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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EMPRESA CIELO S/A 
 

 
 
Resumo: A Análise das Demonstrações Contábeis é de grande importância para fornecer informações úteis e 
tempestivas sobre a situação da empresa aos interessados. O presente estudo teve como objetivo analisar a 
situação econômica e financeira da Cielo S/A, no período de 2010 a 2016, com base nas demonstrações 
contábeis publicadas. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, bibliográfica, realizada por meio de estudo de 
caso qualitativo e quantitativo. Para o desenvolvimento da análise, primeiramente foram padronizadas e 
atualizadas as Demonstrações Contábeis do período, para posteriormente realizar a análise vertical e horizontal, 
o cálculo e análise dos indicadores de Liquidez, Endividamento e Rentabilidade, bem como a realização das 
análises complementares através do cálculo do Valor Econômico Agregado, Goodwill e Valor de Mercado 
Agregado. Por fim, foi possível conhecer melhor a situação econômica e financeira da empresa, que apresentou 
uma boa situação econômica e financeira no período, dando lucro e mantendo sua capacidade de pagamento a 
curto prazo, realizando grandes investimentos utilizando recursos próprios e de terceiros, tendo grande 
valorização de mercado e maximizando a riqueza dos acionistas, porém, os índices de rentabilidade caíram no 
período (sendo que a margem liquida, o giro do ativo e a rentabilidade do ativo apresentaram uma leve melhora 
no ano de 2016), tendo em vista que a receita líquida e o lucro líquido não acompanharam a evolução do Ativo 
da empresa (investimentos), que investe constantemente em expansão e melhoria dos serviços prestados, com a 
expectativa de obter retornos maiores nos próximos anos, que melhorarão consequentemente os índices 
analisados. 
 
Palavras-Chave: Indicadores de desempenho econômico-financeiro. Demonstrações 
Contábeis. Cielo S/A. 
 
Abstract: The Analysis of Financial Statements is of great importance for the useful and timely information on 
the situation of the company to the interested parties. The present study aimed to analyze the economic and 
financial situation of Cielo S / A, from 2010 to 2016, based on the published financial statements. The research is 
characterized as descriptive, bibliographical, performed through a qualitative and quantitative case study. For the 
development of the analysis, the first was standardized and updated as Financial Statements of the period, to 
carry out a vertical and horizontal analysis, the calculation and analysis of the indicators of Liquidity, 
Indebtedness and Profitability, as well as a test of complementary analyzes through calculation Of the Economic 
Value Added, Goodwill and Added Market Value. Lastly, it was possible to better understand the economic and 
financial situation of the company, which presents a good economic and financial situation without period, 
giving profit and maintaining its capacity to pay in the short term, making large investments using resources and 
taking into account, having great Market valuation and maximization of shareholder wealth, however, 
profitability indices fell in the period (with a net margin, asset turnover and asset profitability showing an 
improved level in 2016), given that Net revenue and net income do not follow an evolution of the investment 
business, which invests constantly in expansion and improvement of the services provided, with an expectation 
of obtaining greater returns in the coming years, which will consequently improve the analyzed indices. 
 
Keywords: Economic-financial performance indicators. Accounting statements. Cielo S/A. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A análise das demonstrações contábeis tem por finalidade auxiliar administradores, 
investidores, e a sociedade a compreender melhor a situação econômico-financeira e 
patrimonial das organizações.  

Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho da Cielo S/A nos anos de 2010 
a 2016, a partir de informações extraídas de suas demonstrações contábeis, evidenciando a 
importância das informações geradas pela análise das demonstrações contábeis para seus 
usuários. A Cielo é uma empresa brasileira, considerada uma das maiores companhias do 
mundo que atua no mercado de soluções em pagamento eletrônico, estando presente em 
praticamente todo o território nacional. Suas demonstrações contábeis devem ser elaboradas 
de acordo com a Lei das S/A e as normas da Comissão de Valores Mobiliários, além de serem 
auditadas por auditores independentes. 



A Contabilidade, além de cumprir com as exigências do fisco, é considerada uma 
importante ferramenta para gerar informações úteis para seus usuários, podendo fornecer 
informações de grande valia para auxiliar na tomada de decisões e para avaliar a situação da 
empresa. O resultado da análise das demonstrações contábeis gera informações que se tornam 
vitais para os gestores melhorarem o desempenho de suas empresas, bem como para os 
credores verificarem a probabilidade de receberem a remuneração pelo capital emprestado e 
para acionistas projetarem os retornos de seus investimentos. Para que os resultados da análise 
reflitam a realidade da empresa, suas demonstrações devem estar corretas. Nas grandes 
empresas a conferência quanto a correta elaboração das demonstrações contábeis é realizada 
por auditores. 

A escolha da empresa, foi realizada tendo-se em vista que por ser uma S/A de capital 
aberto, suas demonstrações contábeis devem ser auditadas, tendo assim maior credibilidade, 
além de se tratar de informações disponíveis na internet. O período para análise foi delimitado 
com início em 2010 por ser este o primeiro exercício após a empresa realizar sua abertura de 
capital. 

A relevância do assunto decorre da importância de se obter informações sobre a real 
situação econômica e financeira da empresa e seu desempenho após o processo de abertura de 
capital. Em termos práticos, a pesquisa servirá para aplicar e expandir os conhecimentos na 
área contábil, principalmente em análise das demonstrações contábeis. Em termos pessoais a 
prática profissional proporcionará a possibilidade de demonstrar e praticar parte do 
conhecimento adquirido durante o curso, buscando aprimorar o conhecimento sobre o 
assunto. Em termos teóricos, espera-se que o presente estudo demonstre a importância da 
análise das demonstrações contábeis e das informações por ela geradas para seus usuários, 
bem como sirva de embasamento para futuros estudos sobre análise das demonstrações 
contábeis. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O Referencial Teórico fornece embasamento e sustentabilidade para a pesquisa, onde 

será apresentado o conhecimento de diversos autores da área contábil sobre o assunto em 
questão. Será iniciado abordando-se algumas características das sociedades anônimas e suas 
demonstrações contábeis, para em seguida evidenciar a importância das demonstrações e das 
informações que podem ser geradas através da análise das mesmas para seus usuários. 

 
2.1 Sociedades Anônimas 
 

As companhias ou sociedades anônimas (geralmente abreviadas por S.A., SA ou S/A) 
são regidas pela Lei 6.404/76, e posteriores alterações. Trata-se de pessoa jurídica de direito 
privado, com fins lucrativos, composta por dois ou mais acionistas, tendo seu capital dividido 
em ações, sendo que a responsabilidade dos acionistas será limitada ao preço de emissão das 
ações subscritas ou adquiridas. 

