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RESUMO 

 
O presente trabalho de conclusão de curso busca analisar a situação financeira das empresas 
de varejo do Brasil no período de 2008 a 2015, através de uma amostra de cinco empresas do 

setor, escolhidas por serem as de maiores faturamentos anuais do período abordado; e, além 
disso, o tipo do ramo de negócio destas empresas – fator relevante na escolha – para obter 

uma pesquisa mais rica, fazer observações do nível econômico e financeiro das empresas 
estudadas. É também o objetivo deste trabalho apresentar, através dos balanços patrimoniais e 
demonstrações de resultado de grandes empresas do varejo do Brasil, fatores financeiros 

como liquidez; que ficam a cada ano mais enxutos nas empresas pesquisadas o 
endividamento; que apesar de uma boa distribuição das obrigações na maioria dos índices, 

três das cinco empresas pesquisadas tem uma alta dependência de capital de terceiros e a 
rentabilidade; as empresas pesquisadas tiveram uma baixa margem de lucro, o giro do ativo 
ficou o ideal na maioria dos resultados, mas com um giro de ativo ficando cada vez mais lento 

através dos anos refletem uma menor taxa de retorno sobre investimentos. As empresas 
pesquisadas serão empresas de capital aberto que publicam seus balanços e demonstrativos na 

internet, de acordo com a lei 10.303, de 31 de outubro 2001, aplicáveis às sociedades 
anônimas em geral.  
 

Palavras-chave: Índices. Liquidez. Endividamento. Rentabilidade. Empresas. 

 

ABSTRACT  

  

  

The present work of course completion seeks to analyze the financial situation of the 
Brazilian retail companies in the period from 2008 to 2015 through a sample of five 

companies of the sector. In addition, the type of the business of these companies - a relevant 
factor in the choice - to obtain a richer research, to make observations of the economic and 

financial level of the companies studied. It is also the purpose of this paper to present 
financial factors such as liquidity; which are getting leaner in the companies surveyed every 
year; That despite a good distribution of obligations in most indexes, three of the five 

companies surveyed have a high dependence on third-party capital and profitability; The 
companies surveyed had a low profit margin, asset turnover was ideal in most of the results, 

but with a turnover of assets getting slower through the years reflect a lower rate of return on 
investments.The companies surveyed will be listed companies that publish their balance 
sheets and statements on the Internet, in accordance with Law 10,303, dated October 31, 

2001, applicable to corporations in general. 
 

Keywords: Indixes. Liquidity. Indebtedness. Profitability. Companies.  
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1 INTRODUÇÃO 

Em um mercado cada vez mais competitivo, as organizações bem sucedidas apoiam-se 

em planejamento e na capacidade de se anteciparem aos acontecimentos. Para realizar essa 

previsão, realiza-se, inicialmente, uma análise das demonstrações contábeis, para determinar 

os planos financeiros na organização. Segundo Matarazzo (2010): 

Índice é a relação entre um grupo de contas das demonstrações financeiras , que 

buscam informar sobre a situação econômica e financeira da empresa, sendo que os 

índices é a técnica de análise mais empregada e fornece ampla visão da situação 
econômica ou financeira da empresa. 

De acordo com Azevedo (2006), “cada vez mais as empresas estão deixando de lado a 

preocupação centrada no lucro da entidade e estão passando a adotar atitudes que visam à 

sustentabilidade empresarial, que contempla, além da dimensão econômica[...]”. Kuster e 

Nogacz (2002) apontam que “por meio desses indicadores financeiros é possível tomar as 

decisões gerenciais necessárias, visando a corrigir erros que estão prejudicando a “saúde” dos 

negócios”. 

 No comércio do setor varejista observam-se características peculiares quando se trata 

de movimentação econômica e financeira. Para Santos e Costa (1997), “o varejo integra 

funções clássicas de operação comercial: procura e seleção de produtos, aquisição, 

distribuição, comercialização e entrega”. É nessa riqueza de operações das empresas de 

comércio varejista que esta pesquisa vai apoiar-se para estudar a situação desse forte 

segmento da economia brasileira e como isto refletiu nesses últimos anos.   

 Este estudo busca analisar a situação financeira das empresas de varejo de capital 

aberto no Brasil no período de 2008 a 2015 e fazer observações da situação econômica e 

financeira das empresas estudadas, utilizando os indicadores de liquidez, endividamento e 

rentabilidade. 

 Em uma população que compreende as principais empresas do comércio varejista no 

Brasil, através de uma amostra de cinco empresas desse segmento, serão utilizados dados 

secundários das demonstrações financeiras das empresas pesquisadas na BM&F BOVESPA. 

Esta pesquisa irá quantificar em números as informações pertinentes aos fatores financeiros 

como liquidez, endividamento e rentabilidade.    

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 A seguir serão analisados, em cada tópico, os índices financeiros que são, de acordo 

com Marion (2007), “os três ângulos fundamentais da Análise Financeira: situação financeira 

(liquidez), estrutura de capital (Endividamento) e situação econômica (Rentabilidade)”. O 

período abordado será o dos anos de 2008 a 2015, ou seja, o período pós-crise que abateu o 

mercado internacional no ano de 2008. Para servir de parâmetro aos índices pesquisados, 

serão utilizados os demonstrativos financeiros de uma amostra de cinco empresas do 

comércio varejista do Brasil. 
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2.1 Índices Econômico-financeiros. 

 Os Índices que constituem o instrumento básico da Análise de Balanços, segundo 

Matarazzo (1998, p. 153), “é a relação entre contas ou grupo de contas das Demonstrações 

Financeiras, que visam a evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira 

de uma empresa”.  

 De acordo com Silva (1995, p.181): 

Podemos conceituar análise dos índices financeiros como sendo a análise das 

informações obtidas através das demonstrações financeiras, com o intuito de 

compreender e avaliar aspectos como: (1) a capacidade de pagamento da empresa 

através da geração de caixa; (2) capacidade de remunerar os investidores  gerando 

lucro em níveis compatíveis com suas expectativas ; (3) nível de endividamento, 

motivo e qualidade do endividamento; (4) políticas operacionais e seus impactos na 

necessidade de capital de giro da empresa; e (5) diversos outros fatores que atendam 
ao propósito do objetivo da análise.  

