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Colegas.

O ano de 2015 iniciou-se bastante 

conturbado nos aspectos político e 

econômico no Brasil. A começar pela 

continuidade nas investigações das 

Operações Lava-Jato, que examina um 

grande esquema de lavagem e desvio de 

dinheiro, envolvendo a Petrobras, grandes 

empreiteiras do Brasil e políticos; e Zelotes, 

deflagrada em março deste ano, que 

pesquisa o maior esquema de sonegação 

fiscal no Brasil, as quais abalaram a 

credibilidade da nação nas suas relações 

internacionais, afetando em cheio a nossa 

economia. Ainda, medidas como o aumento 

do combustível e da energia; as alterações 

nas políticas sociais como o seguro-

-desemprego; o corte de verba para a 

educação, que afetaram programas como o 

do FIES e Pronatec, geraram um sentimen-

to de insatisfação, o qual culminou com a 

população novamente tomando as ruas para 

expressar seu protesto e repúdio frente a 

tantos atos espúrios que tomam conta das 

instituições.

Diante deste cenário, incorporamos o 

Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

Grande do Sul ao movimento direcionado ao 

combate à corrupção e em defesa da ética na 

gestão pública. Assim, participamos com 

representantes dos demais conselhos e 

ordens de profissões regulamentadas de 

reunião, sob a coordenação da OAB/RS, com 

o objetivo de colher opiniões e sugestões 

para elaboração de um manifesto de apoio ao 

combate à corrupção.

Consideramos que essa é a forma das 

entidades se engajarem nos movimentos 

realizados, nos últimos meses, em todo o 

País, especialmente contra a corrupção. 

Também defendemos a reforma política e 

mecanismos de controle como medidas que 

2015: Ano de Convenção 
de Contabilidade do RS
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podem contribuir para minimizar atos de 

corrupção. Apontamos ainda três aspectos 

fundamentais neste momento: a profusão 

da informação, a manutenção do estado 

democrático de direito e a ocupação de 

cargos técnicos por profissionais especiali-

zados e não por políticos.

Estamos atentos e participativos, 

cumprindo o dever de defender a sociedade 

contra as más práticas de gestão pública e 

privada. Falta a este país o uso da Contabili-

dade e da governança corporativa nas suas 

essências para compelir e banir o ato 

fraudulento e/ou corrupto.

De outra parte, queremos convidar 

todos os colegas a participarem da 15ª 

edição do maior evento da classe contábil 

gaúcha, a Convenção de Contabilidade do 

Rio Grande do Sul, que acontecerá em 

Bento Gonçalves, de 26 a 28 de agosto 

próximo, na Fundaparque. Será um 

momento ímpar para nos reunirmos com 

nossos pares, para trocarmos ideias e 

experiências, norteados pelo lema “Conta-

bilidade: o poder de informação nas suas 

mãos”. A XV Convenção de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul abrirá espaço para 

aprofundar discussões e analisar cenários 

da profissão como fonte de informação 

fundamental para a gestão. Sua participa-

ção é fundamental para o diálogo entre 

profissionais e a construção coletiva de 

conhecimentos entre vários segmentos da 

profissão e da sociedade, gerando resulta-

dos mais eficientes.

E todos sabemos que é disso que o 

Brasil precisa.

Também já é possível a submissão de 

trabalhos científicos e técnicos para 

apresentação no evento. Veja nesta edição 

as informações a respeito.

Estamos esperando por você! Venha 

e participe! Não perca esta oportunidade!

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul
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RESUMO
Relata estudo de caso sobre aplicação da Análise 

Custo/Volume/Lucro (CVL). Objetiva responder questão relativa à 

adequação dessa ferramenta de gestão ao contexto de farmácia de 

pequeno porte, com finalidade lucrativa, que atua na comercialização de 

medicamentos, perfumarias e produtos relacionados. Em relação aos 

aspectos metodológicos, utilizou-se metodologia do tipo descritiva, no 

formato de estudo de caso, com abordagem qualitativa. Quanto aos 

resultados, a pesquisa demonstrou que a utilização da Análise CVL 

permitiu ao proprietário do empreendimento a obtenção de diversas 

informações de cunho gerencial que não dispunha até então. Ou seja, 

possibilitou ao administrador conhecer a rentabilidade (unitária e total) 

de cada mercadoria comercializada; determinar o ponto de equilíbrio das 

operações da empresa e por tipo de mercadoria vendida (em valor 

monetário e em unidades físicas); identificar a margem de segurança do 

negócio; elaborar uma demonstração do resultado em formato gerencial; 

mensurar a lucratividade do período evidenciando a participação 

percentual de cada fator no resultado, entre outras informações úteis ao 

gestor. Ao término da pesquisa, concluiu-se pela aplicabilidade da Análise 

CVL nesse tipo de empreendimento, com algumas adaptações ao 

preconizado na literatura para adequação ao contexto pesquisado.

PALAVRAS-CHAVE:  Análise CVL. Pequena empre-

sa. Farmácia

RODNEY WERNKE
Contador, Doutor em Engenharia 

de Produção/UFSC, Professor no 
curso de Administração/UNISUL

LUIZ FELIPE CESCA 
LEONARDO

Estudante de graduação

ANTONIO ZANIN
Contador, Doutor em Engenharia 
de Produção/UFRGS, Professor 

no curso de Ciências 
Contábeis/UNOCHAPECÓ
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The study case relates about the 

application of the Cost/Volume/Profit 

(CVP) Analysis. It aims to answer question 

related to the adequacy of manage tools in 

the context of a small drugstore, with profit 

objective, that works in the commercializa-

tion of medicines, fragrant and related 

products. Related to the methodological 

aspects, it used descriptive methodology, in 

case study format, with de qualitative 

approach. About the results, the research 

showed that the utilization of the CVP 

analysis allowed to the owner of the 

enterprise the achievement of the several 

information of manage characteristics that 

he did not have until there. In other words, it 

allowed the administrator to know the 

profitability (unit and total) of each product 

commercialized; determine the breakeven 

of company operations and each kind of 

product sold (monetary value and physical 

units); identify the security margin of the 

business; elaborate a demonstration of 

result in the manage format; measure the 

profitability in the period evidencing the 

percentage participation of each factor in 

the result, between others useful informa-

tion  to the manager. In the end of the 

research it was concluded by the CVP 

Analysis applicability in this enterprise with 

some adaptation recommended in the 

lecture to adequacy in the researched 

context.

Key words: CVP analysis. Small 

enterprise. Drugstore.

1 INTRODUÇÃO

A importância das pequenas empresas 

costuma ser destacada principalmente pela 

capacidade de geração de empregos e renda 

em todas as regiões brasileiras. Babini (2013) 

cita estudo que revela a existência de 6,1 

milhões de micro e pequenas empresas 

(MPEs) no Brasil, sendo que cerca de 99% do 

total das entidades constituídas legalmente 

são MPEs.  Menciona, ainda, que as 

empresas desses portes são responsáveis por 

aproximadamente 20% do Produto Interno 

Bruto (PIB) e mais de 52% dos empregos com 

carteira assinada do país.

Por outro lado, os gestores/proprie-

tários desses empreendimentos enfrentam 

dificuldades para que tais organizações 

consigam sobreviver após os primeiros anos 

de existência. Vogel e Wood Jr. (2012) 

relatam pesquisa sobre a mortalidade 

empresarial, que revelou que 27% das 

empresas constituídas no estado de São 

Paulo são encerradas em seu primeiro ano de 

existência. Segundo o mesmo levantamento, 

no quinto ano de atividade a taxa de mortali-

dade acumulada chega a 58%, ou seja, 

somente 42% das empresas constituídas 

sobrevivem após o quinto ano de existência.

Essa realidade, provavelmente, 

também se constata no âmbito das MPEs

ABSTRACT
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brasileiras que atuam no comércio varejista, 

mas parte dessas dificuldades de perma-

nência no mercado poderia ser minimizada 

com uma adequada gestão de custos. Nesse 

sentido, Koliver (2008) corrobora a impor-

tância histórica dessa forma de geren-

ciamento ao afirmar que, desde as primeiras 

décadas do século 20, a análise de custos, já 

reconhecida como parte essencial da conta-

bilidade de custos, foi considerada como com-

ponente imprescindível na racionalização 

das operações.  Destarte, seria interessante 

que o administrador pudesse utilizar ferra-

mentas de custos que proporcionassem 

informes gerenciais confiáveis e que funda-

mentassem tecnicamente as decisões ligadas 

a custos e preços de venda.

Porém, muitos gestores de empresas 

de pequeno porte têm dificuldade para 

utilizar conceitos da área de custos no 

cotidiano dessas organizações. Comumente 

administrados pelos próprios sócios do 

negócio (ou pelo único proprietário), esses 

empreendimentos caracterizam-se por 

terem poucos controles internos forma-

lizados e, em alguns casos, utilizam procedi-

mentos rudimentares (como anotações em 

cadernos, informatização incipiente dos 

processos, preços de venda determinados de 

forma inadequada, etc.).

Talvez por desconhecimento acerca 

das possibilidades em termos de ferramentas 

técnicas disponíveis, ou pelo receio das difi-

culdades inerentes ao entendimento destas, 

essa ausência de controles internos tec-

nicamente consistentes é marcante no 

âmbito da administração dessas entidades. 

Com isso, aspectos curiais da gestão 

financeira são relegados a um plano secun-

dário, como é o caso da elaboração de 

planilhas de custos, da análise da rentabi-

lidade dos preços de venda praticados e da 

identificação do ponto de equilíbrio das ope-

rações (apenas para citar alguns exemplos). 

Uma forma de minimizar os efeitos 

nocivos dessa conduta dos administradores 

das pequenas empresas talvez seria evi-

denciar qual o conjunto de informações 

relevantes que poderiam dispor se utili-

zassem as técnicas pertinentes. Entre as fer-

ramentas capazes de proporcionar bene-

fícios gerenciais importantes, está a Análise 

Custo/Volume/Lucro (CVL), cuja aplicação é 

costumeiramente exemplificada na lite-

ratura em empresas industriais. 

Em virtude disso, estudos com foco 

específico para a aplicação da Análise CVL 

em empresas de pequeno porte que atuam no 

segmento de farmácias esporadicamente são 

publicados, mesmo sendo um tipo de empre-

endimento com milhares de lojas em todo o 

país. A escassez de textos com essa 

abordagem pode ensejar dúvidas quanto às 

vantagens da aplicabilidade da ferramenta 

nesse tipo de negócio, bem como acerca da 

necessidade de efetuar adaptações para 

implementá-la no referido contexto.

Surge, então, a pergunta que se 

pretende responder nesta pesquisa: quais os 

benefícios e possíveis limitações da aplicação 

da Análise CVL em uma farmácia de pequeno 

porte? Para tanto, optou-se por descrever 

estudo de caso a respeito com o objetivo 

principal de avaliar a aplicabilidade dessa 
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ferramenta gerencial no âmbito desse tipo 

de estabelecimento varejista. Quanto à 

estrutura do texto, posteriormente a esta 

parte introdutória, é feita uma revisão da 

literatura sobre os conceitos ligados ao tema 

escolhido. Em seguida, são evidenciadas as 

etapas subsequentes, relatados os benefícios 

e as limitações associados ao estudo e são 

apresentadas as conclusões oriundas da 

pesquisa.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Santos, Marion e Kettle (2014) 

registram que a Análise Custo/Volume/

Lucro pode fornecer relevantes informações 

quanto aos impactos causados por alterações 

dos custos de produção, dos preços de 

comercialização e do volume produzido na 

rentabilidade do investimento realizado 

pelos gestores. 

Para D´Amato et al (2012), a avaliação 

das relações custo/volume/lucro é um 

instrumento utilizado para projetar o lucro 

que seria obtido em diversos níveis possíveis 

de produção e vendas, bem como para 

analisar o impacto sobre o lucro de modifi-

cações no preço de venda, nos custos 

(variáveis ou fixos) ou em ambos. 

Além disso, Fonseca (2012) diz que se 

designa como custo/volume/lucro na 

medida em que tal análise repousa sobre a 

relação que se estabelece entre um volume de 

produção (quantidade produzida), o custo 

total para se obter essa produção e o lucro 

respectivo. 

Quanto aos componentes que a 

integram, os de utilização cotidiana mais 

relevantes são os conceitos de Margem de 

Contribuição, Ponto de Equilíbrio e Margem 

de Segurança. 

2.1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

O conhecimento do(s) valor(es) da 

margem de contribuição do(s) produto(s) 

comercializado(s) é o primeiro passo da 

aplicação da Análise CVL. 

Padoveze (2013) salienta que esta 

representa o lucro obtido pela diferença 

entre o preço de venda unitário e os custos e 

as despesas variáveis por unidade de 

produto. Esse cálculo revela que, a cada 

unidade vendida, a empresa lucrará deter-

minado valor que, multiplicado pelo volume 

total vendido, proporcionará a margem de 

contribuição total do(s) produto(s) para a 

empresa. 

A margem de contribuição cor-

responde ao valor resultante da equação 

“receitas de vendas” menos as “despesas 

variáveis de venda” e menos os “custos 

variáveis” dos produtos vendidos. O total de 

margem de contribuição gerada pelos 

produtos deve ser suficiente para cobrir os 

custos fixos industriais e as despesas fixas 

(administrativas, comerciais e financeiras), 

além de proporcionar o lucro esperado pela 

administração da empresa (GUERREIRO, 

2011).

Martins e Rocha (2010) mencionam 

que o cálculo da margem de contribuição
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requer que da receita bruta sejam deduzidos 

os impostos incidentes sobre a venda, obten-

do-se a receita líquida. Desse valor, devem 

ser descontados os custos/despesas variáveis 

para determinar a margem de contribuição 

de cada produto.

No que tange aos benefícios atribuíveis 

ao conhecimento da margem de contribui-

ção, Wernke (2014) argumenta que, inde-

pendentemente do tipo de empresa, a deter-

minação e a respectiva análise periódica da 

Margem de Contribuição são fundamentais 

para que sejam tomadas decisões corretas no 

cotidiano administrativo de curto prazo. 

Por sua vez, Bacic (2008) afirma que a 

margem de contribuição pode subsidiar os 

administradores em situações como a deter-

minação do ponto de equilíbrio (produção 

única ou múltipla, com e sem condiciona-

mento técnico); determinação de pontos de 

equilíbrios setoriais; cálculo do ponto de 

fechamento; definição do mix mais rentável 

de produtos, com e sem fator limitante; 

decisão sobre a fabricação ou compra; 

decisão pela supressão de um produto; acei-

tação ou rejeição de pedidos; produção em 

função do fator de limitação; aceitação ou 

não de um pedido especial; escolha entre 

equipamentos e processos alternativos; 

decisão sobre o processamento de um pro-

duto ou a sua venda, no estado em que se 

encontra; tomada de decisões, no caso de rela-

ções condicionadas e não condicionadas, etc.

Por outro lado, há algumas limitações 

que são associáveis à margem de contri-

buição. Acerca disso, Santos (2005) registra 

que, embora existam benefícios informativos 

pelo uso da margem de contribuição, é neces-

sário alertar que utilizá-la sem as devidas 

cautelas pode causar complicações, visto que 

os gestores podem dirigir toda a atenção 

sobre as contribuições marginais de cada 

produto (em termos de curto prazo) e des-

prezar a necessidade de recuperar os custos 

fixos (a médio e longo prazo). 

Outro aspecto negativo é evidenciado 

por Bruni e Famá (2003), no qual é relatado 

que um fator que complica o uso da margem 

de contribuição se prende ao fato da exis-

tência de custos mistos (custos com uma 

parcela fixa e outra variável), já que nem 

sempre é possível separar objetivamente a 

parcela fixa da parcela variável. Por esse 

motivo, mesmo existindo técnicas estatís-

ticas (como a análise de regressão) que 

podem reduzir tal problema, tal divisão 

torna-se arbitrária na maioria das vezes.

2.2 PONTO DE EQUILÍBRIO

Na visão de Zdanowicz (2012) o ponto 

de equilíbrio equivale ao nível operacional 

em que o lucro do período é nulo, ou seja, 

nesse ponto a empresa consegue cobrir todos 

os custos variáveis das unidades produzidas e 

vendidas, recuperando, integralmente, 

também os seus custos fixos.

Assaf Neto e Lima (2009) citam que o 

ponto de equilíbrio informa o volume de 

vendas suficiente para cobrir todos os custos 

e despesas operacionais; com isso, no ponto 

de equilíbrio, o resultado operacional da 

empresa é igual a zero.
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Padoveze (2013) assevera que o ponto 

de equilíbrio expressa, em termos quantitati-

vos, o volume que a empresa precisa produzir 

(ou vender) para que consiga pagar todos os 

custos e despesas fixas, além dos custos e des-

pesas variáveis que, necessariamente, 

suporta em suas operações para fabricar e 

comercializar o produto. Como resultado, no 

nível de vendas do ponto de equilíbrio não há 

lucro, nem prejuízo. Somente a partir de 

volumes adicionais de produção ou de venda 

é que a empresa passa a ter lucro. A infor-

mação do ponto de equilíbrio da empresa, 

tanto do total global como por produto indi-

vidual, é importante porque identifica o nível 

mínimo de atividade em que a empresa ou 

cada divisão deve operar.

Existem diversos tipos de ponto de 

equilíbrio. Para Souza e Diehl (2009), a 

depender da informação desejada, a direção 

da empresa pode determinar o ponto de equi-

líbrio contábil (volume de vendas para obter 

resultado nulo), o ponto de equilíbrio econô-

mico (para obter uma remuneração pelo 

investimento realizado) e o ponto de equilí-

brio financeiro (para somente cobrir os 

desembolsos previstos de caixa).

A respeito dos conceitos de ponto de 

equilíbrio contábil, econômico e financeiro, 

Bornia (2009) registra que a diferença fun-

damental entre os três tipos são os valores de 

custos e despesas fixos a serem considerados 

em cada caso. No caso do ponto de equilíbrio 

contábil, são levados em conta todos os 

custos e despesas contábeis relacionados 

com o funcionamento da empresa. Quanto ao 

ponto de equilíbrio econômico, neste 

também são incluídos nos custos e despesas 

fixos todos os custos de oportunidade refe-

rentes ao capital próprio, ao possível aluguel 

das edificações (caso a empresa seja a proprie-

tária) e a outros itens do gênero. Ainda, no 

ponto de equilíbrio financeiro, os custos 

considerados são apenas os custos desembol-

sados que realmente oneram financeira-

mente a empresa.

