
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

RAFAEL DIEGO SCHVEITZER 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NA IMPLANTAÇÃO E 

REESTRUTURAÇÃO DAS FILIAIS DE UMA EMPRESA DE REFEIÇÕES 

COLETIVAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2009 



 

 

 

RAFAEL DIEGO SCHVEITZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NA IMPLANTAÇÃO E 

REESTRUTURAÇÃO DAS FILIAIS DE UMA EMPRESA DE REFEIÇÕES 

COLETIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Universidade 
Federal de Santa Catarina como um dos 
pré-requisitos para a obtenção do grau de 
bacharel em Ciências Contábeis.  
 
Orientador: Prof. Dr. Orion Augusto Platt 
Neto 

 
 

 

 

 

Florianópolis 

2009



 

 

RAFAEL DIEGO SCHVEITZER 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NA IMPLANTAÇÃO E 

REESTRUTURAÇÃO DAS FILIAIS DE UMA EMPRESA DE REFEIÇÕES 

COLETIVAS. 

 

 

Esta monografia foi apresentada como trabalho de conclusão de curso de Ciências Contábeis 
da Universidade Federal de Santa Catarina, obtendo a nota (média) de _____ atribuída pela 
banca constituída pelo orientador e membros abaixo: 

 

Florianópolis, ______de __________________de 2009. 

 

 

Profª Valdirene Gasparetto 
Coordenadora de Monografias do CCN 

 
 

Professores que compuseram a banca: 
 
 
 

 
Prof. Dr. Orion Augusto Platt Neto (Orientador) 

Departamento de Ciências Contábeis, UFSC 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ernesto Fernando Rodrigues Vicente 
Departamento de Ciências Contábeis, UFSC 

 
 
 
 
 

Prof. Ms. Joaquim José de Santanna 
Departamento de Ciências Contábeis, UFSC 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedico esta monografia às pessoas 
mais importantes da minha vida, 
minha futura esposa Mariskell, por 
seu carinho e incentivo em todos os 
momentos e a minha mãe Vera, 
principal idealizadora da minha 
formação acadêmica, por sua força e 
dedicação exemplar. 

 

 
 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

Em primeiro lugar agradeço a Deus pelo dom da vida. Agradeço à minha futura 

esposa Mariskell por estar sempre ao meu lado, a minha mãe e ao meu irmão, sempre 

presentes com todo o amor, carinho e dedicação como a base da família para minha formação, 

ao meu pai que deve estar orgulhoso neste momento, aos meus amigos e colegas de faculdade 

pelos momentos vividos de aprendizagem e superação desta trajetória acadêmica, agradeço a 

todos os meus professores, verdadeiros mestres, pelos conhecimentos adquiridos, em especial 

ao Prof. Dr. Orion por sua total dedicação em todas as etapas de elaboração deste trabalho. 

 

 



 

RESUMO 

 
SCHVEITZER, Rafael Diego. Análise das demonstrações contábeis na implantação e 

reestruturação das filiais de uma empresa de refeições coletivas. 2009 XX f. Monografia 

(Graduação em Ciências Contábeis) – Departamento de Ciências Contábeis, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 

 
 
O concorrente mercado atual de refeições coletivas faz com que as empresas do setor 
busquem constantes renovações técnicas e aprimorem seus controles na busca por melhores 
resultados financeiros. Nesta sistemática, a empresa estudada reforça seus estudos no 
aprimoramento do processo de viabilidade econômico-financeira na implantação e 
reestruturação de novas unidades e renegociações de contratos vigentes do serviço de 
alimentação. Para tanto, foi relatado o processo de análise dos principais indicadores 
econômico-financeiros das empresas clientes tomadas como referência no quadro atual das 
filiais de uma empresa de refeições coletivas, bem como sua estrutura organizacional e as 
peculiaridades na prestação do serviço. Diante dos aspectos contemplados no projeto de 
implantação de novas unidades, o principal enfoque sempre foi a viabilidade econômico-
financeira, o estudo aborda uma análise focada no apoio à tomada de decisões nos projetos de 
implantação e reestruturação de restaurantes industriais, tal abordagem envolve as etapas do 
processo de análise de viabilidade atual e a proposta conjunta de um modelo para a avaliação 
da evolução dos índices econômico-financeiros nas empresas tomadas como referência no 
quadro atual de filiais da empresa estudada. O estudo aborda qual a melhor etapa para a 
aplicação do método de avaliação dos índices econômico-financeiros na fase de viabilidade 
do projeto. A metodologia utilizada no projeto é descritiva e exploratória quanto aos 
objetivos, levantamento quanto aos procedimentos e quanto à abordagem do problema, a 
pesquisa é qualitativa. O modelo proposto para identificar a atual situação econômico-
financeira foi utilizado inicialmente nas empresas Sadia e Eletroaço Altona, que são 
referências no quadro atual de filiais, onde foram calculados os principais índices econômico-
financeiros relacionados com a liquidez, estrutura de capitais e rentabilidade. A realização da 
análise quanto à conjuntura atual indica que a empresa Eletroaço Altona como um cliente 
atrativo, pois se encontra em favorável situação econômico-financeira, apesar dos índices de 
endividamento terem se elevado consideravelmente nos últimos exercícios, os lucros obtidos 
nos últimos 4 anos comprovam a boa fase após um período de resultados negativos, já a 
empresa Sadia apresenta uma tendência de queda em seus demonstrativos financeiros 
analisando-se os últimos períodos, principalmente no último exercício onde a empresa 
apresentou um prejuízo líquido considerável, aumentando a dependência de capitais de 
terceiros e afetando negativamente seus índices de rentabilidade e liquidez. A análise dos 
indicadores econômico-financeiros no processo de viabilidade na implantação de restaurantes 
industriais serviu para identificar a situação econômico-financeira dos clientes tomados como 
referência em uma abordagem inicial e dispor de uma ferramenta adicional no apoio à tomada 
de decisões em futuras negociações contratuais. Portanto, identifica-se a importância de se 
conhecer melhor o cliente do ponto de vista econômico-financeiro para a elaboração de 
propostas comerciais com o fim de atrair empresas com boa saúde financeira. 

 
Palavras-chave: Análise de Investimento. Indicadores Econômico-Financeiros. Tomada de 
Decisão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente capitulo remete aos conceitos introdutórios do trabalho, onde serão 

apresentados os tópicos iniciais relacionados com o tema e o problema, objetivos da 

elaboração do trabalho no contexto atual, e ainda, os tópicos relacionados com a metodologia 

utilizada, limitação e organização da pesquisa. 

 

1.1 Tema e Problema 

 

No concorrente mercado atual de refeições coletivas, a empresa estudada reforça sua 

busca constante pelo desenvolvimento e aprimoramento do processo de viabilidade 

econômico financeira, destacando a importância de uma etapa chave no processo de 

implantação e reestruturação de novas unidades. 

Na etapa de projeto são definidas as propostas de preço com base no cardápio, 

quadro de pessoal, despesas operacionais, custo de produção e o tempo de retorno do 

investimento no negocio, tanto na compra de equipamentos como na adequação do espaço 

físico como obras de engenharia. 

A função da contabilidade neste processo, além de analisar a viabilidade financeira 

do projeto, será também de reproduzir informações que ajudem a demonstrar a real situação 

financeira dos clientes que contemplam o foco da empresa estudada, tanto na implantação de 

novas filiais, como na reestruturação das filiais já existentes através da análise das 

demonstrações contábeis, auxiliando na decisão do montante a ser investido e na formação 

final do preço de venda. 

Diante da necessidade do aprimoramento nas técnicas de análise de investimentos no 

caso da empresa estudada, de acordo com Marion (2007, p. 45) aplica-se através da análise 

das Demonstrações Contábeis o raciocínio cientifico: 

 

a) extraem-se índices das demonstrações financeiras; 
b) compara-se os índices com os padrões; 
c) ponderam-se as diferentes informações e chega-se a um diagnostico ou 
conclusões; e 
d) tomam-se decisões. 

 

A questão da viabilidade na implantação de um restaurante industrial na empresa 

estudada, passando por todas as fases de um projeto está fixada no enfoque final de 



 

 

14 

rentabilidade financeira. Para tal, é necessário também avaliar se o futuro do projeto não está 

comprometido antes mesmo do inicio das atividades de implantação.  

Somente conhecer a empresa ao qual se quer investir sem que se faça uma prévia 

análise financeira, não é o suficiente para garantir a rentabilidade do negócio. Segundo Franco 

(1992, p. 94), “Além da análise e interpretação do BP (estática) e da DRE (dinâmica), a 

chamada Análise de Balanços pode também determinar, através do exame de balanços 

projetados, a potencialidade e as perspectivas para a empresa no futuro”. A análise das 

demonstrações contábeis passa a ser parte do processo de viabilidade econômico-fianceira 

como apoio à tomada de decisões. Desta forma, busca-se minimizar os riscos de rescisões 

contratuais futuras por motivos de negociação de preços, inadimplência ou até mesmo de 

falência. 

Quais recursos da análise das demonstrações contábeis podem ser utilizados para se 

conhecer a situação econômico-financeira de empresas clientes (atuais e futuros), com vistas 

a contribuir na minimização dos riscos contratuais na empresa estudada? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

O Objetivo geral deste trabalho é propor uma abordagem de análise das 

demonstrações contábeis para se conhecer a situação econômico-financeira dos clientes 

(atuais e futuros), com vistas a contribuir na minimização dos riscos contratuais em propostas 

comerciais de implantação e reestruturação de restaurantes industriais em uma empresa de 

refeições coletivas. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

Com vistas a atender o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

a) apresentar as peculiaridades da prestação de serviços de refeições coletivas da 

empresa estudada, bem como seu mercado de clientes; 

b) descrever o processo atual de análise econômico-financeiro na decisão da 

aceitação de novos clientes, bem como das renovações contratuais; 
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c) estudar o uso de recursos da análise das demonstrações contábeis que possam ser 

úteis para diagnosticar a situação econômico-financeira dos clientes atuais e 

futuros; e 

d) identificar a etapa adequada, dentro do processo de análise da viabilidade 

financeira, para contemplar a análise das demonstrações contábeis na 

implantação e reestruturação de atuais e futuros clientes. 

 

1.3 Justificativa 

 

Atualmente, a decisão de investir em uma empresa (cliente) na implantação de um 

restaurante industrial passa por diversos estágios, sendo cada um deles parte fundamental no 

processo de viabilidade econômico-financeira. 

O projeto tem início com a visita in loco e a definição do numero de refeições que 

serão servidas diariamente na empresa, a partir deste número, com a adequação do espaço 

físico, os investimentos que serão necessários, a composição do custo do produto, as despesas 

e a contração de mão de obra, chega-se ao preço final de venda como fator de decisão para a 

análise de viabilidade do projeto. 

 O estudo e a análise dos indicadores econômico-financeiros no decorrer dos últimos 

exercícios e as tendências financeiras de uma determinada empresa podem servir como apoio 

à tomada de decisão em investimentos futuros e certamente eliminar uma série de fatores 

determinantes no andamento do negócio após a implantação, principalmente problemas de 

rescisões contratuais em função da não adequação do preço de venda, inadimplência ou até 

mesmo de falência. 

Para Franco (1992), a análise das demonstrações contábeis é indispensável para a 

interpretação dos elementos formadores de patrimônio e das causas das variações 

patrimoniais, a análise é indispensável para dar a idéia verdadeira do patrimônio e suas 

variações. 

Franco (1992, p. 96) afirma ainda que “a Contabilidade não se resume no registro dos 

fatos contábeis, que é função da escrituração, as funções contábeis vão alem dos simples 

registros dos fatos, procurando suas causas e danço-lhes interpretação”, portanto, também é 

função da contabilidade analisar os fatos contábeis, emitir pareceres e projeções futuras. 

Este estudo justifica a importância de contemplar a análise dos indicadores 

econômico-financeiros das principais empresas no quadro atual de filiais de uma empresa de 
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refeições coletivas, bem como futuros clientes na implantação de novas filiais e formação do 

preço de venda. 

 

 

1.4 Metodologia da Pesquisa 

 

Nos subitens desse capítulo apresenta-se a metodologia da pesquisa: Procedimentos, 

Instrumento da pesquisa para a coleta de Dados e Enquadramento Metodológico, 

respectivamente. 

 

1.4.1 Enquadramento Metodológico 

 

A metodologia utilizada no projeto quanto aos objetivos é a descritiva. Para Gil 

(1999, p. 70) “a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de 

determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre as variáveis”.  

Nesse contexto a pesquisa procura descrever a influência que a análise de balanços pode ter 

na tomada de decisões para o investimento em novos negócios, por meio de um estudo de 

múltiplos casos. 

No estudo da modificação do processo através da implantação de novos 

procedimentos, a pesquisa é considerada exploratória, já que para Gil (1999, p.43), “pesquisas 

exploratórias objetivam desenvolver, modificar e esclarecer conceitos e idéias, com o intuito 

de formular problemas mais precisos ou hipóteses para a elaboração de estudos posteriores”, e 

define: Gil “[...] a fase exploratória costuma caracterizar-se pela imersão sistemática na 

literatura disponível acerca do problema [...]”. 

Com relação ao enquadramento teórico o trabalho é Conceitual, pois define uma 

tendência entre as empresas pesquisadas através da análise dos demonstrativos financeiros. 

O trabalho é classificado como tipo Survey, pois possui uma amostra definida. Para 

Tripod et al (1981, p.39) “procuram descrever com exatidão algumas características de 

populações designadas”. Neste caso, com as demonstrações oficiais e resultados das empresas 

estudadas com posterior análise. 

Por fim a pesquisa caracteriza-se como qualitativa quanto à abordagem. Nesse caso a 

pesquisa procura verificar o grau de risco no investimento fundamentado através dos 

demonstrativos financeiros oficiais publicados. 
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1.4.2 Coleta e Análise de Informações 

 

Para o referencial foi desenvolvido tendo por base livros, artigos científicos e 

pesquisas na internet. Para a coleta de dados foram pesquisados os relatórios financeiros das 

empresas clientes atuais e referenciais estudadas através de publicações oficiais na Bolsa de 

Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA), estes disponíveis na Internet, os números 

oficiais de resultados financeiros e produção das filiais atuais, bem como Instruções 

Normativas e Procedimentos Operacionais internos da empresa estudada. 