 De maneira geral, os indicadores podem ser organizados em três grandes grupos, 

conforme a origem dos dados e os fins de sua análise. Nesse sentido, têm-se os indicadores 

financeiros de: Rentabilidade, Estrutura de Capital e Liquidez. 

2.1.1 Índices de Liquidez 

 Os Índices de Liquidez mostram a relação de como a empresa está em condição de 

liquidar os seus passivos com os ativos que tem a disposição. 

Os índices de liquidez são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento, isto é, 

constituem uma apreciação sobre se a empresa tem capacidade para saldar seus 

compromissos. Essa capacidade de pagamento pode ser avaliada, considerando: 
longo prazo, curto prazo ou prazo imediato (MARION, 2007, p. 83). 

Esses índices buscam mostrar a situação financeira de uma empresa, especificamente. 

Para Matarazzo (1998, p. 169), “não são índices extraídos do fluxo de caixa que comparam as 

entradas com as saídas de dinheiro. São índices que, a partir do confronto dos Ativos 

Circulantes com as dívidas, procuram medir quão sólida é a base financeira da empresa”.  

O primeiro tópico a se apresentar é o Índice de Liquidez Corrente, que é, segundo 

Iudícibus (2007, p. 91), o quociente que “relaciona de quantos reais dispomos, imediatamente 

disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto 

prazo”.   

Será utilizada como exemplo a empresa “x”, que variou o ativo circulante de 

$290.000,00 em 20x1 para $325.000,00 em 20x2, e o passivo circulante de $170.000,00 em 

20x1 para $140.000,00 em 20x2 

     Ativo circulante/Passivo circulante > 290.000/170.000 = 1,70 para 1 em 20x1.   

325.000/140.000 = 2,32 para 1 em 20x2. 

A interpretação é a seguinte: em 20x1, para cada $1,00 de dívida, há $1,70 de dinheiro 

e valores que se transformarão em dinheiro (AC); em 20x2 para cada $1,00 de obrigação em 

curto prazo, há $2,32 para cobertura daquela dívida (AC).  
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Aparentemente os índices acima, de maneira geral, são positivos, no entanto de acordo 

com Marion (2009, p. 72), é importante realçar, nesse momento, alguns aspectos relativos à 

liquidez corrente: 

O primeiro é que o índice não revela a qualidade dos itens no Ativo Circulante (os 

Estoques estão superavaliados, são obsoletos , os Títulos a Receber são totalmente 

recebíveis?); 

O segundo é que o índice não revela a sincronização entre recebimentos  e 

pagamentos, ou seja, por meio dele não identificamos se os recebimentos ocorrerão 

em tempo para pagar as dívidas vincendas. Assim, em uma Liquidez Corrente igual 

a 2,5 (aparentemente muito boa), pode a empresa estar em crise de Liquidez, pois 

grande parte dos vencimentos  das Obrigações em Curto Prazo concentra-se no mês 

seguinte, enquanto a concentração dos recebimentos ocorrerá dentro de 90 dias; 

O terceiro, como um aspecto que contribui para o redimensionamento da Liquidez 

Corrente, no sentido de elevá-la, é o Estoque estar avaliado a Custos Históricos, 

sendo que seu valor de mercado (valor de realização – de venda) está, normalmente, 

acima do evidenciado no Ativo Circulante. Portanto, a Liquidez Corrente, sob esse 

enfoque, será sempre mais pessimista do que a realidade, já que os Estoques serão 

realizados a valores de mercado e não de custo. 

O Índice de Liquidez Seca é diferente do Índice de Liquidez corrente pelo fato de 

eliminar os estoques de sua apuração, “Se a empresa sofresse uma total paralisação de suas 

vendas, ou se seu Estoque se tornasse obsoleto, quais seriam as chances de pagar suas dívidas 

com Disponível e Duplicatas a Receber?” (MARION, 2009, p. 76). 

Para analisar este índice será usado o mesmo exemplo da empresa “x” que além das 

informações dos ativos e passivos circulantes, terá a variação dos estoques que, em 20x1, foi 

de $195.000,00, e em 20x2, foi de $210.000,00, ficando a fórmula assim: 

Ativo Circulante – Estoques/Passivo circulante > 290.000 – 195.000/170.000 = 0,56 em 20x1. 

325.000 – 210.000/140.000= 0,82 em 20x2. 

Nos resultados acima, observa-se que, se a empresa parasse de vender, conseguiria 

pagar apenas a metade de suas dívidas em 20x1. Para 20x2, na verdade, houve uma melhora 

significativa, mas de acordo com Marion (2009, p. 76).  

Nem sempre um índice de Liquidez Seca baixo é sintoma de situação financeira 

apertada. Veja, por exemplo, um supermercado, cujo investimento em Estoques é 

elevadíssimo, em que não há Duplicatas a Receber (pois só se vende a vista). Nesse 

caso, esse índice só pode ser baixo. Voltamos a insistir na comparação com índices 

do mesmo ramo de atividade (índice-padrão), para conceituar qualquer índice. A fim 

de determinarmos se um índice de LS de um supermercado é bom, precisamos 
comparar seu índice com o dos demais supermercados. 

O Índice de Liquidez Imediata é de grande importância para verificar uma situação 

financeira em curto prazo, pois consideram apenas contas caixa, bancos e aplicações 

financeiras de curtíssimo prazo para liquidar as obrigações, de acordo com Iudícibus (2007, p. 

90): “Considere-se que a composição etária do numerador e denominador é completamente 

distinta. No numerador temos fundos imediatamente disponíveis. No denominador, dívidas 

que, embora de curto prazo, vencerão em 30, 60, 90, 180 e até 360 dias”.   

