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RESUMO 

O presente trabalho dispõe sobre análise financeira e econômica de uma empresa do setor de 

eletrodomésticos, através dos indicadores financeiro-econômicos. O objetivo do estudo é 

analisar os indicadores econômico-financeiros de uma empresa de eletrodomésticos da 

BM&FBovespa após a redução do IPI, tendo em vista a hipótese de que possa ter ocorrido 

uma melhora na avaliação da empresa em decorrência da alavancagem de vendas (MELLO, 

2010). Esta pesquisa explora aspectos relacionados à análise de balanços sob as óticas 

Tradicional e Dinâmica e percebeu-se que a empresa de forma geral melhorou nos indicadores 

de estrutura de capital e liquidez, no entanto, no que se refere aos indicadores de 

rentabilidade, não foi possível evidenciar tendências ou evidências positivas sobre a análise, 

possivelmente em decorrência da alta dos custos das matérias-primas e pelo menor número de 

compensações fiscais nas operações no país. Ao aplicar o modelo Fleuriet, verificou-se que a 

empresa saiu de uma situação de alto risco em 2011 para uma situação mais sólida, 

corroborando com a ideia proposta na pesquisa. Apesar de dar ênfase aos reflexos causados 

pela redução do IPI, percebe-se que os resultados apresentados não demonstrem com exatidão 

se tais dados tiveram relação direta com o incentivo do governo. Desta forma, sugere-se para 

pesquisas futuras que sejam incorporadas outras variáveis macroeconômicas que possam se 

relacionar com o objeto de estudo. Também foi possível perceber também que a Análise 

Dinâmica traz elementos mais relevantes na avaliação da liquidez, pois considera a 

segregação das fontes e aplicações operacionais das financeiras. 

 

Palavras-Chave: Análise dos indicadores econômico-financeiros.Redução do IPI para o setor 

de eletrodomésticos. Rentabilidade. Modelo Fleuriet. 

 

Área Temática: Governança Corporativa e Contabilidade 

 

1 Introdução 

A grande concorrência que as companhias enfrentam, juntamente com um consumidor 

cada vez mais exigente, leva algumas empresas a inovar e aprimorar cada vez mais os seus 

produtos, sendo que, nem sempre essas medidas são capazes de projetar a empresa em um 

lugar de destaque no mercado.  

Pensando assim, verifica-se que além da inovação, criação do mix de produtos e 

aprimoramento dos mesmos, com mão-de-obra qualificada, boas instalações e maquinário 

atualizado, políticas internas bem desenvolvidas, uma visão bem definida e metas bem 

traçadas, é também de suma importância a participação de agentes de fora da entidade, como 

fornecedores, representantes de venda, uma boa imagem perante a sociedade. 

Adicionalmente, a participação do Governo através de políticas fiscais de 

desenvolvimento econômico é de grande importância, uma vez que, a excessiva carga 

tributária prejudica o crescimento econômico (GIAMBIAGI, 2008; PEREIRA e FERREIRA, 

2010) tendo em vista que o aumento dos preços diminui o consumo causando redução de 

oferta de empregos o que prejudica o crescimento econômico do país. 

Desta forma, alguns estudos têm constatado o efeito de políticas públicas no 

desenvolvimento econômico e empresarial. Avellar (2009) constatou que programas fiscais 

estimularam os gastos em atividades inovativas e em atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento das empresas beneficiárias dos incentivos. Por sua vez, Paes (2010) 

verificou que uma redução de 1% nas alíquotas tributárias efetivas sobre o produto ou, então, 

a diminuição do custo do crédito no mesmo percentual poderia reduzir o tamanho do setor 

informal e o emprego informal, sem, entretanto, diminuir a arrecadação. 
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De acordo com Megliorini e Silva (2009, p.20) a política fiscal também afeta o 

desempenho das empresas, pois a redução de impostos contribui para que sobrem mais 

recursos para a população consumir, fazendo com que as empresas produzem mais e 

contratam também mais trabalhadores.  