A sociedade anônima pode ser classificada como aberta ou fechada, conforme os 
valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de 
valores mobiliários. A aberta deve ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários, 
podendo negociar seus valores mobiliários na bolsa de valores ou em mercado de balcão. O 
parágrafo 4º do artigo 275 da referida lei, estabelece que as demonstrações consolidadas de 
grupo de sociedades que inclua companhia aberta serão obrigatoriamente auditadas por 
auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, e observarão as 
normas expedidas por essa comissão. Nos quatro primeiros meses após o término do exercício 
social deverá haver uma assembleia geral para, entre outros objetivos, examinar, discutir e 



votar as demonstrações contábeis, as quais devem ser publicadas com no mínimo cinco dias 
de antecedência da data marcada para a realização da assembleia geral, conforme disposições 
presentes nos artigos 132 e 133 da Lei 6.404/76.  

Assaf Neto (2012), descreve que as sociedades anônimas de capital aberto são uma 
consequência do desenvolvimento econômico de um país, captando poupanças diversas e 
canalizando-as para atividades produtivas da economia, podendo ser considerada a forma 
mais democrática de empresa, onde pequenos poupadores se tornam sócios de grandes 
empreendimentos. A empresa objeto deste estudo é uma Sociedade Anônima de capital aberto. 
A seguir será tratado a respeito das demonstrações contábeis dessas entidades. 
 
2.2 Demonstrações Contábeis  
 

As Demonstrações Contábeis representam a posição patrimonial e financeira da 
entidade, fornecendo dados que podem ser analisados com o objetivo de obter informações 
úteis para os usuários na tomada de decisões, além de mostrar o resultado do gerenciamento 
dos recursos confiados a administração. Iudícibus (2012), afirma que demonstração contábil é 
a exposição resumida e ordenada dos fatos registrados pela contabilidade durante determinado 
período. 

O artigo 176 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), após as alterações 
trazidas pela Lei 11.638/07, estabelece que ao fim de cada exercício social, deverão ser 
elaboradas, com base na escrituração contábil, as seguintes demonstrações financeiras, que 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas 
no exercício: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração 
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, que poderá ser incluída na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia; Demonstração dos Fluxos de 
Caixa e Demonstração do Valor Adicionado, caso se trate de companhia aberta. As 
demonstrações serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes ao exercício 
anterior, devendo ser complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos 
resultados do exercício. 

Para Marion (2015) a Contabilidade é um importante instrumento que auxilia a 
administração e os demais usuários das informações por ela geradas a tomar decisões, 
coletando todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e 
sumarizando-os em forma de relatórios, que contribuem sobremaneira para a tomada de 
decisões. As demonstrações contábeis possibilitam aos usuários analisar a situação atual da 
organização, bem como estimar seus futuros resultados. A seguir será tratado a respeito das 
demonstrações citadas. 

 
2.3 Análise das Demonstrações Contábeis 

 
A Análise das Demonstrações Contábeis é de grande importância para fornecer 

informações úteis e tempestivas aos interessados. Segundo Matarazzo (2010), as 
demonstrações contábeis fornecem dados sobre a empresa, que podem ser analisados com o 
objetivo de gerarem informações úteis para seus usuários. O autor também diferencia dados 
de informações, descrevendo que dados não provocam nenhuma reação no leitor, já as 
informações podem produzir reações e decisões, causando um efeito surpresa.  

Reis (2009), também destaca que a análise das demonstrações contábeis compreende 
os aspectos estático e dinâmico: o aspecto estático busca verificar como a empresa se 
apresenta em determinado momento; já o aspecto dinâmico se preocupa com a evolução da 
empresa, comparando resultados atuais com anteriores e também pondera suas possibilidades 



de evolução futura.  
 
2.3.1 Padronização das Demonstrações Contábeis 
 

As demonstrações contábeis devem ser padronizadas visando prepará-las para a 
análise, com o objetivo de fornecer informações mais claras e detalhadas para a realização da 
análise. Matarazzo (2010), descreve que a padronização consiste em uma crítica as contas das 
demonstrações e na transcrição delas para um modelo previamente definido, e que além de 
simplificar e adequar as demonstrações aos objetivos da análise, agrupando contas 
semelhantes, auxilia na descoberta de erros e traz maior intimidade do analista com as 
demonstrações. 

Marion (2010), destaca que a padronização é a realização de alguns ajustes necessários 
com o objetivo de melhorar a eficiência da análise. Dessa forma, a padronização busca 
simplificar e ajustar as demonstrações contábeis com o intuito de facilitar a análise para que a 
mesma gere melhores resultados. 
 
2.3.2 Atualização das Demonstrações Contábeis para fins de análise 
 

A atualização monetária é indispensável para obtenção de resultados aproximadamente 
reais, já que a análise se baseia em mais de um exercício, que podem não refletir 
adequadamente o poder aquisitivo da empresa em determinado período. Segundo Matarazzo 
(2008, p.75), “A correção monetária pode transformar uma empresa altamente rentável numa 
organização contabilmente deficitária ou então chegar a indicar lucro numa empresa parada 
apenas pela correção de seus bens, somente por um jogo de contas.”  

De acordo com Chagas (2013), a partir de 1996 a Contabilidade brasileira não está 
autorizada a realizar a correção monetária das demonstrações financeiras, embora os valores 
continuem se desvalorizando em decorrência da inflação. Tendo-se em vista que as 
demonstrações contábeis não são mais corrigidas monetariamente, deixou-se de reconhecer a 
perda do poder aquisitivo da moeda devido à inflação, tornando necessário à utilização da 
correção monetária para poder gerar resultados mais fidedignos durante a análise. 
 
2.3.3 Análise Vertical e Horizontal 
 

A análise vertical permite visualizar a representatividade de cada conta nas 
demonstrações contábeis. Segundo Assaf Neto (2012) a análise vertical pode ser considerada 
um processo comparativo, expresso em porcentagem, onde se dispõe dos valores em forma 
vertical, demonstrando a participação de cada item no ativo, no passivo ou na demonstração 
de resultados. 

Reis (2009, p. 210) explica que a análise vertical é “um dos principais instrumentos na 
análise de estrutura patrimonial – consiste na determinação dos percentuais de cada conta ou 
grupo de contas do Balanço Patrimonial em relação ao valor total do Ativo ou do Passivo.” A 
análise vertical, além de verificar a representatividade de cada conta no total do qual faz parte, 
possibilita comparar esse percentual com os percentuais de outros períodos.  

A análise horizontal é de grande importância, pois possibilita visualizar a evolução de 
determinados elementos das demonstrações contábeis entre diferentes exercícios. Assaf Neto 
(2012, pg. 105) explica que “a análise horizontal é uma comparação que se faz entre os 
valores de uma mesma conta ou grupo de contas, em diferentes exercícios sociais.” 

Padoveze (2010, p. 207) descreve que “a análise horizontal é o instrumental que 
calcula a variação percentual ocorrida de um período pra outro, buscando evidenciar se houve 
crescimento ou decrescimento do item avaliado.” 



Para Iudícibus (2012, p. 83) “a finalidade principal da análise horizontal é apontar o 
crescimento de itens dos Balanços e das Demonstrações de Resultados (bem como de outros 
demonstrativos) através dos períodos, a fim de caracterizar tendências. Através desta 
ferramenta pode-se verificar o desempenho da empresa (sua evolução) nos períodos que estão 
sob análise. 
 
