo Circulante 17.000 18.360 19.900 19.900 22.646  21.200 18.360 19.900 20.850 28.190 

Realizável L P 100 12 11 200 215  153 150 184 350 230 

Ativo Permanente 13.533 15.490 15.941 17.820 21.085  13.878 15.408 15.743 18.540 19.862 

ATIVO TOTAL 30.633 33.862 35.852 37.920 43.946  35.231 33.918 35.827 39.740 48.282 
Passivo Circulante 7.633 8.862 10.231 10.920 13.346  10.008 9.000 10.227 11.040 17.550 

Exigível L P 7.200 9.200 9.321 10.600 11.600  9.423 9.118 9.300 11.800 11.232 

Patrimônio Líquido 15.800 15.800 16.300 16.400 19.000  15.800 15.800 16.300 16.900 19.500 

PASSIVO + PL 30.633 33.862 35.852 37.920 43.946  35.231 33.918 35.827 39.740 48.282 

            

ANO 1999 2000 2001 2002 2003  1999 2000 2001 2002 2003 

Vendas Líquidas 24.567 28.257 28.884 33.888 35.389  27.633 29.588 32.248 34.852 36.356 

Lucro Bruto 11.913 12.591 11.663 14.993 15.374  12.569 14.569 12.962 11.330 15.694 

Lucro antes Juros 6.118 6.296 4.978 7.139 6.823  7.427 8.163 4.846 2.626 5.551 

Lucro após Juros 2.931 3.045 1.653 4.688 3.276  4.222 4.861 2.446 420 2.029 

Lucro Líquido 2.047 2.021 845 3.266 2.633  2.908 3.416 1.720 296 1.129 

 
Item 2 – Análise Referencial das empresas “A” e “B” 
Análise Referencial Cia. "A"      Cia. "B"     

 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003  31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 

Ativo Circulante 38,7 41,8 45,3 45,3 51,5  43,9 38,0 41,2 43,2 58,4 

Realizável L P 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5  0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 

Ativo Permanente 30,8 35,2 36,3 40,5 48,0  28,7 31,9 32,6 38,4 41,1 

ATIVO TOTAL 69,7 77,1 81,6 86,3 100,0  73,0 70,2 74,2 82,3 100,0 
Passivo Circulante 17,4 20,2 23,3 24,8 30,4  20,7 18,6 21,2 22,9 36,3 

Exigível L P 16,4 20,9 21,2 24,1 26,4  19,5 18,9 19,3 24,4 23,3 

Patrimônio Líquido 36,0 36,0 37,1 37,3 43,2  32,7 32,7 33,8 35,0 40,4 

PASSIVO + PL 69,7 77,1 81,6 86,3 100,0  73,0 70,2 74,2 82,3 100,0 

            

ANO 1999 2000 2001 2002 2003  1999 2000 2001 2002 2003 

Vendas Líquidas 55,9 64,3 65,7 77,1 80,5  57,2 61,3 66,8 72,2 75,3 

Lucro Bruto 27,1 28,7 26,5 34,1 35,0  26,0 30,2 26,8 23,5 32,5 

Lucro antes Juros 13,9 14,3 11,3 16,2 15,5  15,4 16,9 10,0 5,4 11,5 

Lucro após Juros 6,7 6,9 3,8 10,7 7,5  8,7 10,1 5,1 0,9 4,2 

Lucro Líquido 4,7 4,6 1,9 7,4 6,0  6,0 7,1 3,6 0,6 2,3 

 
Com base no exposto, solicito a especial gentileza de indicar nas questões abaixo, relativas à 
ANÁLISE REFERENCIAL, a alternativa que mais reflita sua opinião: 
1) Tem estrutura conceitual adequada. 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Não Concordo nem 
Discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

     

 
2) Seus resultados não são válidos e nem são úteis para uma visão integrada de séries de 
demonstrações contábeis de empresas. 
 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Não Concordo nem 
Discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 
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3) Sua aplicação facilita o estudo retrospectivo de longo prazo das demonstrações contábeis. 
 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Não Concordo nem 
Discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

     

 
4) Não auxilia o analista a ter uma primeira impressão acerca da empresa estudada. 
 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Não Concordo nem 
Discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

     

 
5) Tem potencial para facilitar estudos comparativos entre empresas e estudos setoriais. 
 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Não Concordo nem 
Discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

     

 
6) Tempo de experiência no mercado financeiro 
 
Até 5 anos De 5,1 a 10 anos De 10,1 a 15 anos De 15,1 a 20 anos Mais de 20 anos 

     
 
7) Função: 
 
Analista Operador Consultor Administrador de Carteiras Outra - Especifique 

     