Souza (2011) afirma que o ponto de 

equilíbrio contábil é o mais tradicional deles. 

Tem como base os dados extraídos dos 

informes contábeis e, nesse volume de ven-

das, não apresenta lucro e nem prejuízo con-

tábil. Referido autor ressalta que esse ponto 

de equilíbrio não é suficiente para atender às 

exigências dos proprietários da empresa 

quanto à justa remuneração do capital nela 

investido. Na realidade, uma empresa que 

esteja atuando no ponto de equilíbrio con-

tábil está gerando resultado econômico nega-

tivo, dada a não consideração do custo de 

oportunidade do capital ali aplicado. Apesar 

disso, conhecer um nível mínimo de ativi-

dade é um parâmetro para valiosas avalia-

ções sobre investimentos de ampliação de 

capacidade de produção, de lançamento de 

novos produtos, ou até mesmo da iniciação 

ou não de um novo empreendimento (criação 

de uma empresa) e pode representar a causa 

de sucesso ou fracasso de um negócio. 

Em relação ao ponto de equilíbrio 

financeiro, o mencionado autor defende que, 

nesta modalidade, não há preocupação com o 

resultado econômico, mas com a geração dos 

recursos necessários para dar cobertura aos 

pagamentos demandados pelas operações.



13REVISTA DO CRCRS

Desta forma, distingue-se do ponto de equilí-

brio contábil por considerar que a margem de 

contribuição deve ser suficiente para 

suportar (i) os custos e as despesas contábeis 

que geram desembolsos (portanto, são dedu-

zidos dos custos e despesas fixos os valores 

referentes às depreciações do ativo imobili-

zado, amortizações do intangível, despesas 

provisionadas, etc.); e (ii) os pagamentos de 

juros e amortizações de dívidas. Ainda, 

acerca do ponto de equilíbrio econômico, cita 

que este indica o volume mínimo que uma 

empresa deve produzir e vender para cobrir 

os juros sobre capital de terceiros (emprés-

timos e financiamentos) e remunerar o inves-

timento nela realizado pelos proprietários.

Quanto às fórmulas a utilizar na deter-

minação do ponto de equilíbrio, Bornia 

(2009), Bruni (2013) e Pomi (2014), entre 

outros, sugerem equações assemelhadas às 

listadas a seguir:

Ponto de equilíbrio contábil em uni-

dades (PEC unid.) = Custos Fixos R$ / 

Margem de Contribuição Unitária R$.

Ponto de equilíbrio econômico (PE 

Econ.) = (Custos Fixos R$ + Lucro 

Desejado R$) / (Margem de Contri-

buição Unitária R$).

Ponto de equilíbrio financeiro (PE 

Fin.) = (Custos Fixos R$ - Deprecia-

ções R$ + Dívidas do Período R$) / 

(Margem de Contribuição Unitária 

R$).

Ponto de equilíbrio em valor: nas três 

equações acima, apura-se a quanti-

dade física (unidades) necessária de 

venda para alcançar o equilíbrio. 

Porém, quando se desejar saber o valor 

total (em R$) do ponto de equilíbrio, 

basta substituir no denominador das 

fórmulas citadas a margem de 

contribuição unitária (em R$) pela 

margem de contribuição unitária 

percentual (%).

Convém ressalvar, entretanto, que as 

modalidades mencionadas são aplicáveis a 

apenas um tipo de produto. Como a maior 

parte das empresas mantém vários produtos 

em seu mix de comercialização, o uso dessas 

fórmulas é restrito a poucas situações. 

Assim, conforme Wernke (2010), para 

empresas que comercializam mais de um 

produto, deve-se calcular o ponto de equilí-

brio mix, sendo que, para esses casos, a 

principal dificuldade encontrada no cálculo 

do ponto de equilíbrio é a diversidade de 

itens a considerar e as diferentes margens de 

contribuição destes. Então, para calcular o 

ponto de equilíbrio (em unidades) para 

vários produtos ao mesmo tempo, tal autor 

recomenda que seja utilizada a fórmula: PE 

Mix (unidades) = [(Despesas e Custos Fixos 

R$) / (Margem de Contribuição Total R$ / 

Quantidade Total em Unidades)]. 

Procedimento de cálculo assemelhado 

também foi evidenciado por Santos (2005) e 

Assaf Neto e Lima (2009), entre outros.

No que se refere aos benefícios propi-

ciados pelo ponto de equilíbrio, Marcousé, 

Surridge e Gillespie (2013) apregoam que a 

análise do ponto de equilíbrio é particular-

mente útil para pequenas empresas e para as 

a)

b)

c)

d)



14  REVISTA DO CRCRS

companhias recém-criadas, 

nas quais os gestores talvez 

não sejam capazes de 

empregar técnicas mais 

sofisticadas. 

De acordo com os 

citados autores, os gerentes 

podem utilizar o ponto de 

equilíbrio para: estimar os 

níveis futuros de produção 

que terão de ser cumpridos e 

vendidos para satisfazer os 

objetivos em termos de 

lucros; avaliar o impacto das 

mudanças de preços pre-

vistas com base nos lucros e 

no nível de produção neces-

sários para atingir o equi-

líbrio; avaliar como as 

mudanças nos custos fixos 

e/ou variáveis podem afetar 

os lucros e o nível de pro-

dução necessários para 

alcançar o equilíbrio; tomar 

decisões sobre a possibi-

lidade de fabricar seus 

próprios produtos ou com-

ponentes ou adquirir de 

terceiros e embasar pedidos 

de empréstimos a bancos e 

outras instituições finan-

ceiras.

Santos  (2005)  ar-

gumenta que este conceito 

pode auxiliar o gestor em 

decisões relativas à alteração 

do mix de vendas, tendo em 

vista o comportamento do 

mercado; às modificações de 

políticas de vendas com 

relação a lançamentos de 

novos produtos; à definição 

do mix de produtos, do nível 

de produção e preço do 

produto; à avaliação de 

desempenho por meio da 

análise do ganho marginal 

de cada unidade vendida e 

ao planejamento e controle 

de vendas e de resultados, 

entre outros benefícios. 

Por outro lado, o Ponto 

de Equilíbrio também pos-

sui algumas limitações que 

devem ser consideradas pelo 

gestor. 

Entre os pontos ne-

gativos apresentados por 

Wernke (2014), é interes-

sante destacar que, para 

utilizar as fórmulas mate-

máticas referidas anterior-

mente, assume-se que os 

fatores considerados no 

cálculo da Margem de Con-

tribuição e do Ponto de 

Equilíbrio tenham valores e 

volumes físicos “estáveis”. 

Porém, isso na prática não 

acontece porque no próprio 

mês enfocado podem ocor-

rer (i) variações nos preços 

de venda (como descontos 

promocionais ou majora-

ções); (ii) alterações nos 

valores dos custos e des-

pesas variáveis dos produtos 

(como aumento do custo de 

compra das mercadorias e 

alteração nas alíquotas de 

tributos); (iii) modificações 

no valor total das despe-

sas fixas (como salários e 

encargos); e (iv) oscilações 

de quantidades vendidas 

(por aumento de demanda 

ou retração de mercado). 

Ou seja, qualquer altera-

ção ocorrida nos fatores 

computados no cálculo 

impacta diretamente no 

resultado final do Ponto 

de Equilíbrio. 

Ainda, vale a pena 

salientar que as alterações 

nos componentes envol-

vidos no cálculo do PE po-

dem ter implicações, me-

diatas ou imediatas, em 

outros fatores relacionados. 

Por exemplo: o repasse aos 

preços de venda do aumento 

no custo unitário de compra 

de uma mercadoria poderá 

alterar a sua demanda e, 

consequentemente, inter-

ferir no resultado final; ou a 

redução de despesas fixas
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com “Salários” (pela diminuição do quadro 

de funcionários) pode acarretar menor 

qualidade no atendimento, originando uma 

possível queda no faturamento mensal 

futuro, entre outras situações.

2.3 MARGEM DE SEGURANÇA

Em relação ao conceito de Margem de 

Segurança, Souza (2011) relata que esta 

representa a quantidade de produtos que é 

vendida acima ou abaixo do ponto de equilí-

brio. Desse modo, quanto mais positiva essa 

margem, maior será a segurança de que a 

empresa não incorra em prejuízos e maior 

será a parcela do faturamento destinada a 

gerar lucro. 

Bornia (2009) defende que a margem 

de segurança equivale ao excedente das 

vendas da empresa sobre as vendas apuradas 

no ponto de equilíbrio e pode ser represen-

tada, quantitativamente, em unidades físicas 

ou monetárias e também sob forma de índice 

(percentual).

Para calculá-la, Bruni (2006) men-

ciona que podem ser utilizadas as seguintes 

fórmulas para determinar as margens de 

segurança:

Margem de segurança (em unidades) = 

Vendas (em unidades) – Ponto de equi-

líbrio (em unidades).

Margem de segurança (em R$) = 

Vendas (em R$) – Ponto de equilíbrio 

(em R$).

Margem de segurança (em %) = 

[Vendas (em R$) – Ponto de equilíbrio 

(em R$)] / Vendas (em R$).

2.4 ARTIGOS COM FOCO SEMELHANTE

Por se tratar de tema há muito abor-

dado na literatura, diversas publicações 

brasileiras a respeito podem ser encontradas, 

geralmente relatando a aplicabilidade da 

Análise CVL em ambiente fabril. Entretanto, 

quando o enfoque priorizado diz respeito ao 

segmento varejista, um menor número de tra-

balhos está disponível. 

Para subsidiar este estudo sobre a apli-

cabilidade no contexto de empresas varejis-

tas, os autores estudaram diversos textos, 

sendo que os que mais se aproximaram do 

foco da pesquisa foram (i) Wernke e Morais 

(2014), os quais relatam estudo de caso sobre 

a aplicação da Análise CVL em posto de com-

bustíveis; e (ii) Wernke, Lembeck e Espín-

dola (2013), que discorrem acerca do uso da 

Análise CVL em farmácia de pequeno porte 

(ênfase idêntica ao desta pesquisa). Esses 

dois artigos mostraram que, mediante adap-

tações, os conceitos de margem de contribui-

ção, ponto de equilíbrio e margem de segu-

rança podem ser empregados pelos gestores 

do segmento varejista no sentido de obter 

informações gerenciais úteis ao cotidiano dos 

administradores.

3 METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA

De forma resumida, é possível caracte-

rizar este estudo pelos ângulos quanto:

1)

2)

3)
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À natureza da pesquisa: 

aplicada ou empírica, 

uma vez que objetiva 

gerar conhecimentos 

para a aplicação prática 

e dirigidos à solução de 

problemas específicos 

(SILVA e MENEZES, 

2005).

Aos objetivos: descriti-

va, visto que envolve 

descrição, registro, 

análise e interpretação 

do fenômeno, sendo 

que, em sua maioria, 

se utiliza da compara-

ção e do contraste (SA-

LOMON, 1999).

Aos procedimentos 

adotados: estudo de 

caso, pois concentra-se 

em uma única empresa, 

e suas conclusões li-

mitam-se ao contexto 

desse objeto de estudo 

(YIN, 2005).

À forma de abordagem 

do problema: qualitati-

va, pois concebem-se 

análises mais profun-

das em relação ao 

fenômeno que está sen-

do estudado, visando a 

destacar características 

que não são passíveis 

de observar por meio de 

um estudo quantitati-

vo, conforme Raupp e 

Beuren (2010).

Para coligir os dados, os 

pesquisadores fizeram uso 

de pesquisa documental nos 

controles internos utilizados 

na entidade, além de conver-

sas informais com o empre-

endedor e com o profissional 

responsável pela contabili-

dade terceirizada. Com isso, 

foi possível conhecer o con-

texto da farmácia em estudo 

e os procedimentos geren-

ciais utilizados pelo admi-

nistrador. 

4 ESTUDO DE CASO

O estudo foi realizado 

na farmácia “123” (nome 

fictício por solicitação do 

proprietário), situada em 

localidade afastada do cen-

tro do município de Laguna, 

litoral sul do Estado de Santa 

Catarina. Pelas característi-

cas verificadas à época da 

pesquisa (setembro de 

2014), a empresa pode ser 

considerada de pequeno por-

te, pois somente o proprietá-

rio (e responsável técnico) 

nela trabalhava.

Além disso, ocupava 
2área física total de 38 m  e 

atuava com o comércio vare-

jista de produtos farmacêu-

ticos (sem manipulação de 

fórmulas) e perfumarias. 

Pela dificuldade encontrada 

para conhecer o desempe-

nho do empreendimento, o 

proprietário permitiu aos 

pesquisadores testar a apli-

cabilidade dos conceitos da 

Análise CVL nessa pequena 

empresa, conforme eviden-

ciado a seguir. É interessan-

te enfatizar que não se tratou 

de serviço de consultoria, 

mas de um estudo de caso 

que fundamentou “Relatório 

de Estágio” exigido como 

trabalho de conclusão do 

curso de Administração de 

um dos autores deste artigo.

4.1 DADOS COLIGIDOS SOBRE 
AS MERCADORIAS COMER-
CIALIZADAS

A aplicação da Análise 

CVL na farmácia pesquisada 

somente foi possível porque 

o software de controle inter-

no utilizado pelo gestor pro-

piciou que fossem coligidos

a)

b)

c)

d)
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Tabela 1 - Dados coletados sobre as mercadorias vendidas no mês pesquisado 

MERCADORIAS
 VENDAS 

TOTAIS (R$) 
 TRIBUTOS SOBRE 

VENDAS - TOTAIS (R$) 
QUANTIDADES 

VENDIDAS 
CUSTO UNITÁRIO 
DE COMPRA (R$) 

MELAGRIÃO XPE.  

GINKOLAB 8O MG 30 COMP  

OMEPRAZOL 20 MG 28 CÁPS  

P. SOLAR J&J F. 30  

BENEGRIP 150 DRG  

RIFOCINA 10 MG 20 ML  

ENGOV COMPR.  

CREMEDERME POM. 20 GR.  

VASODIPINA 30 MG  

SEDILAX 15 COMP  

FERRONIL 40 MG  

Outros  

Totais 

130,87

120,00

114,00

99,80

99,75

98,00

95,00

94,79

93,98

88,26

86,22

-

5.821,47 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014. 

os dados necessários acerca das mercadorias vendidas no mês. Nessa direção, a Tabela 1 

apresenta o resultado do procedimento de exportação de dados da ferramenta de informática 

citada. 

3,27

3,01

2,85

2,50

2,49

2,45

2,38

2,37

2,35

2,21

2,16

-

145,66 

6

12

12

2

21

4

19

3

2

12

6

-

626 

14,54

6,65

6,11

36,80

3,00

18,77

3,28

21,06

31,33

4,90

9,58

-

-

É pertinente destacar que foram 

comercializadas 149 mercadorias diferentes 

durante o mês enfocado, mas por limitação 

de espaço no texto, optou-se por evidenciar 

de forma detalhada apenas as 11 mercado-

rias com maior faturamento. Os demais 

itens vendidos no período estão simbolica-

mente representados na linha “Outros” 

nesta e nas outras tabelas do estudo ora 

relatado.

No que tange aos dados listados na 

Tabela 1, é importante citar que os valores 

respectivos foram determinados levando-se 

em consideração os seguintes critérios:

Vendas totais por produto (R$): uma 

característica das empresas varejistas é 

vender o mesmo produto, durante 

determinado período, por preços uni-

tários diferentes. Isso ocorre, por exem-

plo, quando é dado um desconto em 

um “lote” de mercadorias em pro-

porção ao volume de itens comprados 

ou em promoções que passaram a 

vigorar durante o mês, entre outras pos-

sibilidades. Por isso, nesse tipo de 

comércio, torna-se mais confiável 

apurar o valor total faturado no mês, 

sendo este o procedimento adotado

a)
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nesta pesquisa. Assim, em vez de 

buscar o preço unitário na tabela 

vigente, basta importar do sistema de 

faturamento o valor total comerciali-

zado e a respectiva quantidade física 

vendida no período. A divisão do pri-

meiro pelo segundo fator proporciona 

o preço de venda unitário (venda 

total/quantidade vendida) de cada mer-

cadoria vendida no mês da pesquisa.

Despesas variáveis de venda (R$): esse 

fator pode abranger os valores monetá-

rios relacionados aos impostos e 

comissões sobre o faturamento. No 

caso da empresa pesquisada, esta 

enquadrava-se no regime “Simples-

-Nacional” de tributação, e os impostos 

incidentes sobre as vendas se restrin-

giram a 2,50% da receita faturada. 

Além disso, segundo o proprietário do 

estabelecimento, não havia o paga-

mento de comissões sobre vendas. Por 

isso, os dados importados do software 

de gerenciamento limitaram-se aos 

valores dos impostos sobre o fatura-

mento, em termos dos valores totais 

relacionados a cada mercadoria. Para 

apurar o valor unitário, bastava pro-

ceder como no caso das vendas (item 

“a”, acima).

Quantidades vendidas: considerou-se 

o volume físico de produtos comercia-

lizados no período abrangido, con-

forme os dados importados do soft-

ware utilizado na farmácia.

Custo unitário de compra: no intuito de 

determinar esse valor, para cada mer-

cadoria abrangida se tentou identificar 

os fatores relacionados ao custo de 

compra. Ou seja, tendo por base os 

valores registrados no software da 

última nota fiscal de aquisição de cada 

um dos produtos abrangidos, do item 

“valor da mercadoria” constante 

nessas notas fiscais, foram abatidos os 

valores dos “descontos incondicionais” 

eventualmente existentes e foram adi-

cionados os valores referentes ao “tri-

buto não recuperável” (visto que não 

havia tributos recuperáveis), conforme 

orientado pelo contador da entidade. 

Após a consideração desses valores, 

chegou-se ao “custo de compra total” 

da mercadoria (em R$), o qual foi divi-

dido pela “quantidade física” adquirida 

para se obter o custo unitário da 

compra (em R$) citado na Tabela 1.