2.3.4 Análise por Coeficientes 
 

Os coeficientes, também chamados de índices, são utilizados com o intuito de se 
analisar de maneira mais rápida e objetiva as informações a respeito da empresa. De acordo 
com Iudícibus (2012), o ponto mais forte da análise de balanços é o cálculo e avaliação dos 
quocientes, envolvendo principalmente itens do Balanço e da Demonstração do resultado. O 
autor prossegue descrevendo que a finalidade do uso de quocientes é possibilitar ao analista 
extrair tendências e comparar os quocientes com padrões previamente definidos. Em relação a 
análise por coeficientes, este estudo objetiva analisar a situação econômica e financeira da 
empresa, através dos coeficientes de liquidez, estrutura de capital e rentabilidade. 

Com base em Matarazzo (2010), Íudicibus (2012), Marion (2010), Müller e Antonik 
(2008), e Assaf Neto (2012) foi elaborado o quadro a seguir, que demonstra as fórmulas 
utilizadas para calcular os coeficientes que serão descritos posteriormente. 
 
QUADRO 01: COEFICIENTES 

COEFICIENTE FÓRMULA 

Capital Circulante Líquido Ativo Circulante – Passivo Circulante 

Liquidez Imediata 
Disponível 

Passivo Circulante 

Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Coeficientes de 
Liquidez 

Liquidez Geral 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Participação de Capitais de Terceiros 
Capitais de Terceiros x 100 

Patrimônio Líquido 

Composição do Endividamento 
Passivo Circulante x 100 

Capitais de Terceiros 

Imobilização do Patrimônio Líquido 
Ativo Não Circulante x 100 

Patrimônio Líquido 

Coeficientes de 
Endividamento 

Imobilização dos Recursos Não 
Correntes 

Ativo Não Circulante x 100 
Patrimônio Líquido + Exigível a Longo Prazo 

Giro do Ativo 
Vendas Líquidas 

Ativo 

Margem Líquida 
Lucro Líquido x 100 

Vendas Líquidas 

Rentabilidade do Ativo 
Lucro Líquido x 100 

Ativo 

Coeficientes de 
Rentabilidade 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido 
Lucro Líquido x 100 
Patrimônio Líquido 

 
Os coeficientes (Liquidez, Endividamento e Rentabilidade) citados no quadro são a 

seguir detalhados. 
 
2.3.4.1 Coeficientes de Liquidez 
 

Os coeficientes de liquidez demonstram informações que são de grande importância 
na análise de uma empresa, pois através deles é possível verificar a capacidade da empresa 



honrar suas obrigações financeiras. Marion (2010) descreve que os Índices de Liquidez são 
utilizados para medir a capacidade de pagamento da empresa, que pode ser avaliada 
considerando o longo prazo, o curto prazo ou o prazo imediato. 

De acordo com Matarazzo (2010), em relação a interpretação dos índices de liquidez, 
quanto maior for o índice, melhor. A seguir será tratado a respeito do cálculo e conceito dos 
seguintes coeficientes de Liquidez: Capital Circulante Líquido, Liquidez Imediata, Liquidez 
Seca, Liquidez Corrente e Liquidez Geral. 

O Capital Circulante Líquido (CCL) é de grande importância, pois evidencia a 
capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto prazo. De acordo com Müller e 
Antonik (2008), o mais consagrado dos índices é o Capital Circulante Líquido, também 
conhecido como capital de giro, pois compara quanto a empresa possui de direito em curto 
prazo com as obrigações de curto prazo, sendo calculado através da diferença entre o Ativo 
Circulante e o Passivo Circulante. Caso o ativo circulante seja maior que o passivo circulante, 
resultará em um CCL positivo, demonstrando que a empresa apresenta condições de honrar 
suas dívidas de curto prazo, mas se for menor que o passivo circulante, resultará em um CCL 
negativo, demonstrando que a empresa não apresenta condições de honrar suas dívidas de 
curto prazo. 

A Liquidez Imediata mostra se a empresa pode pagar com suas disponibilidades as 
dívidas do exercício, imediatamente. Assaf Neto (2012) explica que a Liquidez Imediata 
demonstra a porcentagem das obrigações de curto prazo que a empresa tem condições de 
liquidar imediatamente, sendo normalmente baixo, pelo motivo de que manter recursos em 
caixa não é do interesse da maioria das organizações, por ser um ativo operacional de baixa 
rentabilidade. De acordo com o mesmo autor, esse índice pode ser calculado através da 
divisão do disponível pelo Passivo Circulante. 

A Liquidez Corrente avalia a situação da empresa frente a seus compromissos 
financeiros de curto prazo. Marion (2010) explica que a Liquidez Corrente é o índice mais 
importante da situação financeira de uma organização, pois evidencia se a empresa possui 
condições de liquidar seus compromissos de curto prazo. Assaf Neto (2012, p. 177) prossegue 
explica que esse índice pode ser calculado através da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo 
Circulante, e que “quanto maior a liquidez corrente, mais alta se apresenta a capacidade da 
empresa em financiar suas necessidades de capital de giro.”  

O índice de liquidez geral evidencia se a empresa possui capacidade de pagamento a 
longo prazo. De acordo com Marion (2010, p. 79) o Índice de Liquidez Geral “mostra a 
capacidade de pagamento da empresa a Longo Prazo, considerando tudo o que ela converterá 
em dinheiro (a Curto e Longo Prazo), relacionando-se com tudo o que já assumiu como dívida 
(a Curto e Longo Prazo).” Dessa forma, a Liquidez Geral pode ser calculada através da 
divisão do Ativo Circulante, mais o Realizável a Longo prazo, pelo Passivo Circulante mais o 
Exigível a Longo Prazo. 

 
2.3.4.2 Estrutura de Capital 

 
Os índices de Estrutura de Capital que serão abordados a seguir procuram demonstrar 

a relação da empresa com o Capital de Terceiros e a utilização desse capital. Em relação a 
interpretação, Matarazzo (2010) afirma que quanto menor forem os índices de Estrutura de 
Capital, melhor será para a empresa. A seguir será abordado a respeito do cálculo e conceito 
dos seguintes índices de Estrutura de Capital: Participação de Capitais de Terceiros, 
Composição do Endividamento, Imobilizações do Patrimônio Líquido e Imobilizações dos 
Recursos Não Correntes. 

O índice de Capitais de Terceiros revela quanto a empresa utiliza de capitais de 
terceiros em relação ao capital próprio. Matarazzo (2010) descreve que o índice de 



Participação de Capitais de Terceiros, também conhecido como Grau de Endividamento, pode 
ser calculado através da divisão dos Capitais de terceiros, multiplicados por cem, pelo 
Patrimônio Líquido, e seu resultado indica quanto a empresa possui de capitais de terceiros 
em relação ao capital próprio, ou seja, relaciona as grandes fontes de recursos de uma 
organização: Capitais Próprios e Capitais de Terceiros.  