 
8) O (A) senhor (a) teria alguma sugestão, crítica, contribuição ou complemento que julgue 
interessante? Em caso afirmativo, peço a gentileza de utilizar as linhas abaixo. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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 APÊNDICE 15 

PLANILHA PARA PESQUISA EXPERIMENTAL COM VALORES MONETÁRIOS 

 

 Demonstrações contábeis consolidadas  de 1996 a 2002

ARACRUZ  31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 1.059.000 230.566 1.241.269 1.203.610 1.157.918 1.469.156 1.791.130

Realizavel LP 126.000 1.011.818 337.381 359.391 186.279 295.245 300.066

Permanente 2.644.000 2.741.857 2.594.907 2.370.567 2.594.880 3.375.287 3.841.703

Ativo Total 3.829.000 3.984.241 4.173.557 3.933.568 3.939.077 5.139.688 5.932.899

Passivo Circulante 734.000 843.814 1.069.978 1.009.155 778.749 1.183.899 1.146.247

Exigivel LP 790.000 852.660 933.392 775.516 752.483 1.517.348 2.591.335

Minoritários 0 2.498 504 576 607 638 669

Patrimonio Liquido 2.305.000 2.285.269 2.169.683 2.148.321 2.407.238 2.437.803 2.194.648

Passivo e PL 3.829.000 3.984.241 4.173.557 3.933.568 3.939.077 5.139.688 5.932.899

Receita Op. Liq 493.000 536.826 535.984 989.748 1.342.348 1.350.986 2.033.642

Lucro Liquido 47.000 15.305 -70.989 68.088 454.608 210.574 12.110

KLABIN  31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 551.207 589.813 572.670 790.667 832.036 738.574 1.021.844

Realizavel LP 104.248 143.055 176.315 167.518 211.570 311.262 480.342

Permanente 2.042.979 2.109.988 2.029.616 2.231.181 3.312.913 3.385.076 3.243.741

Ativo Total 2.698.434 2.842.856 2.778.601 3.189.366 4.356.519 4.434.912 4.745.927

Passivo Circulante 344.683 432.010 637.813 631.863 1.247.717 1.469.989 2.031.405

Exigivel LP 807.894 899.997 731.544 1.302.709 1.798.051 1.606.044 1.566.618

Minoritários 291.130 282.934 224.266 237.673 82.399 70.906 64.338

Patrimonio Liquido 1.254.727 1.227.915 1.184.978 1.017.121 1.228.352 1.287.973 1.083.566

Passivo e PL 2.698.434 2.842.856 2.778.601 3.189.366 4.356.519 4.434.912 4.745.927

Receita Op. Liq 1.122.408 1.153.078 1.105.835 1.481.899 1.884.092 761.845 2.814.044

Lucro Liquido 35.367 -4.112 -34.229 -116.464 13.735 78.610 -208.296

SUZANO  31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 1.023.430 763.221 644.507 1.007.476 1.697.364 1.554.400 2.765.093

Realizavel LP 205.656 175.982 174.352 209.259 241.357 254.770 320.371

Permanente 3.842.334 2.383.990 2.593.784 2.239.507 2.003.003 3.105.834 3.136.977

Ativo Total 5.071.420 3.323.193 3.412.643 3.456.242 3.941.724 4.915.004 6.222.441

Passivo Circulante 867.829 619.597 819.350 751.447 825.523 1.288.869 2.194.173

Exigivel LP 1.570.020 896.024 950.378 973.289 954.500 1.933.364 2.173.966

Minoritários 1.190.984 391.976 277.137 290.502 312.312 409.429 99.343

Patrimonio Liquido 1.442.587 1.415.596 1.365.778 1.441.004 1.849.389 1.283.342 1.754.959

Passivo e PL 5.071.420 3.323.193 3.412.643 3.456.242 3.941.724 4.915.004 6.222.441

Receita Op. Liq 1.604.817 1.384.870 1.378.784 1.994.319 2.500.684 2.694.261 2.068.415

Lucro Liquido 6.831 4.641 -46.038 89.494 499.009 305.300 55.078  
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  Demonstrações contábeis consolidadas  de 1996 a 2002

BAHIA SUL  31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 278.376 134.133 157.353 259.604 322.447 593.056 1.191.208

Realizavel LP 18.978 18.799 43.966 209.045 220.619 216.011 189.960

Permanente 30.096 24.708 19.322 28.010 21.124 16.809 16.831

Ativo Total 2.384.340 2.136.388 2.137.290 2.348.287 2.413.288 2.978.671 3.413.752

Passivo Circulante 432.718 509.311 432.993 535.685 452.950 775.075 646.744

Exigivel LP 807.024 665.637 612.845 585.895 553.622 705.629 1.141.044

Minoritários 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio Liquido 1.144.598 961.440 1.091.452 1.226.707 1.406.716 1.497.967 1.625.964