 

1.4.3 Amostra da Pesquisa 

 

A amostra desta pesquisa está limitada ao processo de implantação e reestruturação 

de restaurantes industriais de uma empresa de refeições coletivas. Neste processo, o estudo da 

análise dos indicadores econômico-financeiros está focado nas filiais cujas empresas possuem 

publicação oficial na Bolsa de Valores do estado de São Paulo (BOVESPA). 

O período estudado refere-se às publicações compreendidas entre os anos de 2005 à 

2008, portanto, a análise da evolução dos indicadores econômico-financeiros acontece com 

base nos últimos 4 anos, servindo portanto, como referência para avaliação da projeção, 

perspectivas e tendências para os próximos exercícios. 

Definidas as empresas e as fontes de pesquisa, relatórios foram coletados para análise 

e estudo de caso. 

 

1.5 Limitação da Pesquisa 

 

A amostra desta pesquisa está limitada a uma empresa de refeições coletivas. Os 

conceitos levantados e conhecimentos reunidos partem da aplicação das funções diárias dos 

envolvidos, como é evidenciado no estudo de caso, formando então, uma pesquisa Survey. 

Segundo Lakatos, Marconi (2000, p. 162) “(...) delimitar a pesquisa é estabelecer limites 

para investigação”. 

A instituição estudada divide-se em 86 filiais (restaurantes industriais) do serviço de 

refeições coletivas. Destas filiais, serão estudadas as 8 (oito) empresas / clientes de diversos 

setores industriais com publicação oficial na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo 

(BOVESPA), que representam 55% do faturamento total da empresa estudada. 
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 O desenvolvimento e análise deste trabalho estão focados em um estudo de caso, 

portanto, os resultados obtidos serão restritos à empresa estudada, podendo servir como 

modelo para outras instituições, desde que, adequadas as realidades destas. 

Com relação aos resultados obtidos, estes não devem ser analisados de forma 

generalizada, pois não representam a totalidade das filiais, mas podem ser tomados como 

referencial para implantação de novas unidades e investimentos de reestruturação das filiais já 

existentes. 

 

1.6 Organização da Pesquisa 

 

Este trabalho está estruturado sob três capítulos com a finalidade de obter melhor 

organização, entendimento do raciocínio e construção de conhecimento. 

No primeiro capítulo são apresentadas as considerações iniciais, a delimitação da 

pesquisa, a formulação do problema e os objetivos que são pretendidos na elaboração deste 

trabalho���� Em seguida, é apresentada a metodologia utilizada na elaboração das etapas de toda 

pesquisa para se concluir uma monografia. 

O segundo capítulo constitui a fundamentação teórica, a qual está organizada em três 

seções distintas. A primeira corresponde aos aspectos gerais do assunto, assim como, a 

descrição contextual do processo de implantação de um restaurante industrial na empresa 

estudada. Na segunda seção, será evidenciada a melhor forma de se aplicar o processo de 

análise das demonstrações contábeis na etapa de viabilidade econômico-financeira, através de 

conceitos e métodos pesquisados. Na sequência, são analisadas as duas seções anteriores para 

as considerações sobre aplicabilidade do respectivo método ao processo. 

No terceiro capítulo, é apresentado um estudo de caso, o qual será apresentada a 

estrutura organizacional da empresa e as evidencias da importância do estudo projetado e 

monitoramento dos principais indicadores econômico-financeiros das empresas tomadas 

como referência no quadro de filiais e futuras expansões da empresa estudada. 

Por fim, serão apresentadas as conclusões obtidas com o desenvolvimento desta 

monografia, assim como as recomendações para a elaboração de trabalhos futuros 

complementares que darão sequência ao estudo realizado. Não obstante, serão referenciados 

todos os autores e materiais utilizados para a realização deste, bem como evidenciados em 

anexo, os materiais necessários. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capitulo remete a conceitos relacionados ao tema do trabalho, 

fundamentado teoricamente o estudo por meio de informações disponibilizadas por estudiosos 

do tema da pesquisa. São abordados tópicos relacionados ao processo de gestão, planejamento 

empresarial, tomada de decisão, análise das demonstrações contábeis com o auxilio dos 

principais índices suscetíveis a análise. 

 

2.1 Processo Decisório 

 

Dentre as variáveis presentes no processo decisório, é necessário buscar 

constantemente o embasamento e estar consciente de que as informações que envolvem tal 

processo são pertinentes, reduzindo o risco de uma decisão incorreta. Para obtenção de 

resultados positivos no processo decisório, é necessário em muitos casos o envolvimento dos 

setores e gerentes de todos os departamentos da organização, bem como a utilização de 

ferramentas que facilitem o entendimento das variáveis. 

Considerado o ponto chave para identificar o rumo a ser tomado pela organização, a 

tomada de decisão é parte fundamental na contabilidade gerencial e administrativa, onde 

identifica-se detalhadamente a situação para que a ação seja colocada em prática de forma 

objetiva e eficiente. 

Para Maximiano (2000, p. 141), “O processo decisório é a sequência de etapas que 

vai desde a identificação da situação até a escolha e colocação em prática da ação ou solução. 

Quando a decisão é colocada em pratica, o ciclo se fecha”. Para a tomada de decisão, fica 

evidente que os processos se distinguem ao mesmo tempo em que se interligam, os interesses 

estão vinculados com as oportunidades, desafios e perspectiva de retorno. 

Lunkes (2007) destaca a importância de estar estruturado com informações 

pertinentes para o auxilio à tomada de decisão, considerando o conjunto de fatores que de 

alguma forma embasam a solução de um determinado problema. O processo de coleta e 

análise das informações disponíveis geradas pelos sistemas de informação seleciona 

diferentes alternativas possíveis e reduzem o risco de uma decisão incorreta. 

Fatores relevantes como preço, custo, qualidade, tempo, inovação, melhoria 

continua, sistemas de informação, ambiente interno e externo e gestão de pessoas são 
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extremamente importantes no processo de tomada de decisão em cada tipo de organização, 

onde medidas diferentes variam de acordo com o mercado e os objetivos a serem alcançados. 

Para Chiavenato (2002), quando o tomador de decisão escolhe a maneira pela qual 

pretende alcançar um determinado objetivo, a decisão é considerada racional, mas este 

processo se atém a uma racionalidade limitada. Quando não obtém por si só a condição de 

analisar todas as alternativas possíveis e captar todas as informações necessárias, o risco de 

uma decisão incorreta aumenta consideravelmente. 

Fica evidente que quanto menor o nível de detalhamento disponível, maior será o 

risco e a probabilidade de uma decisão imprópria para a organização no curto, médio e longo 

prazo, pois o processo decisório envolve fatores como riscos, incertezas e ainda conflitos 

dentro e fora das organizações. 

No caso da empresa estudada, o processo de tomada de decisão, dependendo da 

relevância do tema tratado, segue a hierarquia dos níveis de liderança e da natureza das 

decisões que devem buscar o atendimento das necessidades das partes interessadas. As 

empresas buscam soluções em saúde e qualidade de vida por um preço acessível, essas 

necessidades têm demandado além da qualidade na prestação do serviço uma resposta rápida 

a sua necessidade. 

 

2.2 Planejamento 

 

Certamente o ponto base para o processo de gestão na tomada de decisão, o 

planejamento guia a empresa para que os objetivos sejam atingidos, baseado nas premissas da 

contabilidade gerencial, o contador tem o seu papel fundamental no processo e 

desenvolvimento dos objetivos e metas da empresa, tanto de curto como de longo prazo. 

Maximiano (2000, p. 138), afirma que “as decisões de planejamento são previamente 

estudadas e adotadas pela organização para serem aplicadas no futuro”. O processo de 

planejamento é uma aplicação direta e especifica ligada ao processo decisório utilizado nas 

empresas para administrar suas metas futuras, interferindo na realidade, passando do quadro 

atual para um plano futuro desejado em um determinado período. 

O planejamento caracteriza-se como um instrumento usado pela organização para 

definir suas estratégias e decisões sobre o futuro da seguinte forma: definição do objetivo, 

metas, os meios para alcançar as metas, a interferência da realidade para uma mudança 

programada em determinado período e a preocupação com as consequências futuras pelas 
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decisões tomadas no presente. O autor, por sua vez, divide o planejamento em externo e 

interno. O externo refere-se a definir os objetivos da organização e o interno relaciona-se com 

a escolha dos recursos que serão utilizados para cumprir com os objetivos estabelecidos. 

Para Lunkes (2007, p. 14), “o planejamento envolve a escolha de um curso de ação, 

por meio do desenvolvimento de objetivos e metas de curto prazo (operacional) e longo prazo 

(estratégico) da empresa”. O planejamento reflete as ações estratégicas da empresa através 

dos seus desdobramentos (níveis) por meio de objetivos, indicadores, metas e projetos, 

refletindo nas características dos ambientes interno e externo da organização. Lunkes (2007, 

p. 15), destaca ainda que “é de fundamental importância que a empresa disponha de sistemas 

que possam mensurar a evolução do planejamento”. Identifica-se então a necessidade de se 

estabelecer e acompanhar o conjunto de indicadores e metas ao longo do tempo, capazes 

avaliar as ações em todos os níveis e se estão contribuindo para o sucesso da empresa. 

 

2.2.1 Etapas do planejamento 

 

Dentre as etapas do processo de planejamento, Megginson, Mosley e Pietro (1998) 

destacam: 

 

a) Estabelecer objetivos ou metas: refere-se ao ponto onde a organização deseja 

chegar através de um plano de ação detalhado, formulando os objetivos e 

identificando as metas a serem atingidas; 

b) Identificar e avaliar as condições que afetam os objetivos da organização: 

reconhecer as variáveis importantes que influenciam os objetivos, analisando o 

ambiente, os recursos e identificando as oportunidades estratégicas e ameaças; e 

c) Desenvolver uma abordagem para atingir os objetivos: relacionar itens como 

responsabilidades para realização das atividades propostas e procurar responder 

os seguintes questionamentos: quem fará o que, como, dentro de que 

programação, e quais são os resultados esperados. A importância e a 

complexidade do planejamento são fatores de extrema importância para 

determinar a formalidade e os detalhes das decisões estratégicas e medidas de 

controle do progresso. 
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2.2.2 Tipos de planejamento 

 

Chiavenato (2002), caracteriza o Planejamento como o plano de ação frente às 

ameaças e oportunidades do mercado externo levando em conta os pontos fortes e 

oportunidades de melhoria em sua estrutura, o autor aborda o planejamento sob três formas: 

planejamento estratégico ou institucional, tático e planejamento operacional. 

Nos três níveis de planejamento, o estratégico coloca-se no ponto mais alto, 

necessita, portanto do suporte de planos táticos desenvolvidos pelo nível intermediário da 

organização, que por sua vez, o plano tático deve ser desdobrado em vários níveis 

operacionais, detalhando minuciosamente cada tarefa ou atividade a ser executada. 

Segundo Maximiano (2000), o principal objetivo do planejamento estratégico é 

projetar os objetivos com relação ao ambiente com base nos desafios e oportunidades externas 

ou internas. O planejamento estratégico no âmbito organizacional tem sua maior influência no 

longo prazo, pois define como serão atingidos os objetivos traçados para este período. O autor 

destaca ainda que o planejamento estratégico possui três características principais: é projetado 

a longo prazo, caracteriza-se pelas relações entre a organização e seu ambiente de tarefa e 

envolve a empresa em todos os níveis e setores. 

Para Chiavenato (2002, p. 128), o planejamento estratégico exige as seguintes etapas: 

 

a) determinar os objetivos da empresa, destacando a natureza da organização, 
esta que inclui a missão, os objetivos e as estratégias da empresa; 
b) análise ambiental; 
c) análise interna da organização e de seus recursos; 
d) geração, avaliação e seleção de alternativas e estratégicas; e 
e) implementação através de planos táticos e de planos operacionais. 

 

Para a implantação bem sucedida e continuidade do planejamento estratégico é 

necessário o desdobramento em um plano tático relacionado às atividades atuais ou em um 

futuro próximo em seus departamentos e então ao nível intermediário ou operacional, ou seja, 

é necessária a “tradução” das ações no nível tático para o entendimento e execução das ações 

ao nível operacional da organização. 

 

2.3 Análise das Demonstrações Contábeis 

 

Diversos aspectos são considerados antes de se optar por investir em uma 

determinada empresa, podendo este investimento ser através da compra e venda de ações, 



 

 

23 

concessão de crédito, fusões, ou ainda, no caso da empresa estudada, na forma de 

investimento para a implantação e reestruturação de um restaurante industrial. 

Matarazzo (2008, p. 15) afirma que a “análise de balanços objetiva extrair 

informações das demonstrações financeiras para a tomada de decisões”. A partir da análise 

das demonstrações contábeis procura-se identificar os fatos que antecederam a situação atual 

de uma empresa, e então avaliar o possível comportamento para os próximos períodos. 

Assaf Neto (1998, p. 144) afirma que “o insumo básico do processo de análise de 

balanços são as demonstrações contábeis normalmente apuradas pelas empresas, devendo ser 

acrescentadas, sempre que possível, informações adicionais que não constam na estrutura 

legal dos demonstrativos publicados”. Alem dos demonstrativos publicados oficialmente, 

cabe ao analista buscar recursos que comprovem o seu parecer à respeito da situação 

econômico-financeira de uma determinada empresa, tais como: notas explicativas, 

publicações extra oficiais, informativos, entrevistas, etc. 

Para Iudícibus (2003, p. 20), “a análise das demonstrações contábeis pode ser 

conceituada como a arte de saber extrair relações úteis, para o objetivo econômico que 

tivermos em mente, dos relatórios contábeis e de suas extensões e detalhamentos”, portanto, o 

analista deve ter o discernimento necessário para identificar quais relatórios e identificar a 

melhor técnica a ser usada em determinada situação. 