No exemplo da empresa “x”, verificando-se uma disponibilidade de $20.000 em 20x1 

e $5.000 em 20x2, será utilizada a seguinte fórmula: 
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Disponibilidade=(Caixa+Bancos+Aplicações de curtíssimo prazo)/Passivo Circulante                                             

Em 20x1 > 20.000/170.000 = 0,12 para 1 

                                             Em 20x2 > 5.000/280.000 = 0,04 para 1     

A análise deste índice fica sem muito realce, de acordo com o que diz Marion (2009, 

p. 79): 

Sem dúvida, a empresa deverá manter certos limites de segurança, não desejando o 

analista obter índices altos, pois o Caixa e Bancos perdem poder aquisitivo com a 

inflação. Nem sempre reduções sucessivas nesse índice significam situações 

constrangedoras; podem significar uma política mais rígida de disponível, e até 
mesmo, uma redução do limite de segurança.     

O Índice de Liquidez Geral analisa a relação do ativo circulante e realizável em longo 

prazo com o passivo circulante e o exigível em longo prazo, ou seja, “Mostra a capacidade de 

pagamento da empresa em Longo Prazo, considerando tudo o que ela converterá em dinheiro 

(em Curto e Longo Prazo), relacionando-se com tudo o que já assumiu como dívida (em 

Curto e Longo Prazo)” (MARION, 2009, p. 77). 

Para a análise deste índice, terão que ser levantadas as contas de realizável e exigível 

em longo prazo. No caso da empresa “x”, houve uma variação no Realizável em LP de 

$25.000 em 20x1 para $20.000 em 20x2; e no Exigível em LP, de $50.000 em 20x1 para 

$75.000 em 20x2. Segue a fórmula do índice de Liquidez geral e a situação de empresa “x” 

em longo prazo: 

(Ativo Circulante + Realizável em longo prazo)/(Passivo Circulante + Exigível em longo 
prazo)  

Em 20x1 > 290.000 + 25.000/170.000 + 50.000 = 1,43 para 1. 

                         ‘Em 20x2 > 325.000 + 20.000/140.000 + 75.000 = 1,60 para 1. 

Significa que, em 20x1, para cada $1,00 de dívida em curto e longo prazo, há $1,43 de 

valores a receber em curto e longo prazo; e em 20x2, para cada $1,00 de capital de terceiros, 

há $1,60 de ativo circulante e realizável em longo prazo. Este é um índice que, visto 

aleatoriamente, não tem muita confiabilidade, devido a conter, na fórmula, contas de curto e 

longo prazo. O ideal é analisar-se esse índice em uma série de vários anos. 

Todavia, se apreciarmos uma série de vários anos, a análise será enriquecida. Se 

uma empresa apresentar numa série de anos , o índice de LG decrescente, mesmo 

considerando essas divergências, o indicador se tornará útil, pois podemos 

depreender a perda paulatina do poder de pagamento geral da empresa (MARION, 

2009, p. 78). 

2.1.2 Índices de Endividamento 

Os índices de endividamento relacionam a estrutura de capital de uma empresa, 

buscando retratar a condição do capital próprio com relação ao capital de terceiros. Eles 

informam a dependência de recursos de terceiros ou recursos de proprietários. 

Sabemos [sic] que o Ativo (aplicação de recursos) é financiado por Capitais de 

Terceiros (Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo) e por Capitais Próprios 

(Patrimônio Líquido). Portanto, Capitais de Terceiros e Capitais Próprios são fontes 

(origens) de recursos. Também, são os indicadores de endividamento que nos 

informam se a empresa se utiliza mais de recursos de terceiros ou de recursos dos 
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proprietários. Saberemos se os recursos de terceiros têm seu vencimento em maior 

parte em Curto Prazo (Circulante) ou em Longo Prazo (Exigível em Longo Prazo) 
(MARION, 2009, p. 92). 

O quociente de participação de capitais de terceiros sobre recursos totais é responsável 

pela quantidade de dívida de um empreendimento. Ele compara o quanto do capital de giro da 

empresa é financiado por capital de terceiros. É um quociente bastante importante para a 

empresa, pois através desse índice pode verificar se há um caso de insolvência, observando 

sempre vários aspectos como a taxa de retorno no circulante quando comparada às despesas 

financeiras sobre o endividamento.              

      PCT/RT = (Passivo Total/Passivo Total+PL)*100%             

Esse quociente indica a proporção de capital de terceiros que a empresa utiliza para 

financiar suas operações, em relação ao capital próprio. Segundo Iudícibus (2007, p. 95): 

Se a taxa de despesas financeiras sobre o endividamento médio se mantiver menor 

que a taxa de retorno obtida pelo uso, no giro operacional, dos fundos obtidos por 

empréstimos, a participação de capital de terceiros será benéfica para a empresa, 

desde que isto não determine situação de Liquidez insustentável em determinados 
dias, semanas ou meses do ano. 

A Composição do endividamento é o quociente que já determina a qualidade da dívida 

de um empreendimento. Ele é importante para uma empresa operar com situação favorável de 

suas dívidas e prolongar o pagamento delas, procurando financiar estas obrigações em longo 

prazo. O quociente de composição de endividamento é perfeito para fazer esse controle. Esse 

índice representa a parcela do endividamento total que vence em curto prazo. 

Composição de endividamento = (Passivo Circulante/Passivo Total)*100 

O índice está expresso em percentagem, mostrando quantos por cento a empresa 

financia com recursos de curto prazo. Ele poderá variar de zero a cem por cento. Quanto mais 

próximo de cem por cento, maior o uso de recursos de curto prazo, de acordo Iudícibus (2007, 

p. 96): 

A empresa em franca expansão deve procurar financiar-se, em grande parte, com 

endividamento de longo prazo, de forma que, à medida que ela ganhe capacidade 

operacional adicional com a entrada em funcionamento dos novos equipamentos  e 

outros recursos de produção, tenha condições de começar a amortizar suas dívidas. 
Por isso, se deve evitar financiar expansão com empréstimos de curto prazo. 

O que significa que ainda mais importante que manter as dívidas com valores abaixo 

dos recursos totais é prolongar estas obrigações em longo prazo. Mantendo essas variáveis 

controladas e constantes, não haverá problemas de Liquidez. 