Passivo e PL 2.384.340 2.136.388 2.137.290 2.348.287 2.413.288 2.978.671 3.413.752

Receita Op. Liq 307.011 346.624 333.937 586.685 734.260 774.410 915.909

Lucro Liquido -156.812 -128.277 -116.860 20.255 215.206 107.115 171.736

RIPASA  31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 117.755 197.107 174.649 237.692 304.281 496.376 462.883

Realizavel LP 25.665 27.646 23.270 60.547 51.988 51.245 99.056

Permanente 818.831 766.857 748.108 755.839 733.099 902.153 1.510.662

Ativo Total 962.251 991.610 946.027 1.054.078 1.089.368 1.449.774 2.072.601

Passivo Circulante 182.176 210.824 182.495 214.284 147.324 190.701 403.741

Exigivel LP 138.329 171.212 204.094 226.634 157.524 400.937 747.509

Minoritários 1.101 811 145 818 1.556 2.418 3.153

Patrimonio Liquido 640.645 608.763 559.293 612.342 782.964 855.718 918.198

Passivo e PL 962.251 991.610 946.027 1.054.078 1.089.368 1.449.774 2.072.601

Receita Op. Liq 351.758 367.878 405.805 562.812 747.923 805.198 928.813

Lucro Liquido -39.358 -31.882 -49.469 79.616 109.482 110.719 93.174

VCP 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 654.666 765.164 885.589 1.031.432 1.370.070 1.044.650 1.210.324

Realizavel LP 63.551 78.678 75.586 191.891 34.765 777.580 1.552.101

Permanente 2.019.157 2.085.561 2.088.151 2.065.852 2.082.096 3.437.145 4.582.730

Ativo Total 2.737.374 2.929.403 3.049.326 3.289.175 3.486.931 5.259.375 7.345.155

Passivo Circulante 315.844 269.018 263.748 332.189 380.266 1.194.628 1.373.480

Exigivel LP 520.943 754.662 919.537 971.571 788.219 1.462.607 3.175.461

Minoritários 11.449 11.411 10.645 0 0 0 83

Patrimonio Liquido 1.889.138 1.894.312 1.855.396 1.985.415 2.318.446 2.602.140 2.796.131

Passivo e PL 2.737.374 2.929.403 3.049.326 3.289.175 3.486.931 5.259.375 7.345.155

Receita Op. Liq 619.458 684.152 730.793 1.122.569 1.436.981 1.554.184 2.061.391

Lucro Liquido -21.979 17.412 -7.066 161.435 393.779 375.694 282.882  
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 Período

Ranking Class 1996 a 2002 % aa 1998 a 2002 % aa 2000 a 2002 % aa

Ativo Total 1

2

3

4

5

6

Ranking Class 1996 a 2002 % aa 1998 a 2002 % aa 2000 a 2002 % aa

Ativo Permanente 1

2

3

4

5

6

Ranking Class 1996 a 2002 % aa 1998 a 2002 % aa 2000 a 2002 % aa

Patrimônio Líquido 1

2

3

4

5

6

Ranking Class 1996 a 2002 % aa 1998 a 2002 % aa 2000 a 2002 % aa

Receitas Op. Liq. 1

2

3

4

5

6

Em relação aos resultados obtidos você sente-se:

muito inseguro inseguro neutro seguro muito seguro

início 21:20

término 21:54

tempo 00:34  
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 APÊNDICE 16 

PLANILHA PARA PESQUISA EXPERIMENTAL COM ANÁLISE REFERENCIAL 

 

 Demonstrações contábeis consolidados  de 1996 a 2002

ARACRUZ  31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 18% 4% 21% 20% 20% 25% 30%

Realizavel LP 2% 17% 6% 6% 3% 5% 5%

Permanente 45% 46% 44% 40% 44% 57% 65%

Ativo Total 65% 67% 70% 66% 66% 87% 100%

Passivo Circulante 12% 14% 18% 17% 13% 20% 19%

Exigivel LP 13% 14% 16% 13% 13% 26% 44%

Minoritários 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Patrimonio Liquido 39% 39% 37% 36% 41% 41% 37%