Os fatores mencionados formaram a 

base de dados utilizada para apurar a 

margem de contribuição das mercadorias, 

conforme exposto na próxima seção.

4.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL DO MÊS

O conceito de margem de contribuição 

é a principal ferramenta de análise de desem-

penho dos segmentos de mercado, segundo a 

literatura referida anteriormente. Nesse sen-

tido, para utilizá-la no âmbito desta empresa 

varejista, foi necessário apurar o respectivo 

valor, tendo em vista que o software de 

controle interno não possuía relatório 

b) 

c) 

d) 
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configurado para gerar essa informação de forma tecnicamente consistente.

Assim, para determinar a margem de contribuição total em valor monetário (R$) de cada 

mercadoria abrangida, foram considerados três fatores: “Vendas Totais (R$)”, “Tributos sobre 

Vendas Totais (R$)” e “Custo de Compra Total (R$)”. Em razão disso e fundamentado nos 

valores relativos aos três itens citados, apurou-se a margem de contribuição total nos moldes do 

representado na Tabela 2.

Tabela 2 - Margem de contribuição total das mercadorias vendidas pela farmácia 

MERCADORIAS 
 a) VENDAS 
TOTAIS (R$) 

b) TRIBUTOS SOBRE 
VENDAS - TOTAIS (R$) 

 c) CUSTO COMPRA  
TOTAL (R$) 

d=a-b-c) MARG.DE
CONTRIB. TOTAL (R$) 

MELAGRIÃO XPE.  

GINKOLAB 8O MG 30 COMP  

OMEPRAZOL 20 MG 28 CÁPS  

P. SOLAR J&J F. 30  

BENEGRIP 150 DRG  

RIFOCINA 10 MG 20 ML  

ENGOV COMPR.  

CREMEDERME POM. 20 GR.  

VASODIPINA 30 MG  

SEDILAX 15 COMP  

FERRONIL 40 MG  

Outros  

Totais 

130,87

120,00

114,00

99,80

99,75

98,00 

95,00

94,79

93,98

88,26

86,22

-

5.821,47 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014. 

3,27

3,01

2,85

2,50

2,49

2,45 

2,38

2,37

2,35

2,21

2,16

-

145,66 

87,24

79,80

73,32

73,60

63,00

75,08 

62,32

63,18

62,66

58,80

57,48

-

3.982,86 

40,36

37,19

37,83

23,70

34,26

20,47

30,30

29,24

28,97

27,25

26,58

-

1.692,95 

Como pode ser visto na Tabela 2, para um faturamento total de R$ 5.821,47, coube à 

empresa recolher tributos sobre vendas no valor de R$ 145,66. Ainda, foram deduzidos os 

valores do custo total de aquisição das mercadorias vendidas (R$ 3.982,86) para chegar à 

margem de contribuição total do mês no montante de R$ 1.692,95.

A partir deste ponto, pôde-se averiguar a performance de cada item do mix de 

mercadorias comercializado no período de pesquisa, como detalhado na próxima seção.

4.2.1 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS MERCADORIAS

Depois de conhecida a margem de contribuição total dos produtos vendidos, foi possível 

elaborar relatório gerencial que permitia analisar o desempenho desses itens também em 
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termos de margem de contribuição unitária em valor (R$) e em percentual do preço de venda 

(%). Referido demonstrativo está delineado na Tabela 3, a seguir.

Tabela 3 - Análise das margens de contribuição (total e unitária)

MERCADORIAS
MARG. CONTRIB.

TOTAL (R$) 
PARTICIP. NA MC 

TOTAL (%) 
MARG. CONTRIB.

UNIT. (R$) 
MARG. CONTRIB.

UNIT. (%) 

MELAGRIÃO XPE.  

GINKOLAB 8O MG 30 COMP  

OMEPRAZOL 20 MG 28 CÁPS  

P. SOLAR J&J F. 30  

BENEGRIP 150 DRG  

RIFOCINA 10 MG 20 ML  

ENGOV COMPR.  

CREMEDERME POM. 20 GR.  

VASODIPINA 30 MG  

SEDILAX 15 COMP  

FERRONIL 40 MG  

Outros  

Totais 

40,36

37,19

37,83

23,70

34,26

20,47

30,30

29,24

28,97

27,25

26,58

-

1.692,95 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014. 

2,384%

2,197%

2,235%

1,400%

2,024%

1,209%

1,790%

1,727%

1,711%

1,610%

1,570%

-

100,00%

6,73

3,10

3,15

11,85

1,63

5,12

1,59

9,75

14,49

2,27

4,43

-

-

30,84%

30,99%

33,18%

23,75%

34,35%

20,89%

31,89%

30,85%

30,83%

30,87%

30,83%

-

29,08%

A segunda e a terceira colunas da 

Tabela 3 evidenciam o desempenho com base 

no critério de margem de contribuição total, 

em valor monetário e em participação no 

total do mês. Pelo primeiro critério, os três 

produtos mais lucrativos foram, em ordem 

decrescente, “MELAGRIÃO XPE.” (com R$ 

40,36), “OMEPRAZOL 20 MG 28 CÁPS” 

(com R$ 37,83) e “GINKOLAB 8O MG 30 

COMP” (com R$ 37,19). No outro extremo, 

das 11 mercadorias listadas na Tabela 3, o pro-

duto com menor capacidade de gerar caixa 

foi o “FERRONIL 40 MG”, com R$ 26,58 de 

margem de contribuição total no mês.

Essa mesma avaliação pode ser feita 

com os dados da terceira coluna, em que apa-

rece a participação percentual de cada mer-

cadoria no valor da margem de contribuição 

total do mês. Por exemplo: o produto 

“MELAGRIÃO XPE.” foi responsável por 

2,384% do valor líquido arrecadado com a 

venda de mercadorias (R$ 40,36 / R$ 

1.692,95 x 100).

A participação percentual pode ser 

empregada, também, para evidenciar que 

nem sempre os itens de maior faturamento 

são aqueles que proporcionam as maiores 

margens de contribuição totais. Ou seja, o
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Gráfico 1 – Participação percentual do total das vendas e da margem de contribuição

produto “RIFOCINA 10 MG 20 ML” representou 1,68% (R$ 98,00/R$ 5.821,47 X 100) do 

faturamento da farmácia, mas participou com 1,209% da margem de contribuição total do 

período. Por seu turno, a mercadoria “ENGOV COMPR.” atingiu 1,63% (R$ 95,00/R$ 5.821,47) 

das vendas totais (menos que a Rifocina), mas proporcionou 1,790% da margem de contribuição 

total do mês (superior à Rifocina). 

Esse exemplo serve para reforçar o raciocínio defendido na literatura de que a margem de 

contribuição é que deve ser o parâmetro a ser utilizado para escolher os melhores segmentos de 

mercado, em vez do faturamento alcançado por estes, conforme evidenciado no Gráfico 1, a 

seguir.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014.

Retomando a análise da Tabela 3: as colunas quatro e cinco apresentam as margens de 

contribuição unitária em valor monetário (R$) e em percentual do preço de venda (%). No 

primeiro critério de avaliação, o gestor conhece quanto (em R$) cada unidade vendida traz de 

lucro. Nesse caso, dos itens citados na Tabela 3, a mercadoria mais lucrativa foi “VASODIPINA 

30 MG”, com R$ 14,49 de margem de contribuição unitária.

Na última coluna, encontra-se o resultado em termos de margem de contribuição unitária 

em percentual, em que se constata que, das mercadorias mencionadas na Tabela 3, o melhor 

desempenho coube ao produto “BENEGRIP 150 DRG”, que alcançou 34,35%. Esse valor 

superou a média dos produtos vendidos, cujo percentual mensurado foi 29,08% (última linha da 

coluna 5).

MELAGRIÃO XPE. GINCOLAB 80 MG
30 COMP

OMEPRAZOL 20
MG 20 CAPS

P. SOLAR J&J F. 30 BENEGRIP 150
DRG.

RIFOCINA 10 MG
20 ML

ENGOV COMPR. CREMEDERME
POM. 20 GR.

VASODIPINA 30
MG

SEDILAX 15 COMP. FERRONIL 40 MG

2,25%
2,06%

2,38%
2,20%

1,40%

1,68% 1,63% 1,61%
1,52% 1,48%

1,73% 1,71%
1,61% 1,57%

1,21%

1,71% 2,02%

1,96%

2,23%
1,63%

1,79%

% das Vendas % da MC Total
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4.3 GASTOS FIXOS MENSAIS

Para a aplicação da análise CVL, foi 

necessário também conhecer os gastos 

fixos mensais da empresa. Nesse sentido, 

a pesquisa realizada evidenciou que esse 

valor atingiu o montante de R$ 2.334,98 

em setembro/2014 e foi composto por 

fatores como retirada mensal do proprie-

tário e encargos sociais respectivos, 

energia elétrica, telefone/internet, alvará 

e taxas de funcionamento, licença de uso 

do software, honorários do contador, etc.

Na sequência, determinou-se o 

ponto de equilíbrio da empresa pesqui-

sada, como apresentado na próxima 

seção.

4.4 PONTO DE EQUILÍBRIO DA FARMÁCIA

O ponto de equilíbrio mostra a quanti-

dade a ser vendida para que a loja consiga 

igualar o valor total das receitas oriundas das 

vendas ao montante dos custos e despesas 

(fixas e variáveis). No contexto dessa farmá-

cia, foi preciso utilizar a fórmula do ponto de 

equilíbrio mix, que é a equação empregada 

quando o cálculo envolve mais de um produto. 

Nesse caso, tornou-se necessário o 

conhecimento dos gastos fixos do período (R$ 

2.334,98), da margem de contribuição total 

(R$ 1.692,95) e do volume de vendas no mês 

(626 unidades). Ao utilizar esses valores na 

fórmula do ponto de equilíbrio mix, chegou-se 

ao resultado expresso na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4 - Ponto de equilíbrio mix da farmácia

 DESCRIÇÃO VALORES

a) Gastos fixos mensais (R$)  

b) Margem de contribuição total do mês (R$)  

c) Quantidade vendida (unidades)  

d=[a/(b/c)] ) Ponto de equilíbrio mix (unidades) 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014. 

2.334,98

1.692,95

626

863,40 

Dessa forma, concluiu-se que o volume de vendas que conduz ao ponto de nivelamento 

entre receitas, custos e despesas é de 863,40 unidades.

Como esse volume refere-se ao conjunto de mercadorias vendidas, é necessário individua-

lizá-los no sentido de atribuir a cada produto uma fração dessas 863,40 unidades, como 

apresentado na Tabela 5.
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Tabela 5 - Ponto de equilíbrio mix em unidades e em valor monetário (R$) 

MERCADORIAS
QUANTID.
VENDIDA

% DO 
TOTAL

PE MIX
EM UNID.

PE MIX
(EM R$)

MELAGRIÃO XPE.  

GINKOLAB 8O MG 30 COMP  

OMEPRAZOL 20 MG 28 CÁPS  

P. SOLAR J&J F. 30  

BENEGRIP 150 DRG  

RIFOCINA 10 MG 20 ML  

ENGOV COMPR.  

CREMEDERME POM. 20 GR.  

VASODIPINA 30 MG  

SEDILAX 15 COMP  

FERRONIL 40 MG  

Outros  

Totais 

6

12

12

2

21

4

19

3

2

12

6

-

626 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014. 

PREÇO VENDA
UNIT. (EM R$)

0,958%

1,917%

1,917%

0,319%

3,355%

0,639%

3,035%

0,479%

0,319%

1,917%

0,958%

-

100,0%

8,28

16,55

16,55

2,76

28,96

5,52

26,21

4,14

2,76

16,55

8,28

-

863,40 

21,81

10,00

9,50

49,90

4,75

24,50

5,00

31,60

46,99

7,36

14,37

-

-

180,50

165,51

157,23

137,65

137,58

135,17

131,03

130,74

129,62

121,73

118,92

-

8.029,19 

Para fazer essa distribuição, inicial-

mente, apurou-se o percentual do total de uni-

dades vendidas que cabe a cada mercadoria, 

conforme consta da coluna 3 da Tabela 5. 

Referido percentual foi multiplicado pelo 

total do ponto de equilíbrio (863,40) para cal-

cular o volume que coube a cada mercadoria. 

Por exemplo: o “MELAGRIÃO XPE.” 

respondeu por 0,958% das quantidades ven-

didas (6 / 626 x 100), que, multiplicado por 

863,40 unidades, implicou ponto de equilí-

brio mix de 8,28 unidades para esse produto. 

Na sequência, multiplicou-se o preço de 

venda unitário (em R$) de cada produto pela 

quantidade destes no nível de equilíbrio para 

determinar o ponto de equilíbrio mix em 

valor monetário (R$). No caso da mercadoria 

exemplificada, chegou a R$ 180,50 (8,28 

unidades x R$ 21,81), enquanto que o total 

da empresa atingiu R$ 8.029,19. 

Nesse contexto, é possível concluir que 

a farmácia em tela deveria faturar, ao menos, 

R$ 8.029,19 (ou 863,40 unidades), se man-

tida a mesma proporção das vendas entre 

as mercadorias abrangidas, para atingir o 

ponto de nivelamento entre receitas, custos 

e despesas.

A mesma planilha que fundamentou os 

cálculos do ponto de equilíbrio descritos 

nesta seção possibilitou fazer simulações rela-

cionadas ao ponto de equilíbrio “econômico” 

(quando se projeta o volume de faturamento 

necessário para gerar o valor do lucro a ser 

obtido no período) e do ponto de equilíbrio 

“financeiro” (que equivale ao nível de vendas 

suficiente para liquidar as dívidas do
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período, já descontada a depreciação por não 

representar desembolso de numerário). 

Contudo, pela restrição de espaço no texto, os 

autores optaram por não relatar acerca 

dessas duas possibilidades neste artigo.

O cálculo do ponto de equilíbrio pode 

ser complementado, ainda, com a mensura-

ção da margem de segurança, como detalha-

do na próxima seção.

4.5 MARGEM DE SEGURANÇA OPERACIONAL

A diferença entre as vendas e o ponto 

de equilíbrio apurado para determinado 

período equivale ao conceito de margem de 

segurança. Nessa direção, na Tabela 6 está 

representada a situação verificada na 

empresa em tela.

Tabela 6 - Margem de segurança (em R$ e em %) 

MERCADORIAS
 VENDAS

TOTAIS (R$) 
PE MIX

(EM R$) 
 MARG. SEG.

(EM R$) 
MARG. SEG.

(EM %)

MELAGRIÃO XPE.  

GINKOLAB 8O MG 30 COMP  

OMEPRAZOL 20 MG 28 CÁPS  

P. SOLAR J&J F. 30  

BENEGRIP 150 DRG  

RIFOCINA 10 MG 20 ML  

ENGOV COMPR.  

CREMEDERME POM. 20 GR.  

VASODIPINA 30 MG  

SEDILAX 15 COMP  

FERRONIL 40 MG  

Outros  

Totais 

130,87

120,00

114,00

99,80

99,75

98,00

95,00

94,79

93,98

88,26

86,22

-

5.821,47 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014. 

MARG. SEG.
(EM UNID.) 

180,50

165,51

157,23

137,65

137,58

135,17

131,03

130,74

129,62

121,73

118,92

-

8.029,19 

-49,63 

-45,51 

-43,23 

-37,85 

-37,83 

-37,17 

-36,03 

-35,95 

-35,64 

-33,47 

-32,70

-

-2.207,72 

-2,28 

-4,55 

-4,55 

-0,76 

-7,96 

-1,52 

-7,21 

-1,14 

-0,76 

-4,55 

-2,28

-

-37,54 

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-37,92%

-

-37,92%

A análise da Tabela 6 induz a concluir que as vendas do mês (R$ 5.821,47) foram inferiores 

ao faturamento mínimo necessário para atingir o ponto de equilíbrio mix (R$ 8.029,19). Em 

razão disso, a margem de segurança ficou negativa (R$ -2.207,72), sendo que esse valor 

equivale, nesse caso, ao montante adicional de vendas que precisaria ser alcançado para chegar 

ao ponto de equilíbrio. 

Ainda, na quinta coluna da Tabela 6 constam as quantidades físicas que deveriam ser 

vendidas a mais de cada mercadoria para chegar ao ponto de nivelamento, cujo total chegou a
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37,54 unidades. Por último, na coluna 6 da tabela citada está registrado o percentual (37,92%) 

que “faltou” de vendas para atingir o nível de equilíbrio.

A próxima seção discorre acerca da apuração do resultado do mês enfocado.

4.6 RESULTADO DO PERÍODO

As informações utilizadas nas seções anteriores permitiram que fosse proposta ao gestor 

da empresa pesquisada a elaboração de uma Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no 

formato gerencial. Com essa ferramenta, seria possível medir o desempenho da entidade mês a 

mês, o que facultaria ao empresário conhecer, além do resultado mensal, a participação nas 

vendas dos fatores envolvidos. Nesse sentido, o modelo proposto está representado na Tabela 7, 

a seguir. 

Tabela 7 - Demonstrativo do resultado mensal 

DESCRIÇÃO  VALOR (R$) 

Receita de vendas 

Custo das mercadorias vendidas (CMV) 

Tributos sobre vendas (“Simples-Nacional”) 

Margem de contribuição 

Gastos fixos 

Resultado (lucro ou prejuízo)

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014. 

 VALOR (R$) 

5.821,47

-3.982,86

-145,66

1.692,95

-2.334,98

-642,03

100,00%

-68,42%

-2,50%

29,08%

-40,11%

-11,03%

De acordo com o exposto, a receita de vendas no período foi de R$ 5.821,47, enquanto que 

o valor do custo das mercadorias vendidas (CMV) no mês de setembro de 2014 foi de R$ 

3.982,86 (o qual representou 68,42% do faturamento). Para chegar a esse valor, utilizou-se o 

procedimento de multiplicar a quantidade vendida dos produtos pelo custo de compra unitário 

de cada item comercializado. 