2.1.3 Análise do retorno sobre investimentos 

A metodologia deste quociente é a relação entre o lucro de uma empresa e o valor 

despendido para o seu investimento. Dependendo da aplicação do índice, podem-se usar 

diversas variáveis como volume de vendas, valor do ativo total, valor do patrimônio Líquido 

ou valor do ativo operacional. E no que corresponde ao lucro, podemos utilizar o lucro 

operacional, lucro líquido, lucro antes ou após o imposto de renda e outros. 
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A Margem de Lucro Líquido é assim explicada por Franco (1992, p. 303): “Quando 

comparado com as vendas, devemos basear-nos apenas no lucro líquido operacional, ou seja, 

no lucro líquido sobre as vendas, excluídas as demais receitas não operacionais”. Assim é 

definida a Margem de Lucro de uma empresa. 

Margem de Lucro = Lucro Líquido/Vendas > $...centavos de lucro/$1,00 vendido 

Mostra quantos centavos de cada real de venda restaram após a dedução de todas as 

despesas. Para obter uma boa Margem de Lucro, é bom manter uma estabilidade e a crescente 

nos resultados através dos anos. Significa que o negócio está ficando cada vez mais eficiente. 

Quando os índices são inconstantes ou decrescentes, não é bom para o empreendimento. 

O Giro do Ativo é um índice que demonstra a eficiência do ativo de uma empresa, 

quantas vezes o ativo gira no período, o “Giro do Ativo. Significa a eficiência com que a 

empresa utiliza seus Ativos, com o objetivo de gerar reais de vendas. Quanto mais for gerado 

de vendas, mais eficientemente os Ativos serão utilizados” (MARION, 2009, p. 154). 

G.A. = Vendas/Ativo Total > A empresa vendeu o correspondente a ... vezes seu Ativo 

Mostra quantas vezes o ativo girou no período. Correspondente a um índice de 

eficiência no uso dos ativos, de acordo com Marion (2009, p. 154) “Quanto mais o Ativo 

gerar em vendas reais, mais eficiente a gerência está sendo na administração dos 

investimentos (Ativo). A ideia é produzir mais, vender mais, numa produção maior que os 

investimento no Ativo”.  O ideal é que este índice de Giro do Ativo fique sempre acima de 

um, o que significa que a empresa com giro do ativo, nessa situação, consegue cobrir os seus 

ativos com os rendimentos de vendas. 

A Taxa de Retorno sobre o Investimento, um importante índice para análises de 

balanços, é a simples relação entre o retorno, o que foi recebido ou perdido (lucro ou 

prejuízo), e o investimento, que é a aplicação para se obter o retorno. 

T.R.I = (Lucro Líquido/Vendas Líquidas)/(Vendas Líquidas/Ativo Total) 

Se a Margem de lucro líquido é igual a Lucro Líquido/Vendas Líquidas, e o giro do 

ativo é igual a Vendas Líquidas/Ativo Total, então a fórmula da taxa de retorno sobre o 

investimento é a seguinte:  

       Taxa de Retorno sobre o Investimento = (Margem de Lucro Líquido/Giro do Ativo) 

Taxa de retorno sobre Investimentos. Pode ser obtida por meio da multiplicação da 

Margem de Lucro pelo Giro do Ativo. As empresas que ganham mais na margem, 

normalmente ganham no preço. As empresas que ganham no giro  visam quantidade. 

A rentabilidade de uma empresa é obtida por meio de uma boa conjugação entre 

Preço e Quantidade, ou seja, entre Margem (lucratividade) e Giro (produtividade): 
Margem de Lucro x Giro do Ativo = TRI (MARION, 2009, p. 154). 

As empresas podem ter Margem e Giro totalmente diferentes e a mesma Taxa de 

Retorno. Assim, dependendo das características de cada empresa, o resultado da TRI pode 

acontecer com uma acumulação maior sobre o giro ou sobre a margem. 
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                                                                             Margem     x    Giro 

                             Empresa X > TRI > 15% =       0,075       x      2,0 

                             Empresa Y > TRI > 15% =       0,30         x      0,5 

                             Empresa Z > TRI > 15% =       0,60         x      0,25 

No exemplo, as três empresas tiveram a Taxa de Retorno em 15%, com Margem e 

Giros de Ativos variados, podendo, assim, fazer uma projeção de margem ou giro, para se 

buscar uma Taxa de Retorno. A empresa abaixo deseja uma TRI de 20%, sabendo que 

demorará, em média, dois anos para vender uma vez seu ativo. 

                                  TRI          =     Margem     x      Giro 

                                   20%        =           x             x        0,5      >    x = 40% 

Assim para compensar o giro lento do Ativo, uma margem de 40% será suficiente para 

manter a Taxa de Retorno de Investimento em 20%. O exemplo não é regra, pode haver 

empresas que tenham um giro rápido e uma margem de lucro lento. Isso depende muito do 

tipo de segmento de cada empreendimento. Por exemplo, empresas que comercializam   

mercadorias mais caras e de saída mais lenta ganham mais na margem, enquanto que as que 

vendem artigos mais simples e de rápida comercialização ganham mais no giro. 

2.2 As Empresas Pesquisadas 

Segundo Kotler (2000, p. 540), “todas as atividades de venda de bens ou serviços 

diretamente aos consumidores finais, para uso pessoal e não comercial são definidas como 

varejo”. Para a elaboração das análises da pesquisa deste artigo, foi utilizada uma amostra de 

cinco empresas comerciais de varejo, o Pão de Açúcar, do ramo de supermercados, ramo de 

comercio que tem como características básicas, de acordo com Simões (2006): “a grande 

variedade e quantidade de produtos que são ofertados a baixos preços. E que, embora 

proporcionem baixas margens de lucros ou até mesmo margens negativas, geram um alto giro 

nos estoques, proporcionando ganhos para o varejista”. 

De acordo com Cobra (1997), “O supermercado ou autosserviço é especializado em 

bens de conveniência, alimentos em geral, artigos de limpeza, bebidas, brinquedos, cama, 

mesa e banho e utilidades domésticas em geral”. Os supermercados vendem produtos básicos 

utilizados para pessoas de todos os tipos de poder aquisitivo.  