Passivo e PL 65% 67% 70% 66% 66% 87% 100%

Receita Op. Liq 8% 9% 9% 17% 23% 23% 34%

Lucro Liquido 0,8% 0,3% -1,2% 1,1% 7,7% 3,5% 0,2%

KLABIN  
Ativo Circulante 12% 12% 12% 17% 18% 16% 22%

Realizavel LP 2% 3% 4% 4% 4% 7% 10%

Permanente 43% 44% 43% 47% 70% 71% 68%

Ativo Total 57% 60% 59% 67% 92% 93% 100%

Passivo Circulante 7% 9% 13% 13% 26% 31% 43%

Exigivel LP 17% 19% 15% 27% 38% 34% 33%

Minoritários 6% 6% 5% 5% 2% 1% 1%

Patrimonio Liquido 26% 26% 25% 21% 26% 27% 23%

Passivo e PL 57% 60% 59% 67% 92% 93% 100%

Receita Op. Liq 24% 24% 23% 31% 40% 16% 59%

Lucro Liquido 0,7% -0,1% -0,7% -2,5% 0,3% 1,7% -4,4%

SUZANO  
Ativo Circulante 16% 12% 10% 16% 27% 25% 44%

Realizavel LP 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5%

Permanente 62% 38% 42% 36% 32% 50% 50%

Ativo Total 82% 53% 55% 56% 63% 79% 100%

Passivo Circulante 14% 10% 13% 12% 13% 21% 35%

Exigivel LP 25% 14% 15% 16% 15% 31% 35%

Minoritários 19% 6% 4% 5% 5% 7% 2%

Patrimonio Liquido 23% 23% 22% 23% 30% 21% 28%

Passivo e PL 82% 53% 55% 56% 63% 79% 100%

Receita Op. Liq 26% 22% 22% 32% 40% 43% 33%

Lucro Liquido 0,1% 0,1% -0,7% 1,4% 8,0% 4,9% 0,9%  
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  Demonstrações contábeis consolidados  de 1996 a 2002

BAHIA SUL  31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Ativo Circulante 8% 4% 5% 8% 9% 17% 35%

Realizavel LP 1% 1% 1% 6% 6% 6% 6%

Permanente 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%

Ativo Total 70% 63% 63% 69% 71% 87% 100%

Passivo Circulante 13% 15% 13% 16% 13% 23% 19%

Exigivel LP 24% 19% 18% 17% 16% 21% 33%

Minoritários 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Patrimonio Liquido 34% 28% 32% 36% 41% 44% 48%

Passivo e PL 70% 63% 63% 69% 71% 87% 100%

Receita Op. Liq 9% 10% 10% 17% 22% 23% 27%

Lucro Liquido -4,6% -3,8% -3,4% 0,6% 6,3% 3,1% 5,0%

RIPASA  
Ativo Circulante 6% 10% 8% 11% 15% 24% 22%

Realizavel LP 1% 1% 1% 3% 3% 2% 5%

Permanente 40% 37% 36% 36% 35% 44% 73%

Ativo Total 46% 48% 46% 51% 53% 70% 100%

Passivo Circulante 9% 10% 9% 10% 7% 9% 19%

Exigivel LP 7% 8% 10% 11% 8% 19% 36%

Minoritários 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Patrimonio Liquido 31% 29% 27% 30% 38% 41% 44%

Passivo e PL 46% 48% 46% 51% 53% 70% 100%

Receita Op. Liq 17% 18% 20% 27% 36% 39% 45%

Lucro Liquido -2% -2% -2% 4% 5% 5% 4%

VCP 
Ativo Circulante 9% 10% 12% 14% 19% 14% 16%

Realizavel LP 1% 1% 1% 3% 0% 11% 21%

Permanente 27% 28% 28% 28% 28% 47% 62%

Ativo Total 37% 40% 42% 45% 47% 72% 100%

Passivo Circulante 4% 4% 4% 5% 5% 16% 19%

Exigivel LP 7% 10% 13% 13% 11% 20% 43%

Minoritários 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Patrimonio Liquido 26% 26% 25% 27% 32% 35% 38%

Passivo e PL 37% 40% 42% 45% 47% 72% 100%

Receita Op. Liq 8% 9% 10% 15% 20% 21% 28%

Lucro Liquido -0,3% 0,2% -0,1% 2,2% 5,4% 5,1% 3,9%  
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 Período

Ranking Class 1996 a 2002 % aa 1998 a 2002 % aa 2000 a 2002 % aa

Ativo Total 1

2

3

4

5

6

Ranking Class 1996 a 2002 % aa 1998 a 2002 % aa 2000 a 2002 % aa

Ativo Permanente 1

2

3

4

5

6

Ranking Class 1996 a 2002 % aa 1998 a 2002 % aa 2000 a 2002 % aa

Patrimônio Líquido 1

2

3

4

5

6

Ranking Class 1996 a 2002 % aa 1998 a 2002 % aa 2000 a 2002 % aa

Receitas Op. Liq. 1

2

3

4

5

6

Em relação aos resultados obtidos você sente-se:

muito inseguro inseguro neutro seguro muito seguro

início 21:20

término 21:54

tempo 00:34  

 