No que se refere à tributação incidente sobre vendas, como esta segue o regime do 

“Simples-Nacional”, cuja alíquota é de 2,50% sobre as vendas, o valor respectivo alcançou R$ 

145,66. A margem de contribuição total chegou a R$ 1.692,95 e equivaleu a 29,08% das vendas 
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do período. Esse valor já havia sido apurado 

em tabela anterior, mas poderia ser resultado 

da dedução dos valores do CMV (R$ 

3.982,86) e de tributos relacionados ao 

faturamento (R$ 145,66), do valor total 

vendido no mês pesquisado (R$ 5.821,47). 

Os gastos fixos do mês chegaram a R$ 

2.334,98 e equivaleram a 40,11% da receita 

da empresa no período abrangido. Por fim, o 

resultado final apresentou valor negativo 

(R$ -642,03), que representou prejuízo de 

-11,03% em relação ao faturamento mensal.

5 CONCLUSÕES DA PESQUISA

Os aspectos descritos nas seções 

anteriores mostraram que a aplicação da 

Análise CVL na empresa varejista pesquisada 

permitiu ao gestor conhecer diversas 

informações importantes sobre o desempe-

nho da farmácia que dirige. Entre esses 

benefícios informativos, estão:

A possibilidade de averiguar quais são 

os produtos mais lucrativos a cada 

unidade vendida, tanto em valor 

monetário (R$) quanto em percentual 

(%) do preço de venda, por meio da 

margem de contribuição unitária.

A avaliação dos produtos que contribu-

em mais significativamente para que a 

empresa consiga pagar suas despesas e 

custos fixos mensais e, posteriormente, 

gerar lucro (por intermédio da margem 

de contribuição total).

A estimativa da quantidade que deve 

ser comercializada periodicamente, 

quer em volumes físicos (unidades), 

quer em faturamento (R$), para 

começar a lucrar, para atingir vendas 

que remunerem o capital empregado 

ou para liquidar as dívidas do período 

(ou seja, conhecer o ponto de equilíbrio 

contábil, econômico e financeiro da 

companhia, respectivamente).

A determinação da margem de se-

gurança das operações, o que expressa 

o volume que as vendas podem cair 

sem que a entidade atinja a faixa de 

prejuízo (no caso, o quanto “faltou” de 

faturamento para atingir o nível de 

equilíbrio).

A apuração do resultado mensal 

ocorrido e a possibilidade de projeção 

de resultado futuro com base no 

histórico de quantidades físicas, custos 

unitários, despesas variáveis e fatu-

ramento previstos para períodos com 

abrangência a definir. 

As citadas contribuições informativas 

da Análise CVL são relevantes ao geren-

ciamento de qualquer porte de empresa com 

finalidade lucrativa, independentemente do 

ramo de atividade. Nessa direção, conforme 

exposto, a aplicabilidade da Análise CVL é 

possível também em organizações comer-

ciais de pequeno porte, como a farmácia 

enfocada nesta pesquisa. 

Em razão disso, os autores deste artigo 

entendem que atingiram o objetivo do estudo 

e responderam positivamente à questão de

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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estudo, uma vez que a planilha de custos 

elaborada propiciou efetuar a Análise CVL no 

contexto empresarial abrangido e proporcio-

nou diversos benefícios informativos ao gestor 

desse pequeno empreendimento varejista.

Como possíveis limitações relaciona-

das a este estudo, vale destacar os seguintes 

aspectos:

Foram utilizados os dados obtidos dos 

controles internos da entidade e das 

entrevistas informais com o gestor e o 

contador. Referidos dados, portanto, 

não foram “auditados”, ou seja, não 

foram averiguados em termos de sua 

confiabilidade ou exatidão, assumin-

do-os como representativos da reali-

dade empresarial em tela.

Os conceitos inerentes à Análise CVL 

possuem limitações que lhes são 

peculiares, como apontado na parte da 

revisão da literatura. Essas restrições 

devem ser consideradas pelo gestor 

quando da análise acerca dos resul-

tados apurados e também devem ser 

observadas atentamente pelo leitor 

deste texto.

Por último, sugere-se que, em tra-

balhos futuros, sejam aplicados os conceitos 

de margem de contribuição (unitária e total) 

na análise de segmentos de mercado desse 

tipo de empreendimento, bem como ave-

riguar os efeitos no ponto de equilíbrio 

ocasionados por simulações como descontos 

ou majorações de preços de venda, alterações 

nos custos unitários de compra, reduções ou 

aumentos dos gastos fixos, etc.

1) 

2) 
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RESUMO
É possível prever a falência de uma empresa? Qual é o grau de 

confiabilidade e eficácia que teríamos? Para responder a estes 

questionamentos, buscou-se verificar a eficácia dos modelos de previsão 

de Elizabetsky (1976), Kanitz (1978), Matias (1978), Altman (1979) e de 

Minardi e Sanvicente (1998) no fornecimento de informações referente à 

solvabilidade das empresas Varig, Parmalat e Lojas Renner. A fim de atingir 

este objetivo, foram aplicados os modelos supracitados e, mediante 

comparativo, avaliada sua capacidade e até que ponto estes refletem a 

situação econômico-financeira das empresas. O estudo foi realizado em 

três empresas de capital aberto e de diferentes áreas de atuação, sendo 

elas: Varig (serviços), Parmalat (alimentícia) e Lojas Renner (varejista) no 

período de 2003 a 2011. O desenvolvimento do estudo contempla 

referencial teórico que aborda as características dos modelos de previsão 

de falência. Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa 

descritiva qualitativa que se valeu da observação e análise de dados. No 

que concerne aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa 

documental em que foram analisados relatórios e demonstrações 

contábeis para aplicação prática dos dados teóricos, amparados de um 

estudo de caso baseado na análise econômico-financeira das empresas 

avaliadas. Os resultados encontrados mostraram-se convergentes para os 

modelos de Altman e Matias, que classificaram corretamente as empresas 

nos três períodos analisados, revelando-se eficazes, uma vez que 

refletiram, de forma fidedigna, as situações das empresas naquele 

momento, comprovando-se confiáveis na demonstração da condição 

econômico-financeira destas.
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It is possible to predict the bankruptcy 

of a company? What degree of reliability 

and effectiveness we would have? To answer 

these questions, we sought to verify the 

effectiveness of  prediction models  

Elizabetsky (1976), Kanitz (1978), Matias 

(1978), Altman (1979) and Minardi and 

Sanvicente (1998) in providing information 

regarding the solvency companies Varig, 

Parmalat and Lojas Renner. To achieve this 

objective the above models were applied 

and, by comparison, evaluated their ability 

and to what extent these reflect the economic 

and financial situation of companies. The 

study was conducted in three publicly 

traded companies and different areas, 

namely: Varig (services), Parmalat (food) 

and Lojas Renner (retailer) from 2003 to 

2011. The development of the study includes 

theoretical study that addresses the charac-

teristics of bankruptcy prediction models. 

As regards the methodology used, it is a 

qualitative descriptive study that took 

advantage of the observation and data 

analysis. With regard to technical 

procedures, we used the desk research 

where reports were analyzed and financial 

statements for practical application of 

theoretical data, supported a case study 

based on the financial analysis of the 

companies evaluated. The results proved to 

be convergent for models of Altman and 

Matias, who correctly classified the compa-

nies in the three periods analyzed, revealing 

effective, as reflected reliable data on the 

situation of undertakings at the time, 

proving reliable in the statement the eco-

nomic and financial condition of these.

Keywords: Financial statements. 

Bankruptcy prediction models. Solvency. 

Insolvency.

1 INTRODUÇÃO

As mudanças na economia exigem 

transformações por parte das empresas, quer 

seja em sua estrutura econômico-financeira, 

ou organizacional. Para tanto, são necessá-

rios rigorosos controles de gestão, de modo a 

propiciar a continuidade do negócio. 

Diariamente, empresas são abertas, tanto no 

ramo de serviços quanto no ramo de 

comércio e indústrias; todavia, em função da 

alta competitividade e de desafios mercado-

lógicos, algumas decretam falência. Segundo 

dados do Sebrae (2011), a cada 100 empresas 

abertas, apenas 73 sobrevivem aos dois 

primeiros anos, considerados os mais 

críticos, ou seja, 27% decretam falência 

devido à falta de planejamento, gestão e 

comportamento empreendedor.

Neste contexto, os modelos de previsão 

de falência foram desenvolvidos com o 

intuito de avaliar a solvabilidade e continui-

dade das empresas. Muitos desses modelos 

utilizam a técnica estatística de análise 

discriminante, a qual, por meio da atribuição

ABSTRACT
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de peso aos indicadores, 

permite identificar pontos 

de ação ou, mesmo, pontos a 

serem controlados, além de 

demonstrar resultados capa-

zes de prever o futuro dessas 

empresas. Entre os indica-

dores, destacam-se: de 

liquidez, de rentabilidade, 

de endividamento e de 

estrutura, os quais, ponde-

rados estatisticamente com 

modelos de previsão de 

falência e informações fide-

d i g n a s  e x t r a í d a s  d a s  

demonstrações contábeis, 

permitem que se avalie a 

saúde financeira e econômi-

ca da empresa. 

Morante (2009, p.31) 

define a situação financeira 

da empresa como “as rela-

ções indicativas da capaci-

dade de pagamento que as 

empresas apresentam em 

relação a seus credores, 

posicionando-os pela segu-

rança ou não em receber 

seus créditos”. Quanto à 

situação econômica, Mo-

rante (2009, p.31) esclarece 

que são “relações indicativas 

dos reflexos patrimoniais do 

resultado obtido durante o 

tempo, posicionando os mes-

mos credores quanto à 

segurança de a empresa 

obter recursos próprios pela 

sua atividade empresarial”.

No que tange à utiliza-

ção de modelos de previsão 

de falência como instrumen-

to de gestão, Vasconcelos 

(2006, p.268) aponta como 

benefícios o fato destes con-

ferirem “objetividade ao 

estudo do problema da 

insolvência, uma vez que seu 

emprego conduz, necessa-

riamente, ao detalhamento 

das hipóteses assim como 

das eventuais causas e efei-

tos”, além de possibilitar 

uma interação mais adequa-

da com as variáveis que 

compõem o modelo, o que 

propicia a seus usuários fácil 

compreensão e assimilação 

por parte de analistas.

Deste modo, este artigo 

objetiva verificar a eficácia 

dos modelos de previsão de 

falência de Elizabetsky 

(1976), Kanitz (1978), Ma-

tias (1978), Altman (1979) e 

Minardi e Sanvicente (1998) 

no fornecimento de infor-

mações a respeito do grau de 

solvência das empresas 

Varig, Parmalat e Lojas 

Renner ou mesmo de prever 

sua insolvência.

Para tanto, foi disposta, 

inicialmente, a utilização da 

análise das demonstrações 

contábeis por meio de índi-

ces, no sentido de permitir 

ao analista avaliar o desem-

penho passado, presente e 

projetado da entidade, seja 

comparativamente com enti-

dades que atuam no mesmo 

segmento, seja mediante a 

comparação ao longo do tem-

po, em que o analista irá 

comparar o atual desempe-

nho com o desempenho 

passado da empresa, no 

intuito de prever tendências 

futuras. Na sequência, são 

apresentados os modelos de 

previsão de falência abor-

dados neste artigo, os quais, 

aliados à análise discrimi-

nante, tornam-se uma im-

portante ferramenta para 

análise minuciosa e de-

talhada dos resultados 

obtidos.

A fim de facilitar a 

interpretação e compreen-

são do tema, o artigo traz a 

aplicabilidade destes mo-

delos nas empresas Varig, 

Parmalat e Lojas Renner, 

apresentando os resulta-

dos obtidos com suas 

considerações f inais e 

limitações quanto à sua 

utilização.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os modelos de previsão de falência 

evoluíram de simples índices financeiros a 

modelos estatísticos de classificação. A 

análise de solvência e a capacidade de 

predizer a falência de empresas são fatores 

relevantes para as diversas partes interes-

sadas em uma boa gestão empresarial, uma 

vez que permitem aos gestores e admi-

nistradores tempo hábil para reverter o 

quadro que se anuncia.

 Com base nestas premissas, foi 

elaborado um referencial teórico que 

contempla a importância dos indicadores 

econômico-financeiros aliados ao uso de 

modelos de previsão de falência, com a 

finalidade de discernir quaisquer dúvidas e 

tornar o tema conhecido devido ao seu grau 

de relevância.

2.1 INDICADORES DE INSOLVÊNCIA

Os indicadores econômico-finan-

ceiros auferem maior credibilidade e grau 

de precisão quando ponderados estatis-

ticamente com modelos de previsão de 

falência, os quais possibilitam demonstrar a 

solvência ou insolvência da empresa, bem 

como tendências futuras, avaliando o 

comportamento das empresas e servindo 

como um preditor de falência. 

Uma quantidade expressiva de 

modelos de previsão é encontrada na 

literatura. Trata-se de modelos quan-

titativos que fazem uso de indicadores 

contábeis para classificar as empresas como 

solventes ou insolventes, por meio de 

pontuação obtida na análise discriminante.

Matarazzo (2010, p.167) explica que a 

análise discriminante:

[...] constitui-se numa poderosa 

técnica estatística capaz de dizer se 

determinado elemento pertence a 

uma população X ou a uma 

população Y. Aplicado à Análise de 

balanços, isto significa indicar se 

uma empresa pertence à população 

de solventes ou à população de 

insolventes.

Silva (2008, p.300) complementa 

que “uma das vantagens do uso da análise 

discriminante é que os pesos a serem 

atribuídos aos índices são determinados 

por cálculos e processos estatísticos, o que 

exclui a subjetividade ou mesmo o estado de 

espírito do analista no momento da 

análise”. 

As técnicas de análise, quando usadas 

corretamente e utilizando períodos 

consecutivos, permitem que se obtenha 

uma gama de informações sobre a entidade 

a ser analisada. Desta forma, para que o 

relatório final seja satisfatório, é necessária 

a análise de, no mínimo, três períodos 

consecutivos para que o parecer possa 

realmente transparecer uma situação 

fidedigna da entidade, de modo que seus 

usuários, a partir das informações geradas, 

tomem a decisão mais plausível para 

determinada situação. 
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2.2 MODELOS DE PREVISÃO DE FALÊNCIA

Inúmeras técnicas foram desen-

volvidas para criar modelos de previsão de 

falência de empresas. Segundo Mário (2002, 

p. 55):

O histórico de estudos sobre previsão 

de insolvência remonta ao trabalho 

realizado por Fitzpatrick em 1932, o 

qual realizou um levantamento 

aleatório de 19 empresas solventes e 

insolventes, entre 1920 e 1929, 

comparando os índices dos dois 

grupos. Utilizou-se do conceito de 

índices-padrões, que, uma vez 

estabelecidos para o período, foram 

comparados aos índices encontrados 

em cada grupo. Os índices mais 

significativos foram: Patrimônio 

Líquido sobre Passivo e Lucro 

Líquido sobre Patrimônio Líquido.

Contudo, somente a partir da década 

de 1960, com a disseminação de ferramentas 

estatísticas, é que este tema de estudo 

ganhou impulso. Nesse contexto, este artigo 

aborda o estudo de seis autores que 

aplicaram seus indicadores em empresas 

brasileiras no intuito de encontrar parâ-

metros para previsão de insolvências nas 

organizações. São eles: Roberto Elizabetsky 

(1976), Stephen C. Kanitz (1978), Alberto 

Matias (1978) Edward Altman (1979), 

Andrea Maria A. F Minardi e Antônio Zoratto 

Sanvicente (1998). 

2.2.1 MODELO DE ELIZABETSKY

Em 1976, Roberto Elizabetsky 

desenvolveu um modelo matemático para 

decisão de crédito, baseado na análise 

discriminante. Seu objetivo era padronizar o 

processo de decisão e concessão de crédito, 

devido à sua preocupação com a subje-

tividade na aprovação de crédito por parte 

das instituições financeiras. Para isso, 

Elizabetsky utilizou uma amostra de 373 

empresas do ramo de confecções, sendo 99 

classificadas como más e 274 como boas 

(SILVA, 2008). 

O critério para classificação dessas 

empresas, conforme Elizabetsky (1976), 

foram os problemas de liquidez no setor, 

independentemente de ser concordatária, 

falida ou de ter saldado compromissos 

atrasados. Por essa razão, as empresas 

classificadas como más foram aquelas que 

possuíam em seus cadastros protestos, 

hábitos irregulares de pagamentos, em-

presas falidas ou concordatárias, sendo as 

demais classificadas como boas.

Z = 1,93 X  – 0,21 X  + 1,02 X  + 1,33 X  – 1,13 X1 2 3 4 5

Z = Total ou escore de pontos obtidos 
X  = Lucro Líquido / Vendas1

X = Disponível / Imobilizado total 2 

X  = Contas a Receber / Ativo Total  3

X  = Estoques / Ativo Total 4

X  = Passivo Circulante / Ativo Total 5

 onde:
 

Ponto Crítico: 0,5
 

Quadro 1 – Modelo de previsão de insolvência de Elizabetsky

Fonte: Silva, 2008, p. 270.
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Qualquer resultado acima do ponto crítico significa que a empresa é solvente, ou seja, é 

capaz de honrar os compromissos assumidos com base em seus ativos. Em contrapartida, 

valores abaixo indicam insolvência da empresa.

2.2.2 MODELO DE KANITZ 

Stephen C. Kanitz, de acordo com Silva (2008, p.267), “foi pioneiro no uso de análise 

discriminante no Brasil e construiu o chamado termômetro de insolvência”, segundo o qual 

seria possível “prever”, ou, ainda, apontar problemas de insolvência das empresas.

Kanitz (1978, p.3) definiu esse fator de insolvência como “um indicador daquilo que pode 

acontecer em um futuro próximo, caso a empresa não corrija os rumos que está seguindo”. O 

autor enfatiza que é possível detectar sinais de insolvência muito antes que a empresa decrete 

sua falência, bastando, para isso, uma análise minuciosa e rigorosa de seus balanços 

patrimoniais. 

Ainda segundo Kanitz (1978, p.2), “os primeiros sintomas de uma insolvência surgem 

muito antes que ela se concretize”, ou seja, é imprescindível que existam indícios do que está 

para ocorrer, basta saber localizá-los nas demonstrações contábeis. 