Matarazzo (2008, p. 16) afirma que “as demonstrações financeiras fornecem dados 

sobre a empresa, de acordo com as regras contábeis. A análise transforma esses dados em 

informações e será tanto mais eficientes quanto melhores informações produzir”. A sequência 

de eventos que resulta na análise de balanços tem inicio com a ocorrência de um fato 

econômico na empresa, esta informação então será processada gerando as demonstrações 

financeiras que através da análise de balanços resulta em informações financeiras disponíveis 

que possibilitam a tomada de decisões. 

Através do estudo da análise das demonstrações contábeis, fica evidente que não 

existe uma sequência de métodos ou uma técnica 100% perfeita capaz de instrumentar o 

tomador de decisão, cabe a ele o papel de identificar a melhor técnica para uma determinada 

empresa ou segmento. Quanto mais experientes forem os analistas, mais próximas serão suas 

conclusões, mas certamente, dois analistas nunca terão exatamente as mesmas opiniões e o 

mesmo parecer técnico. 
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2.3.1 Alterações na Lei das S.A. pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09 

 

A Lei no 11.638/ 2007 altera basicamente o sistema de elaboração das demonstrações 

contábeis das Sociedades Anônimas e vigora para as empresas de grande porte com ativo total 

superior à R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual 

superior à R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), onde destaca-se: 

 

Lei No 11.638, de 28 de Dezembro de 2007. 
 
Altera e revoga dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande porte 
disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. 
 
- Art. 1º. Os Arts. 176 a 179, 181 a 184, 187, 188, 197, 199, 226 e 248 da lei 
6.404 de 15 de Dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
- Art. 176. 
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e 
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado 
§ 60  A companhia fechada com patrimônio liquido, na data do balanço, inferior a 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação 
da demonstração dos fluxos de caixa. 
 
- Art. 178. 
§ 10 
c) ativo permanente, dividido em investimentos, imobilizado, intangível e diferido. 
§ 20 
d) patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de 
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 
acumulados. 
 

Observa-se portanto que a Lei no 11.638/ 2007 extinguiu a Demonstração das 

Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) e passou a obrigar a publicação da Demonstração 

dos Fluxos de Caixa (DFC). Para as companhias com valores negociados em Bolsa, foi 

instituída também a Demonstração de Valor Adicionado (DVA) que indica o valor da riqueza 

gerada pela empresa e sua distribuição, a DVA mostra sua importância principalmente para 

fins estatísticos de analise do setor. A DFC fornece informações relativas à: Atividade 

operacional, atividade de investimentos e atividade de financiamentos e permite avaliar como 

o caixa oscilou e qual foi o resultado final deste fluxo. A importância da exigibilidade da DFC 

comprova-se pelo fato da obrigatoriedade de publicação nos Estados Unidos desde 1987. 

No Ativo Permanente, o subgrupo Intangível passou a fazer parte junto com 

Investimentos, Imobilizado e Diferido. No Patrimônio Liquido (PL), foi extinta a reserva de 

reavaliação sendo substituída por Ajustes de Avaliação Patrimonial. Destacam-se também as 
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alterações nos critérios de avaliação  do Passivo e Ativo da empresa, onde os itens Ativo e 

Passivo de Longo Prazo foram ajustados ao valor presente. 

Além das mudanças já destacadas, ocorreram também mudanças consideráveis na 

elaboração dos balanços patrimoniais com a criação do Intangível no grupo do Ativo 

Permanente e a contabilização das aplicações em instrumentos financeiros e também a 

eliminação da Reserva de Reavaliação. 

Destaca-se como o foco da criação da Lei no 11.368/07 a padronização das 

demonstrações financeiras no Brasil adotando-se práticas internacionais facilitando a analise e 

a comparação com os demonstrativos de empresas estrangeiras. 

A Lei no 11.941, de 27 de Maio de 2009 em conversão da Medida Provisória no 449, 

de 2008 altera a Lei no 6.404/1976 (Lei das sociedades por ações) em seus aspectos contábeis, 

em seu texto menciona-se: 

 

Lei No 11.941, de 27 de Maio de 2009. 
 
Conversão da Medida Provisória no 449, de 2008. 
 
Art. 37.  A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
Art. 178. 
§ 10 
I – ativo circulante; e 
II -  ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, 
imobilizado e intangível. 
§ 20 
I – passivo circulante; 
II – passivo não circulante; e 
III – patrimônio liquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de 
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 
acumulados. 
 
Art. 299-A. O saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no ativo diferido que, 
pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer 
no ativo sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre 
a recuperação de que trata o § 3o do art. 183 desta Lei. 
 
Art. 299-B. O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de dezembro de 
2008 deverá ser reclassificado para o passivo não circulante em conta representativa 
de receita diferida. 
 

Observa-se que a Lei no 11.11941/ 2009 extingue ou simplifica os dispositivos 

anteriores da lei das S.A.. O Ativo, antes composto por três grupos e o Passivo, por quatro, 

agora são apenas dois e três, respectivamente. 

As alterações mais significativas ocorrem em termos de nomenclatura do que 

conteúdo especificamente. No grupo do Ativo, as contas ainda estão dispostas em ordem 
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decrescente quanto ao grau de liquidez e agora dispostas em: Ativo Realizável a Longo Prazo, 

Investimentos, Imobilizado e Intangível. O grupo do Ativo Não-Circulante é composto 

antigos grupos do Ativo Realizável a Longo Prazo e Ativo Permanente, por sua vez, o 

Realizável a Longo Prazo passou a ser um subgrupo do Ativo Não Circulante. O Ativo 

Diferido que foi extinto, poderá permanecer no Ativo sob a mesma classificação até que seja 

amortizado. 

No grupo do Passivo, as contas agora são classificadas em: Passivo Circulante, 

Passivo Não Circulante e Patrimônio Liquido, dividido em Capital Social, Reservas de 

Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reserva de Lucros, Ações em Tesouraria e 

Prejuízos Acumulados. O grupo do Passivo Exigível a Longo Prazo foi extinto passando a 

integrar o Passivo Não Circulante. A extinção do grupo Resultado de Exercícios Futuros 

reclassifica seu valor para o Passivo Não Circulante na conta representativa da receita 

diferida. 

Na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a principal alteração fica por 

conta da extinção da denominação “Resultados Não Operacionais” sendo substituída por 

“Outras Receitas e Outras Despesas”, a mudança na redação, porém, não altera a 

contabilização dos resultados operacionais e não-operacionais com relação à apuração e 

compensação de prejuízos fiscais. 

 

2.3.2 Principais demonstrações contábeis suscetíveis de análise 

 

Diante da quantidade de informações publicadas através dos balanços das empresas, 

inúmeras vezes o questionamento vem a tona: o valor desta empresa está nitidamente 

expresso em seus demonstrativos? O mercado caracteriza o valor da empresa expresso em 

seus balanços ou no lucro que ela pode gerar no futuro?  

As demonstrações contábeis são utilizadas para prestar contas referentes aos aspectos 

públicos de responsabilidade da empresa, acionistas, credores, governo e comunidade em 

geral. Tais demonstrações, por oferecerem informações de forma dispersa elevam os 

questionamentos de como organizar estas informações a fim de torná-las um instrumento 

capaz de conhecer a estrutura de uma determinada empresa. 

Segundo Marion (2007), os ativos mais importantes das empresas da Nova Economia 

não são fabricas ou máquinas declaradas como patrimônio no balanço. São marcas, clientes 

ou a tecnologia que desenvolvem, os ativos reconhecidos como intangíveis. Por vezes fica 
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difícil identificar a diferença do valor que está no balanço que é suscetível a truques contábeis 

e o quanto a empresa realmente vale. 

O processo de análise das demonstrações contábeis através do calculo de índices 

econômico-financeiros torna-se uma ferramenta de extrema validade para auxiliar na 

verificação do valor real de uma empresa e direciona-se principalmente ao Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício ao longo dos últimos exercícios. 

 

a) Balanço Patrimonial 

 

Primeira demonstração a ser analisada, Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p. 29) 

afirmam que “o Balanço Patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e 

patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, uma posição estática”. 

Tal posição é considerada estática porque se caracteriza em um determinado momento, 

normalmente no fim do ano ou de um período prefixado. 

Conforme disposto na Lei nº 11.638/07, no balanço, as contas serão classificadas 

segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o 

conhecimento e análise da situação financeira da companhia. 

No quadro a seguir apresenta-se e identificam-se os grupos e contas que compõem o 

balanço patrimonial conforme a Lei no 11.941/09, onde temos: 

ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

  Ativo Realizável a Longo Prazo 

  Investimentos 

  Imobilizado 

  Intangível 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 

  [subgrupos] 

Total do Ativo Total do Passivo 

Quadro 1 – Grupos do Balanço Patrimonial 
Fonte: Adaptado de PLATT NETO (2009, p. 24) 

 

Conforme as instituições da lei, o balanço é composto por: Ativo, subdividido em 

Ativo Circulante e Não Circulante; Passivo, que compreende as exibilidades e obrigações, 

subdividido em Passivo Circulante e Passivo Não Circulante e o Patrimônio Liquido, que 

representa a diferença entre o ativo e o passivo, ou seja, o valor liquido da empresa. Para 

tanto, as contas do ativo deverão ser dispostas em ordem decrescente de realização e as contas 
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do passivo e patrimônio liquido em ordem decrescente de exibilidade. De forma simplificada, 

o Balanço pode ser expresso por: Ativo = Passivo + Patrimônio Liquido. 

 

b) Demonstração do Resultado do Exercício 

 

De forma continua a DRE apresenta a ligação direta entre o inicio e o final de um 

período dentro do Balanço Patrimonial, onde o valor dos lucros acumulados no balanço 

apresenta a soma dos lucros anteriores, menos os dividendos distribuídos. Em resumo, a DRE 

apresenta o desempenho financeiro da instituição onde o lucro ou prejuízo liquido é igual a 

receita liquida menos os custos e as despesas. 

O conteúdo da Demonstração do Resultado do Exercício deve ser apresentado com 

os detalhes necessários das receitas, despesas, ganhos e perdas e definindo o lucro ou prejuízo 

liquido do exercício, e por ação. 

A segunda demonstração a ser analisada, de acordo com Iudícibus, Martins e 

Gelbcke (2003, p. 31), o lucro ou prejuízo líquido apurado nessa demonstração é o que se 

pode chamar de “lucro dos acionistas, pois, alem dos itens normais, já se deduzem como 

despesas o Imposto de Renda e as participações sobre os lucros a outros que não os 

acionistas”, onde o lucro liquido do exercício é o valor final a ser adicionado ao patrimônio 

liquido da empresa. 

 

c) Demonstração do Fluxo de Caixa 

 

Segundo Stickney e Weil (2001, p. 173), a “Demonstração explica as razões pelas 

quais o saldo de caixa se alterou entre dois balanços consecutivos”. Ou seja, a Demonstração 

do Fluxo de Caixa (DFC) não fornece apenas os registros de entradas e saídas de caixa, esta 

demonstração classifica operações, através da venda de bens e serviços, atividades de 

investimento necessárias para o crescimento da empresa como compra de títulos, ações, 

máquinas, prédios, etc., e atividades de financiamento de curto ou longo prazo, podendo vir 

dos proprietários como o aumento do capital ou de instituições financeiras. 

A Demonstração do Fluxo de Caixa permite aos investidores avaliar, segundo 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p. 399): 

 

a) a capacidade de a empresa gerar futuros fluxos líquidos positivos de caixa; 
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b) a capacidade de a empresa honrar seus compromissos, pagar dividendos e 

retornar empréstimos obtidos; 

c) a liquidez, solvência e flexibilidade financeira da empresa; 

d) a taxa de conversão de lucro em caixa; 

e) a performance operacional de diferentes empresas, por eliminar os efeitos de 

distintos tratamentos contábeis para as mesmas transações e eventos; 

f) o grau de precisão das estimativas passadas de fluxo futuros de caixa; e 

g) os efeitos, sobre a posição financeira da empresa, das transações de 

investimento e de financiamento. 

 

A Demonstração do Fluxo de Caixa caracteriza-se por ser um instrumento de análise 

e avaliação financeira de uma empresa proporcionando o detalhamento dos recursos 

financeiros como caixa, bancos, receitas e despesas, e ainda, a capacidade de uma empresa em 

gerar recursos frente as necessidade de capital de giro. 

 

2.3.3 Análise Vertical e Horizontal 

 

Ao iniciar qualquer tipo de análise financeira, parte-se do pré-suposto de que a 

verificação de forma isolada de um grupo patrimonial não oferece de forma clara e explícita a 

verdadeira situação financeira atual de uma determinada empresa. 

 Para Matarazzo (2008, p. 243), a “análise vertical baseia-se em valores percentuais 

das demonstrações financeiras, calculando o percentual de cada conta em relação a um valor-

base, por exemplo, o percentual de cada conta em relação ao total do ativo”. Na analise 

vertical, o comparativo dos demonstrativos contábeis de diferentes períodos e a evolução dos 

índices oferece ao analista uma visão dinâmica e expressiva da situação econômico-financeira 

da empresa, pode-se conhecer a composição percentual de cada elemento patrimonial, dos 

recursos obtidos e aplicados e ainda, a margem de contribuição de cada componente dos 

custos e receitas dentro do resultado do exercício. 

Matarazzo (2008, p. 245), afirma ainda que a análise horizontal “baseia-se na evolução 

de cada conta de uma série de demonstrações financeiras em relação à demonstração anterior 

e/ou em relação a uma demonstração financeira básica, geralmente a mais antiga da série”. Ou 

seja, um processo de análise temporal, desenvolvido por meio de números índices, 

verificando-se o percentual de crescimento ou declínio dos valores de uma conta ou grupo de 

contas entre dois períodos. 
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Para Assaf Neto (1998, p. 102), a importância desta técnica é bem clara: “permite 

que se analise a tendência passada e futura de cada valor contábil, onde muitas vezes, o 

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

poderão, ainda, refletir-se em outros períodos”, ou seja, obtemos a relação entre o valor de 

uma conta contábil em uma data (VD) a partir do seu valor obtido através de uma data base 

(VB), um processo de análise temporal, fixado através de números-indices. 