Para o setor de lojas de departamentos, foram utilizadas duas empresas: Lojas 

Americanas e Magazine Luiza. Esse segmento caracteriza-se, segundo Santos e Costa (1997, 

p. 58), como de: 

Amplo sortimento e grandes volumes de produtos, distribuídos e expostos, como o 

nome indica, por departamentos (presentes, roupas e acessórios, utilidades do lar, 

diversos etc.). Grandes lojas com stands para marcas próprias ou famosas ; presença 

em shopping centers, onde funcionam como lojas-âncoras; setor de intensa 

concorrência, passando por grandes reestruturações devidas a altos custos fixos e 

operacionais e deficiências de gestão, sendo que algumas das principais e 
tradicionais empresas apresentam alto grau de endividamento.  
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O público alvo deste segmento é de classe média que tem um poder aquisitivo maior.   

Também foram abordados os índices da Raia Drogasil, empresa do setor de drogarias, 

segmento que, para Machline e Amaral Júnior (1998): 

O mercado farmacêutico no Brasil apresenta-se como um setor altamente 

competitivo, complexo e de considerável porte econômico, em que envolve diversos 

setores econômicos e diversos tipos de organizações, constituindo as drogarias e 
farmácias um importante elo na cadeia de comercialização de medicamentos .  

Ainda abordando a importância do setor farmacêutico e drogarias no mercado 

nacional, Oliveira e Oliveira (2005) afirmam que:  

poucos setores no Brasil têm passado por tamanha transformação quanto o varejo 

farmacêutico. Os pontos de venda simples e pouco planejados cederam lugar a lojas 

maiores e atrativas, [...] que oferecem uma grande variedade de produtos e serviços 
para um cliente cada vez mais exigente. 

  Por último, será analisada a Natura, uma empresa do ramo de Cosméticos e 

Perfumarias, setor que se destaca por: 

Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho; a utilização de 

tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os 

preços praticados pelo setor, que tem aumentos menores do que os índices de preços 

da economia em geral; lançamentos constantes de novos produtos , atendendo cada 

vez mais as necessidades do mercado; e, por último, aumento da expectativa de vida, 

o que traz a necessidade de conservar uma impressão de juventude (ABIHPEC, 
2009, p. 1).                                   

Conforme Faleiros (2009), “O varejo brasileiro é formado por um universo de 

empresas dos mais diversos tipos e formatos. O comércio na sua totalidade é um segmento 

extremamente heterogêneo que engloba bens duráveis, em geral móveis e eletrodomésticos, e 

bens não duráveis, alimentos.” Portanto, o varejo brasileiro é bem diversificado, é um cenário 

rico e abrangente que deve ser pesquisado e servir de parâmetro para se estimar a situação da 

economia brasileira.  

3 METODOLOGIA 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa se caracteriza como descritiva. Na 

concepção de Gil (1999, p. 44), esse tipo de pesquisa “tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis.” Nesse sentido, a pesquisa descritiva tem o objetivo de analisar o 

nível de adequação dos índices financeiros das empresas participantes, buscando-se, assim, 

aprofundar os conhecimentos a respeito do assunto, bem como descrever o comportamento 

dos dados analisados. 

A pesquisa tem característica de natureza quantitativa, pois ela se traduz por tudo 

aquilo que pode ser quantificável. Através delas se traduzirão em números as variações e 

informações dos índices de Liquidez, endividamento e rentabilidade das empresas 

pesquisadas para então, após uma análise das informações, chegar-se a uma conclusão.  

Quanto aos procedimentos, este estudo se classifica como bibliográfico, pois 

compreende a consulta a livros e artigos de revistas especializadas sobre o tema para a 

construção do seu referencial teórico. Ainda quanto aos procedimentos, também se classifica 
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como documental, pois compreende a consulta aos balanços patrimoniais e demonstrativos de 

resultados das empresas pesquisadas e coleta dos dados representativos dos indicadores 

financeiros. 

A amostra da pesquisa compreende cinco empresas de varejo que publicaram seus 

balanços e demonstrativos contábeis na BM&F Bovespa, nos anos de 2008 a 2015. Procede-

se, com esta pesquisa, a uma “análise das demonstrações financeiras”, que “constitui um dos 

estudos mais importantes da administração financeira, pois tais demonstrações fornecem uma 

série de dados sobre a empresa, de acordo com as regras contábeis” (BARBOSA 2010, p. 40). 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para se proceder à análise das cinco empresas pesquisadas, serão verificados os 

índices de liquidez corrente. Visualizando-se a Tabela 1, abaixo, pode-se considerar que as 

cinco empresas estudadas estão folgadas na capacidade de pagamento de curto prazo. Apenas 

o Pão de Açúcar, entre 2012 e 2015, e a Natura, no período de 2009, estiveram com o índice 

de liquidez corrente menor que um. Neste índice, os resultados acima de um, demonstram 

folga no disponível para uma possível liquidação. 

Tabela 1 - Comparativo dos índices de liquidez corrente 

Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 1,3573 1,4719 1,0113 1,2835 0,8264 0,7010 0,6933 0,9687 

Lojas Americanas 1,0324 1,3858 1,1598 1,1655 1,1650 1,4288 1,6597 1,4547 

Magazine Luiza 1,0241 1,1889 1,0734 1,2707 1,1997 1,1514 1,1931 1,1608 

Raia Drogasil 2,2767 1,8839 2,3168 2,3743 1,9621 1,8662 1,7599 1,6330 

Natura 1,2259 0,9675 1,3693 1,3136 1,2176 1,5097 1,3592 1,2545 

Fonte: Elaborada pelo Autor  

Na liquidez seca, os índices mostram uma situação preocupante das empresas, exceto a 

Natura e as Lojas Americanas, que atualmente mantêm seus índices acima de um, conforme 

se pode ver na Tabela 2. 