FI = 0,05 X  + 1,65 X  + 3,55 X  – 1,06 X  – 0,33 X1 2 3 4 5

FI = Fator de Insolvência 
X  = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 1

X  = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / Exigível Total 2

X  = (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante 3

X  = Ativo Circulante / Passivo Circulante 4

X  = Exigível Total / Patrimônio Líquido 5

 sendo:
 

Quadro 2 – Modelo de previsão de insolvência de Kanitz

Fonte: Silva, 2008, p. 267.

Com base no Quadro 2, Morante 

(2009, p.41) esclarece que: 

A partir dessa equação, se FI assumir 

valores menores que –3, a empresa 

será considerada insolvente. No caso 

de FI entre -3 e 0, a situação da 

empresa é considerada indefinida. 

Para qualquer valor positivo, a 

empresa estará em uma faixa de 

solvência, ou seja, reúne plenas 

condições de, com seus ativos, arcar 

com todos os seus passivos. 

Além disso, Silva (2008) ressalva o fato 

de que o modelo de Kanitz baseia-se na 

liquidez, tendo em vista que três dos cinco 

índices utilizados em seu modelo são índices 

de liquidez: X2 (liquidez geral), X3 (liquidez 

seca) e X4 (liquidez corrente). Dessa forma, 

Kanitz ressalta a importância de os índices 

serem usados conjuntamente, demons-

trando que os modelos têm melhor desem-

penho que os índices isoladamente.
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2.2.3 MODELO DE MATIAS

Conforme Santos (2000, p.117), “em 1978, Matias desenvolveu um modelo discriminante 

utilizando uma amostra composta por 100 empresas, sendo 50 classificadas como solventes e 50 

classificadas como insolventes”. 

Para Matias (1978, p.82-83), “[...] empresas solventes são aquelas que desfrutam de 

crédito amplo pelo sistema bancário, sem restrições ou objeções a financiamentos ou 

empréstimos”, enquanto que “[...] empresas insolventes são aquelas que tiveram processos de 

concordatas, requerida e/ou diferida, e/ou falência decretada”. 

O objetivo de seu trabalho foi desenvolver um modelo matemático que facilitasse a análise 

de pessoas jurídicas nas decisões de concessão de crédito, de modo a aperfeiçoar e agilizar a 

análise de crédito convencional (MATIAS, 1978).

Z = 23,792 X  – 8,260 X  – 8,868 X – 0,764 X  + 0,535 X  + 9,912 X1 2 3 4 5 6

X  = Patrimônio Líquido / Ativo Total1

X  = Financiamentos e empréstimos bancários / Ativo Circulante2

X  = Fornecedores / Ativo Total3

X  = Ativo Circulante / Passivo Circulante4

X  = Lucro Operacional / Lucro Bruto5

X  = Disponível / Ativo Total 6

 sendo:
 

Quadro 3 – Modelo de previsão de insolvência de Matias

Fonte: Silva, 2008, p. 271.

De acordo com Gomes (2003), o ponto 

crítico desse modelo é 0,5, ou seja, empresas 

com índices de solvência superior a 0,5 são 

classificadas como solventes, enquanto 

índices inferiores a 0,5 classificam a empresa 

como insolvente.

2.2.4 MODELO DE ALTMAN

Edward I. Altman, com Tara K. N. 

Baidya e Luiz Manoel Ribeiro Dias,  

professores da PUC-RJ, publicaram, em 

1979, o artigo “Previsão de problemas 

financeiros em empresas” na Revista de 

Administração de Empresas (RAE), de 

jan./mar. de 1979, iniciando seus estudos 

com empresas brasileiras (SILVA, 2008).

Segundo Altman, Baidya e Dias (1979, 

p.17), o trabalho tinha como finalidade 

“desenvolver, testar e analisar um modelo 

quantitativo para classificar e prever pro-

blemas financeiros nas empresas” brasileiras 

da época. 

De acordo com Silva (2008), pri-

meiramente, o estudo teve como base o nível 

de endividamento sobre o Patrimônio
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Líquido de uma amostra de empresas brasileiras, em que foi constatado que este índice teve um 

crescimento médio de 85% para 110,5%, entre os anos de 1970 e 1975. Adicionalmente, foi 

observado que as despesas financeiras tiveram crescimento percentual superior ao do Lucro 

Líquido antes do Imposto de Renda. Baseados nessa informação, os autores observaram que as 

empresas, no geral, vinham se endividando em escala crescente e que as despesas financeiras 

estavam afetando significativamente seus resultados. 

Altman, Baidya e Dias (1979) utilizaram como metodologia a técnica da análise 

discriminante, desenvolvendo seu modelo a partir de 23 empresas com “problemas sérios” (PS) 

e 35 empresas “sem problemas” (NP). A amostra PS teve por base problemas como pedidos 

formais de falência ou concordata, soluções extrajudiciais com intervenção do credor na 

reorganização da empresa, ou também casos em que a empresa encerrou suas atividadessem 

recorrer aos meios legais. Quanto à amostra NP, foram selecionadas empresas privadas 

nacionais de porte equivalente, onde os autores tiveram o cuidado de escolher, em média, duas 

empresas de cada setor equivalente aos das empresas da amostra PS.

Z  = -1,44 + 4,03 X  + 2,25 X  + 0,14 X  + 0,42 X1 2 3 4 5

X  = (AC – PC) / Ativo Total  1

X  = (Não Exigível – Capital aportado pelos acionistas) / Ativo Total¹ 2

X  = Lucros antes dos juros e impostos / Ativo Total 3

X  = PL / Exigível Total (PC + Exigível Longo Prazo) 4

X  = Vendas / Ativo Total  5

 ou
 

Quadro 4 - Modelo de previsão de insolvência de Altman

Fonte: Silva, 2008, p. 268.

Ambos os modelos, Z1 e Z2, segundo 

Silva (2008), apresentam resultados 

análogos, tendo como ponto crítico em zero. 

No modelo Z1, a variável X1 não contribui para 

o seu poder explicativo, além de apresentar 

sinal contrário à lógica e à intuição. Contudo, 

Z2 não inclui a variável X2, em decorrência 

da dificuldade de quantificar os lucros retidos 

com base apenas nos balanços recentes. 

Sendo o ponto crítico em zero, pode-

-se dizer que acima deste valor estão as 

empresas NP, enquanto que abaixo estão 

as empresas PS. Além disso, Altman, 

Baidya e Dias (1979) atentam para outra 

informação verificada em seu modelo: não 

apenas o número de empresas insolventes, 

mas o porte destas também está crescen-

do. Essa tendência pode ser observada e 

constatada ,  no  caso  de  emp resas  

brasileiras, na Varig, Vasp, Fly, Telefônica, 

TransBrasil S.A Linhas Aéreas, entre 

outras.

 sendo:
 

Z  = -1,84 – 0,51X  + 6,32 X  + 0,71 X  + 0,52 X2 1 3 4 5

 ¹(Não Exigível – Capital aportado pelos acionistas) = Reservas + Lucros Acumulados
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2.2.5 MODELO DE MINARDI E SANVICENTE (MODELO M&S)

Outro modelo estatístico de análise discriminante foi o modelo M&S, desenvolvido por 

Minardi e Sanvicente (1998), com a finalidade de identificar quais seriam os índices contábeis 

mais significativos para prever concordatas de empresas brasileiras.

Ao aplicarem o modelo em 82 empresas, sendo 38 concordatárias e 44 não 

concordatárias, dois anos antes da ocorrência da insolvência, Minardi e Sanvicente (1998) 

atingiram uma confiabilidade de 75,1% na aplicação do modelo (média de acertos). Aplicando o 

mesmo modelo um ano antes da ocorrência do evento, o grau de confiabilidade foi de 75,6%, 

média de acertos entre concordatárias e não concordatárias. Com dados referentes há três anos, 

os resultados obtidos foram estatisticamente insignificantes. Com isso, concluíram que o 

modelo perde seu poder preditivo à medida que o período analisado se afasta do evento da 

concordata. 

Quadro 5 – Modelo de previsão de insolvência de Minardi e Sanvicente

Fonte: Santos, 2008, p. 14.

Z = - 0,042 + 2,909 X  – 0,875 X  + 3,636 X  + 0,172 X  + 0,029 X1 2 3 4 5

X  = (Ativo Circulante – Passivo Total) / Ativo Total1

X  = (Patrimônio Líquido – Capital Social) / Ativo Total2

X  = (Lucro Operacional – Despesas Financeiras + Receitas Financeiras) / Ativo Total3

X  = Valor contábil do Patrimônio Líquido / Valor contábil do Exigível Total4

X  = Lucro operacional antes de juros e imposto de renda / Despesas Financeiras 5

 sendo:
 

De acordo com Pinheiro et. al (2007, 

p.92), o ponto crítico do modelo M&S é: 

(1) empresas com índice Z maior que 0 

(zero) são classificadas no grupo de 

empresas cujos perfis indicam a 

perspectiva de continuar em operação; 

(2) empresas com índice Z menor que 

zero são classificadas como tendo 

características semelhantes às 

empresas que experimentaram 

problemas sérios.

Com o uso da análise discriminante, 

os autores (Minardi e Sanvicente, 1998) 

concluíram que os indicadores com maior 

capacidade preditiva foram os índices 

de liquidez, seguidos por indicadores 

de lucros retidos, rentabilidade, endivi-

damento e cobertura de juros, os quais 

aumentaram o poder de previsão do 

modelo.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto à metodologia utilizada, parte-

-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, 

com intuito de relatar os processos referidos 

utilizando como instrumentos a observação e 

a análise de dados com abordagem em 

estudos quantitativos. Segundo Prodanov e 

Freitas (2009, p. 63), nesse tipo de pesquisa 

“os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, 

sem que o pesquisador interfira sobre eles, ou 

seja, os fenômenos do mundo físico e 

humano são estudados, mas não são 

manipulados pelo pesquisador”.

No que tange aos procedimentos 

técnicos, foi utilizada a pesquisa documental, 

em que foram analisados relatórios, 

demonstrações contábeis, publicações e 

fontes estatísticas. A pesquisa documental 

tem o documento como objeto de in-

vestigação. Esses documentos são utilizados 

como fontes de informações e escla-

recimentos que irão explicar determinadas 

questões e servir de prova para outras, de 

acordo com o problema levantado pelo 

pesquisador. 

Conforme Beuren (2006, p.89), 

referente à pesquisa documental, “[...] sua 

notabilidade é justificada no momento em 

que se podem organizar informações que se 

encontram dispersas, conferindo-lhe uma 

nova importância como fonte de consulta”.

Já para a fundamentação prática dos 

dados teóricos, foi realizado um estudo de 

caso baseado na análise dos dados 

econômico-financeiros com ênfase no 

princípio da continuidade das empresas 

analisadas.

Segundo Prodanov e Freitas (2009, 

p.74):

O estudo de caso refere-se ao estudo 

minucioso e profundo de um ou mais 

objetos. Pode permitir novas des-

cobertas de aspectos que não foram 

previstos inicialmente, Restringe-se 

o estudo a um objeto, que pode ser um 

indivíduo, uma família, um grupo, 

um produto, uma empresa, um órgão 

público, uma comunidade ou mesmo 

um país. 

Com isso, o pesquisador tem a opor-

tunidade de verificar in loco os dados a serem 

pesquisados, sendo estes fundamentais para 

a comprovação de sua problemática e 

servindo de base para sua justificativa, aná-

lise e conclusões.

4 ESTUDO DE CASO

A fim de complementar e descrever de 

forma prática os modelos apresentados, 

foram analisadas empresas dos ramos de 

transporte aéreo (Varig), alimentício 

(Parmalat) e varejista (Lojas Renner). A 

escolha se deu pela relevância que as 

empresas Varig e Parmalat tiveram na 

sociedade no período pesquisado, devido aos 

seus pedidos de falência e recuperação, 

respectivamente. Quanto às Lojas Renner, a 

escolha ocorreu por ser uma empresa que, a 

princípio, não se mostrou falimentar 
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pós-período analisado, o que serviu para a 

análise como “estudo de caso de controle”. 

Outro fator foi a facilidade de acesso às 

demonstrações. Por tratar-se de empresas de 

capital aberto, suas demonstrações foram 

obtidas a partir do site da CVM, o que não 

limitou o acesso às informações necessárias. 

Neste sentido, a amostra se deu por disponi-

bilidade e conveniência.

A primeira empresa analisada foi a 

VARIG - Viação Aérea Rio-Grandense, a qual 

passou por uma crise financeira com 

repercussão internacional, sendo a primeira 

empresa de grande porte do país a se 

beneficiar do processo de Recuperação 

Judicial, segundo reportagem da Folha 

Online (2007). O plano de recuperação 

judicial foi aprovado em 2005, sendo que, em 

2009, foi decretado o fim do processo de 

recuperação judicial do grupo VARIG, 

quando foi adquirida pela GOL. Atualmente, 

segundo o site da Gol (2012), a Varig é a 

marca que opera as rotas internacionais mais 

longas da GOL.

O mercado de transporte aéreo no 

Brasil, conforme dados do site G1 (2010), 

teve um crescimento relevante nestes 

últimos períodos, baseado principalmente 

no crescimento socioeconômico do país. Se 

considerados os voos nacionais, o mercado 

conseguiu atingir uma parcela da população 

que não atingia anteriormente. De acordo 

com o G1 (2010), o crescimento não é maior 

em função da infraestrutura defasada dos 

aeroportos e da alta carga tributária:

O crescimento do mercado, porém, 

esbarra em diversos obstáculos que 

têm origem institucional, legal, 

estrutural e operacional. Entre os 

problemas estão aeroportos satu-

rados e com problemas de estrutura. 

O aumento da demanda não foi 

acompanhado por planejamento ade-

quado e adaptação dos terminais (G1, 

2010).

Dando continuidade, foi analisada a 

PARMALAT - Parmalat Brasil S.A Indústria 

de Alimentos, empresa do ramo alimentício e 

de relevância no mercado, a qual sofreu, em 

2003, um rombo bilionário em seu caixa, 

entrando, em 2006, segundo informações da 

CVM, em processo de Recuperação Judicial. 

Esta foi encerrada no ano de 2010, segundo a 

Revista Abril (2010, versão online). No que 

tange ao seu fundador, o site Consultor 

Jurídico - Conjur (2011) traz que, em 

dezembro de 2010, Calisto Tanzi foi con-

denado a 18 anos de prisão pelo Tribunal de 

Parma, na Itália, pela falência fraudulenta da 

empresa. Ainda em 2010, [...] a LBR tornou-

-se licenciada exclusiva para uso da marca 

Parmalat no Brasil, em leites, iogurtes e 

derivados (LBR, 2012).

O mercado alimentício pode ser 

avaliado como ramo de atividade de extrema 

importância na economia mundial. Se 

analisados dados estatísticos, verifica-se um 

crescimento da população mundial, podendo 

chegar a 7 bilhões de habitantes, conforme 

afirma o site G1 (2011), e, consequentemente, 

há uma maior necessidade de alimentos.

A terceira e última empresa foi a 

LOJAS RENNER - Lojas Renner S.A.,
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empresa do setor varejista e de grande valor 

neste mercado, considerada, ao final de abril 

de 2012, a segunda maior rede de lojas de 

departamentos de vestuário do Brasil. Além 

disso, “em maio de 2011 a Companhia 

adquiriu a Camicado Houseware, líder no 

mercado brasileiro de casa e decoração” 

(LOJAS RENNER, 2012).

Outro mercado em plena fase de 

desenvolvimento no Brasil foi o varejista, 

baseado intimamente no crescimento do 

país, pois, pela primeira vez na história, 

houve uma situação de quase pleno emprego, 

já que o desemprego atingiu, em 2011, uma 

parcela de apenas 7% da população nacional, 

fazendo com que a capacidade de consumo 

fosse aumentada consideravelmente, 

fomentando, assim, as redes e empresas de 

varejo (LOJAS RENNER, 2012).

Após apresentação das empresas, far-

se-á uma análise e constatação da confiabili-

dade e eficácia dos modelos de previsão de 

falência descritos no referencial teórico deste 

artigo. Conforme elucidado por Vasconcelos 

(2006), devem ser utilizados métodos que 

proporcionem uma interação adequada com 

as variáveis, objetividade ao estudo do 

problema de insolvência, que seja um 

instrumento de fácil leitura e assimilação e 

que ofereça condições favoráveis para 

aplicação de testes. 

4.1 ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS MODELOS NA VARIG

Para análise da Varig, optou-se, 

inicialmente, por utilizar a análise vertical 

das principais contas e também daquelas 

utilizadas nos cinco modelos de previsão de 

falência contemplados neste artigo, com o 

intuito de complementar o julgamento destes 

modelos: 
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Tabela 1 – AV das contas mais relevantes do BP da VARIG

DESCRIÇÃO DA CONTA 31/12/03 AV

Ativo Total

Ativo Circulante

Disponibilidades

Contas a Receber

Estoques

Ativo Realizável a LP

Dep. em Garantia

Bens Destin. à Venda

Ativo Permanente

Imobilizado

Passivo Total

Passivo Circulante

Emprést. e Financ.

Fornecedores

Salários e Encargos

Passivo Exigível a LP

Emprést. e Financ.

Patrimônio Líquido

Capital Social 

Prejuízos Acum.