 

2.4 Índices para análise econômico-financeira 

 

A decisão de investir em uma determinada empresa muitas vezes é determinada, 

dentre uma serie de fatores, por um processo de análise de índices econômico-financeiros, a 

posição financeira e econômica desta empresa. 

Segundo Matarazzo (2008, p. 147), “os índices constituem a técnica de análise mais 

empregada. A característica fundamental dos índices é fornecer visão ampla da situação 

econômica ou financeira da empresa”. Importante ressaltar que o simples fato de verificarmos 

as informações “brutas” publicadas através das demonstrações financeiras dificilmente 

oferece o detalhamento necessário para a compreensão a respeito da “saúde” financeira desta 

empresa. Para uma analise eficiente, é necessário que as relações entre os itens das 

demonstrações contábeis sejam expressas através de índices, analisados em conjunto, 

resumindo e explicitando os dados contidos nas demonstrações, auxiliando a tomada de 

decisão. 

O número de índices que serão utilizados para a análise é inteiramente dependente do 

grau de detalhamento desejado em cada caso específico, ou seja, quanto mais detalhado o 

estudo, maior deverá ser o número de índices analisados. Este número, porém, chega à um 

limite quando se compara a relação da quantidade de informações x quantidade de índices, ou 

seja, existe um limite para esta proporção. Por exemplo, quando se dobra o número de índices, 

não se consegue necessariamente dobrar a quantidade de informações. 

A análise das demonstrações contábeis demonstra sua significância porque identifica 

relações importantes entre diferentes grupos patrimoniais e componentes do resultado do 

exercício através do cálculo de indicadores econômico-financeiros. O estudo do 

comportamento financeiro de uma empresa por meio de índices demonstra resultado 

satisfatório por meio da comparação intertemporal, analisando-se os conjuntos e aplicando-se 

os instrumentos necessários para a emissão de um parecer final. 



 

 

31 

2.4.1 Índices de Liquidez 

 

De uma forma geral, os índices de liquidez demonstram a atual situação financeira de 

uma empresa diante dos seus compromissos com terceiros. 

De acordo com Marion (2007, p. 83), “os índices de liquidez são utilizados para 

avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto é, constituem uma apreciação sobre se a 

empresa tem capacidade para saldar seus compromissos”. Essa capacidade de pagamento 

pode ser avaliada, considerando os seguintes fatores: prazo imediato, curto prazo ou longo 

prazo. 

Podemos destacar como um ponto chave no processo de análise dos indicadores de 

Liquidez, o conceito de equilíbrio, a base financeira de uma determinada empresa. 

Para Assaf Neto (1998, p. 168), “todas as inversões que a empresa realiza 

convertem-se a curto ou longo prazo, novamente em dinheiro”. 

O conceito básico de equilíbrio financeiro demonstra que toda a aplicação de 

recursos no ativo deve ser financiada com recursos que tenham um prazo de recuperação 

proporcional à aplicação feita. Um exemplo imprudente é o financiamento de ativos 

permanentes com recursos de curto prazo elevando o risco de desequilíbrio financeiro para a 

empresa, consequentemente a possibilidade de inadimplência. 

Ao mesmo tempo em que o capital circulante líquido deve ser capaz de liquidar as 

dividas de curto prazo, valores muito altos também significam certo descontrole financeiro, 

podendo estar aplicados em fundos de investimentos proporcionando retorno à empresa. 

O quadro a seguir demonstra os índices de liquidez que identificam a base da 

situação financeira de uma empresa, ou seja, a capacidade de saldar suas dívidas: 
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SIMBOLO ÍNDICE FORMULA INDICA INTERPRETAÇAO 

LI 
LIQUIDEZ 

IMEDIATA 

Disponível ÷ Passivo 

Circulante 

Condição de saldar 

as dividas de curto 

prazo com recursos 

imediatos 

Quanto maior, melhor. 

LG LIQUIDEZ GERAL 

Ativo Circulante + 

Realizável a Longo 

Prazo ÷ Passivo 

Circulante + Passivo 

Não Circulante 

Quanto a empresa 

possui de Ativo 

Circulante + 

Realizável a Longo 

Prazo para cada $ 1 

de dívida total. 

Quanto maior, melhor. 

 

LC 

 

 

 

 

LIQUIDEZ 

CORRENTE 

Ativo Circulante ÷ 

Passivo Circulante 

Quanto a empresa 

possui de Ativo 

Circulante pra cada 

$ 1 de Passivo 

Circulante 

Quanto maior, melhor. 

 

 

LS 

 

 

LIQUIDEZ SECA 

Ativo Circulante – 

Estoques ÷ Passivo 

Circulante 

Quanto a empresa 

possui de Ativo 

Liquido para cada $ 

1 de Passivo 

Circulante 

Quanto maior, melhor. 

Quadro 2 – Índices de liquidez 
Fonte: Matarazzo (2008, p. 152) 
 

O índice de Liquidez Imediata revela o percentual das dívidas de curto prazo em 

condições de serem liquidadas imediatamente. Esse quociente é normalmente baixo pelo 

pouco interesse das empresas em manter recursos monetários em caixa, ativo 

operacionalmente de reduzida rentabilidade. Para este índice é prudente que a empresa 

mantenha certo padrão de segurança conforme suas dividas de curto prazo, é um índice de 

controle. 

O índice de Liquidez Geral indica o quanto a empresa possui tanto no Ativo 

Circulante como no Ativo Realizável a Longo Prazo para cada $ 1,00 de divida total, ou seja, 

a capacidade de saldar todos seus compromissos. 

É conhecido que nenhum índice financeiro deve ser analisado isoladamente, Marion 

(2007) afirma que em um caso em que a empresa adquira um alto financiamento para investi-

lo em seu Permanente, o índice de Liquidez Geral sofrerá forte redução não aumentando o 
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Ativo Circulante e o Ativo não Circulante. Porém, este investimento certamente trará 

benefícios futuros através de receitas, melhorando a capacidade de pagar suas dividas. 

De forma simplificada, o índice de Liquidez Corrente indica o quanto a empresa 

possui no ativo circulante para cada $ 1,00 de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), 

onde. Quanto maior o índice de liquidez corrente, mais alta é a capacidade da empresa de 

cobrir sua necessidade de capital de giro, ou seja, quanto maior, melhor. 

O índice de Liquidez Seca indica o quanto a empresa possui de Ativo Liquido para 

cada $ 1,00 de Passivo Circulante. Segundo Assaf Neto (1998, p. 172), “o índice de Liquidez 

Seca demonstra o percentual das dividas de curto prazo em condições de serem saldadas 

mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante”. Caso a 

empresa esteja com seu estoque sem condições de uso ou ocorra uma grande redução no 

volume de vendas, o índice de Liquidez Seca vai demonstrar qual a condição da empresa de 

pagar suas dividas de curto prazo. Segundo Marion (2007), banqueiros gostam de analisar este 

índice pelo fato de se eliminarem os estoques, que é teoricamente um item de fácil 

manipulação no balanço. O estoque pode tornar-se obsoleto e muitas vezes perecível. 

Quanto à interpretação dos índices, cabe uma análise detalhada de cada empresa 

avaliada. Por exemplo, índices de liquidez muito elevados podem indicar que a empresa está 

deixando de aplicar em fundos de renda fixa, perdendo a oportunidade de aumentar seu 

capital. 

 

2.4.2 Índices relacionados com a Estrutura de Capitais 

 

Diferentes indicadores utilizam-se para a análise de fontes permanentes de capital de 

uma empresa. Os índices relacionados com a Estrutura de Capitais demonstram a obtenção e 

aplicação de recursos, a alavancagem considerando efeitos sobre o lucro e utilização dos 

recursos de terceiros, conforme demonstrado no quadro: 
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SIMBOLO ÍNDICE FORMULA INDICA INTERPRETAÇAO 

CT/PL 

PARTICIPAÇAO DE 

CAPITAIS DE 

TERCEIROS 

(ENDIVIDAMENTO) 

Capitais de Terceiros 

÷ Patrimônio Liquido 

Quanto a empresa 

tomou de capitais 

de terceiros para 

cada $ 1 de capital 

próprio 

Quanto menor, melhor. 

 

PC/CT 

 

COMPOSIÇAO DO 

ENDIVIDAMENTO 

Passivo Circulante ÷ 

Capitais de Terceiros 

Qual o percentual 

de obrigações a 

curto prazo em 

relação às 

obrigações totais 

Quanto menor, melhor. 

 

AP/PL 

 

IMOBILIZAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO 

LIQUIDO 

Ativo Não Circulante 

÷ Patrimônio Liquido 

Quanto a empresa 

aplicou no Ativo 

Permanente para 

cada $ 1 de 

Patrimônio Liquido 

Quanto menor, melhor. 

 

AP/PL + 

PÑC 

 

IMOBILIZAÇAO 

DOS RECURSOS 

NÃO CORRENTES 

Ativo Não Circulante 

÷ Patrimônio Liquido 

+ Passivo Não 

Circulante 

Que percentual dos 

Recursos não 

Correntes foi 

destinado ao Ativo 

Não Circulante 

Quanto menor, melhor. 

Quadro 3 – Índices de estrutura de capitais 
Fonte: Matarazzo (2008, p. 152) 
 

O índice de participação de capitais de terceiros indica o quanto a empresa tomou de 

capitais de terceiros para cada $ 1 de capital próprio investido. Segundo Matarazzo (2008, p. 

154), “do ponto de vista financeiro, quanto maior a relação de Capitais de Terceiros/ PL 

menor a liberdade de decisões financeiras e maior a dependência a esses terceiros”. Apesar 

desta aparente dependência, a empresa pode tirar bom proveito de utilizar capital de terceiros 

se as taxas pagas por esse capital forem inferiores aos ganhos através da aplicação deste 

recurso. Apesar de algumas teorias mostrarem que nem sempre o alto índice de Participação 

de Capitais de Terceiros significa um estado de má situação financeira, de uma forma geral, 

empresas falidas possuem sérias dificuldades de pagamento das dividas, o que normalmente 

não acontece com as empresas com boa saúde financeira. 

O índice de Composição do Endividamento indica o percentual de obrigações de 

curto prazo em relação às dividas totais. De forma simplificada, após calcular o percentual do 

grau de participação de capitais de terceiros, avalia-se como estão distribuídas estas dividas, 

ou seja, as dividas que precisam ser pagas com recursos imediatos (curto prazo) e também as 
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obrigações de longo prazo, onde a empresa terá mais tempo para gerar recursos e liquidar tais 

obrigações. Por exemplo, se o índice for igual a 0,3 indica que 30% das obrigações deverão 

ser pagas no próximo exercício e 70 % nos próximos exercícios. 

O índice de Imobilização do Patrimônio Liquido indica o quanto a empresa aplicou 

no Ativo não Circulante para cada $ 1 de Patrimônio Liquido. Matarazzo (2008, p. 158), 

afirma que “o ideal em termos financeiros é a empresa dispor de Patrimônio Liquido 

suficiente para cobrir o Ativo não Circulante e ainda sobrar uma parcela. CCP = Capital 

Circulante Próprio – suficiente para financiar o Ativo Circulante”. Ou seja, é aconselhável que 

a empresa possua capacidade de compra e venda sem a necessidade de buscar recursos de 

capitais de terceiros como bancos e financiadoras. 

O índice de Imobilização dos Recursos Não Correntes indica que percentual de 

recursos não correntes a empresa aplicou no Ativo Permanente. Por exemplo, se este índice 

for igual a 0,7 significa que 70% do capital permanente estão alocados ao ativo não circulante. 

Se este índice for maior que 1 (100%), significa que o Patrimônio Liquido e o Passivo Não 

Circulante não tem saldo para cobrir o Ativo Permanente, então conclui-se que parte dos 

investimentos não circulantes estão sendo financiados pelo passivo circulante da empresa. 

 

2.4.3 Índices de Rentabilidade 

 

Os Índices de Rentabilidade tem como principal objetivo identificar o desempenho 

da empresa através das vendas e resultados obtidos, mostrando de forma objetiva se a empresa 

tem sucesso em suas vendas. A seguir no quadro 4, tem-se:  
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SIMBOLO ÍNDICE FORMULA INDICA INTERPRETAÇAO 

V/AT Giro do Ativo 
Vendas Liquidas ÷ 

Ativo 

Quanto a empresa 

vendeu para cada $ 

1 de investimento 

total 

Quanto maior, melhor. 

LL/V Margem liquida 
Resultado Liquido ÷ 

Vendas Liquidas 

Quando a empresa 

obtém de lucro ou 

prejuízo em relação 

ao total de vendas 

Quanto maior, melhor. 

LL/AT 
Rentabilidade do 

Ativo 

Resultado Liquido ÷ 

Ativo 

Quando a empresa 

obtém de lucro ou 

prejuízo para cada $ 

1 de investimento 

total 

Quanto maior, melhor. 

LL/PL 
Rentabilidade do 

Patrimônio Liquido 

Resultado Liquido ÷ 

Patrimônio Liquido  

Quando a empresa 

obtém de lucro ou 

prejuízo para cada $ 

1 de capital próprio 

investido 

Quanto maior, melhor. 

Quadro 4 – Índices de rentabilidade 
Fonte: Matarazzo (2008, p. 152) 

 

Demonstrando a capacidade real de rendimento dos investimentos da empresa, o 

Giro do Ativo mostra o quanto a empresa vendeu para cada $ 1,00 de investimento total. O 

Índice de Giro do Ativo ainda identifica que a capacidade de gerar lucros está diretamente 

relacionada com receitas equilibradas e o valor investido. Observa-se que empresas 

equilibradas e com boa saúde financeira tem seu volume de vendas proporcional ao seu Ativo. 