Tabela 2 - Comparativo dos índices de Liquidez seca 
Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 0,9380 0,9899 0,7296 0,9045 0,5432 0,4310 0,4114 0,5251 

Lojas Americanas 0,7248 0,9827 0,8169 0,8136 0,8096 0,9573 1,2143 1,0107 

Magazine Luiza 0,6294 0,7132 0,5322 0,5314 0,6667 0,6562 0,6735 0,6909 

Raia Drogasil 1,1896 0,9903 1,2880 1,1764 0,8346 0,7558 0,7088 0,6214 

Natura 1,1525 0,8673 1,1152 1,0690 1,1297 1,1661 1,0738 1,1854 

Fonte: Elaborada pelo Autor  

Contudo, como as empresas estudadas são de varejo, com boa parte de seus estoques 

no ativo circulante, e as operações são, grande parte, a vista, não é uma situação tão 

preocupante que estes índices sejam menores que um. Os índices baixos (Tabela 3) 

demonstram que para cada R$ 1,00 de dívida do passivo circulante, a empresa dispõe menos 

de R$ 1,00 de ativo circulante, sem os estoques. 

Tabela 3 - Comparativo dos índices de liquidez imediata 

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 0,4658 0,6108 0,3147 0,4609 0,3837 0,3554 0,3312 0,3524 

Lojas Americanas 0,0266 0,0391 0,0560 0,0402 0,0434 0,1113 0,2164 0,2179 

Magazine Luiza 0,0292 0,1680 0,1347 0,1022 0,2015 0,1104 0,1389 0,2064 

Raia Drogasil 0,6240 0,4373 0,6287 0,4464 0,1934 0,2371 0,2205 0,1638 
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Natura 0,0355 0,0127 0,0133 0,0314 0,0405 0,4310 0,3733 0,0176 

Fonte: Elaborada pelo Autor  

Observando os índices de liquidez imediata de todas as empresas pesquisadas, de 2008 

a 2015, observa-se que todos estão abaixo de um, o que, na teoria, não é o ideal. Contudo, 

esse índice não leva em consideração os direitos a receber das empresas e que as contas de 

obrigações têm vários prazos de vencimento, principalmente as empresas varejistas, que 

sofrem mutações diárias as quais podem elevar as suas vendas a vista. A Tabela 4, abaixo, 

compara esses índices. 

Tabela 4 - Comparativo dos índices de liquidez geral  
Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 0,8939 0,8767 0,7501 0,7630 0,6296 0,5685 0,5924 0,7588 

Lojas Americanas 0,6394 0,6982 0,7408 0,6558 0,6821 0,7063 0,6694 0,6905 

Magazine Luiza 0,7491 0,7623 0,7342 0,9102 0,8201 0,8564 0,8620 0,8324 

Raia Drogasil 1,9854 1,8037 2,1683 2,0473 1,5952 1,4971 1,4297 1,3388 

Natura 1,1242 1,0679 1,0352 0,7848 0,8198 0,8526 0,8128 0,6690 

Fonte : Elaborada pelo Autor             

Verificando os índices de Liquidez Geral das empresas pesquisadas, observa-se que 

eles se mantêm constantes, apesar de estar em sua maioria abaixo de um, o que representa que 

a empresa não têm recursos suficientes para honrarem seus compromissos de curto e longo 

prazos. Apenas a Raia Drogasil tem, desde 2008, índices acima de um, ou seja, essa empresa 

do ramo de farmácias tem condições de liquidar suas obrigações com os ativos circulantes e o 

exigível em longo prazo no período de 2008 a 2015. No entanto, esse índice vem caindo ao 

passar dos anos: em 2010 e 2011, chegou a ser maior que 2. Isso significa que, com menos da 

metade das contas de valores a receber de curto e longo prazo, quitavam as contas de 

obrigação de curto e longo prazo; em 2015, esse índice ficou em 1,33. A decaída desse índice 

não chega a ser preocupante, mas é um fato a ser observado. 

Analisando os quocientes de Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais 

(Tabela 5, abaixo), verificou-se que as Lojas Americanas e Magazine Luiza têm os resultados 

mais preocupantes, praticamente com os índices acima de 80%, ou seja, mais de 80% do ativo 

dessas empresas do setor de lojas de departamentos originam-se de recursos de terceiros. 

Tabela 5 - Comparativo dos quocientes de participação de capitais de terceiros sobre recursos totais 

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 59,76% 64,43% 74,27% 75,38% 73,67% 57,31% 54,45% 51,61% 

Lojas Americanas 95,74% 94,20% 89,23% 87,40% 88,45% 85,20% 84,95% 85,87% 

Magazine Luiza 94,38% 100,32% 97,86% 78,71% 84,99% 85,17% 85,65% 88,08% 

Raia Drogasil 39,40% 43,69% 35,09% 15,23% 32,20% 35,61% 39,32% 43,19% 

Natura 43,94% 49,97% 51,80% 60,65% 70,73% 81,30% 84,05% 85,65% 

Fonte : Elaborada pelo Autor  

Portanto, esses altos índices das Lojas Americanas e Magazine Luiza, podem ser uma 

política dessas empresas, de acordo com Damodaran (1999): “Uma vez que as empresas 

tomam empréstimos para financiarem seus projetos (via emissão de títulos ou contratação de 

dívidas em instituições financeiras) [...] tal custo é, por sua vez, determinado em termos gerais 

por meio das seguintes variáveis”: 

◦ nível corrente da taxa de juros que, quando se eleva, eleva o custo de oportunidade   

das dívidas da empresa;  
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◦ risco de inadimplência da empresa, medido por modelos elaborados por instituições 

especializadas na mensuração de riscos corporativos;  

◦ benefícios fiscais associados aos empréstimos dada a condição de dedutibilidade dos 

juros para fins de tributação, há benefício no endividamento. Tal benefício é função 

da alíquota fiscal vigente, aumentando quando a alíquota aumenta. Is to posto, é 

válido relembrar que o custo relevante é o custo efetivo da dívida, ou seja, o custo 
após impostos. (DAMODARAN, 1999a, p. 78) 

Pode-se, assim, concluir que os empréstimos de terceiros podem ser benéficos desde 

que o retorno do investimento seja positivo. A Natura, nesse quesito, preocupa, pois o 

quociente de capital de terceiros financiando os seus recursos totais vem aumentando de 

forma desproporcional. Em 2009, o índice era de 49,97%, mas vem crescendo de forma muito 

rápida, tendo chegado a 86,65% em 2015, o que pode significar que a Natura vem contraindo 

empréstimos de forma progressiva.  