308.119 

164.614 

12.268 

25.717 

1.161 

119.533 

34.318 

63.745 

23.972 

20.795 

308.119 

696.058 

50.379 

51.095 

10.656 

307.124 

6.828 

-695.063 

1.938 

-697.001 

Fonte: Elaborado pela autora

31/12/04 AV
 

 31/12/05
 

A fim de dar continuidade à análise`, foram aplicados os cinco modelos nos anos de 2003, 

2004 e 2005, ou seja, nos três últimos períodos de operação da Varig antes do pedido de 

Recuperação Judicial e posterior venda da marca. Neste contexto, segue Tabela comparativa 

dos modelos:

AV
 

100,00%

53,43%

3,98%

8,35%

0,38%

38,79%

11,14%

20,69%

7,78%

6,75%

100,00%

225,91%

16,35%

16,58%

3,46%

99,68%

2,22%

-225,58%

0,63%

-226,21%

123.002

66.303

3.928

10.522

0

41.823

6.155

16.271

14.876

13.318

123.002

407.399

124.051

18.190

37.670

493.455

189.925

-777.852

1.938

-779.790

100,00%

53,90%

3,19%

8,55%

0,00%

34,00%

5,00%

13,23%

12,09%

10,83%

100,00%

331,21%

100,85%

14,79%

30,63%

401,18%

154,41%

-632,39%

1,58%

-633,97%

109.752

83.884

2.002

6.581

0

19.115

4.154

7.122

6.753

6.753

109.752

286.247

1.191

5.047

77.128

684.374

314.848

-860.869

1.938

-862.807

100,00%

76,43%

1,82%

6,00%

0,00%

17,42%

3,78%

6,49%

6,15%

6,15%

100,00%

260,81%

1,09%

4,60%

70,27%

623,56%

286,87%

-784,38%

1,77%

-786,14%
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Tabela 2 – Análise da aplicabilidade e eficácia dos modelos na VARIG

VARIG 2003

Elizabetsky

Situação

Kanitz

Situação

Matias

Situação

Altman Z1

Situação

Altman Z2

Situação

M&S

Situação

Fonte: Elaborado pela autora

2004  2005
 

-3,45

Insolvente

2,27

Solvente

-58,40

Insolvente

-11,69

Insolvente

-5,45

Insolvente

-2,92

Insolvente

-4,19

Insolvente

0,98

Solvente

-167,33

Insolvente

-27,55

Insolvente

-3,97

Insolvente

0,90

Solvente

-5,04

Insolvente

1,25

Solvente

-192,47

Insolvente

-34,66

Insolvente

-5,95

Insolvente

2,73

Solvente

Analisando a Tabela 2, verifica-se que, 

mediante aplicação do modelo de Elizabetsky, 

pode-se considerar a empresa insolvente nos 

três anos analisados, uma vez que seu ponto 

crítico, segundo Elizabetsky (1976), é 0,5, ou 

seja, a Varig encontrava-se sem capacidade de 

pagamento de suas dívidas. 

Ao aplicar o modelo de Kanitz, 

observa-se que a empresa é classificada como 

solvente. De acordo com Morante (2009), para 

a empresa ser considerada solvente pelo mode-

lo de Kanitz, o índice deve ser maior que zero, 

fato ocorrido na Varig. Conforme mencionado 

no embasamento, o modelo de Kanitz faz uso de 

três indicadores de liquidez, atribuindo maior 

peso à liquidez seca, que reduz do Ativo 

Circulante os Estoques; contudo, como a 

empresa situa-se no ramo de serviços, o seu 

estoque se torna irrelevante para o cálculo de 

solvência, segundo verifica-se na Tabela 1, 

demonstrada anteriormente. Com isso, 

pode-se constatar que o modelo de Kanitz 

não é indicado para empresas de serviços, 

mostrando-se ineficaz para análise da Varig.

Já pelo modelo de Matias, pode-se 

considerar a empresa insolvente nos três 

anos analisados, como demonstra a Tabela 2. 

De acordo com Gomes (2003), a empresa é 

considerada insolvente quando o índice 

calculado for inferior a 0,5, ou seja, a Varig 

não possuía uma situação financeira 

saudável. A discrepância de valores 

encontrada nesse modelo em relação aos 

demais se baseia no maior valor dado ao 

indicador que mede a relação entre o 

Patrimônio Líquido e o Ativo Total, tendo em 

vista que o valor encontrado no Patrimônio 

Líquido é negativo, ou seja, a empresa já
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possuía um prejuízo acumulado em seu 

Balanço Patrimonial, conforme se evidencia 

na Tabela 1, quando, ao final do exercício 

social de 2005, os prejuízos acumulados cor-

respondiam a 786,14% em relação ao Ativo 

Total da empresa. 

O modelo de Altman considerou a 

empresa insolvente nos dois métodos utiliza-

dos, Z1 e Z2, uma vez que, segundo Silva 

(2008), para a empresa ser considerada sol-

vente, é necessário que os índices estejam 

acima de zero. Com base na Tabela 1, consta-

ta-se a insolvência da empresa, já que apre-

sentou Prejuízos Acumulados crescentes nos 

três anos analisados, sendo que, ao final de 

2005, estes representavam 786,14% em 

comparação ao Ativo Total. 

Mediante o modelo M&S, pode-se com-

preender a empresa como insolvente no 

primeiro ano e solvente nos dois últimos, 

haja vista que, segundo Pinheiro et. al 

(2007), são consideradas solventes as 

empresas com índices maiores que zero. O 

índice se tornou positivo nos dois últimos 

períodos em razão da variável X2 possuir 

sinal negativo na equação, uma vez que o 

Ativo Total utilizado como denominador no 

cálculo reduziu gradualmente entre o perío-

do analisado. Essa redução resultou em um 

índice menor e que, por consequência do 

sinal na equação, acabou gerando um valor 

maior para a variável X2, conforme se verifi-

ca na Tabela 1. Esse índice positivo está 

baseado principalmente em fortes variações 

na conta de Bens Destinados à Venda, que, no 

ano de 2003, representava 20,69% do Ativo 

Total, restringindo-se para 6,49% em 2005; 

bem como a conta de Depósitos em Garantia, 

que, em 2003, correspondia a 11,14% do 

Ativo Total, reduzindo-se para 3,78% no 

exercício de 2005, constatando, assim, a ine-

ficácia do modelo.

Mediante análise dos modelos e extraí-

das as respectivas ressalvas, como destacado 

nos parágrafos anteriores, pode-se compre-

ender que a empresa encontrava-se insolven-

te nos anos analisados. Da mesma forma, 

entende-se, por meio dos dados obtidos, que 

a empresa não possuía capacidade de honrar 

seus compromissos com base em seus ativos, 

o que fica evidenciado a partir da análise 

vertical, contida na Tabela 1, quando, no ano 

de 2005, o Ativo Circulante representava 

76,43% do Ativo Total contra um Passivo 

Circulante que correspondia a 260,81% do 

Passivo Total, comprovando a incapacidade 

de honrar com seus compromissos a curto 

prazo, além de deixar subentendida a exis-

tência de um Patrimônio Líquido negativo, o 

que é confirmado ao analisar as demonstra-

ções contábeis da empresa. 

4.2 ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS MODELOS NA 

PARMALAT 

Da mesma forma que realizado na 

Varig, buscou-se complementar os resulta-

dos obtidos mediante a utilização da análise 

vertical, importante ferramenta que auxilia 

na evidenciação e compreensão dos resulta-

dos, conforme se verifica na Tabela a seguir:
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Tabela 3 – AV das contas mais relevantes do BP da PARMALAT

DESCRIÇÃO DA CONTA 31/12/06 AV

Ativo Total

Ativo Circulante

Disponibilidades

Clientes

Estoques

Ativo Não Circulante

Ativo Realizável a LP

Ativo Permanente

Imobilizado

Passivo Total

Passivo Circulante

Emprést. e Financ.

Fornecedores

Salários e prov.

Passivo Não Circ.

Passivo Exigível a LP

Patrimônio Líquido

Capital Social

Prejuízos Acumulados

741.004

142.328

1.586

35.331

71.902

598.676

42.110

556.566

556.510

741.004

208.306

18.590

81.639

13.521

478.971

478.971

53.727

868.607

-990.762

Fonte: Elaborado pela autora

31/12/07 AV
 

 31/12/08
 

AV
 

100,00%

19,21%

0,21%

4,77%

9,70%

80,79%

5,68%

75,11%

75,10%

100,00%

28,11%

2,51%

11,02%

1,82%

64,64%

64,64%

7,25%

117,22%

-133,71%

902.465

245.157

14.216

131.575

76.510

657.308

80.379

576.929

576.873

902.465

298.966

32.454

90.685

10.584

584.511

584.511

18.988

868.607

-1.044.616

100%

27,17%

1,58%

14,58%

8,48%

72,83%

8,91%

63,93%

63,92%

100,00%

33,13%

3,60%

10,05%

1,17%

64,77%

64,77%

2,10%

96,25%

-115,75%

766.514

228.872

15.949

87.976

64.302

537.642

164.679

372.963

360.225

766.514

476.856

28.196

117.886

21.577

540.869

540.869

-251.211

973.753

-1.322.210

100%

29,86%

2,08%

11,48%

8,39%

70,14%

21,48%

48,66%

47,00%

100,00%

62,21%

3,68%

15,38%

2,81%

70,56%

70,56%

-32,77%

127,04%

-172,50%

Dando continuidade à análise, foram aplicados os cinco modelos nos anos de 2006 a 

2008, ou seja, os três últimos períodos divulgados pela CVM antes da venda da marca para a 

LBR. Neste contexto, segue Tabela comparativa dos modelos:



47REVISTA DO CRCRS

Tabela 4 – Análise da aplicabilidade e eficácia dos modelos na PARMALAT

PARMALAT 2008

Elizabetsky

Situação

Kanitz

Situação

Matias

Situação

Altman Z1

Situação

Altman Z2

Situação

M&S

Situação

Fonte: Elaborado pela autora

2007  2006
 

-0,95

Insolvente

2,75

Solvente

-10,86

Insolvente

-8,65

Insolvente

-3,47

Insolvente

-2,54

Insolvente

-0,23

Insolvente

-13,80

Insolvente

-1,01

Insolvente

-5,77

Insolvente

-1,65

Insolvente

-1,32

Insolvente

-0,38

Insolvente

-3,40

Insolvente

-0,52

Insolvente

-6,96

Insolvente

-2,88

Insolvente

-2,78

Insolvente

Mediante a Tabela 4, pode-se verificar 

que o modelo de Elizabetsky considerou a 

empresa insolvente nos três períodos anali-

sados, uma vez que seu ponto crítico, confor-

me Elizabetzky (1976), é 0,5. Os resultados 

encontrados foram negativos, baseados 

principalmente, conforme AV demonstrada 

na Tabela 3, nos valores referentes aos Prejuí-

zos Acumulados, que, no último exercício, 

correspondiam a 172,50% do Total do Ativo.

Já o modelo de Kanitz classificou a 

empresa como solvente em 2008 e insolvente 

em 2006 e 2007, uma vez que, segundo 

Morante (2009), valores inferiores a -3 indi-

cam insolvência da empresa; já valores 

positivos indicam sua solvência. Esse valor 

dissonante de solvência é resultado de uma 

variável do cálculo que considera o Patrimô-

nio Líquido, haja vista que este, por estar 

negativo, acabou se somando à equação 

FI = 0,05X1 + 1,65X2 + 3,55X3 – 1,06X4 

– 0,33X5, sendo que X5 representa a relação 

do Exigível Total pelo Patrimônio Líquido da 

empresa.

A relevante redução do Patrimônio 

Líquido no ano de 2008, a qual originou um 

PL negativo, conforme demonstrado na 

Tabela 3, é oriunda, de acordo com relatório 

da Administração obtido a partir do site da 

CVM (2009), do:

[...] aumento de preços da matéria 

prima (leite cru) e a redução dos 

preços dos produtos acabados ocor-

reram em consequência da entrada 

de novos Grupos Empresariais no 

setor lácteo, deprimindo sensivel-

mente as margens. Ainda no ano de 

2008, assistimos à crise de crédito e 

liquidez internacional, que exigiu 

desalavancagem acelerada, obrigan-

do a Companhia a pagar a quase



48  REVISTA DO CRCRS

totalidade de seu crédito bancário à 

época. Essa movimentação foi reali-

zada à custa da venda forçada de 

estoques e de ativos considerados 

menos estratégicos. 

Ao analisar o modelo de Matias, este 

apontou insolvência nos três períodos anali-

sados. Na definição de Matias (1978, p.83), 

“[...] empresas insolventes são aquelas que 

tiveram processos de concordatas, requerida 

e/ou diferida, e/ou falência decretada”. No 

caso da Parmalat, essa encontrava-se em 

Recuperação Judicial. Por apresentar seu 

ponto crítico em 0,5, conforme relata Gomes 

(2003), valores inferiores a 0,5 caracterizam 

insolvência da empresa, o que confirma os 

resultados obtidos. 

O modelo de Altman considerou a 

empresa insolvente tanto para Z1 quanto Z2 

nos três períodos analisados. Para Silva 

(2008), ambos os modelos têm ponto crítico 

em zero, o que comprova a eficácia do modelo 

na previsão de falência das empresas, confor-

me se verifica na Tabela 4.

Analisando o modelo M&S, este classi-

ficou a Companhia como insolvente nos três 

anos analisados, levando-se em consideração 

o ponto crítico em zero, como foi descrito por 

Pinheiro et. al (2007). 

Com base na análise dos modelos e 

desconsiderando-se algumas ressalvas, 

conforme mencionado nos parágrafos 

supracitados, compreende-se que a empresa 

estava insolvente nos períodos avaliados. 

Analisando a Tabela 3, mais precisamente o 

ano de 2008, quando, na análise vertical do 

Balanço Patrimonial da empresa, a conta de 

Ativo Circulante representava 29,86% do 

Ativo Total, contra um Passivo Circulante 

que correspondia a 62,21% do Passivo Total, 

fica evidenciado um Patrimônio Líquido 

negativo para 2008, bem como a incapacida-

de da empresa em honrar com suas 

obrigações neste momento, o que é confirma-

do ao analisar suas demonstrações.

4.3 ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS MODELOS NA 
LOJAS RENNER 

A mesma técnica de análise foi empre-

gada na Lojas Renner, na qual, na intenção de 

elucidar os resultados obtidos nos modelos, 

fez-se uso da análise vertical das contas mais 

relevantes das demonstrações da empresa, 

cujos resultados são expressos a seguir:
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Tabela 5 – AV das contas mais relevantes do BP da LOJAS RENNER

DESCRIÇÃO DA CONTA 31/12/09 AV

Ativo Total

Ativo Circulante 

Caixa e Eq. de Caixa

Contas a Receber

Estoques 

Ativo Não Circulante

Ativo Realizável a LP

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Passivo Total

Passivo Circulante

Obrig. Sociais e Trab.

Fornecedores

Emprést. e Financ.

Passivo Não Circ.

Emprést. e Financ.

Patrimônio Líquido

Capital Social 

Reservas de Lucros

1.921.197

1.428.305

411.370

793.224

203.693

492.892

89.144

63

357.572

46.113

1.921.197

973.334

60.196

268.072

382.417

81.427

35.271

866.436

402.945

308.819

Fonte: Elaborado pela autora

31/12/10 AV
 

 31/12/11
 

AV
 

100,00%

74,34%

21,41%

41,29%

10,60%

25,66%

4,64%

0,00%

18,61%

2,40%

100,00%

50,66%

3,13%

13,95%

19,91%

4,24%

1,84%

45,10%

20,97%

16,07%

2.456.015

1.872.921

683.661

893.748

275.950

583.094

103.451

63

412.603

66.977

2.456.015

977.575

72.108

318.285

279.426

457.132

377.076

1.021.308

408.734

441.615

100,00%

76,26%

27,84%

36,39%

11,24%

23,74%

4,21%

0,00%

16,80%

2,73%

100,00%

39,80%

2,94%

12,96%

11,38%

18,61%

15,35%

41,58%

16,64%

17,98%

2.983.504

2.035.555

578.264

1.022.451

402.748

947.949

143.547

63

599.481

204.858

2.983.504

1.065.575

67.001

429.887

172.159

762.931

666.003

1.154.998

421.683

539.533

100,00%

68,23%

19,38%

34,27%

13,50%

31,77%

4,81%

0,00%

20,09%

6,87%

100,00%

35,72%

2,25%

14,41%

5,77%

25,57%

22,32%

38,71%

14,13%

18,08%

Da mesma forma, utilizando-se os (cinco) modelos de previsão de falência, foram 

analisados os anos de 2009 a 2011, ou seja, a empresa encontra-se em operação e foi escolhida 

pelo fato que, teoricamente, apresenta uma boa situação econômico-financeira. Neste contexto, 

buscou-se analisar na prática esses resultados e verificar a confiabilidade e eficácia dos modelos 

de previsão. Os resultados encontram-se na Tabela a seguir:
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Tabela 6 – Análise da aplicabilidade e eficácia dos modelos na RENNER

RENNER 2011

Elizabetsky

Situação

Kanitz

Situação

Matias

Situação

Altman Z1

Situação

Altman Z2

Situação

M&S

Situação

Fonte: Elaborado pela autora

2010  2009
 

0,19

Insolvente

4,87

Solvente

7,83

Solvente

0,45

Solvente

0,01

Solvente

-0,20

Insolvente

Ao verificar a Tabela 6, nota-se que o 

modelo de Elizabetsky considerou a empresa 

insolvente nos três períodos analisados, uma 

vez que seu ponto crítico, conforme Eliza-

betsky (1976), é 0,5. Os valores encontrados 

têm sua origem em cinco indicadores; contu-

do, o mais relevante da equação é resultado 

da variação do Passivo Circulante pelo Ativo 

Total, sendo assim, por compreender 35,72% 

do Ativo Total, o Passivo Circulante acabou 

definindo a empresa como insolvente, reve-

lando que o modelo de Elizabetsky apresen-

ta-se ineficaz nessas condições.

Mediante análise do modelo de Kanitz, 

pode-se considerar a empresa solvente nos 

três períodos avaliados, levando-se em consi-

deração Morante (2009), segundo o qual, 

para qualquer valor positivo, a empresa é 

considerada solvente. 

O modelo de Matias comprova a sol-

vência da empresa, uma vez que valores 

superiores a 0,5 caracterizam estado de 

solvência, de acordo com Gomes (2003), o 

que confirma os resultados e a confiabilidade 

do modelo. Conforme Matias (1978, p.82), 

“[...] empresas solventes são aquelas que 

desfrutam de crédito amplo pelo sistema 

bancário, sem restrições ou objeções a finan-

ciamentos ou empréstimos”. 

Da mesma forma, o modelo de Altman 

considerou a empresa solvente tanto para Z1 

quanto Z2, tendo em vista que, segundo Silva 

(2008), ambos os modelos possuem ponto 

crítico em zero. Com base na análise realiza-

da, verificam-se a confiabilidade e a eficácia 

deste modelo na previsão de falência da 

empresa.