 O cálculo do índice de Composição do Endividamento auxilia a verificar quanto das 
obrigações vencerão em curto prazo, e de acordo com Matarazzo (2010), pode ser calculado 
através da divisão do Passivo Circulante (multiplicado por cem) pelos Capitais de Terceiros. 
Ribeiro (2009) explica que esse índice mostra a proporção entre as Obrigações de Curto Prazo 
e as Obrigações Totais, ou seja, quanto a organização deverá pagar a curto prazo em relação 
ao total das obrigações.  

O índice de Imobilização do Patrimônio Líquido mostra quanto de recursos próprios 
foram investidos no Ativo Não Circulante. Segundo Ribeiro (2009) o quociente de 
Imobilização do Patrimônio Líquido evidencia a parcela do Patrimônio Líquido que foi 
utilizada para financiar o Ativo Não Circulante. De acordo com Matarazzo (2010), esse 
quociente pode ser calculado através da divisão do Ativo não Circulante (multiplicado por 
cem) pelo Patrimônio Líquido. O mesmo autor prossegue explicando que ao investir mais no 
Ativo Não Circulante, menos recursos próprios estarão disponíveis para o Ativo Circulante da 
empresa, aumentando assim a dependência a capitais de terceiros para financiar seu Ativo 
Circulante. 

O índice de Imobilizações dos Recursos não Correntes evidencia o percentual de 
recursos não correntes que a empresa aplicou no ativo não circulante. De acordo com 
Matarazzo (2010), esse índice pode ser calculado através da divisão do Ativo não Circulante 
(multiplicado por cem) pela soma do Patrimônio Líquido com o Exigível a Longo Prazo. 
Ribeiro (2009) explica que a interpretação deste índice deve estar voltada a analisar se o 
Capital Circulante Próprio Negativo (Patrimônio Líquido inferior ao Ativo Não Circulante) é 
compensado por empréstimos a longo prazo, sendo que o ideal é que o Patrimônio Líquido 
seja suficiente para financiar o Ativo Não Circulante e parte do Circulante. Portanto, quanto 
menor este índice, melhor. 
 
2.3.4.3 Lucratividade ou Rentabilidade 
 

Os índices de Lucratividade ou Rentabilidade evidenciam se uma empresa está dando 
lucro ou não, demonstrando o retorno do Capital investido. De acordo com Matarazzo (2010, 
p. 110), “os índices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, isto é, 
quanto renderam os investimentos e, portanto qual o grau de êxito econômico da empresa.” 

Em relação a interpretação dos índices de Rentabilidade, Matarazzo (2010) explica 
que quanto maior for o índice, melhor. A seguir será tratado a respeito do cálculo e conceito 
dos seguintes índices de Lucratividade (ou Rentabilidade): Giro do Ativo, Margem Líquida, 
Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido. 

Através do Giro do Ativo é possível verificar quantas vezes a empresa recuperou o 
valor de seu ativo por meio de vendas em determinado período. De acordo com Matarazzo 
(2010), esse índice pode ser calculado através da divisão das Vendas Líquidas pelo Ativo. 
Ribeiro (2009, p. 169) explica que “a interpretação deste quociente deve ser direcionada para 
verificar se o volume das vendas realizadas no período foi adequado em relação ao Capital 
Total investido na empresa.” Portanto, quanto maior for este índice, melhor. 

Através da Margem Líquida é possível visualizar qual o lucro da empresa com as 
vendas realizadas. Matarazzo (2010) explica que a Margem Líquida indica quanto a empresa 
obtém de lucro em relação ao que foi vendido, podendo ser calculada através da divisão do 
Lucro Líquido (multiplicado por cem) pelas Vendas Líquidas. 



A Rentabilidade do Ativo permite verificar qual o retorno do investimento realizado 
pela empresa. Matarazzo (2010) descreve que esse índice pode ser calculado através da 
divisão do Lucro Líquido (multiplicado por cem) pelo Ativo. De acordo com Ribeiro (2009, 
p. 171), “a interpretação deste quociente deve ser direcionada para verificar o tempo 
necessário para que haja o retorno dos Capitais Totais (Próprios e de Terceiros) investidos na 
empresa.” Portanto, quanto maior for o índice, menor será o tempo necessário para o retorno 
do investimento, ou seja, quanto maior, melhor. 

A Rentabilidade do Patrimônio Líquido mostra qual é a rentabilidade do Capital 
Próprio investido na empresa. Matarazzo (2010) afirma que este índice mostra quanto a 
empresa teve de lucro em relação ao Capital Próprio investido, demonstrando a rentabilidade 
da empresa, e pode ser calculado através da divisão do Lucro Líquido pelo Patrimônio 
Líquido. 

 
2.3.5 Análises complementares 
 

As análises complementares auxiliam o analista a gerar informações mais precisas e 
com maior confiabilidade, tendo em vista que terá mais informações para emitir seu parecer. 
A seguir será tratado a respeito da avaliação de desempenho através do Valor Econômico 
Agregado, Goodwill e Valor de Mercado Agregado. 

Com base em Assaf Neto (2012) e Santos (2008) foi elaborado o quadro a seguir, que 
demonstra as fórmulas utilizadas para o cálculo das análises complementares. 

 
QUADRO 02: ANÁLISES COMPLEMENTARES 

COEFICIENTE FÓRMULA 

CMPC = W1 x Ki + W2 x Ke 

Custo Médio Ponderado de Capital 
Onde: CMPC = custo médio ponderado de capital 
W1, W2 = proporção de fundos de terceiros e próprios; 
Ki = custo do capital de terceiros onerosos; 
Ke = custo do capital próprio. 

Valor Econômico Agregado Lucro Operacional – (Investimento x CMPC) 

Goodwill 
Valor Econômico Agregado 

Custo Médio Ponderado de Capital 
Valor da empresa Investimento + Goodwill 

Valor de Mercado Agregado 
[(Ações em Circulação x Preço da Ação) – Patrimônio Líquido 

Total] 
 
O Economic Value Added (EVA), conhecido como Valor Econômico Agregado e o 

Market Value Added (MVA), conhecido como Valor de Mercado Agregado, são marcas 
registradas da Stern Stewart & Co. De acordo com Stewart apud Iudícibus (2012), o Valor 
Econômico Agregado (VEA) contabiliza todas as transações que se relacionam com a criação 
de valor, sendo calculado como a diferença entre o lucro operacional e o custo do capital. 

Assaf Neto (2012, p. 265) afirma que “ao se aplicar o modelo de avaliação proposto 
pela Stern Stewart, pode-se entender o valor presente do VEA como o goodwill da empresa, 
ou seja, o valor de mercado que excede ao total do capital investido em seus ativos.” 

A respeito do Valor de Mercado Agregado, Stewart apud Santos (2008) descreve que é 
a diferença entre o valor de mercado da companhia e o seu capital, sendo uma medida 
cumulativa da performance da empresa, que reflete tanto o grau de sucesso da companhia nos 
investimentos realizados quanto o provável grau de sucesso dos novos investimentos. Santos 
(2008, p. 156), afirma que “(…) enquanto o MVA reflete o desempenho ao longo da vida 
inteira da empresa e suas expectativas de geração de fluxos de caixa livres futuros, o EVA 
mostra o valor agregado durante determinado ano já finalizado.” 
 