A Raia Drogasil tem alcançado os melhores índices, que sempre foi menor que 50%, 

de 2008 até 2015. Isto pode significar que, “A rigor, esse quociente não deverá ultrapassar 

50%, pois, nesse caso, a empresa estaria utilizando mais capital de terceiros que capitais 

próprios” (FRANCO, 1992, p. 154). Para complementar as informações do índice acima, 

verifica-se, na Tabela 6, a Composição do Endividamento das empresas estudadas. 

Tabela 6 - Comparativo do quociente de composição de endividamento 

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 42,55% 50,28% 53,88% 56,43% 56,35% 63,02% 69,78% 57,72% 

Lojas Americanas 56,78% 47,76% 60,57% 53,55% 51,85% 43,18% 36,28% 42,97% 

Magazine Luiza 66,34% 57,81% 62,12% 64,34% 57,51% 63,14% 62,64% 58,41% 

Raia Drogasil 85,53% 91,43% 88,87% 82,06% 80,27% 79,25% 80,07% 80,63% 

Natura 70,19% 82,75% 53,90% 46,23% 56,96% 45,80% 51,54% 49,10% 

Fonte : Elaborada pelo Autor  

Quanto maior for esse índice, maior será a pressão no disponível para pagar as 

obrigações de curto prazo. A princípio, a maioria das empresas pesquisadas está com 

dificuldades de endividamento em curto prazo, mas é só impressão. Vale ressaltar que essas 

empresas pesquisadas são de varejo, ou seja, tem períodos curtíssimos de Payback dos ativos 

e são capazes de amortizar as dívidas em curto-prazo, portanto “Mais importante do que uma 

posição estática de tais quocientes é sua evolução no tempo e seus efeitos sobre a 

rentabilidade da empresa” (IUDÍCIBUS, 2007, p. 96). 

Observando os índices, verifica-se que a Raia Drogasil tem os piores resultados. Desde 

2008 que essa empresa opera com seu endividamento total acima de 80% em curto prazo. Isso 

significa que a Raia Drogasil tem uma pequena quantidade de endividamento. Já as Lojas 

Americanas apresentam os menores índices de Composição de Endividamento Total em Curto 

Prazo, tendo chegado, em 2014, a ter apenas 36% de suas obrigações em curto prazo. 

A seguir serão analisadas as tabelas de margem de lucro. Observando-se a Tabela 7, 

com as porcentagens das empresas pesquisadas, verifica-se que não há uma diferença 

considerável dos índices de cada segmento. Preocupante a situação do Magazine Luiza, que 

manteve índices baixos, em alguns anos até negativos, devido à empresa ter tido prejuízo em 

alguns períodos.  
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Tabela 7 - Comparativo da margem de lucro. 

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 7,77% 16,98% 14,89% 15,66% 21,08% 17,93% 20,37% 4,33% 

Lojas Americanas 4,11% 10,83% 17,63% 16,58% 17,42% 17,62% 14,71% 7,48% 

Magazine Luiza -9,01% -9,54% 5,39% 0,75% -0,35% 5,13% 4,90% -2,62% 

Raia Drogasil 17,40% 18,70% 18,61% 11,14% 12,42% 5,87% 10,33% 12,55% 

Natura 23,31% 25,94% 23,03% 23,92% 22,60% 17,31% 14,37% 14,38% 

Fonte : Elaborada pelo Autor  

Pão de Açúcar, Lojas Americanas, Raia Drogasil e Natura mantêm índices modestos, 

em média menores que 20%, ou seja, para cada produto vendido nos estabelecimentos desses 

grupos, eles obtêm uma margem menor que 20% de lucro. Na Margem de Lucro, a 

estabilidade é crescente nos resultados através dos anos, o que pode significar que o negócio 

está ficando cada vez mais eficiente. Verifica-se que, nas empresas estudadas, os índices são 

inconstantes ou decrescentes, o que não é bom para um empreendimento. 

No Giro do Ativo, Natura e Raia Drogasil se sobressaem às outras empresas. Nos anos 

de 2008 a 2010, elas obtiveram um volume de vendas com valor duas vezes acima de seu 

ativo, o que explica porque o giro do ativo dessas empresas foi acima de dois nesses períodos. 

Contudo, assim como foi na margem de lucro, os resultados da Natura vem decrescendo a 

cada ano e foi, em 2015, de 0,83, ou seja, foram vendidos 83% de seus ativos. Já a Raia 

Drogasil teve uma queda nos anos de 2011 e 2012, mas cresceram o seu giro do ativo, que, no 

ano de 2015, obteve um índice muito bom, de 1,91. Veja-se a tabela 8: 

Tabela 8 - Comparativo do giro do ativo 
Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 1,12 1,07 1,01 0,96 0,85 0,97 0,96 1,05 

Lojas Americanas 1,58 1,10 1,15 1,06 0,97 0,97 0,78 0,79 

Magazine Luiza 1,56 1,62 1,89 1,76 1,64 1,72 1,84 1,60 

Raia Drogasil 2,12 2,35 2,17 0,89 0,89 1,72 1,82 1,91 

Natura 2,12 2,02 2,11 1,84 1,40 1,12 1,03 0,83 

Fonte : Elaborada pelo Autor  

As demais empresas se mantiveram com índices entre 0,8 e 1,5, que são considerados 

índices medianos. 