O Índice de Margem Liquida ou Margem de Lucro nos mostra a eficiência global da 

empresa, sua capacidade de capitalização, o quanto a ela obtém de lucro ou prejuízo para cada 

$ 1 de receita total. Quanto maior for este índice, melhor é o desempenho de lucro nas vendas. 

Por exemplo, se o índice for igual a 0,12 significa que 12% das vendas liquidas 

permaneceram na empresa sob forma de lucros, e o restante foi absorvido através de custos e 

despesas com vendas. 

O índice de Rentabilidade do Ativo, também conhecido como Retorno dos 

investimentos operacionais da empresa, indica o quanto a empresa obteve de resultado liquido 

em relação ao investimento total, ou seja, quanto maior for este índice, maior é a capacidade 

do ativo desta empresa em gerar lucro. 
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Através do Índice de Rentabilidade do Patrimônio Liquido identifica-se o quanto a 

empresa obteve de lucro ou prejuízo em relação ao capital próprio investido (dinheiro dos 

sócios mais os lucros já obtidos), ou seja, o retorno dos recursos próprios investidos na 

empresa. Alem de ter papel fundamental nas decisões dos acionistas, este índice exerce 

grande influência sobre o valor das ações da empresa, tanto a médio como a longo prazo. A 

taxa de Rentabilidade do Patrimônio Liquido também é conhecida como base para 

comparações com outras fontes de rendimento alternativo no mercado, como Caderneta de 

Poupança, Fundos de Investimento, OTN, RDB, transações cambiais, ações, aluguéis, etc. Por 

exemplo, se a empresa obteve um lucro liquido de $ 2.000,00 e possui um Patrimônio Liquido 

avaliado em $ 30.000,00 seu índice de RPL é de 6,67 %, muito acima da média atual mensal 

de 0,63 % da Caderneta de Poupança. Em função do capital de risco que as empresas 

depositam em seu negócio, o esperado é que sua taxa de rentabilidade seja bem superior aos 

títulos de renda fixa, onde o risco é zero. 

 

2.5 Análise de investimento 

 

O fato de uma empresa estar disposta a depositar seu capital na abertura de um novo 

negócio faz com que seus administradores e a alta direção questionem se este negócio vai 

realmente trazer retorno (econômico-financeiro) para a empresa. 

Na análise das demonstrações contábeis o termo econômico-financeiro precisa ser 

bem definido, Matarazzo (2008. p. 262) afirma que “econômico refere-se a lucro, no sentido 

dinâmico de movimentação, estaticamente refere-se ao patrimônio liquido”, por sua vez, 

“financeiro refere-se a dinheiro, dinamicamente refere-se à variação de caixa, estaticamente, 

representa o saldo de caixa”. Caracterizado portanto como um dos principais instrumentos de 

análise de investimentos, o Fluxo de Caixa serve como o ponto de partida para a avaliação de 

uma empresa como uma demonstração dinâmica. O fluxo de caixa demonstra o saldo 

disponível no inicio e no final de um determinado período, indicando o que de fato ocorreu 

com relação às entradas e saídas em espécie no caixa e resultado final deste fluxo. 

De acordo com Marion (2003), o fluxo de caixa proporciona aos gerentes financeiros 

a elaboração de um eficiente planejamento financeiro, evitando excessos de caixa e 

garantindo o montante necessário para cobrir os compromissos da organização. 

Gitman e Madura (2004, p. 290) destacam que o fato das empresas elaborarem 

projeções financeiras como fluxo de caixa contribui para identificar e avaliar se um projeto é 

aceitável ou não, conforme segue: 
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Existem inúmeras técnicas para realização de análises de viabilidade de projetos. As 
abordagens preferidas integram procedimentos de valor no tempo, considerações de 
risco e retorno e conceitos de avaliação para selecionar dispêndios de capital de 
acordo com o objetivo de maximização da riqueza dos proprietários da empresa.  

 

O processo de análise de investimento pode ter diferentes etapas dependendo do tipo 

do empreendimento e valor total a ser investido contendo análises simples sobre o retorno ou 

até mesmo processos mais complexos, fazendo estimativas e projeções detalhadas à cerca de 

resultados futuros. 

O processo de Análise de Investimentos passa a integrar uma etapa no projeto de 

viabilidade econômico-fianceira, para tal, é necessário calcular e avaliar indicadores que 

auxiliem a tomada de decisão. 

 

2.5.1 Período de “Payback” 

 

Para Ross, Westerfield e Jordan (1998, p. 169), o período de “payback” “pode ser 

definido como o tempo necessário para recuperar o investimento inicial”, ou seja, o tempo de 

retorno que a empresa necessita para recuperar seu investimento com base nas entradas de 

caixa. 

Ross, Westerfield e Jordan (1998), afirmam ainda que na regra de “payback”, um 

investimento é aceitável quando seu período calculado é inferior ao tempo de retorno do 

investimento esperado pela organização investidora.  

Embora citado por muitos autores como um simples e eficiente método de análise de 

investimento, e por considerar o fluxo de caixa e não o lucro contábil, o “payback” não leva 

em consideração a variação do poder aquisitivo do dinheiro ao longo do tempo, este método 

serve apenas como “base” para a avaliação de projetos porque mostra subjetivamente o tempo 

que a empresa recupera seu investimento inicial. 

Embora ineficiente analisado isoladamente, o método “payback” pode se mostrar 

eficiente no auxilio à tomada de decisão se for avaliado de forma conjunta com outros 

indicadores econômico-financeiros como VPL, TIR e TMA. 

Na avaliação do método “payback”, quanto menor for o seu período, ou tempo de 

retorno, teoricamente maior será a probabilidade de sucesso e a rentabilidade do negócio e, 

portanto o projeto apresenta maiores chances de ser viável, por sua vez, quanto maior for o 

período de “payback”, maior será o tempo esperado de retorno do investimento empregado, 
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menor a rentabilidade, em muitos casos chegaremos à conclusão de que o projeto é inviável, 

vale ressaltar que o tempo máximo de retorno é determinado pela administração de cada 

empresa. 

 

2.5.2 Valor Presente Liquido (VPL) 

 

Segundo Weston e Bingham (2000, p. 533), o “VPL é um método de avaliação das 

propostas de investimento de capital em que se encontra o valor presente dos fluxos de caixa 

futuros líquidos, descontados ao custo de capital da empresa ou à taxa de retorno exigida”. 

Caracterizado por ser um método muito bem aceito por analistas financeiros, o VPL considera 

o valor do investimento ao longo do tempo. 

O método do VPL possui características particulares e muito eficientes, (Weston e 

Brigham, 2000 p. 535) afirmam que “um VPL de zero significa que os fluxos de caixa 

projetado são apenas suficientes para restituir o capital investido e prover a taxa de retorno 

exigida sobre esse capital”. Observa-se por outro lado, que se um projeto tem VPL positivo, 

então está gerando mais caixa do que é necessário para prestar o serviço de sua divida e para o 

retorno exigido pelos acionistas. 

Pode-se ainda, atribuir a seguinte regra: 

a) Se o VPL for maior que $ 0, ocorre o retorno excessivo e criação de riqueza, 

aconselha-se aceitar o projeto; 

b) Se o VPL for igual a $ 0, ele é suficiente para pagar o capital e gerar o retorno 

exigido sobre o capital, aconselha-se aceitar o projeto; e 

c) VPL menor que $ 0, indica prejuízo, aconselha-se rejeitar o projeto. 

Caracterizado como o método mais utilizado na analise de investimentos e 

amplamente aceito no meio acadêmico, o Valor Presente Liquido considera o valor monetário 

ao longo do tempo e depende das técnicas de fluxo de caixa descontado, suprindo portanto, as 

limitações do método de “payback”. 

 

2.5.3 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 

Também conhecida como Custo de Capital, a Taxa Mínima de Atratividade nos 

mostra a rentabilidade mínima desejada com o investimento. 
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Conforme Gitman e Madura (2003, p. 318), a TMA pode ser estruturada com base 

em: 

a) Custo de Oportunidade: o quanto se ganharia caso o investimento fosse aplicado em 
outras alternativas, como a caderneta de poupança, por exemplo; 
b) Risco do Negócio: o ganho deve ser suficiente para cobrir os riscos de uma nova 
ação; e; 
c) Liquidez: capacidade ou velocidade em que se pode sair de uma posição no 
mercado e assumir outra. 

 

Não existe um padrão pré-fixado para o calculo da TMA, cada ramo de atividade 

sendo industrial ou não busca uma taxa de atratividade, dependendo das estratégias da 

organização. Espera-se que o valor da taxa seja capaz de satisfazer o investimento 

inicialmente empregado no projeto acima de uma aplicação sem riscos, onde um exemplo 

seria a aplicação em fundos de renda fixa. 

 

2.5.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Caracterizada por identificar a taxa necessária para igualar o valor presente do 

investimento com o saldo de caixa projetado, a TIR é utilizada para medir a taxa de retorno de 

um determinado projeto. 

Se a taxa de retorno supera o custo dos recursos empregados para financiar o projeto, 

após o pagamento do capital, irá aparecer um superávit e esse superávit vai para os acionistas 

da empresa, aumentando sua riqueza (Weston e Brigham, 2000, p. 537). 

Podemos definir o uso da TIR da seguinte forma: 

a) Se a TIR for maior que a TMA: o projeto é viável; 

b) Se a TIR for menor que a TMA: o projeto é inviável. 

Gitman e Madura (2003, p. 294) afirmam que a Taxa Interna de Retorno é uma 

técnica de viabilidade de projetos amplamente aceita pelo fato de apresentar um baixo grau de 

limitações. No entanto, sua utilização só é possível com o auxilio de uma calculadora 

financeira ou de um computador, enquanto o método do VPL pode ser utilizado através de 

uma fórmula, manualmente. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

No presente capítulo aborda-se a parte prática do trabalho cientifico, sendo que 

apresenta-se o estudo de caso da empresa “X” de refeições coletivas. 

A seguir, identificam-se as características gerais da empresa estudada, o inicio de 

suas atividades, sua estrutura organizacional, as questões pertinentes ao processo de 

implantação e reestruturação de restaurantes industriais e a aplicação do modelo proposto para 

analise de indicadores econômico-financeiros no processo de analise de investimentos. 

 

3.1 Características gerais da empresa estudada 

 

A empresa estudada foi criada em 1983 com apenas dois restaurantes. O serviço de 

alimentação da empresa estudada possui atualmente 86 filiais implantadas, nesta modalidade 

de serviço, as refeições são produzidas em restaurantes instalados no espaço físico das 

indústrias em sistema self-service, somando as refeições transportadas, que utiliza tecnologia 

de ponta no acondicionamento, transporte e conservação dos alimentos, são 226 clientes 

atendidos onde são produzidas 105 mil refeições/dia, cerca de 26 milhões de refeições por 

ano. O Serviço tem como base a qualidade e a satisfação dos usuários e tem como principal 

objetivo proporcionar uma vida mais saudável aos trabalhadores da indústria. Este trabalho 

começa na escolha das matérias-primas e dos fornecedores, passa pelos requisitos higiênico-

sanitários da Segurança Alimentar, pelos cuidados no processo de preparo e continua até o 

modo de servir os alimentos.  

Com um faturamento girando em torno de R$ 84 milhões anuais, a empresa é hoje a 

líder em termos de produção e faturamento no segmento de refeições coletivas no estado de 

Santa Catarina e a terceira maior do Sul do Brasil atendendo clientes de expressão a nível 

nacional e mundial como: Sadia, Seara, Weg, Tupy, Teka, Eletroaço Altona, Portobello, entre 

outras. 

Os restaurantes industriais da empresa estudada seguem as diretrizes do Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT), que prima pela melhoria das condições nutricionais dos 

funcionários das indústrias, assegurando maior capacidade física, maior resistência à fadiga e 

às doenças, além do aumento da expectativa de vida, entre uma série de outros benefícios. 

A empresa estudada busca a capacitação profissional da sua equipe técnica através de 

cursos de Pós-graduação, seminários e cursos de extensão e treinamentos específicos para sua 
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equipe operacional. Habilitando-os para o desempenho das suas funções, qualificando-os para 

o atendimento das necessidades do mercado, que por sua vez, tem suas características 

modificadas a cada dia. No processo de capacitação, esta empresa trabalha formando sua 

equipe voltada para as habilidades básicas, específicas e de gestão, ou seja, além de aprender 

especificamente assuntos de sua profissão voltados a novas tecnologias de mercado, a pessoa 

é estimulada a exercitar suas competências básicas, que trata de sua apresentação pessoal, 

aparência, auto-estima, comunicação, relacionamentos interpessoais, e sua capacidade de se 

auto gerir, tomar decisões, participar de trabalho em equipe, bem como do seu processo de 

desenvolvimento no trabalho. 

As premissas e a principal visão da empresa estudada são: “ser reconhecido como 

líder na gestão e prestação de serviços, com sustentabilidade política e financeira”, seus 

valores são o comprometimento, paixão, inovação, honestidade e resultados. 

 

3.2 Estrutura organizacional da empresa estudada 

 

Para a identificação da estrutura interna da empresa estudada, primeiramente é 

necessária a visualização do organograma, ou “esferograma” da empresa exposto na figura 1. 
 

 
Figura 1 – Estrutura Organizacional da empresa estudada. 
Fonte: Intranet – Sitio eletrônico da empresa “X” de refeições coletivas / 2009. 
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A empresa estudada é conduzida por um Conselho Deliberativo Superior chamado de 

Conselho Regional. Quem preside o Conselho Regional é o Presidente da Federação das 

Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), que também é o Diretor do Departamento 

Regional da empresa. 