2.3.5.1 Valor Econômico Agregado 
 

O Valor Econômico Agregado (VEA) indica a real lucratividade de uma empresa, 
demonstrando a eficiência no gerenciamento do capital empregado. Assaf Neto (2012, p. 255) 
descreve que, para conhecer a capacidade da empresa de agregar valor, é preciso determinar o 
seu custo de capital, que envolve o custo de capital próprio e de terceiros. 

Segundo Iudícibus (2012), o VEA pode ser calculado através da diferença entre o 
lucro operacional líquido depois dos impostos e o custo do capital investido, que é calculado 
multiplicando-se o total do capital investido pelo percentual do custo desse capital. O autor 
prossegue, afirmando também que além do lucro operacional, a empresa deve ter lucro 
suficiente para cobrir a remuneração esperada pelo acionista, conforme é evidenciado através 
do cálculo desse índice, refletindo tanto a medida de valor da própria empresa como o 
desempenho dela. 
 
2.3.5.2 Goodwill 
 

O conceito de goodwill está relacionado a valorização da empresa devido a fatores 
intangíveis que são difíceis de mensurar pelo fato de muitos desses fatores serem subjetivos. 
De acordo com Schimidt e Santos (2009, p. 54) “a definição de goodwill, sua natureza, sua 
característica de não ser separável do negócio todo e seu tratamento contábil estão entre os 
objetos de estudo mais difíceis e controvertidos da Teoria da Contabilidade.” 

Segundo Assaf Neto (2012) o goodwill demonstra o preço que o investidor pagaria por 
uma empresa a mais do que gastaria para construí-la na mesma estrutura de investimentos, 
podendo ser calculado através da divisão do Valor Econômico Agregado pelo Custo Médio 
Ponderado de Capital. 

O resultado positivo do goodwill, de acordo com Assaf Neto (2012, p. 265), “[...] 
indica a valorização do preço de mercado da empresa em relação ao valor de seus ativos 
(criação de riqueza), determinada pela expectativa de produzir um VEA positivo no futuro.” O 
mesmo autor afirma também que, de acordo com esse modelo, o valor de mercado de uma 
empresa pode ser obtido pela soma do capital investido em seus ativos com o goodwill. 

 
2.3.5.3 Valor de Mercado Agregado 
 

O Valor de Mercado Agregado possibilita visualizar como foi o desenvolvimento e 
qual a expectativa em relação a evolução do valor de uma empresa. De acordo com Santos 
(2008) o MVA representa as expectativas dos investidores frente ao risco da atividade 
operacional e da capacidade da empresa em honrar as necessidades de maximização da 
riqueza tanto dos proprietários como também dos demais financiadores do capital utilizado 
pela mesma. O mesmo autor prossegue explicando que o MVA pode ser calculado através da 
diferença entre o Valor de Mercado do Patrimônio Líquido da empresa e o capital próprio que 
foi fornecida pelos acionistas. 

“A riqueza do acionista é maximizada sempre que o valor de mercado do capital dos 
acionistas é superior ao montante de capital que eles investiram na empresa.” (SANTOS, 
2008, p. 155). Portanto, o cálculo do MVA proporciona aos investidores uma ferramenta de 
auxílio para analisar diversas opções de investimento. 
 
3 METODOLOGIA 

 
A metodologia é de grande relevância para que os objetivos desejados sejam 

alcançados. Para Marconi e Lakatos (2011), método é o conjunto de atividades que permitem 



alcançar o objetivo (conhecimentos válidos e verdadeiros), mostrando o caminho, detectando 
erros a auxiliando na tomada de decisões. 

 
3.1 Tipos de pesquisa  
 

As pesquisas podem ser classificadas quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos 
e quanto à abordagem do problema. Beuren (2013) assim classifica as pesquisas quanto a 
tipologia: quanto aos objetivos (pesquisa exploratória, descritiva e explicativa); quanto aos 
procedimentos (estudo de caso, o levantamento, a pesquisa bibliográfica, documental, 
participante e experimental) e a pesquisa quanto à abordagem do problema (compreende a 
pesquisa qualitativa e a quantitativa). 

Quanto aos objetivos, neste estudo foi utilizada a pesquisa descritiva. De acordo com 
Didio (2014), a pesquisa descritiva consiste na descrição e/ou análise de dados, interpretando-
os, buscando chegar a uma conclusão sobre algo. Quanto aos procedimentos trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Marconi e Lakatos (2011) afirmam que o estudo de 
caso refere-se ao levantamento mais profundo de determinado caso, sendo limitado, pois se 
restringe ao caso que estuda, não podendo ser generalizado. 

De acordo com Beuren (2013, p. 86) “por ser de natureza teórica, a pesquisa 
bibliográfica é parte obrigatória, da mesma forma como em outros tipos de pesquisa, haja 
vista que é por meio dela que tomamos conhecimento sobre a produção científica existente.” 

Quanto a abordagem do problema, a pesquisa pode ser qualitativa e quantitativa. 
Marconi e Lakatos (2011) explicam que no método quantitativo utilizam-se amostras amplas e 
de informações numéricas, já no método qualitativo, as amostras são reduzidas, preocupando-
se em analisar e interpretar características mais profundas. Portanto, neste estudo foi utilizada 
a pesquisa descritiva, a pesquisa bibliográfica, o estudo de caso e a pesquisa qualitativa e 
quantitativa. 

 
3.2 População e amostra 

 
A definição da população e amostra é de suma importância para delimitar o público 

que será atingido. Nesse sentido, Vergara (2009, p. 46), define população como “um conjunto 
de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que 
serão objeto de estudo.” 

Beuren (2013, p. 120) afirma que “amostra é uma pequena parte da população ou do 
universo selecionada em conformidade às regras.” A população do presente estudo 
compreende as Sociedades Anônimas e a amostra é a Cielo S/A, escolhida de forma 
intencional, mediante acesso aos dados da empresa disponíveis no endereço eletrônico da 
Bovespa (http://siteempresas.bovespa.com.br). 

  
3.3 Plano de coleta e análise de dados 

 
A coleta de dados foi realizada com base nas demonstrações contábeis publicadas pela 

empresa dos anos de 2010 a 2016. De acordo com Gil (2010), a coleta de dados pode ser feita 
através de entrevistas, observações e análise de documentos. 