0,01

Insolvente

5,59

Solvente

8,95

Solvente

0,54

Solvente

0,17

Solvente

0,58

Solvente

-0,03

Insolvente

4,89

Solvente

8,39

Solvente

0,48

Solvente

0,14

Solvente

0,03

Solvente
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Quanto ao modelo M&S, este demonstrou que a Companhia encontrava-se solvente nos 

anos de 2009 e 2010 e insolvente em 2011, baseados no ponto crítico em zero, conforme 

Pinheiro et. al (2007). Ao analisar as demonstrações de 2011, observa-se que essa variação se 

deu em função do aumento das Despesas Financeiras, as quais, em 2009, representavam 0,85% 

das Receitas, passando a 1,47% em 2011, o que acabou por reduzir os índices e, consequente-

mente, torná-la insolvente, como se observa na Tabela a seguir: 

Tabela 7 – AV das contas mais relevantes da DRE da LOJAS RENNER

DESCRIÇÃO DA CONTA
01/01/2009 a
31/12/2009

AV

Receita Líquida

CPV

Resultado Bruto

Desp./Rec.Oper.

Despesas Comerc.

Despesas Adm.

Resultantes Result. Financ. e dos Trib.

Resultado Financeiro

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Result. antes Tributos s/ Lucro

IR e CSLL 

Lucro do Período

Fonte: Elaborado pela autora

AV
 

 01/01/2011 a 
31/12/2011

 

AV
 

2.363.628

-1.084.911

1.278.717

-1.020.475

-554.469

-180.346

258.242

7.617

27.803

-20.186

265.859

-76.270

189.589

100,00%

-45,90%

54,10%

-43,17%

-23,46%

-7,63%

10,93%

0,32%

1,18%

-0,85%

11,25%

-3,23%

8,02%

01/01/2010 a 
31/12/2010

2.751.338

-1.209.459

1.541.879

-1.137.405

-641.702

-211.764

404.474

27.297

43.484

-16.187

431.771

-123.743

308.028

100,00%

-43,96%

56,04%

-41,34%

-23,32%

-7,70%

14,70%

0,99%

1,58%

-0,59%

15,69%

-4,50%

11,20%

3.238.543

-1.396.129

1.842.414

-1.369.781

-775.541

-250.682

472.633

2.760

50.299

-47.539

475.393

-138.486

336.907

100,00%

-43,11%

56,89%

-42,30%

-23,95%

-7,74%

14,59%

0,09%

1,55%

-1,47%

14,68%

-4,28%

10,40%

Essa insolvência é justificada ao se 

analisar o parecer da administração da Lojas 

Renner (2012), conforme segue:

A Companhia apresentou Receita 

Financeira Líquida de R$ 2,8 milhões 

em 2011, ante R$ 27,3 milhões em 

2010. Este resultado é formado por 

receitas financeiras advindas dos 

rendimentos de aplicações de Caixa 

e Equivalente Caixa, assim como 

de despesas financeiras referentes 

à dívida e por algumas despesas 

bancárias. Esta redução significativa 

deve-se ao desembolso de recursos 

para a aquisição da Camicado, bem 

como aos custos com o serviço de 

dívida referentes à nova estrutura de 

capital adotada, com uma maior 

alavancagem financeira durante o 

ano de 2011.

Com base no exposto, verifica-se que, 

embora o modelo apresente insolvência para 

2011, a Companhia apresenta uma situação 

econômico-financeira estável se analisado o 

contexto mercadológico desta, ou seja, a aqui-

sição de uma rede de lojas, revelando que o 

modelo não é convergente com os demais,
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devido à divergência apresentada no período analisado, inviabilizando sua aplicação na análise 

desta amostra.

4.5 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS

Ao término das análises, verificou-se que os modelos de Altman e de Matias apresenta-

ram-se eficazes na constatação da saúde econômico-financeira das empresas, já os modelos de 

Elizabetsky, Kanitz e de Minardi e Sanvicente se demonstraram ineficazes, de acordo com os 

resultados encontrados, os quais estão transcritos na Tabela a seguir:

Tabela 8 – Análise geral dos resultados

PERÍODO* ELIZABETSKY KANITZ MATIAS ALTMAN Z1 ALTMAN Z2 M&S

*Cronologia em ordem crescente 
Fonte: Elaborado pela autora

-3,45

Insolvente

-4,19

Insolvente

-5,04

Insolvente

-0,38

Insolvente

-0,23

Insolvente

-0,95

Insolvente

-0,03

Insolvente

0,01

Insolvente

0,19

Insolvente

Ano 1

Situação

Ano 2

Situação

Ano 3

Situação

Ano 1

Situação

Ano 2

Situação

Ano 3

Situação

Ano 1

Situação

Ano 2

Situação

Ano 3

Situação

2,27

Solvente

0,98

Solvente

1,25

Solvente

-3,40

Insolvente

-13,80

Insolvente

2,75

Solvente

4,89

Solvente

5,59

Solvente

4,87

Solvente

-58,40

Insolvente

-167,33

Insolvente

-192,47

Insolvente

-0,52

Insolvente

-1,01

Insolvente

-10,86

Insolvente

8,39

Solvente

8,95

Solvente

7,83

Solvente

-11,69

Insolvente

-27,55

Insolvente

-34,66

Insolvente

-6,96

Insolvente

-5,77

Insolvente

-8,65

Insolvente

0,48

Solvente

0,54

Solvente

0,45

Solvente

-5,45

Insolvente

-3,97

Insolvente

-5,95

Insolvente

-2,88

Insolvente

-1,65

Insolvente

-3,47

Insolvente

0,14

Solvente

0,17

Solvente

0,01

Solvente

-2,92

Insolvente

0,90

Solvente

2,73

Solvente

-2,78

Insolvente

-1,32

Insolvente

-2,54

Insolvente

0,03

Solvente

0,58

Solvente

-0,20

Insolvente
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Ao analisar a Tabela 8, percebe-se que 

alguns modelos tiveram divergências em 

seus resultados, as quais foram explanadas, 

revelando que os modelos de Matias e de 

Altman ainda podem ser considerados efica-

zes na previsão de falência das empresas, 

servindo de ferramenta auxiliar de grande 

valia para analistas e gestores que necessitam 

de informações precisas e confiáveis, para, a 

partir dos resultados obtidos, tomar a deci-

são mais sensata para a manutenção da 

saúde econômico-financeira das empresas, 

ou, ainda, ações corretivas a fim de atingir 

esse grau de solvência.

Quanto aos modelos de Elizabetsky, 

Kanitz e de Minardi e Sanvicente, estes se 

apresentaram ineficazes, uma vez que, con-

forme verificado na aplicação dos modelos, 

encontram-se com seus coeficientes defasa-

dos, em que se acredita que uma nova ponde-

ração destes os tornaria novamente eficazes 

na previsão de falência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em uma economia altamente competi-

tiva, sobressaem as empresas com melhor 

poder de administração de seus recursos. 

Para isso, a integridade e a fidedignidade das 

demonstrações contábeis, ponderadas esta-

tisticamente com modelos de previsão de 

falência, permitem que a análise destas, bem 

como pareceres e decisões por parte de ana-

listas e gestores sejam os mais apropriados 

para a instituição naquele momento. Dentro 

desse contexto, os modelos de falência devem 

ser utilizados como ferramenta auxiliar na 

previsão de insolvências, pois procuram, por 

meio de variáveis, apresentar indícios de 

descontinuidade da empresa, evitando que 

estas decretem falência.

O objetivo foi atingido, uma vez que, a 

partir da análise de três empresas de diferen-

tes áreas de atuação (serviços, alimentício e 

varejista), aplicadas à análise de cinco mode-

los de previsão de falência, pode-se verificar 

que dois deles mostraram-se eficazes na 

constatação da saúde econômico-financeira 

destas. Quanto aos modelos que se apresen-

taram ineficazes, constatou-se que estes não 

levaram em conta o fator tempo, tendo em 

vista que não houve novas ponderações de 

coeficientes dos indicadores utilizados.

No que concerne aos resultados 

obtidos, constatou-se que o modelo de Eli-

zabetsky considerou as três empresas ana-

lisadas (Varig, Parmalat e Lojas Renner) 

insolventes nos três anos avaliados, apresen-

tando debilidades na classificação da Lojas 

Renner, visto que esta se encontra em 

condições financeiras favoráveis. Devido à 

ausência de novas ponderações de coeficien-

tes dos indicadores utilizados, verificou-se 

que este modelo apresenta-se ineficaz na 

previsão de falência de empresas, levando-se 

em consideração também as alterações de 

estrutura e mensuração de algumas contas, 

procedentes a partir da Lei 11.638/07, bem 

como as determinações previstas pela CVM, 

pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e 

pelos vários Pronunciamentos Técnicos 

desenvolvidos desde então.
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Já o modelo de Kanitz, em um contexto 

geral, apresentou-se ineficaz, pois, ao aplicá-

-lo nas demonstrações da Varig, este 

apontava a empresa como solvente. Con-

tudo, conforme elucidado, este modelo 

atribui maior peso à liquidez seca (que reduz 

do ativo circulante os estoques, praticamen-

te inexistentes em empresas de serviços), 

tornando-se irrelevante para o cálculo da 

solvência, deduzindo-se, a partir desta 

constatação, que o modelo não é aplicável a 

empresas deste setor. Quanto à divergência 

apontada no exercício de 2008 da Parmalat, 

em que considerou a empresa solvente, o 

resultado justifica-se pela variável (negativa) 

do modelo que considera o Patrimônio 

Líquido, sendo que este, por estar negativo 

em 2008, acabou se somando à fórmula. 

Com base nestes resultados, reforça-se a 

importância de uma nova ponderação dos 

coeficientes dos indicadores utilizados no 

modelo, tornando-o novamente eficaz. 

Os modelos de Matias e de Altman 

apresentaram um percentual de 100% de 

acertos, classificando como insolventes as 

empresas com dificuldades financeiras e 

como solventes aquelas em situação 

financeira favorável, demonstrando-se 

eficazes e confiáveis na constatação da saúde 

econômico-financeira das empresas.

Mediante o modelo M&S, pode-se 

compreender a empresa Varig como 

insolvente no primeiro ano e solvente nos 

dois últimos. A solvência é devido à variável 

X2 que, por apresentar sinal negativo na 

equação, aliada à diminuição gradativa do 

Patrimônio Líquido e do Ativo Total, tornou 

a empresa a cada período mais insolvente, 

apresentando uma “falsa solvência” nos 

períodos de 2004 e 2005. No entanto, ao 

analisar as demonstrações da empresa, fica 

evidenciada em seu Balanço Patrimonial a 

má situação financeira em que a Companhia 

se encontrava, com seu Passivo Circulante 

excedendo seu Ativo Circulante em R$ 

202.363 mil ao final do exercício social de 

2005, onde seu Passivo a descoberto 

(Patrimônio Líquido negativo) era de R$ 

860.869 mil, revelando a ineficácia do 

modelo. 

Quanto à análise da Lojas Renner, na 

qual o modelo apresentou solvência para os 

exercícios de 2009 e 2010 e insolvência para 

2011, a divergência do último exercício, 

conforme já explicado, refere-se à compra da 

Camicado, quando a empresa teve um 

acréscimo em suas despesas financeiras e 

estoques, agindo indiretamente no Ativo 

Circulante da empresa, contas essas que 

fazem parte das variáveis X1 e X5 do modelo. 

Com base no exposto, pode-se afirmar que a 

empresa possui boa situação financeira e que 

o modelo foi ineficaz na verificação desta. 

Ao término do estudo de caso, fazendo 

uma análise geral dos modelos, constatou-se 

que dois modelos se destacaram perante os 

cinco avaliados, sendo eles: Matias e Altman. 

Ambos classificaram corretamente as 

empresas nos três períodos analisados, 

revelando-se eficazes, uma vez que 

refletiram, de forma fidedigna, as situações 

das empresas naquele momento, compro-

vando-se confiáveis na demonstração da 

condição econômico-financeira destas.
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Quanto às limitações apresentadas 

pelos modelos, deve-se levar em considera-

ção o tamanho da amostra (três empresas 

analisadas) e a variável tempo (a época), 

uma vez que os modelos desenvolvidos a 

partir do uso da análise discriminante têm 

sua precisão mantida em função da amostra 

utilizada. Uma empresa da década de 1970 

apresentava a mesma estrutura que apresen-

ta nos dias atuais? Com o decorrer do tempo, 

tanto as variáveis quanto seus pesos relativos 

sofrem alterações. As variáveis que, segundo 

a análise discriminante, são as que melhor 

classificam sob determinada conjuntura 

econômica podem não ser em outras 

situações. Modelos classificados como 

eficazes e confiáveis não podem ser 

utilizados como ferramenta única de análise, 

ou, então, substituir o julgamento de um 

analista. Estes devem servir de ferramenta 

auxiliar na análise da situação econômico-

-financeira da empresa. 

Em face do que foi apresentado, 

conclui-se que a análise das demonstrações 

contábeis é um procedimento imprescindí-

vel às empresas, pois é a partir desta que se 

obtêm informações referentes à sua situação 

econômico-financeira. Além disso, o uso da 

análise discriminante de previsão de 

insolvência é uma das técnicas mais 

utilizadas para mensurar riscos às empresas, 

permitindo que sejam classificadas como 

solventes ou insolventes, e, a partir de tal 

processo, prever falências e agir di-

retamente no problema que está causando 

a insolvência, o que, a longo prazo, pode se 

tornar um diferencial competitivo à em-

presa, quando esta torna-se capaz de 

diminuir significativamente a inadimplência 

de seus clientes e alavancar suas vendas ou 

serviços.
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 XV CONVENÇÃO DE 
CONTABILIDADE DO 
RIO GRANDE DO SUL

 26 a 28 de agosto de 2015 - 
Bento Gonçalves-RS

TRABALHOS

Prezados (as) Colegas:

 Nesta edição da Convenção de Contabilidade, a Comissão 

Organizadora  disponibiliza espaços diferenciados para a apresentação de 

trabalhos, em duas categorias: Trabalhos CIENTÍFICOS e Trabalhos TÉCNICOS.

 Os trabalhos CIENTÍFICOS se caracterizam por serem, decorrentes 

de pesquisa científica na área de Contabilidade, deve ser estruturado com 

base em metodologia própria e aplicável à área das ciências sociais e 

exatas.

 Por suas características, serão avaliados pelo Comitê Científico, 

composto, inclusive, por doutores na área contábil. 

 Os trabalhos TÉCNICOS se caracterizam por serem trabalhos 

resultantes de estudos que buscam solucionar e propor novas alternativas 

para a Contabilidade nas suas mais diversas áreas de atuação.

 Serão avaliados por um Comitê Técnico, composto por profis-

sionais conceituados da área contábil.

Consulte os regulamentos que seguem e participe!
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REGULAMENTO

TRABALHOS CIENTÍFICOS

Art. 1º Somente serão aceitos tra-

balhos que se enquadrem nas áreas temáticas 

definidas ao final deste regulamento.

Parágrafo único. O correto en-

quadramento do trabalho na área temática 

é de inteira responsabilidade do(s) 

autor(es), sob pena de eliminação em 

havendo erro.

Art. 2º É permitida submissão de 

trabalho por:

profissional da Contabilidade como 

autor ou que tenha elaborado trabalho 

em conjunto com autores de outras 

áreas do conhecimento;

mestrandos, mestres, doutores e 

doutorandos em Contabilidade;

profissional da Contabilidade como 

autor e estudantes de Ciências Con-

tábeis como coautores;

profissionais e pesquisadores ligados 

ao ensino e à pesquisa na área contábil.

§1º A cada profissional, entendido 

como aquele com registro ativo em Conselho 

Regional de Contabilidade, será permitida a 

submissão de no máximo três (3) trabalhos, 

seja como autor ou coautor.

§2º Cada trabalho poderá ter no máximo 

quatro (4) autores (incluídos os coautores).

§3º Os integrantes do Comitê Cien-

tífico não podem submeter trabalho à XV 

Convenção de Contabilidade do RS.

Art. 3º Os trabalhos devem ser 

submetidos, exclusivamente, pela Internet no 

site: www.crcrs.org.br, até às 23h59min (horá-

rio de brasília) do dia 1º de junho de 2015. 

§1º Os trabalhos devem ser enviados 

da seguinte forma:

Arquivo do Trabalho: Trabalho 

completo, conforme estabelecido no 

Art. 6º deste regulamento, SEM 

QUALQUER IDENTIFICAÇÃO 

DOS AUTORES e SEM QUAL-

QUER PROPRIEDADE DE IDEN-

TIFICAÇÃO NO ARQUIVO;

Resumo Expandido: Para a sub-

missão é necessário enviar via sistema 

um RESUMO EXPANDIDO, que 

tenha no máximo 1.750 caracteres. 

Este resumo deve conter objeti-

vos do trabalho, metodologia utilizada 

e principais resultados alcançados. 

Se possível, neste resumo deve constar 

a base teórica principal que deu 

sustentação ao estudo; e 

Cadastro de autores: Os autores 

dos trabalhos serão informados 

diretamente no sistema, devendo, 

portanto, ser cadastrados antes ou no 

momento da submissão.

Observação 1: O resumo expandido 

pode ser o resumo do próprio trabalho, 

desde que contenha o que requer o 

item 3, deste parágrafo.

Observação 2: Aconselha-se o 

cadastro prévio de todos os autores 

para que não haja problemas no 

momento da submissão.

§2º Os resultados das avaliações serão 

publicados no site do CRCRS até o dia 06-

07-2015.

a) 

I 

II 

b) 

c) 

d) 

III 
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Art. 4º É imprescindível que os 

trabalhos submetidos sejam inéditos e 

redigidos em língua portuguesa.

Art. 5º Os trabalhos não podem, sob 

hipótese alguma, possuir qualquer tipo de 

identificação de autoria. Assim, devem ser 

removidas do arquivo, todas a propriedades 

de identificação que são automaticamente 

geradas pelos editores de textos.

Art. 6º O trabalho deve conter:

título, resumo, palavras-chave, área 

temática, na primeira página;

introdução, desenvolvimento do tema 

(fundamentação teórica, metodologia 

e resultados), conclusões e referên-

cias, nas páginas seguintes.