Cabe ao Diretor definir e assegurar os meios necessários para o cumprimento dos 

principais referenciais estratégicos do Departamento Regional; atuar como articulador nos 

processos decisórios; constituir corpo diretivo executivo e delegar responsabilidade e 

autoridade a este, para as ações de cumprimento às metas globais, às estratégias e diretrizes de 

atuação, de garantia da integração e cooperação operacionais, de avaliação do desempenho 

institucional, de criação das condições necessárias para a implantação de uma cultura de 

resultados, de assegurar o alinhamento do Departamento Regional ao planejamento executivo 

do Sistema FIESC e, finalmente, de garantia do provimento de recurso adequado, incluindo a 

designação de pessoal treinado para gestão, execução do trabalho e atividades relacionadas à 

missão da Entidade. 

Ao Conselho Regional compete, dentre outras importantes atribuições, apreciar 

mensalmente a execução orçamentária, alienação e aquisição de imóveis, o desenvolvimento e 

regularidade dos programas, projetos e atividades (trabalhos) e aprovar o relatório e a 

prestação de contas da empresa estudada em Santa Catarina.  

Ao Diretor Regional cabe apresentar o relatório e preparar a prestação de contas da 

gestão estratégica, técnica e financeira da administração regional para exame e aprovação do 

Conselho Regional. É sua função também submeter a esse Conselho a proposta do 

planejamento e orçamento anual em verbas discriminadas, dentro dos centros de resultados e 

fundos aprovados pelo Conselho Nacional. 

A Direção Executiva do Departamento Regional atua de maneira integrada, sob a 

coordenação do Superintendente e com o suporte da Diretoria de Operações Sociais (DOS), 

Diretoria de Negócios (DNE) e Diretoria de Administração e Finanças (DAF). Suas 

atribuições são delegadas pelo Diretor Regional, assegurando o alinhamento ao planejamento 

executivo do Sistema FIESC. 

Às Gerências Regionais, cabe realizar a gestão direta das diversas Unidades 

Operacionais vinculadas, de modo a ampliar a abrangência dos serviços prestados, apoiadas 

pelas Coordenadorias de Áreas da Sede sob o foco dos processos e projetos relativos à 

promoção dos produtos e serviços, visando à melhoria contínua e satisfação dos clientes. 
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A CSA (Coordenadoria do Serviço de Alimentação) está vinculada diretamente à 

diretoria de negócios (DNE). Presta suporte e atua juntamente com as gerencias regionais 

negociando propostas com novos e antigos clientes. Atualmente a CSA é subdividida em 

núcleos de Processos e Qualidade de Alimentos, Suporte de TI (Sistema Operacional), 

Suprimentos (alimentos), Implantação e Prospecções/ Viabilidade Financeira. Os núcleos da 

CSA são responsáveis ainda pelo desenvolvimento de novas tecnologias como proposta de 

melhoria continua nos processos técnico, operacional e financeiro. 

 

3.3 Etapas do processo de implantação de restaurantes industriais na empresa “x” 

 

O processo de implantação de novas filiais (restaurantes industriais) na empresa 

estudada é dividido em etapas distintas e tem inicio com a avaliação de mercado em empresas 

potencialmente capazes e dispostas a implantar um restaurante industrial. 

Definidos os pontos iniciais através de uma visita in loco as dependências da 

empresa, são levantados os investimentos necessários, a composição do cardápio solicitado 

pela empresa, o quadro de lotação de pessoal e as despesas operacionais para a elaboração da 

viabilidade econômico-financeira, definimos então o preço de venda do produto para a análise 

final da definição da viabilidade do projeto. 

 

3.3.1 Análise de mercado e prospecção de novos clientes 

 

O contato inicial com o cliente em potencial normalmente é feito pelo gerente e 

supervisor do Serviço de Alimentação da regional onde se encontra a empresa (cliente) ou 

pela equipe técnica e coordenador do Serviço de Alimentação da empresa estudada através da 

oportunidade de venda dos serviços (visita ou solicitação de cliente) em sua microrregião, 

considerando os ganhos que ocorrerão pelas partes interessadas diante de um compromisso 

formal. A etapa de prospecção tem sequência ao se aplicar o check-list de prospecção 

definindo-se todos os detalhes do projeto. Nesta etapa são apresentadas as premissas de 

qualidade e segurança alimentar, a disponibilidade de verba para investimentos em novos 

negócios, o tipo de serviço que a empresa “x” dispõe e o tipo de serviço que o cliente 

necessita dependendo no número de funcionários que ela tem. 
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3.3.2 Elaboração do check-list de prospecção 

 

A etapa da elaboração do check-list de prospecção acontece após a visita in loco as 

dependências da empresa e serve como base para definir os principais pontos a cerca da 

elaboração da viabilidade econômico-financeira e a possível elaboração de um futuro 

contrato. 

Por meio do check-list é definido o número de refeições que serão servidas em 

diferentes turnos, são avaliados os equipamentos necessários para a produção na unidade de 

acordo com o número de comensais (escala de produção), com seus respectivos valores de 

compra, atualizados de acordo com o contrato licitatório vigente. Em seguida serão definidos 

os utensílios necessários também de acordo com o número de comensais ou o porte da filial 

em conjunto com a identificação visual necessária (placas indicativas e displays). A próxima 

etapa é através da definição do cardápio que será servido, determinar a composição e o custo 

unitário de cada refeição. Na etapa da definição do custo, é de extrema importância ter 

conhecimento do quadro de funcionários da empresa para a definição das gramaturas per 

capta, que variam de acordo com sexo, faixa etária, e o setor que a empresa opera, alem é 

claro, das preferências e particularidades de cada cliente. A etapa seguinte é a definição do 

quadro de lotação de pessoal, onde serão definidos os turnos e a quantidade de funcionários 

para cada turno. Por fim, são estipuladas as despesas mensais de acordo com o porte da filial. 

É importante ressaltar que a etapa de elaboração do check-list de prospecção serve 

para definir os pontos iniciais do projeto como uma fase de “pré-projeto”, onde possivelmente 

os ajustes ocorrerão na etapa seguinte, ou seja, o check-list serve como base para iniciar o 

processo de Viabilidade Econômico Financeira. 

 

3.3.3 Etapas de análise da viabilidade econômico financeira 

 

Definidos os pontos iniciais no processo de implantação de uma unidade através do 

check-list de prospecção, a próxima etapa é a elaboração da viabilidade econômico financeira, 

onde serão feitos os ajustes necessários para a definição final do preço de venda do produto e 

a análise da rentabilidade/ lucratividade, tempo e taxa de retorno do investimento. 
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a) Perfil do cliente 

 

Na parte inicial da viabilidade (Proposta Comercial de Implantação de Unidade), 

constam informações como: razão social, data inicial do projeto e o perfil do cliente, onde é 

apresentado um breve histórico da empresa no setor industrial e o ramo que de atuação, suas 

perspectivas de mercado, o quadro geral de funcionários e a posição de mercado no setor 

industrial Catarinense, conforme disposto no apêndice B. 

O mercado foco da empresa estudada é composto principalmente por empresas do 

setor industrial Catarinense, diferenciadas em cada região do estado que possuem 

necessidades próprias em razão de suas características e estas necessidades estão relacionadas 

ao desenvolvimento socioeconômico, infra-estrutura, educação, estilo de vida e vocação da 

indústria local. O critério para definição dos clientes-alvo é o volume de arrecadação 

compulsória, ou seja, o total arrecadado para o fundo de contribuição social, pois reflete o 

numero de funcionários das empresas. 

 

b) Definição do cronograma 

 

O cronograma é definido com base no tempo previamente estabelecido para o 

acontecimento de cada etapa do projeto, obedecendo as particularidades de cada implantação 

em função do porte e da localização da filial. As etapas do cronograma consistem da 

Aprovação do Projeto Especial, Planejamento da Execução do Projeto, Execução da Obra 

Civil, Aquisição de Patrimônio, Recrutamento e Seleção de Pessoas, Treinamentos, 

Inauguração da Unidade e Divulgação, conforme disposto no apêndice C. 

 

c) Definição dos serviços 

 

A terceira etapa do processo de Análise da Viabilidade Financeira consiste na 

definição dos serviços oferecidos pelo contratado e solicitados pelo contratante. Além do tipo 

do serviço oferecido, é definida também a quantidade média e periodicidade (quantidade de 

dias no mês) em que tais serviços serão oferecidos. Esta etapa define em função do preço 

cobrado, a receita total mensal apresentada na projeção dos resultados, conforme detalhado no 

apêndice D. 
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d) Investimentos 

 

O valor total investido no projeto está relacionado diretamente com os fatores 

previamente levantados nas primeiras etapas do projeto, tais como: Perfil do cliente, porte da 

filial, número de refeições, espaço disponível e ainda a possibilidade da empresa contratante 

assumir parte da responsabilidade do investimento no projeto. 

Nesta etapa, são descritos detalhadamente todos os itens que compõem o 

investimento total, cada item será disposto em sua respectiva conta financeira a fim de 

determinar o valor total da depreciação mensal para os ativos imobilizados e posteriores 

reposições de itens não imobilizados como utensílios. Apêndice E. 

 

e) Composição do custo do produto vendido 

 

Uma das principais etapas do processo de Análise da Viabilidade Financeira consiste 

no levantamento do custo do produto com base no cardápio solicitado pela empresa 

contratante, conforme disposto no apêndice F. 

Nesta etapa são levantados detalhes como a gramatura das composições com base no 

quadro de pessoal (predominância de homens ou mulheres), tipo de serviço que a empresa 

presta e ambiente em que os funcionários estão expostos. Estes fatores são determinantes na 

definição da taxa calórica necessária diariamente. 

Definida a composição e a gramatura do cardápio, o custo do produto vendido é 

definido com base nos preços de compra dos insumos praticados pelos atuais fornecedores de 

insumos, obrigatoriamente seguindo os requisitos de qualidade (análise microbiológica de 

insumos, certificado de controle de pragas, análise de estrutura física e análise de amostra), 

requisitos legais (alvará sanitário, inspeção estadual e licença de funcionamento) e requisitos 

da empresa contratante (cadastro de fornecedores da empresa estudada, termo de 

responsabilidade e declaração de responsabilidade social). 

  

f) Composição do quadro de lotação de pessoal 

 

Com base no volume total de refeições mensais e turnos de servimento, a 

composição do quadro de lotação de pessoal segue a base de 1 colaborador de produção para 
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cada 70 refeições diárias respeitando as particularidades de cada projeto. Tais particularidades 

envolvem adicionais noturnos e servimento aos finais de semana com escalas pré-definidas. 

A viabilidade já contempla uma série de cargos pré-estabelecidos de acordo com os 

níveis desejados em função do tipo do serviço contratado. Os salários são definidos de acordo 

com a média praticada em cada unidade regional do Serviço de Alimentação da empresa 

estudada, apêndice G. 

 

g) Despesas mensais 

 

Diretamente proporcionais ao porte da filial que será implantada, as despesas são 

previamente detalhadas na viabilidade com base em outras filiais de porte aproximado. A 

responsabilidade pelo pagamento das despesas (quem paga o que?) é definida em um contato 

inicial com o cliente e envolve diretamente a negociação do preço que será cobrado pelo 

produto final, conforme detalhamento no apêndice H. 

O detalhamento final de responsabilidade das despesas referentes ao serviço é 

apresentado nos termos contratuais. 

 

h) Definição do preço de venda - fator de decisão  

 

Considerado o ponto chave no processo de viabilidade financeira (apêndice I), a 

definição do preço de venda segue por base uma DRE projetada com base no volume de 

vendas (número de refeições servidas), depreciação em função de investimentos em bens 

móveis e imóveis, custo do produto vendido, despesas com pessoal em função do quadro de 

lotação e despesas mensais com ocupação e utilidade, material de consumo, serviços de 

terceiros e rateios administrativos. 

O preço de venda é atribuído após a definição de todos os custos e despesas de 

produção a fim de atingir uma rentabilidade aceitável obedecendo as particularidades de cada 

projeto. 

Os níveis de rentabilidade são dispostos conforme a classificação pré-estabelecida no 

planejamento estratégico da empresa estudada, conforme segue: 

a) Rentabilidade negativa (%): abaixo da meta, projeto inviável financeiramente; 

b) Rentabilidade entre 0 (zero) e 4,99 (%): unidade de baixa performance; 

c) Rentabilidade entre 5 e 8,99 (%): unidade de boa performance; e 
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d) Rentabilidade acima de 9 (%): unidade de alta performance. 

 

i) Projeção dos resultados 

 

A etapa de projeção dos resultados caracteriza uma DRE com base nas informações 

levantadas nas etapas anteriores do projeto, (Apêndice J). 

É nesta etapa que identificamos se o lucro ou a rentabilidade estão na escala desejada 

(conforme os níveis de rentabilidade) para o projeto em questão. 

 

j) Análise de investimento 

 

Com base na projeção dos resultados, a análise de investimentos caracteriza o apoio 

à tomada de decisão, onde são contemplados os indicadores de payback com base no 

investimento inicial, o Valor Presente Liquido e a Taxa Interna de Retorno projetadas para os 

próximos 20 anos, conforme detalhado no apêndice K. 

Com base na conjuntura do processo de análise de viabilidade na implantação e 

reestruturação das filiais (restaurantes industriais) da empresa estudada, observa-se que o foco 

principal de lucratividade, com a exceção de projetos que visam à conquista de clientes 

estratégicos, ganha destaque ao se analisar pontos importantes como retorno do investimento, 

Valor Presente Liquido e Taxa Interna de Retorno. 

 

3.4 Aspectos de mercado e decisão de investimento 

 

A decisão de investir na implantação de um restaurante industrial na empresa 

estudada atualmente passa por diversas etapas sendo cada uma delas o objeto de um estudo 

minucioso que envolve fatores constantes, e ainda, uma série de particularidades. 

Além das condições financeiras analisadas em primeira instância na grande maioria 

dos projetos, em alguns casos o enfoque principal é a busca por espaço em determinados 

segmentos ou fatias de mercado, os chamados “clientes estratégicos”, as grandes empresas do 

setor industrial Catarinense. Neste caso, a viabilidade serve como apoio à tomada de decisão, 

a fim de minimizar os possíveis prejuízos, alcançar o ponto de equilíbrio ou ainda por menor 

que seja, obter lucro no negócio. A conquista dos chamados “clientes estratégicos” vislumbra 
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para a empresa estudada a possibilidade de conquistar as demais plantas deste cliente ou ainda 

servir de “vitrine” para futuras negociações com outras empresas. 

