
RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 2 
Baseado no estudo de caso #2 do Gitman 

 
Análise de Indicadores 

 
Liquidez 
 
Liquidez corrente (LC): A empresa possui ativos de curto prazo suficientes para cobrir os passivos de curto 
prazo; o índice aumentou entre 2008 e 2009 em razão da queda de 29,31% no passivo circulante (dada 
redução em todas as contas, com destaque para fornecedores). O índice de 2,49 é muito superior à média 
setorial de 1,50, o que pode indicar investimento excessivo em uma ou mais contas de curto prazo. 
 
Liquidez seca (LS): Houve aumento no indicador entre os anos de 2008 e 2009, e a empresa, que dependia 
da venda de estoques para cobrir os passivos de curto prazo passa a não mais depender. Esse aumento 
decorre, além da queda do passivo circulante (destacada anteriormente), da redução dos estoques em 8,23%. 
Comparativamente ao setor, o índice é um pouco maior, porém aceitável. 
 
Conclusão: A empresa apresenta capacidade de pagamento dos passivos de curto prazo usando os ativos de 
curto prazo, inclusive sem ter que recorrer a venda de estoques. Porém, como existe um diferença 
significativa no índice de liquidez corrente com relação ao setor, e o índice de liquidez seca é bastante 
próximo à média setorial, é possível concluir que o estoque da empresa apresenta um nível de estoques mais 
elevado que o setor1, o que pode ser considerada uma posição desfavorável. 
 
 
Atividade 
 
Prazo Médio de Estocagem (PME) e Giro do estoque (GE): Houve uma redução no prazo médio de 
estocagem, de 87 para 68 dias; no entanto, é um valor ainda muito acima da média setorial de 35 dias. Essa 
falta de eficiência na gestão do estoque também é percebida no giro do estoque de 5,29 vezes, praticamente a 
metade da média setorial de 10,20 vezes. A redução do prazo (e o aumento no giro) pode ser explicada tanto 
pela redução dos estoques quanto pelo aumento das vendas (que provocou aumento no CMV). 
 
Prazo Médio de Recebimento (PMR): Houve uma redução no prazo médio de recebimento de 63 para 57 
dias, em razão do aumento das vendas. Porém ainda é mais elevado que a média setorial, de 46 dias. 
 
Giro do ativo (GA): Embora o giro do ativo tenha aumentado de 1,5 vez para 1,62 vez, em razão do aumento 
das vendas, é um valor abaixo da média do setor, de 2,0 vezes. Isso indica que o volume de vendas é baixo 
em comparação aos ativos totais. 
 
Conclusão: Os indicadores da atividade mostram um fraco desempenho da empresa em comparação ao setor, 
tanto no tempo de estocagem, como no tempo de recebimento. Além, disso, é pouco eficiente na relação 
entre volume de vendas e ativos totais. 
 
 
Rentabilidade 
 
Margem Bruta (MB), Margem Operacional (MO) e Margem Líquida (ML): Em razão de um pequeno 
aumento nos custos (que antes representavam 72,5% da receita e passaram a representar 73%), houve uma 
queda de 0,5% na margem bruta de 27,5% para 27%; no entanto a comparação ao setor é favorável, pois a 
margem é 1% maior do que a média setorial. A margem operacional foi mantida, recuperando a queda da 
margem bruta com a redução das despesas com depreciação em 0,5%. Assim, a margem líquida também foi 
mantida em 0,7%, valor desfavorável em comparação ao setor, com média de 1,2%. Assim, supondo que a 
alíquota de imposto de renda seja a mesma para o setor, é possível concluir que as despesas financeiras estão 
mais elevadas que a média2. 
                                                           
1
 Você entende como foi possível tirar essa conclusão? Tente responder, observando a diferença entre os 

índices de liquidez corrente e liquidez seca. 
2
 Você entende como foi possível tirar essa conclusão? Tente responder, observando a estrutura da 

Demonstração de Resultados e a diferença de cálculo entre as margens. 



 
Retorno do Ativo (ROA) e Retorno do Capital Próprio (ROE): Ainda que seja possível observar um aumento 
no ROA de 1,05% para 1,15% (em razão do aumento do giro do ativo, uma vez que a margem líquida se 
manteve constante3), é um valor significativamente abaixo da média setorial de 2,40%. A mesma conclusão 
aplica-se ao ROE, que mesmo tendo aumentado de 2,30% para 2,68%, ainda é inferior à média setorial de 
3,20% (em razão do aumento do ROA e, possivelmente, de um maior endividamento da empresa em 
comparação ao setor4). 
 
Conclusão: Ainda que a empresa apresente melhor margem bruta e operacional que o setor, o mesmo não 
ocorre com a margem líquida (e consequentemente os retornos). Isso em razão de maiores despesas 
financeiras e possivelmente de um maior endividamento. 
 
 
Endividamento 
 
Endividamento Geral (EG) e Autonomia Financeira (AF): Houve um aumento do índice de endividamento 
entre 2008 e 2009, de 54,3% para 57%, em razão do aumento das dívidas de longo prazo em 24,18%. O 
índice é muito acima da média setorial de 24,5%. De forma equivalente, é possível perceber essa diferença 
no índice de autonomia financeira, que aumento de 1,19 para 1,33, enquanto a média setorial é de 0,32 (isso 
significa que, para cada Real de capital próprio, a empresa possui R$1,33 de dívidas, enquanto o setor possui 
apenas R$0,32). 
 
Cobertura de Juros (CJ): A capacidade de pagar as despesas financeiras (juros) com o resultado operacional 
manteve-se praticamente constante, 1,63 vez em 2008 e 1,65 vez em 2009, ainda que tenha ocorrido aumento 
do endividamento. No entanto, o valor é bastante abaixo da média setorial, de 2,50 vezes. 
 
Conclusão: A empresa é mais endividada que o setor, consequentemente com maior risco financeiro. Além 
disso, a capacidade de pagar o ônus desse endividamento também é menor. 
 
 
Conclusão 
 
É possível concluir, com base nos resultados dos indicadores, que a empresa possui um nível elevado de 
estoques e as vendas não estão no volume apropriado em comparação ao investimento em ativos. 
Consequentemente, a empresa assumiu um volume substancial de dívidas, que estão gerando despesas 
financeiras que comprometem a rentabilidade da empresa. 

                                                           
3
  Você entende como foi possível tirar essa conclusão? Tente responder, com base na primeira etapa da DuPont, 

ROA=MargemLíquida x Giro do Ativo. 
4
  Você entende como foi possível tirar essa conclusão? Tente responder, com base na segunda etapa da DuPont, 

ROE=ROA x Multiplicador de alavancagem financeira. 