Para Markoni e Lakatos (2011) após a coleta dos dados, eles devem ser selecionados, 
codificados e tabulados, para que depois de manipulados sejam obtidos os resultados que 
serão analisados e interpretados. Foram analisados os dados do balanço patrimonial, 
demonstração do resultado de exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, 
demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e notas explicativas. Os 
dados foram analisados com base nas técnicas apresentadas no referencial teórico, utilizando 



conceitos, fórmulas e instruções de autores da área para a interpretação dos resultados. 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A seguir estão apresentados os resultados da padronização, atualização e análise das 
demonstrações contábeis da Cielo SA. Primeiramente foi feita a coleta de todos os dados 
necessários para a realização do estudo. Após a coleta das demonstrações contábeis de 2010 a 
2016, foi realizada a padronização e atualização dos valores dos anos anteriores, para 
possibilitar a comparação entre os períodos e verificar o progresso dos resultados. 
Posteriormente, foi realizado a análise vertical e horizontal, os cálculos e análise dos índices 
de liquidez, endividamento e rentabilidade. Além dos índices citados, foi analisado também o 
valor econômico agregado, o goodwill e o valor de mercado agregado. 
 
4.1 Padronização e atualização das demonstrações contábeis  
 

As demonstrações contábeis de 2010 a 2016 foram padronizadas visando simplificar a 
visualização dos dados presentes nas mesmas, tornando-as mais claras e detalhadas para a 
realização da análise, facilitando a interpretação.  

A padronização das demonstrações contábeis consolidadas dos períodos analisados 
bem como a descrição da mesma, foi realizada de acordo com o modelo de padronização 
adotado nos Relatórios da Administração e Demonstrações Financeiras da Cielo SA, de suas 
controladas e coligadas, que foram entregues a Comissão de Valores Mobiliários e se 
encontram disponíveis no site da Bovespa. Foram padronizados o Balanço Patrimonial e a 
Demonstração do Resultado do Exercício de todos os exercícios analisados. 

A atualização das demonstrações contábeis é necessária para a realização de uma 
comparação e análise mais fidedigna das demonstrações contábeis, tendo em vista que a 
análise se baseia em mais de um período. Para atualizar os valores das demonstrações 
contábeis dos períodos passados até dezembro de 2016, foi utilizado o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). De acordo com o Portal Brasileiro de Dados Abertos 
(http://dados.gov.br/) o IPCA é produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) desde 1979, e desde junho de 1999 é utilizado pelo Banco Central do Brasil para o 
acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação, sendo 
considerado o índice oficial de inflação do país.  

Os valores históricos, de 2011 a 2016, dos índices do IPCA foram encontrados no site 
do IBGE (www.ibge.gov.br), sendo utilizado os valores acumulados durante os anos, tendo 
em vista que o índice é calculado mensalmente. 

 
4.2 Análise vertical e horizontal 
 

A análise vertical e horizontal auxiliou a verificar as variações nas proporções de cada 
conta em seu grupo e sua evolução no período analisado. A seguir será apresentado os 
principais resultados encontrados, sendo que para auxiliar na explicação da análise horizontal 
e vertical serão utilizadas informações das notas explicativas das Demonstrações, 
complementando os resultados analisados.  

Através da análise vertical do Balanço Patrimonial pode-se perceber que houve uma 
alteração na proporção de representatividade do Ativo Circulante e do Ativo não Circulante no 
período analisado. De 2010 a 2014 o Ativo Circulante representa mais de 60% do total do 
Ativo, já em 2015 representa 42,28%, e em 2016 45%, e o Ativo Não Circulante 57,72% em 
2015, e 55% em 2016, sendo que a principal conta que ocasionou essa alteração foi o 
Intangível, que ganhou maior proporção em 2015, variação devida principalmente pela 



aquisição de software, desenvolvimento de projetos e relacionamento com clientes no último 
exercício. 

No Passivo e Patrimônio Líquido também ocorreram alterações nas proporções do 
Passivo Circulante, Não Circulante e Patrimônio Líquido, principalmente nos dois últimos 
exercícios, onde o Passivo Não Circulante (que representa obrigações a longo prazo) ganhou 
maiores proporções, representando 32,05% do total do Passivo em 2016, já o Passivo 
Circulante representa 25,71% (que em 2014 representava 54,97% do Passivo) e o Patrimônio 
Líquido também teve grande variação, representando 33,90% do Passivo em 2015 e 42,24 % 
em 2016 (que em 2014 era de 23,15%), sendo que esse aumento se deve principalmente ao 
aumento da Reserva de Lucros e do aumento do Capital Social, realizado através da utilização 
parcial do saldo proveniente da reserva de orçamento de capital. 

Através da análise horizontal do Balanço Patrimonial é possível verificar que o total 
do Ativo e do Passivo aumentou em quase todos os anos analisados, com um aumento em 
2015, se comparado a 2010 de 465,39%, e de 441,98% em 2016, se comparado a 2010. No 
grupo do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Circulante aumentou 300,85% até 2014, 
tendo uma redução nos anos seguintes, chegando ao aumento de 160,62% em 2016, se 
comparado a 2010, tendo em vista a redução das obrigações a curto prazo mais 
representativas nos últimos dois anos. O Passivo não Circulante teve um crescimento de 
473,79% de 2010 a 2014, e de 1390,31% de 2010 a 2015, tendo uma redução em 2016, 
representando um crescimento se comparado a 2010 de 1068,04%, devido principalmente ao 
aumento das obrigações a longo prazo com empréstimos e financiamentos. O Patrimônio 
Líquido teve um crescimento de 623,03% até 2016, sendo que o crescimento maior no último 
exercício foi influenciado principalmente pelo grande aumento ocorrido no Capital Social. 

Com base na análise vertical da Demonstração do Resultado do Exercício foi possível 
constatar que houve uma alteração no período analisado, onde o Custo dos Serviços Prestados 
começou a se elevar, chegando a 47,75% da Receita Líquida em 2015 e 48,73% em 2016. 
Com o aumento da proporção dos Custos dos Serviços Prestados, ocorreu uma redução do 
Lucro Bruto e consequentemente do Lucro Líquido do Exercício. O Lucro Bruto em 2014 
representava 60,51% da Receita Líquida, sendo que em 2015 representou 52,25%, e em 2016 
51,27%. O Lucro Líquido em 2014 representava 41,80% da Receita Líquida, sendo que em 
2015 representou 32,83%, devido principalmente ao aumento dos Custos dos Serviços 
Prestados no período e em 2016 teve uma melhora representando 34,01% da Receita Liquida. 

 A Receita Líquida teve uma pequena redução em 2011, mas voltou a crescer em 2012,  
chegando ao aumento de 98,15% até 2015, em relação a 2010, sendo que esse acréscimo está 
substancialmente relacionado ao início das atividades operacionais da Cateno, consolidada a 
partir de 27 de fevereiro de 2015, fruto da associação com o Banco do Brasil, e à contínua 
expansão dos negócios da Cielo e de suas controladas, bem como ao efeito da apreciação do 
dólar na receita gerada nos Estados Unidos, da controlada Me-S. Em 2016 a Receita Líquida 
teve um crescimento se comparado a 2010 de 106,18%. Os Custos dos Serviços Prestados 
aumentaram 239,74% de 2010 a 2016, sendo que o maior aumento ocorreu entre 2014 e 2015, 
principalmente em decorrência do início das atividades operacionais da Cateno. 