Ainda que em alguns casos o objetivo da conquista de determinados clientes envolva 

fatores estratégicos, a grande maioria dos projetos está relacionado com retorno do 

investimento tendo por base a lucratividade desejada. A viabilidade na implantação de um 

restaurante industrial na empresa estudada atualmente é demonstrada após a projeção dos 

resultados, permitindo o calculo e a apresentação da rentabilidade e indicadores como 

Payback, Valor Presente Liquido e Taxa Interna de Retorno que serão analisados de forma 

conjunta a fim de determinar o preço final de venda (fator de decisão). 

Apesar da conclusão final sobre a viabilidade ou não da maioria dos projetos 

considerar a metodologia da análise dos índices citados anteriormente, vale ressaltar que tais 

indicadores podem possuir falhas se analisados de forma isolada, dentre os quais, o método de 

payback que não considera o valor monetário ao longo do tempo, a rentabilidade que analisa 

apenas uma posição estática dos resultados de um projeto e não considera fatores externos 

como inflação e variação do cenário econômico e as possíveis oscilações nos valores das 

despesas previstas e custos de produção, que fatalmente levarão à alterações na margem de 

rentabilidade prevista na data da elaboração do projeto. 

Os principais riscos financeiros considerados na elaboração dos projetos de 

implantação de restaurantes industriais atualmente estão restritos a fatores internos como: 

percentual de reajuste das taxas administrativas, estimativa de dissídio salarial, adequação do 

quadro de lotação de pessoal, adequação das instalações do restaurante, e ainda, fatores 

externos como: reajustes nos preços dos insumos, reajustes nos preços dos equipamentos, 

utensílios e serviços cobrados por terceiros. Nota-se que em todos estes casos é possível 

arbitrar uma margem de segurança ou ainda estabelecer cláusulas contratuais que determinem 

o reajuste dos preços cobrados pelos serviços após certo tempo de contrato com base no IGP-

M, por exemplo. 

Os bons resultados financeiros de um restaurante industrial na empresa estudada, 

dependem primeiramente de um eficiente controle de custos e despesas, a fim de alcançar a 

margem de lucro desejada, sem deixar de lado as premissas de satisfação e qualidade 

alimentar. Quando estes fatores estão totalmente controlados e mesmo assim a filial não 

apresenta o resultado desejado, atribui-se o fato do “insucesso” ao preço de venda do produto, 

ou seja, a receita não é suficiente para cobrir os custos e despesas do negócio. 
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Ainda que as cláusulas contratuais determinem o reajuste dos preços de venda após 

certo período de tempo, na pratica, não é exatamente o que acontece. A má condição 

financeira de uma “empresa cliente” pode ser o fator determinante para a não realização de 

um novo negocio e ainda originar possíveis causas de rescisões contratuais em função da não 

adequação do percentual de reajuste nos preços de venda. 

A fim de minimizar as chances de futuras rescisões contratuais por consequência da 

má situação econômico-financeira dos clientes, a Análise das Demonstrações Contábeis por 

meio dos indicadores econômico-financeiros passa a auxiliar o apoio a tomada de decisão 

quanto a investir ou não em um novo negócio na empresa estudada. O tomador de decisão 

passa a contar como o apoio de uma ferramenta capaz de auxiliar na identificação da saúde 

financeira de um atual ou futuro cliente no momento da elaboração de uma proposta 

comercial.  

A análise das Demonstrações Contábeis passa a ser utilizada como uma ferramenta 

de apoio à tomada de decisão. Servindo, portanto, como uma proposta diferencial de analise 

no momento de decidir investir ou não na implantação e/ou reestruturação de um restaurante 

industrial. 

 

3.5 Análise de indicadores econômico-financeiros no processo de viabilidade 

econômico-financeira 

  

O momento proposto para contemplar a análise dos indicadores econômico-

financeiros com base nas demonstrações contábeis acontece após a projeção dos resultados 

por meio do modelo de viabilidade econômico-financeira. 

O parecer emitido através da elaboração da viabilidade pode formular uma opinião 

imparcial na decisão de investir ou não em um novo negócio. A análise dos indicadores 

econômico-financeiros servirá como ponto de apoio ou ainda um diferencial quanto à decisão 

final, tal análise servirá como aporte para demonstrar o comportamento financeiro do “cliente 

empresa” ao longo dos últimos cinco anos, permitindo ao tomador de decisão traçar um perfil, 

emitir um parecer a respeito da situação atual e a tendência financeira do cliente em potencial 

para os próximos períodos. 

O atual quadro de filiais (restaurantes industriais in company) da empresa estudada 

contempla 60 empresas do setor industrial Catarinense, dentre as quais o estudo inicial dos 

indicadores econômico-financeiros acontecerá com base nos 6 principais clientes com 
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publicação oficial na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA), que juntas 

representam 57 % da receita total das filiais do Serviço de Alimentação da empresa estudada, 

a tabela a seguir demonstra os números de faturamento médio mensal no primeiro 

quadrimestre de 2009 destas filiais do Serviço de Alimentação: 

 

Tabela 1 – Principais clientes do Serviço de Alimentação na empresa “X” 

CLIENTE (Filial do Serviço de Alimentação) 
FATURAMENTO MENSAL 

(R$) 
% 

ALTONA (ELETROAÇO) 98.300 1,41 

BUETTNER 127.200 1,82 

COTEMINAS (TECIDOS) 161.000 2,30 

SADIA 2.790.000 40,0 

TUPY 493.100 7,06 

TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S.A. 130.800 1,87 

DEMAIS CLIENTES 3.179.600 45,5 

TOTAL 6.980.000 100 

Fonte: Demonstração dos resultados da empresa “X” 

 

Observa-se que os seis clientes com publicações na Bolsa de Valores do Estado de 

São Paulo estão entre os clientes de maior expressão, principalmente o cliente Sadia, cujas 

filiais representam 40% do total faturado na empresa “X”. 

 

3.5.1 Apresentação e aplicação do modelo proposto para o cálculo dos índices 

econômico-financeiros 

 

Definido o momento para a análise da condição financeira atual de um “cliente 

empresa” no processo de viabilidade financeira, a análise das demonstrações contábeis será 

feita com base no modelo proposto através de um painel indicador por meio de uma planilha 

eletrônica que contempla a evolução dos indicadores econômico-financeiros relacionados com 

Liquidez (Imediata, Corrente, Seca e Geral), Rentabilidade (Giro do Ativo, Margem Liquida, 

Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do PL) e Estrutura de Capitais (Participação de 

Capitais de Terceiros, Composição do Endividamento, Imobilização do PL e Imobilização de 

Recursos Não Correntes) das empresas nos últimos cinco anos. A projeção será demonstrada 

por meio de cálculos e gráficos separados de acordo com a classificação dos índices. 
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No caso da empresa estudada, conforme informado no capitulo 3.5, serão avaliadas 

inicialmente as “empresas clientes” de maior expressão no cenário industrial nacional com 

filiais no estado de Santa Catarina. Este estudo inicial servirá como aporte para negociações 

com atuais e futuros clientes na análise de viabilidade para implantação e reestruturação de 

restaurantes industriais, bem como renovações nos contratos vigentes atuais. 

A análise da conjuntura econômico-financeira atual do “cliente empresa” tomará por 

base a projeção dos índices econômico-financeiros da empresa em função dos resultados 

apresentados nos períodos compreendidos entre os anos de 2004 a 2008. 

O modelo proposto apresenta um quadro detalhado com os cálculos dos principais 

índices econômico-financeiros relacionados à Liquidez, Estrutura de Capitais e Rentabilidade 

das empresas ao longo dos último cinco anos, bem como a variação dos índices em termos 

percentuais ano a ano. 

Após o detalhamento através dos cálculos, os índices econômico-financeiros são 

dispostos por meio de gráficos lineares que auxiliam na identificação da evolução e projeção 

para o futuro da empresa. 

Por fim, o quadro apresenta um resumo dos demonstrativos Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do Exercício nos períodos compreendidos entre os anos de 2004 

a 2008, bem como a analise horizontal demonstrando em termos percentuais a variação de 

cada grupo de contas de um exercício comparado com o exercício anterior. 

À seguir, seguem os quadros detalhados contemplando o estudo dos índices 

econômico-financeiros tomando por base as duas “empresas clientes” de maior expressão: A 

empresa Eletro Aço Altona, cuja filial única apresenta o maior índice de rentabilidade médio 

entre todas as filiais (restaurantes industriais) do Serviço de Alimentação na empresa “X” e a 

empresa Sadia SA que é o cliente atual de maior expressão, cujo faturamento dos restaurantes 

em suas 13 filiais fica em torno de  R$ 33,5 milhões ao ano, representando 40% de todo o 

faturamento do Serviço de Alimentação na empresa “X”. Os quadros contemplando os índices 

financeiros das demais “empresas clientes”, sendo elas: Tupy SA, Teka, Coteminas e Buettner 

estão dispostos nos apêndices L, M, N, e O respectivamente. 
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Quadro 5 – Avaliação de Índices Econômico-Financeiros – Cliente: Eletro Aço Altona 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. Valores e dados – Bolsa de Valores do Estado de São Paulo / 2009. 
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Analisando o quadro 5, onde constam os principais indicadores econômico-

financeiros na empresa Eletro Aço Altona, observa-se que em termos de Liquidez, onde é 

demonstrada a base da situação financeira, que a empresa apresenta uma forte curva constante 

e ascendente ao longo dos últimos 5 anos. O gráfico de Liquidez Imediata está disposto 

separado dos demais índices de liquidez em função deste índice indicar a capacidade da 

empresa em saldar suas dívidas de curto prazo com o total do recurso disponível. Identifica-se 

através da analise horizontal que todas as variações nos índices de liquidez ocorreram 

positivamente, portanto estão dispostas na cor azul, as curvas ascendentes do gráfico 

comprovam esta condição. Ao final de todas as variações positivas, observa-se através do 

índice de Liquidez Imediata que em 2004 a empresa conseguia saldar 5% de suas dividas 

circulantes com o total disponível, ao final de 2008, esse percentual já era de 30%. Observa-se 

que ao longo dos últimos 5 anos, a empresa obteve melhora significativa nos índices de 

Liquidez Corrente, que indica quanto a empresa possui no Ativo Circulante para cada R$ 1,00 

de Passivo Circulante, Liquidez Seca que indica quanto a empresa possui no ativo 

desconsiderando os estoques para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo e Liquidez Geral, 

que indica o quanto a empresa possui de ativo total para cada $ 1,00 de divida total. 

Com relação a Estrutura de Capitais, que é o grupo que mostra as decisões 

financeiras quanto à obtenção e aplicação de recursos, observa-se que os índices de 

Participação de Capitais de Terceiros e Imobilização do Patrimônio Liquido apresentam 

variação positiva ao longo dos últimos 5 exercícios. Resumidamente, o índice de Participação 

de Capitais de Terceiros demonstra em 2004 que para cada R$ 100,00 de capital próprio 

(Patrimônio Liquido), a empresa tomou R$ 179,00 de Capitais de Terceiros, no ano de 2008 

este número já era de R$ 892. O índice de Imobilização do Patrimônio Liquido que demonstra 

o quanto a empresa aplicou no Ativo Não Circulante para cada R$ 100,00 de Patrimônio 

Liquido em 2004 era de 48%, ou seja, a empresa investiu 48% do Patrimônio Liquido no 

Ativo Permanente, após 4 anos de alta, em 2008 este índice estava em 291%. A composição 

do endividamento da empresa indica que em 2004, 31% de suas dívidas eram de curto prazo, 

este índice permaneceu sob controle e em 2008 fechou com 40%. O único índice que 

apresenta curva ascendente, a Imobilização dos Recursos Não Correntes mostra que a 

empresa destinou ao Ativo Não Circulante, 269% dos Recursos não Correntes, em 2008 o 

índice fechou em 91%. 

Os índices de Rentabilidade do Ativo, Rentabilidade do Patrimônio Liquido e 

Margem Liquida relacionados com a Rentabilidade da empresa apresentaram variação 
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positiva ao longo dos últimos 4 anos, seguindo a margem de lucro da empresa. A Margem 

Liquida acompanhou a variação do lucro liquido da empresa e fechou 2008 com 12,2 %, ou 

seja, para cada R$ 100,00 de vendas, obteve R$ 12,20 de lucro líquido. A rentabilidade do 

Ativo acompanhou praticamente a mesma linha da Margem Liquida, onde em 2004, para cada 

R$ 100,00 de Ativo, a empresa teve R$ 2,40 de prejuízo, já em 2008 este número saltou para 

R$ 13,50. Acompanhando os bons resultados da empresa, a rentabilidade do Patrimônio 

Liquido saltou de um prejuízo de R$ 1,90 em 2004 para um lucro de R$ 106,00 em 2008. Por 

fim, o Giro do Ativo, que demonstra o quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de 

investimento total, apresentou redução à partir de 2005 onde percebe-se que apesar do 

aumento na receita total, não foi suficiente para conter o aumento no Ativo total da empresa, 

em 2005, para cada R$ 1,00 investido, a empresa vendeu 1,97 vezes o volume de 

investimentos, já em 2008, este índice caiu para 1,10 vezes, ou seja, a empresa passou a 

vender menos comparando com o seu ativo. 

Analisando de forma conjunta os índices econômico-financeiros da empresa Eletro 

Aço Altona, observa-se uma tendência positiva quanto a sua saúde financeira. Apesar dos 

índices de endividamento elevaram-se consideravelmente, os lucros obtidos nos últimos 4 

anos comprovam a boa fase após um período de resultados negativos conforme o Patrimônio 

Liquido apresentado no Balanço Patrimonial de 2004. 