Art. 7º O trabalho deve obedecer 

todas as condições descritas a seguir:

editor de textos – formato doc.;

número de páginas – mínimo 10 (dez) 

e máximo de 15 (quinze);

configuração das páginas – margens: 

superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 

3cm; direita 2 cm;

tamanho do papel – A4 (largura 21 cm; 

altura 29,7 cm);

fonte – Times New Roman, tamanho 12;

formato do parágrafo – recuo especial: 

primeira linha 1,25 cm;

espaçamento entrelinhas – simples;

figuras, tabelas e gráficos, tamanho – 

Fonte Times New Roman 10;

orientação geral – Normas ABNT;

tamanho do resumo – mínimo de 

1.150 caracteres (aproximadamente 10 

linhas) e máximo de 1.750 caracteres 

(aproximadamente 15 linhas); 

As páginas devem estar numeradas, na 

margem superior, à direita.

Art. 8º Os trabalhos selecionados 

serão apresentados em Sessão Interati-

va na XV Convenção de Contabilidade do 

RS, e devem ser apresentados exclusiva-

mente pelo autor ou coautor(es). A 

programação das Sessões Interativas será 

divulgada oportunamente no site da XV 

Convenção.

§1º O(s) apresentador(es) do trabalho 

deve(m) estar, obrigatoriamente, inscrito(s) 

no evento.

§2º Se o(s) apresentador(es) não 

estiver(em) presente(s) no horário e local 

indicados para a exposição, o trabalho não 

será apresentado nem discutido no evento.

§3º O autor e coautor(es) que 

tiver(em) seu(s) trabalho(s) selecionado(s) 

para apresentação durante a XV Convenção 

de Contabilidade do RS será(ão) responsá-

vel(eis) pelos gastos necessários à sua 

inscrição e ao seu comparecimento ao 

evento.

Art. 9º Ao enviar os trabalhos, o autor 

e coautor(es) autoriza(m) a reprodução, 

publicação e divulgação destes nos anais da 

Convenção e em outros meios de divulgação 

do CRCRS, sem qualquer remuneração ou 

retribuição.

Art. 10 Os trabalhos selecionados 

pelo Comitê Científico serão reproduzidos 

nos anais e entregues aos participantes do 

evento, em mídia eletrônica.

Parágrafo único. Somente consta-

rão dos anais os trabalhos que tiverem pelo

I

II

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI
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menos um dos autores inscritos no evento até 

a data limite de 10 de julho de 2015.

Art. 11 O autor e coautor(es) dos 

trabalhos apresentados nas Sessões Interati-

vas receberão certificados assinados pelo 

Presidente da Comissão Organizadora e pelo 

Coordenador do Comitê Científico da XV 

Convenção de Contabilidade do RS, 

conforme segue:

I – de apresentação do trabalho;

II – de autoria do trabalho.

Art. 12 A Academia de Ciências 

Contábeis do Rio Grande do Sul - ACCRGS e 

o Comitê Científico da Convenção concede-

rão CERTIFICADO DE MÉRITO ao melhor 

trabalho de cada área temática.

Parágrafo único. Serão excluídos da 

premiação os trabalhos não apresentados 

durante o evento.

ÁREAS TEMÁTICAS

ÁREA 1 – CONTABILIDADE 

H A R M O N I Z A D A  A S  N O R M A S  

INTERNACIONAIS

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos como:

Ÿ convergência de normas contábeis 

no mundo;

Ÿ impactos da migração de padrão 

local para o International Finan-

cial Reporting Standards (IFRS);

Ÿ processo de emissão de pronun-

ciamentos contábeis;

Ÿ diferenças contábeis entre países;

Ÿ estudos específicos de padrões 

contábeis em um país;

Ÿ comparações de padrões contábeis 

entre países;

Ÿ efeitos dos padrões contábeis no 

resultado de empresas transnacio-

nais e multinacionais; e

Ÿ estudos em empresas listadas em 

outros países.

ÁREA 2 – CONTABILIDADE 

PARA USUÁRIOS EXTERNOS

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos como:

Ÿ usos e usuários da contabilidade 

financeira;

Ÿ demonstrações contábeis;

Ÿ análise das demonstrações con-

tábeis;

Ÿ modelos de credit scoring baseados 

em variáveis contábeis;

Ÿ finanças corporativas (estrutura de 

capital, custo de capital, fusões e 

aquisições, gestão e avaliação de 

investimentos, finanças comporta-

mentais, etc.);

Ÿ consequências econômicas de evi-

denciação (disclosure);

Ÿ estudos de value relevance; e

Ÿ reconhecimento de efeitos inflacio-

nários no patrimônio e resultado 

das empresas.
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ÁREA 3 – AUDITORIA E PERÍCIA

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos 

como:

Ÿ auditoria interna e externa (inde-

pendência, amostragem, controles 

e outros);

Ÿ rodízio voluntário e compulsório da 

empresa de auditoria;

Ÿ auditoria e a Lei Sarbanes-Oxley;

Ÿ convergência de normas interna-

cionais de auditoria e suas conse-

quências;

Ÿ responsabilidade do auditor na 

detecção de fraudes e erros;

Ÿ educação profissional continuada 

do auditor independente;

Ÿ perícia contábil;

Ÿ responsabilidade penal e civil do 

perito-contador;

Ÿ mediação e arbitragem;

Ÿ educação profissional continuada 

do perito-contador.

ÁREA 4 – CONTABILIDADE 

GOVERNAMENTAL E DO TERCEIRO 

SETOR

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos como:

Ÿ contabilidade governamental na 

gestão de recursos públicos;

Ÿ Lei de Responsabilidade Fiscal;

Ÿ sistemas de administração financei-

ra e a contabilidade governamental;

Ÿ desempenho do setor público;

Ÿ controladoria na gestão pública;

Ÿ auditoria pública;

Ÿ convergência das normas inter-

nacionais de contabilidade pública;

Ÿ divulgação de informações à sociedade;

Ÿ contabilidade de entidades do ter-

ceiro setor; e

Ÿ prestação de contas em entidades 

do terceiro setor.

ÁREA 5 – GOVERNANÇA COR-

PORATIVA

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos como:

Ÿ questões centrais da governança 

corporativa;

Ÿ a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e o 

impacto na Contabilidade, nos con-

troles internos e na gestão de 

riscos;

Ÿ a difusão mundial da governança 

corporativa;

Ÿ evidências empíricas de meca-

nismos de governança corporativa;

Ÿ órgãos e agentes da governança cor-

porativa;

Ÿ modelos de governança corporativa;

Ÿ a governança corporativa no Brasil;

Ÿ governança corporativa e a orienta-

ção para os objetivos estratégicos 

da organização;

Ÿ a governança corporativa e a avalia-

ção, controle e minimização de 

riscos.
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ÁREA 6 – ÉTICA E RESPON-

SABILIDADE SOCIAL

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos como:

Ÿ gestão ambiental;

Ÿ contabilidade ambiental;

Ÿ aspectos contábeis e comerciais de 

créditos de carbono;

Ÿ gestão da responsabilidade social 

corporativa;

Ÿ balanço social;

Ÿ Demonstração do Valor Adi-

cionado;

Ÿ indicadores sociais e ambientais;

Ÿ responsabilidade cultural;

Ÿ responsabilidade social do profis-

sional da Contabilidade; e 

Ÿ ética do profissional da Contabi-

lidade.

ÁREA 7 –EDUCAÇÃO E PESQUI-

SA EM CONTABILIDADE

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos 

como:

Ÿ evolução da pesquisa em Conta-

bilidade;

Ÿ investigação e discussão e meto-

dologias, modelos, métodos, téc-

nicas e instrumentos de ensino-

-aprendizagem;

Ÿ estruturas curriculares;

Ÿ processo de ensino-aprendizagem;

Ÿ avaliações de curso e institucional;

Ÿ avaliações de ensino-aprendizagem 

– aluno e professor;

Ÿ processo de construção de traba-

lhos científicos;

Ÿ análises crítico-metodológicas da 

produção científica; e

Ÿ o ensino da Contabilidade em cená-

rio de mudanças.

ÁREA 8 – CONTABILIDADE GE-

RENCIAL

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos como:

Ÿ planejamento estratégico e ope-

racional;

Ÿ sistema orçamentário;

Ÿ controle de gestão;

Ÿ controles internos para minimi-

zação de riscos de gestão;

Ÿ relação de conflitos no plane-

jamento e controle (teoria da 

agência);

Ÿ plano de incentivos aos empre-

gados e gestores;

Ÿ coordenação entre organizações 

(outsourcing, franquias, contratos 

de longo prazo, alianças e redes);

Ÿ controladoria e sistemas de apoio à 

decisão; e

Ÿ interdisciplinaridade da contabili-

dade gerencial.

ÁREA 9 – CONTABILIDADE TRI-

BUTÁRIA

Pesquisas relacionadas a essa área 

temática, com abordagem de assuntos como:

Ÿ planejamento tributário;

Ÿ reforma tributária;
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Ÿ regimes de tributação;

Ÿ carga tributária;

Ÿ recuperação de tributos na expor-

tação e importação;

Ÿ contabilidade fiscal;

Ÿ incentivos fiscais;

Ÿ fraudes tributárias;

Ÿ elisão e evasão fiscal; e

Ÿ estudos específicos de tributação 

em um país e entre os países.

REGULAMENTO

TRABALHOS TÉCNICOS

Art. 1º É permitida submissão de 

trabalho por:

profissional da Contabilidade como 

autor ou que tenha elaborado trabalho 

em conjunto com autores de outras 

áreas do conhecimento;

mestrandos, mestres, doutores e 

doutorandos em Contabilidade;

profissional da Contabilidade como 

autor e estudantes de Ciências Con-

tábeis como coautores.

§1º A cada profissional, entendido 

como aquele com registro ativo em Conselho 

Regional de Contabilidade, será permitida a 

submissão de no máximo três (3) trabalhos, 

seja como autor ou coautor.

§2º Cada trabalho poderá ter no 

máximo quatro (4) autores (incluídos os 

coautores).

§3º Os integrantes do Comitê Técnico 

não podem submeter trabalho à XV Conven-

ção de Contabilidade do RS.

Art. 2º Os trabalhos devem ser 

submetidos, exclusivamente, pelo e-mail 

trabalhoconvencao@crcrs.org.br, até às 

23h59min (horário de Brasília) do dia 1º de 

junho de 2015.

Art. 3º É imprescindível que os 

trabalhos submetidos sejam inéditos e 

redigidos em língua portuguesa.

Art. 4º O trabalho não pode, sob 

hipótese alguma, possuir qualquer tipo de 

identificação.

Art. 5º As normas para apresentação 

dos trabalhos são as seguintes:

editor de textos – formato doc.;

número de páginas – mínimo 10 (dez) 

e máximo de 20 (vinte), excluída a 

capa e incluídos o resumo, a conclusão 

e a bibliografia;

configuração das páginas – margens: 

superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 

3cm; direita 2 cm;

tamanho do papel – A4 (largura 21 cm; 

altura 29,7 cm);

fonte – Times New Roman, tamanho 

12;

formato do parágrafo – recuo especial: 

primeira linha 1,25 cm;

espaçamento entre linhas – simples;

figuras, tabelas e gráficos, tamanho – 

Fonte Times New Roman 10;

orientação geral – Normas ABNT;

o trabalho deve ser precedido de um 

resumo com aproximadamente 10 

linhas e, no máximo, 15 linhas.

a)

b)

c)
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Art. 6º A identificação do(s) autor(es) 

deverá(ão) vir em arquivo separado sob o 

nome identificação.doc, no mesmo e-mail, 

contendo:

nome(s) do(s) autor(es), categoria 

profissional e nº de registro em CRC;

título do trabalho;

endereço completo, fone comercial e 

celular, e e-mail para contato.

currículo resumido do(s) autor(es).

foto digital com boa resolução (jpg.).

Art. 7º Dos trabalhos selecionados, 12 

serão apresentados na XV Convenção de 

Contabilidade do RS, e devem ser apresenta-

dos exclusivamente pelo autor ou coautor(es). 

A programação das apresentações será 

divulgada oportunamente no site da XV 

Convenção.

§1º O(s) apresentador(es) do trabalho 

deve(m) estar, obrigatoriamente, inscrito(s) 

no evento.

§2º Se o(s) apresentador(es) não 

estiver(em) presente(s) no horário e local 

indicados para a exposição, o trabalho 

não será apresentado nem discutido no 

evento.

§3º O autor e coautor(es) que 

tiver(em) seu(s) trabalho(s) selecionado(s) 

para apresentação durante a XV Convenção 

de Contabilidade do RS será(ão) responsá-

vel(eis) pelos gastos necessários à sua 

inscrição e ao seu comparecimento ao 

evento.

Art. 8º Ao enviar os trabalhos, o autor 

e coautor(es) autoriza(m) a reprodução, 

publicação e divulgação destes nos anais da 

Convenção e em outros meios de divulgação 

do CRCRS, sem qualquer remuneração ou 

retribuição.

Art. 9º Os trabalhos selecionados 

(apresentados ou não) pelo Comitê Técnico 

serão reproduzidos nos anais e entregues 

aos participantes do evento, em mídia 

eletrônica.

Parágrafo único. Somente cons-

tarão dos anais os trabalhos que tiverem pelo 

menos um dos autores inscritos no evento 

até a data limite de 10 de julho de 2015.

Art. 10 O autor e coautor(es) dos 

trabalhos apresentados receberão certifica-

dos assinados pelo Presidente da Comissão 

Organizadora e pelo Coordenador do Comitê 

Científico da XV Convenção de Contabilida-

de do RS, conforme segue:

I – de apresentação do trabalho;

II – de autoria do trabalho.

Art. 15 A Academia de Ciências Con-

tábeis do Rio Grande do Sul - ACCRGS con-

cederá CERTIFICADO DE MÉRITO aos três 

melhores trabalhos técnicos apresentados.

Parágrafo único. Serão excluídos da 

premiação os trabalhos não apresentados 

durante o evento.
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 Revista do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul é 

uma publicação, editada pelo CRCRS, na 
forma impressa de 1972 a 2009 e, a partir de 
2010, na forma eletrônica. 

Podem encaminhar artigos para a 
Revista profissionais da Contabilidade 
devidamente registrados em CRC. Serão 
igualmente publicados artigos em língua 
espanhola, elaborados por profissionais de 
outros países. Serão também aceitos artigos 
de acadêmicos de Ciências Contábeis, desde 
que sejam orientados ou de coautoria por 
professor devidamente registrado em 
Conselho de Contabilidade. A reprodução do 
conteúdo de artigos divulgados na Revista 

do Conselho Regional de Contabilidade do 
Rio Grande do Sul, em parte ou na sua íntegra, 
é permitida, desde que citada a fonte. Os  
conceitos emitidos nos artigos são de inteira 
responsabilidade de seus autores. Ao enviar o 
artigo, o(s) autor(es) automaticamente 
autoriza(m) o CRCRS a publicá-lo em suas 
publicações/edições.

Não haverá remuneração ou 
contraprestação de qualquer tipo aos autores, 
por artigo(s) publicado(s) nesta Revista. Como 
parte do processo de submissão, os autores 
devem verificar a conformidade em relação a 
todos os itens listados a seguir. Se não 
estiverem de acordo com as normas serão 
devolvidos aos autores.

A

Normas para
submissão de artigos

Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul
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1.  O artigo submetido deve ser inédito, ou seja, 
não pode ter sido enviado ou publicado em 
outro periódico. Consideram-se inéditos os 
trabalhos publicados em anais de eventos 
científicos, como congressos, convenções, 
seminários, simpósios.

2.  O artigo deverá versar sobre a Ciência ou 
Profissão Contábil e poderá ser elaborado por 
mais de um profissional da Contabilidade, 
com registro em CRC, limitado a um máximo 
de quatro autores.

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode estar 
identificado, seja no corpo do original ou em 
propriedades do arquivo.

4.  A formatação do texto deve seguir o tamanho 
A4 (29,7cm x 21cm), com 3 cm de margens 
superior e esquerda, e 2 cm de margens 
inferior e direita.

5.  O texto deve ser enviado em Word.

6.  A fonte utilizada no texto deve ser Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento simples e 
alinhamento justificado.

7.  O artigo deve ter entre 3.800 e 9.000 palavras, 
incluindo quadros, tabelas, ilustrações, notas, 
referências bibliográficas.

8.  O título, o resumo e as palavras-chave devem 
ser enviados em português e inglês, 
integrando o artigo. O resumo deve ter entre 
120 e 250 palavras, seguido de três a seis 
palavras-chave.

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros e 
tabelas, devem ser elaboradas segundo a 

norma da ABNT (NBR 14724), sempre em 
preto e branco, juntamente com legendas, 
créditos e fonte. Caso haja ilustrações 
importadas de outros programas, como Excel 
e Power Point, enviar também o arquivo de 
origem.

10. Evitar expressões como id., ibid., op. cit., loc. cit. 
e assemelhadas, ou notas de referência e de 
rodapé; sendo admitidas notas no final do 
texto.

11. Para citações diretas com mais de três linhas, 
utilizar recuo de 4 cm da margem esquerda, 
espaço simples e fonte 10.

12. Para citações dentro do texto deve ser 
utilizado o formato autor/data, por exemplo: 
Beulke e Bertó (2008, p. 78); se entre 
parênteses, apresentar como segue: (BEULKE; 
BERTÓ, 2008, p. 78).

13. As referências bibliográficas devem ser 
apresentadas em ordem alfabética, de acordo 
com as normas da ABNT (NBR-6023). 

Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-
mail, com dois arquivos anexados na mesma 
mensagem: um com o trabalho em si e outro com 
a folha de identificação, na qual deve constar o 
título do trabalho, nome completo do(s) 
autor(es), n° de registro em CRC, endereço 
completo, telefone, fax, e-mail e breve currículo 
(máximo de 10 linhas).

Os trabalhos a serem submetidos ao Corpo 
Editorial devem ser encaminhados ao e- mail 
editoria@crcrs.org.br. A avaliação ocorrerá sem 
qualquer identificação dos autores dos artigos, 
visando a garantir a completa isenção nesse 
processo.
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