O Lucro Bruto teve uma redução de 6,04% em 2011, voltando a crescer no próximo 
ano, chegando a crescer 50,09% entre 2010 e 2016. Também ocorreram grandes aumentos na 
conta de Outras Despesas Operacionais Líquidas (3734,37%) no período analisado, 
relacionado a maiores perdas com créditos incobráveis, e o início da consolidação das 
despesas operacionais líquidas relacionadas aos serviços de gestão de contas de pagamento na 
controlada Cateno em 2015, e também na conta Despesas Financeiras (2356,46% até 2015, 
em 2016 teve uma redução, representando um crescimento de 2248,52% de 2010 a 2016), 
principalmente em 2015, decorrente do aumento do endividamento com terceiros, cujo 
recursos foram destinados à constituição da controlada Cateno. O Lucro Líquido do Exercício 



cresceu 52,91% entre 2010 e 2016. 
 

4.3 Coeficientes de Liquidez 
 
A partir das análises realizadas pode-se perceber que a empresa cresceu 

consideravelmente no período analisado, pois a empresa vem investindo constantemente na 
sua expansão e melhoria dos serviços prestados, porém a rentabilidade dos investimentos não 
acompanhou o crescimento da empresa no período analisado, mesmo tendo aumentado. O 
gráfico abaixo demonstra a variação dos coeficientes de Liquidez Imediata, Liquidez Corrente 
e Liquidez Geral no período. 

 

GRÁFICO 1 – COEFICIENTES DE LIQUIDEZ 
 

A empresa possui Capital de Giro de R$ 5.890.620.000,00 no ano de 2016 e índices de 
liquidez a curto prazo dentro da normalidade e considerados satisfatórios, sendo que a de 
longo prazo (Liquidez Geral) calculada em 2015 foi de 0,75, tendo em vista o aumento do 
endividamento da empresa, chegando a 0,93 em 2016, demonstrando que a empresa deve 
continuar administrando os recursos de terceiros de forma que, somado aos capitais próprios, 
continuem dando resultados positivos, para poder honrar com seus compromissos financeiros 
a longo prazo e voltar a ter esse índice maior que 1, para ter maior liberdade em suas decisões 
e passar mais confiança para os investidores. 

 
4.4 Coeficientes de Endividamento 

 
Os índices de endividamento revelam que foram utilizados mais recursos de terceiros 

do que capitais próprios em todos os períodos analisados, porém nos dois últimos anos 
ocorreu uma redução da proporção de capitais de terceiros em relação aos capitais próprios, 
onde a maior parte do endividamento (55,49%) é a longo prazo. O gráfico abaixo demonstra a 
variação dos coeficientes de Participação de Capitais de Terceiros (percentual de Capitais de 
Terceiros em relação ao Capital Próprio), Composição do Endividamento (Percentual com 
vencimento a curto prazo), Imobilização do Patrimônio Líquido e Imobilização dos Recursos 
Não Correntes. 

 

GRÁFICO 2 – COEFICIENTES DE ENDIVIDAMENTO 
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O fato de a empresa utilizar mais recursos de terceiros do que capital próprio não foi 

um problema no período analisado, tendo em vista que a empresa buscou recursos de baixo 
custo e com longo prazo para pagamento, conseguindo remunerar o custo desse capital e 
investindo com a expectativa de obter retornos maiores no futuro. 

Quanto as imobilizações, pode-se perceber que a empresa investiu, além de recursos 
próprios, também recursos de terceiros exigíveis a longo prazo no Ativo Não Circulante, 
principalmente em 2015, no Intangível, visando a melhoria da qualidade e segurança dos 
serviços prestados.  

 
4.5 Coeficientes de Rentabilidade 

 
A receita líquida da empresa cresceu consideravelmente no período analisado, porém o 

lucro líquido não cresceu na mesma proporção, principalmente nos dois últimos anos 
analisados, em virtude do grande aumento ocorrido nos custos dos serviços prestados. Tanto o 
aumento da Receita Líquida como também o aumento dos custos nos serviços prestados está 
relacionado, principalmente, ao início das atividades operacionais da Cateno. O gráfico 
abaixo demonstra de forma mais clara a variação dos coeficientes de rentabilidade no período. 

 

GRÁFICO 3 – COEFICIENTES DE RENTABILIDADE 
 
A empresa cresceu consideravelmente de 2010 a 2016, como pode-se perceber através 

do valor do Ativo (investimento total) e do Patrimônio Líquido (capital próprio investido 
pelos sócios), a rentabilidade dos mesmos e o giro do ativo foram decrescentes no período, 
principalmente em 2015, sendo que a margem liquida, o giro do ativo e a rentabilidade do 
ativo apresentaram uma leve melhora no ano de 2016, tendo em vista que a expectativa da 
empresa é de que os investimentos realizados na melhoria de seus serviços e expansão dos 
negócios da Cielo e de suas controladas tragam retornos maiores no futuro, ou seja, espera-se 
uma melhora destes índices nos próximos anos, decorrentes dos constantes investimentos e da 
expansão dos negócios da empresa e de suas controladas.  

 
4.6 Análises complementares e resultados encontrados 

 
As análises complementares (Valor Econômico Agregado, Goodwill e Valor de 

Mercado Agregado) demonstraram que a empresa possui capacidade para remunerar seus 
credores e acionistas, valorizando seu valor de mercado.  

Para o cálculo do Valor Econômico Agregado foram considerados os valores 
apresentados a seguir como Custo Médio Ponderado de Capital, sendo que os valores do 
CMPC da Cielo dos anos de 2011 a 2016 foram obtidos no site da corretora GuruFocus 
(www.gurufocus.com). Para o ano de 2010, como não foi calculado pela corretora, foi 
considerado o custo médio do capital próprio de 1,90%, estimado multiplicando-se o 
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percentual de capital próprio (31,67%) pela TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) do ano 
(6%, de acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento), tendo em vista que, de acordo 
com o artigo 9º da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a pessoa jurídica, ao apurar o lucro 
real, pode deduzir até o limite da variação da TJLP, os juros pagos ou creditados a titular, 
sócios ou acionistas, como remuneração do capital próprio.  

O custo médio de capitais de terceiros de 1,79% do ano de 2010, foi estimado pela 
divisão das despesas financeiras do período pelo total das Contas a pagar a estabelecimentos, 
Antecipações de recebíveis com emissores, Empréstimos e financiamentos e Outras 
obrigações, multiplicando o resultado (2,62%) pela proporção dos capitais de terceiros na 
empresa (68,33%). Somando-se o custo médio do capital próprio com o de capitais de 
terceiros obteve-se o CMPC de 3,69% para o ano de 2010. 

Após o cálculo do CMPC é possível calcular o Valor Econômico Agregado da 
empresa, através da diferença entre o lucro operacional e o custo dos investimentos realizados 
(calculado pela multiplicação dos investimentos pelo CMPC). Os resultados do cálculo do 
Valor Econômico Agregado obtido pela empresa demonstra que, em todos os anos analisados, 
a empresa obteve resultados favoráveis sobre a riqueza dos acionistas, agregando valor 
econômico, evidenciando que a empresa possui capacidade para remunerar seus credores e 
acionistas, valorizando seu valor de mercado. 