Opinião Emitida: Em uma possível renegociação contratual com a empresa Eletro 

Aço Altona, em termos de investimentos e formação do preço de venda, a empresa “x” de 

refeições coletivas identifica que em função da boa saúde financeira do cliente, o preço de 

venda sugerido na proposta comercial poderia ser reduzido a um nível mais baixo, reduzindo 

portanto a rentabilidade do projeto. A redução da margem de lucro tem como objetivo atrair 

um cliente cuja situação econômico-financeira encontra-se favorável, e portanto, minimizar os 

riscos de rescisões contratuais futuras. Vale ressaltar que apesar da boa situação financeira da 

empresa, a definição do preço final de venda e o valor total a ser investido em uma proposta 

comercial estão relacionados ainda a fatores como relação política ou nível estratégico em que 

se enquadra este cliente. 
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Quadro 6 – Avaliação de Índices Econômico-Financeiros – Cliente: Sadia SA. 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. Valores e dados – Bolsa de Valores do Estado de São Paulo / 2009. 
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Com base nas informações disponíveis no quadro 6, identificam-se os principais 

indicadores financeiros da empresa Sadia SA. Com relação aos índices relacionados com o 

grau de Liquidez da empresa, observa-se que as curvas seguem uma tendência de queda, 

principalmente comparando-se os exercícios de 2007 e 2008 aos exercícios anteriores. O 

índice de Liquidez Imediata obteve seu maior valor dos últimos cinco exercícios no ano de 

2005, onde a empresa conseguia saldar 37% de suas dividas circulantes com o total 

disponível, ao final de 2008 o índice foi registrado em 14%. Quanto ao índice de Liquidez 

Corrente, observa-se que em 2006 a empresa obteve seu melhor resultado nos últimos 5 anos 

apresentando o índice em 1,30, ou seja,  os investimentos no Ativo Circulante eram 

suficientes para saldar as dividas de curto prazo e ainda permitiam uma folga de 30 %, já em 

2008 o índice caiu para 0,70. Seguindo a mesma tendência o índice de Liquidez Seca 

apresentou em 2006 o valor de 0,79, ou seja, a empresa conseguia pagar 79 % de suas dividas 

com o Disponível e Duplicatas a Receber, portanto não considerando o valor dos estoques, em 

2008 o percentual registrado foi de 44%. O índice de Liquidez Geral, que mede o quanto a 

empresa possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida 

total também seguiu a tendência de queda apesar de registrar uma pequena elevação no ano de 

2007 com relação à 2006, ao final de 2008 seu índice registrado foi de 1,02, ou seja, para cada 

R$ 1,00 de dívida a empresa tem $ 1,02 de investimentos realizáveis a curto prazo. 

Os índices relacionados com a Estrutura de Capitais também sofreram variações 

consideráveis nos dois últimos exercícios. Tanto os índices de Participação de Capitais de 

Terceiros como Imobilização do Patrimônio Liquido que haviam sofrido pequenas alterações 

nos períodos compreendidos entre os anos de 2004 e 2007, registraram fortes altas ao final de 

2008, ou seja, a empresa precisou de mais empréstimos para financiar seu capital próprio e 

passou a aplicar maiores valores no Ativo Permanente com relação ao seu Patrimônio 

Liquido. A composição do endividamento da empresa indica que em 2004, 61% de suas 

dívidas eram de curto prazo em relação às dividas totais, contrariando os demais índices deste 

grupo, houve redução e em 2008 fechou com 49%. 

Os índices de Rentabilidade do Ativo, Rentabilidade do Patrimônio Liquido e 

Margem Liquida apresentaram oscilações permanecendo positivas até o ano de 2007, com o 

alto prejuízo registrado em 2008 os índices sofreram forte variação negativa registrando o 

menor valor nos últimos cinco anos. O Giro do Ativo, que demonstra o quanto a empresa 

vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total, apresentou em 2004 índice de 1,19, ou seja, 
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seu volume de vendas foi igual à 1,19 vezes o total de investimentos, em 2005 este índice 

subiu para 1,24 e após três períodos de queda seguida, fechou em 2008 com 0,80. 

O maior cliente atual da empresa “x” de refeições coletivas, a empresa Sadia SA 

apresenta uma tendência de queda em seus demonstrativos financeiros analisando-se os 

últimos períodos. O prejuízo apresentado ao final do exercício de 2008 derrubou os índices de 

rentabilidade da empresa. Observa-se que os índices relacionados com a Estrutura de Capitais, 

como endividamento elevaram-se consideravelmente em 2008. Seguindo a tendência negativa 

da empresa, os níveis de Liquidez também apresentaram queda significativa e fecharam 2008 

com os piores resultados dos últimos anos. Apesar de uma leve tendência de queda registrada 

entre os períodos de 2004 e 2007, o ano de 2008 registrou níveis atípicos em todos os níveis 

de Rentabilidade, Liquidez e Estrutura de Capitais. 

Opinião Emitida: No caso da Sadia SA, é possível identificar de forma clara e 

objetiva através dos índices econômico-financeiros e demonstrativos contábeis que a empresa 

enfrenta uma situação de aparente declínio após um período de bons resultados. Fatores 

externos como a queda no mercado de exportações podem estar associados ao forte prejuízo 

apresentado em 2008. Em termos de negociações contratuais, o preço de venda sugerido em 

uma proposta comercial levaria em conta a aparente situação de declínio e descontrole 

financeiro da empresa, podendo esta ser alocada ao nível de cliente estratégico, o aumento da 

rentabilidade desejada em um projeto em função da situação econômico-financeira do cliente 

considera ainda o risco de uma possível rescisão contratual em função da não adequação do 

reajuste no preço de venda. 

 

3.5.2 Vantagens do modelo proposto no cálculo de índices econômico-financeiros na 

empresa "x" 

 

As questões que envolvem a análise de viabilidade na implantação de restaurantes 

industriais na empresa estudada normalmente refletem fatores relacionados ao lucro do 

negócio. Todavia, a utilização de recursos que medem a rentabilidade do projeto e o retorno 

do investimento não são capazes de identificar se o cliente em potencial possui boa saúde 

financeira. 

Conhecer melhor o cliente em potencial quanto a sua situação econômico-financeira, 

faz com que a proposta comercial seja elaborada conforme a realidade deste cliente, e ainda, 

auxilia a empresa estudada na avaliação do risco do projeto. 
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A principal vantagem na utilização da analise de índices econômico-financeiros 

através do modelo proposto é a identificação prática quanto a saúde econômico-financeira de 

uma determinada empresa e sua utilização como um instrumento de apoio à tomada de 

decisão. 

Identificando a atual situação econômico-financeira do cliente em potencial, o 

negociador eleva a possibilidade concluir com êxito o processo de negociação na implantação 

de um restaurante industrial, no caso da empresa estudada, a definição de um preço de venda 

e valor investido adequado à realidade de ambas as empresas, além dos fatores que podem 

elevar os riscos de rescisões contratuais futuras. 

 

3.5.3 Limitações do modelo proposto 

 

As propostas de implantação de restaurantes industriais na empresa estudada 

atualmente são em sua grande maioria, apresentadas para as empresas de médio e pequeno 

porte do setor industrial Catarinense. A falta de acesso aos demonstrativos faz com que a 

proposta não avalie a situação financeira destas empresas, portanto, o modelo não poderá ser 

aplicado em todas as propostas. 

A avaliação da condição financeira atual de um cliente em potencial muitas vezes 

pode estar relacionado às condições e perspectivas de mercado e, portanto, não aparecem 

expressas em demonstrativos contábeis. 

Apesar de apresentar os índices relativos aos períodos passados e possibilitar ao 

analista traçar uma linha de tendência para os próximos períodos, o modelo proposto para o 

calculo de índices financeiros por si só não é capaz de prever qual será a reação de uma 

empresa frente à mudanças de mercado e cenário econômico. 

Os chamados clientes estratégicos compõem uma parcela no quadro geral da empresa 

estudada, são algumas das maiores empresas do setor industrial Catarinense. Nestes casos, 

muitas vezes os projetos apresentam um índice de rentabilidade abaixo do esperado, o 

diferencial neste caso caracteriza-se pelo fato de estar presente em uma empresa bem 

reconhecida no cenário industrial. Portanto, avalia-se com maior ênfase o nome da empresa e 

não a sua situação econômico-financeira atual. 

Vale ressaltar ainda que o modelo proposto seleciona três grupos de indicadores 

econômico-financeiros escolhidos de forma subjetiva para a avaliação das empresas, cabendo 
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ainda a seleção de outros indicadores, portanto, a estrutura permanece aberta para 

aprimoramentos julgados necessários. 

No processo de análise dos indicadores econômico-financeiros, cabe ainda a análise 

multidimensional e qualitativa das empresas-clientes em meio busca pela maximização da 

riqueza, ou seja, aspectos sociais, tecnológicos, ecológicos e demográficos. No caso da 

empresa estudada, o valor do seu investimento na implantação de um restaurante industrial 

está diretamente ligado nas expectativas quanto ao futuro da empresa-cliente, se esta empresa 

está gerando otimismo no mercado e riqueza aos seus proprietários. Por outro lado, os fatores 

qualitativos das empresas não devem ser invalidados cabendo uma analise quanto à 

conjuntura atual de mercado e suas expectativas futuras frente à fatores socioeconômicos, e 

ainda, a relação com a participação da sociedade, responsabilidades sociais, recolhimento de 

impostos, projetos voltados para a população, técnicas voltadas para o meio ambiente, 

eficiência administrativa, etc. 

. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acompanhando o crescimento do setor industrial no Brasil, as empresas que 

compõem o mercado de refeições coletivas reforçam a busca por diferenciais competitivos a 

fim de alcançar destaque por meio do uso de novas tecnologias, desenvolvimento de capital 

intelectual, redução de custos, variedade e qualidade nos serviços prestados e ainda, as 

questões atuais relacionadas com a sustentabilidade. 

As grandes empresas, demonstrando cada vez mais sua preocupação com a saúde e a 

qualidade de vida dos seus colaboradores, estão adotando o sistema de refeições coletivas por 

meio da implantação de restaurantes industriais terceirizados em suas dependências. Tal 

prática tem o objetivo de fornecer uma alimentação controlada, balanceada e saudável para o 

bom desenvolvimento das atividades dos colaboradores, gerando aumento da produtividade e 

conseqüente melhora nos resultados. 

As etapas que contemplam a implantação de um restaurante industrial são o objeto de 

um estudo detalhado que envolve desde a definição do tipo do serviço solicitado pelo cliente, 

passando pelo valor do investimento até a definição do preço final de venda. À medida que 

novos contratos são firmados, aumenta a necessidade de aperfeiçoamentos no processo de 

implantação como um todo. Além de questões técnicas e peculiaridades da prestação de 

serviços de refeições coletivas, as questões econômico-financeiras ganham destaque tendo em 

vista o alto valor normalmente empregado no negócio. 

Considerando os conceitos citados anteriormente, este estudo foi desenvolvido de 

modo a contemplar a analise de indicadores econômico-financeiros no processo de viabilidade 

na implantação e/ou reestruturação de restaurantes industriais na empresa estudada. 

A apresentação das peculiaridades na prestação de serviços de refeições coletivas 

aconteceu de forma que foi possível identificar e detalhar cada etapa que antecede o início das 

atividades de um restaurante industrial na empresa “x”. 

O processo de analise da viabilidade na implantação e reestruturação de um 

restaurante industrial, até então, estava focado somente na avaliação de questões financeiras 

internas como retorno do investimento e lucratividade. A utilização dos recursos de analise 

das demonstrações contábeis por meio de um quadro resumo indicando os principais índices 

econômico-financeiros passa a ser um diferencial no momento de investir em um novo 

negócio. A melhor etapa para o estudo foi identificada após a viabilidade econômico-

financeira por meio da projeção dos resultados. 
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Após a apresentação do modelo proposto, a aplicação ocorreu na pratica nas duas 

empresas de maior expressão no quadro atual de filiais da empresa “x”. Inicialmente aplicada 

à empresa Eletro Aço Altona, a avaliação dos índices econômico-financeiros permitiu 

identificar que a mesma encontra-se em favorável situação financeira, conclui-se então, que o 

preço de venda deve ser negociado de forma a atrair o cliente e ainda a possibilidade de elevar 

a rentabilidade do projeto. A segunda empresa avaliada, a Sadia, apresenta forte retração dos 

resultados nos últimos exercícios, fato comprovado pelo contraste apresentado entre os baixos 

índices de liquidez e rentabilidade e altos níveis de endividamento, portanto, conclui-se que 

negociações de preço com o cliente Sadia envolvem cautela, tendo em vista o elevado risco 

do ponto de vista de uma possível rescisão contratual futura e não adequação do preço de 

venda. 

Após a aplicação do modelo proposto para a identificação da situação econômico-

financeira dos clientes em potencial durante o processo de viabilidade na implantação de 

restaurantes industriais, identificou-se que, passar a conhecer melhor o cliente faz com que 

uma proposta comercial seja feita exclusivamente para este cliente, levando em conta sua real 

situação e suas tendências financeiras para o futuro, cabendo ao tomador de decisão avaliar 

qual índice terá maior peso na decisão e formulação da proposta. 

Após analisar a conjuntura econômico-financeira das empresas clientes, identificou-

se que a avaliação da real situação econômica de um cliente em potencial deve levar em 

consideração além das questões internas como publicações oficiais, também as questões 

externas, como o comportamento atual de mercado e tendências futuras, portanto, estas 

informações não estariam expressas em demonstrativos contábeis. 

Os objetivos foram atingidos quanto ao aperfeiçoamento e melhoria no processo de 

analise de viabilidade para novos negócios, passando a dispor de uma ferramenta adicional 

auxiliando à tomada de decisão. 

Identifica-se portanto, e é sugerida a empresa “x” que além da analise dos 

indicadores econômico-financeiros propostos, mesmo que o projeto seja viável do ponto de 

vista financeiro, seja realizada uma completa analise da conjuntura de mercado atual da 

empresa à qual será realizada a proposta comercial e portanto atribuído um peso a este fator 

na decisão final do preço final de venda. 
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