Tabela 9 - Comparativo das taxas de retorno sobre investimentos 
Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pão de Açúcar 2,34% 4,85% 3,68% 3,87% 4,68% 4,74% 5,47% 1,24% 

Lojas Americanas 2,30% 3,59% 6,15% 5,60% 5,52% 5,70% 3,84% 2,03% 

Magazine Luiza -4,97% -4,93% 3,11% 0,40% -0,16% 2,43% 2,45% -1,18% 

Raia Drogasil 8,59% 10,20% 9,65% 2,65% 3,14% 2,79% 5,47% 7,33% 

Natura 28,63% 30,02% 28,52% 26,15% 19,30% 13,57% 10,29% 7,29% 

Fonte : Elaborada pelo Autor  

Esse quociente (Tabela 9) nada mais é que a multiplicação da Margem de Lucro com o 

Giro do Ativo, então nada mais adequado que a Natura, que foi a mais rentável nos dois 

quesitos, possuir os maiores lucros em relação aos investimentos. Ela chegou a ter, em 2011, 

um ganho de R$ 0,30 para cada R$ 1,00 investido, mas essas taxas da Natura vêm decaindo 

muito em 2015, e fecharam em 7,29%, o que quer dizer que, a cada R$ 1,00 investido, ela 

obteve R$0,0729 de retorno. Vale lembrar, que apesar de ter altos índices, não quer dizer que 

os lucros da Natura sejam maiores que os das outras empresas em valores absolutos. 
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No restante das empresas pesquisadas, os índices são muito baixos, a não ser a Raia 

Drogasil, que, em 2009, obteve 10,2% de Taxa de Retorno. Em nenhum dos períodos 

pesquisados essas empresas obtiveram a Taxa de Retorno acima de 10%. Diferente do que 

ocorre na Natura, as outras empresas vêm mantendo quocientes com pouca variação, ou seja, 

a situação econômica permanece estável: ativos, lucro líquido e vendas estão em harmonia. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo abordou os três ângulos fundamentais da análise financeira: a situação 

financeira (índices de liquidez), situação econômica (índices de rentabilidade) e a estrutura de 

capital (quocientes de endividamento). Das cinco empresas de varejo estudadas, foram 

observados diferentes setores. O Magazine Luiza e as Lojas Americanas são empresas de 

lojas de departamentos, isto quer dizer que se equivalem em alguns de seus índices, como na 

Composição de Participação de Capital de Terceiros, em que as Lojas Americanas apresentam 

índices mais sólidos que o Magazine Luiza. Esta última tem, em algumas análises, resultados 

preocupantes, como nos índices de margem de lucro, composição de endividamento e taxas de 

retorno sobre o investimento. As Lojas Americanas tiveram índices mais confortáveis no 

índice de liquidez seca, nos anos de 2014 e 2015, quando o índice estava acima de 1, ou seja, 

o passivo circulante das Lojas Americanas pode ser quitado apenas com o ativo circulante, 

sem necessidade de apurar os estoques.    

O Pão de Açúcar, do setor de supermercados, teve, no período de 2008 a 2015, em 

algumas análises, resultados muito baixos. O que chama a atenção é a regularidade em todos 

os seus índices, não havendo grandes disparidades entre os anos de 2008 e 2015. A Raia 

Drogasil, do setor de drogarias, mostrou-se acima da média em alguns pontos como liquidez 

Geral e Participação de capital de terceiros nos recursos totais, o que demonstra que essa 

empresa de drogarias utiliza mais capital próprio do que de terceiros para quitar suas 

obrigações e, por isso, tem uma pequena quantidade de endividamento, mas, na composição 

do endividamento, que relaciona a quantidade de dívida que vence em curto prazo, os índices 

são muito altos. A Raia Drogasil, apesar de uma pequena quantidade de endividamento, tem 

uma má qualidade de endividamento, com obrigações que, em sua maioria, vencem em curto 

prazo, o que, para a disponibilidade de uma empresa, não é bom. 

A Natura, empresa do setor de cosméticos e perfumaria, demonstra bons índices em 

algumas análises. Nos índices de liquidez seca, a Natura manteve o índice acima de um entre 

2010 e 2015, a única das empresas estudadas que manteve esse índice constante acima de um, 

o que demonstra uma folga nas disponibilidades de curto prazo. Nas análises de retorno sobre 

o investimento, de longe os melhores resultados são da Natura devido ao bom giro do ativo. O 

que preocupa é a decrescente dos índices dessa empresa através dos anos. Por exemplo, na 

taxa de retorno sobre o investimento de 2009 a 2015, esse índice caiu mais de 50%. 

Dificilmente essa empresa conseguirá manter bons resultados de retorno sobre o investimento 

nos próximos períodos de exercício. Além disso, a Natura tem um alto índice de participação 

de capitais de terceiros sobre os recursos totais, o que faz supor que essa empresa de 

cosméticos e perfumaria contrai muitos empréstimos para liquidar obrigações de curto e longo 

prazos.  
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Portanto, ainda sobre a questão de importância da análise e, talvez, com um desejo de 

eliminar as ideias de dificuldades e complexidades anteriormente discutidas, de acordo com 

Iudícibus (1995, p. 67):  

É muito mais útil calcular certo número selecionado de índices e quocientes, de 

forma consistente, de período para período, e compará-los com padrões 

preestabelecidos e tentar, a partir daí, tirar uma ideia de quais problemas merecem 

uma investigação maior, do que apurar dezenas e dezenas de índices, sem correlação 

entre si, sem comparações e, ainda, pretender dar um enfoque e uma significação 

absolutos a tais índices e quocientes . 

  Analisar os quocientes em conjunto é uma tarefa que exige uma sensibilidade, 

segundo Iudícibus (2007 , p. 120): 

Esse é um dos aspectos básicos da análise de balanços. Nenhuma fórmula ou 

“receita de bolo” ou quadro especial etc. irá substituir o julgamento e a “arte” de 

cada analista, em cada caso. Da mesma forma que nenhum computador poderá 

substituir o médico na interpretação de um conjunto de sintomas aparen temente 

desconexos ou mesmo aparentemente indicando certa enfermidade, quando, na 

realidade, tendo em vista as características do paciente diferente, mesmo que os 

sintomas sejam aparentemente os mesmos. Cada empresa é uma individualidade e 
como tal deve ser analisada.     

  Ainda vale ressaltar que, para uma análise econômico-financeira eficiente, é 

necessário não apenas se valer dos balanços e demonstrativos contábeis das empresas, é 

importante apurar os índices e correlacioná-los em um período o maior possível, para se fazer 

uma avaliação mais rica e bem elaborada. 
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