O resultado do Valor Econômico Agregado de 2015 (2.434.249.000,00) foi menor que 
nos outros anos, devido ao fato que o Lucro Operacional não acompanhou a evolução dos 
investimentos (e seus respectivos custos), porém, a empresa continuou a agregar valor 
econômico no período. No ano de 2016 o Valor Econômico Agregado da empresa foi de 
2.562.721.000,00. 

O Goodwill da empresa foi positivo em todos os anos analisados, demonstrando que a 
empresa está criando riqueza, indicando a valorização do preço de mercado da empresa em 
relação aos seus ativos, devido a expectativa de que a empresa continue produzindo Valores 
Econômicos Agregados positivos. Em 2015, o resultado do Goodwill (R$ 35.745.213,00), 
calculado através da metodologia apresentada no referencial teórico foi menor, em 
decorrência de um Valor Econômico Agregado menor e de um custo de capital maior, devido 
aos novos empréstimos realizados, tendo uma melhora em 2016, chegando a 39.006.408,00.  

Continuando com o modelo de análise, é possível estimar o Valor de Mercado da 
empresa através da soma do Goodwill com o capital investido nos ativos da empresa (os 
valores apresentados a seguir estão em milhares de reais). Os valores encontrados serão 
comparados a seguir com o Valor de Mercado da empresa no Mercado de Ações. 

O número de ações em circulação foi encontrado nos relatórios das demonstrações 
financeiras da empresa. Os valores referentes aos preços históricos das ações foram 
encontrados no site da UOL Economia (http://cotacoes.economia.uol.com.br/index.html). O 
valor do Patrimônio Líquido considerado no cálculo foi atualizado até 31/12/2016.  

O Valor de Mercado Agregado foi crescente de 2010 a 2014 (chegando a R$ 
60.186.462.572,00), tendo uma redução em 2015 e 2016 em decorrência do aumento dos 
investimentos realizados pelos acionistas, resultando em um Valor de Mercado Agregado no 
Valor de R$ 50.121.940.775,00. Portanto, o Valor de Mercado Agregado positivo representa 
que a empresa está maximizando os retornos gerados aos acionistas. 

O cálculo do Valor de Mercado da empresa, calculado através da soma do Goodwill 
com os investimentos realizados, apresentou resultados diferentes do Valor de Mercado da 
empresa no Mercado de Ações, tendo-se em vista que o primeiro é estimado de acordo com as 
decisões da administração da empresa e envolvem o custo de capital empregado no período 
analisado, por isso variável, já o segundo é o valor da empresa no Mercado de Ações, que é 
influenciado por fatores diversos, como por exemplo a expectativa do mercado em relação a 
empresa, marketing, concorrência, economia, inflação, politicas da empresa e seu 



desempenho, senário político, alterações tributárias, entre outros. 
O gráfico abaixo demonstra a variação do Valor de Mercado da empresa no período e a 

diferença entre o valor da empresa no Mercado de Ações e o valor calculado através da soma 
do Goodwill com os investimentos realizados (Metodologia do Valor Econômico Agregado). 

 

GRÁFICO 4 – VALOR DE MERCADO 
 
Em 31 de dezembro de 2016 o Valor de Mercado da Cielo, de acordo com o Mercado 

de Ações foi de R$ 63.024.930.775,00. Após a abertura de seu capital a Cielo cresceu 
consideravelmente, investindo em expansão e melhoria dos serviços prestados. Através da 
análise foi possível perceber que a empresa vem obtendo receita cada vez maior, porém os 
custos dos serviços prestados cresceram em proporções maiores (reduzindo a margem líquida, 
devido a expansão da empresa e ao aumento da concorrência, que dificulta o repasse dos 
custos), assim como os investimentos realizados e o endividamento da empresa. A expectativa 
da empresa é de que haja uma melhora nos próximos anos, de todos os índices analisados 
nesse estudo, tendo em vista que a maior parte do endividamento da empresa é a longo prazo 
e de baixo custo, e a empresa espera obter resultados positivos maiores com os investimentos 
realizados, melhorando seu desempenho. O Valor de Mercado da Cielo SA cresceu de R$ 
15.248.806.441,00 em 31 de dezembro de 2010 para R$ 63.024.930.775,00 em 31 de 
dezembro de 2016, evidenciando a valorização da empresa no período analisado e sua 
evolução após a abertura de capital. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A realização deste estudo demonstrou a importância da Análise das Demonstrações 

Contábeis como ferramenta para gerar informações úteis aos seus mais diversos usuários. O 
estudo teve como objetivo geral analisar a situação econômica e financeira da Cielo S/A, no 
período de 2010 a 2016, com base nas demonstrações contábeis publicadas.  

Através da análise realizada foi possível conhecer melhor a situação econômica e 
financeira da empresa, que apresentou uma boa situação econômica e financeira no período, 
dando lucro e mantendo sua capacidade de pagamento a curto prazo, realizando grandes 
investimentos utilizando recursos próprios e de terceiros, tendo grande valorização de 
mercado e maximizando a riqueza dos acionistas, porém, os índices de rentabilidade caíram 
no período, tendo em vista que a receita líquida e o lucro líquido não acompanharam a 
evolução do Ativo da empresa (investimentos), que investe constantemente em expansão e 
melhoria dos serviços prestados, com a expectativa de obter retornos maiores nos próximos 
anos, que melhorarão consequentemente os índices analisados. A margem liquida, o giro do 
ativo e a rentabilidade do ativo apresentaram uma leve melhora no ano de 2016 

É preciso ressaltar que a análise de uma empresa isoladamente pode resultar em 
equívocos, tendo em vista a necessidade de empresas semelhantes para uma análise 
comparativa adequada. Uma das limitações do estudo refere-se ao fato de que não foi possível 
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comparar a entidade objeto do estudo à empresas semelhantes, tendo em vista que as 
entidades, de capital aberto e com informações disponíveis, que oferecem serviços similares a 
alguns dos prestados pela entidade classificam-se principalmente como instituições bancárias 
e oferecem serviços diversos, o que inviabiliza a comparação. 

Além disso, o tema discutido não se esgota com este estudo, dessa forma, surgiram 
algumas ideias e sugestões que se enquadrariam para trabalhos futuros em relação a empresa 
analisada: Análises Complementares (Comparação entre a DRE e a DFC, análise Vertical e 
Horizontal da DVA, entre outras), Análise de outros índices presentes no Mercado de Ações, 
Análise Swot (também conhecida como matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e 
Ameaças)), bem como a Análise de fatores que influenciam na variação do preço das Ações 
da Cielo no Mercado de Ações. 

O estudo foi de grande importância para a fixação e aprofundamento do conhecimento 
na área, e poderá servir também como mais um meio de consulta sobre o tema, para que 
outros acadêmicos possam se aperfeiçoar mais sobre o assunto. 
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