Nesse sentido, para avaliar os efeitos desses agentes, em especial, aqueles gerados 

pelos incentivos criados pelo Governo, é necessária uma análise de desempenho econômico-

financeiro das empresas beneficiadas por estas políticas públicas. A análise das 

demonstrações financeiras tornou-se com o passar do tempo um importante instrumento para 

medir o desempenho das entidades, esse processo pode ser entendido como um conjunto de 

técnicas que mostram em determinado momento a situação econômico-financeira da empresa, 

sendo as informações que ela produz um grande auxílio no processo decisório, tanto pra 

usuários internos como externos. 

Tendo em vista a percepção de Mello (2010) quando afirma que durante a vigência da 

redução do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) as vendas dos produtos da linha branca 

foram alavancadas a níveis consideráveis, esta pesquisa tem como questionamento: Existem 

evidências de uma evolução econômico-financeira de uma empresa pertencente ao setor 

de eletrodomésticos da BM&FBovespa após a redução do IPI? Desta forma, para 

responder ao problema de pesquisa, propõe-se analisar os indicadores econômico-financeiros 

da empresa sob a ótica do Modelo Tradicional, bem como aplicar o Modelo Dinâmico de 

Fleuriet para comparar trimestralmente entre os períodos beneficiados ou não pela política 

fiscal. 

A escolha do tema leva em conta não só o suporte acadêmico, como também a melhor 

compreensão dos reflexos de políticas fiscais atuais utilizadas no sentido de impulsionar o 

desenvolvimento econômico. Sabe-se que a redução de alíquotas como uma medida 

governamental foi abordada na tentativa de conter alguns dos efeitos da crise econômica 

mundial (MELLO, 2010). Além disso, o estudo serve como base para o melhor entendimento 

do que alguns usuários, externos ou internos, esperam conseguir com as informações geradas 

pelaanálise das demonstrações financeiras. 

 

2 Referencial Teórico 

Buscando dar suporto teórico para a pesquisa, este tópico aborda as políticas públicas 

no desenvolvimento econômicobrasileiro, bem como as questões relacionadas com análise de 

balanços, análise da situação financeira e econômicae modelo de análise financeira de 

Fleuriet.Arevisãobibliográfica também funciona como uma alavanca para dar embasamento à 

análise empírica que é objeto de estudo desta pesquisa. 

 

2.1 Políticas Públicas no Desenvolvimento Econômico 

A política macroeconômica abrange o desempenho do governo sobre a capacidade 

produtiva (produção agregada) e despesas planejadas (demanda agregada), com a finalidade 

de permitir à economia atuar a pleno emprego, com baixas taxas de inflação e distribuição 

justa de renda, além do estimulo ao consumo através de incentivos fiscais, conforme ressalta 

Vasconcellos (2011). 

De acordo Salami e Fochezatto (2009) a redução do imposto sobre o valor agregado 

apresenta como impacto inicial a diminuição do preço do consumo interno, o que favorece a 

expansão do consumo da população ativa, uma vez que, a redução do preço causa a elevação 

do salário real, possibilitando aos assalariados desfrutar de um nível mais elevado de 

consumo. 

Nos últimos anos, a utilização de incentivos fiscais como instrumento de política 

econômica tem sido bastante discutida. Este fato está relacionado às modificações ocorridas 

na economia brasileira desde meados da década de 1980, quando as políticas de ajustamento 
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interno e externo, materializaram a necessidade de promover reformas na economia. Estas 

políticas foram consolidadas nos anos 90, influenciadas pelo sucesso de experimentos das 

mesmas em economias emergentes do sudeste da Ásia. (LIMA e LIMA, 2010). 

Para alcançar osobjetivos da política econômica global, são utilizadas quatro políticas 

com dinâmicas próprias, quais sejam: política fiscal, cambial e comercial, política de rendas e 

política monetária. 

Para a presente pesquisa, a política fiscal se destaca tendo em vista que o foco do 

trabalho envolve a política de redução de IPI (imposto sobre produtos industrializados). 

Vasconcellos (2011, p.199)afirma que a política fiscal “refere-se a todos os instrumentos de 

que o governo dispõe para a arrecadação de tributos (política tributária) e controle de suas 

despesas (política de gastos)”. Segundo Megliorini e Silva (2009, p.19) “política fiscal 

envolve as decisões do governo sobre quanto gastar e quanto arrecadar. Sua principal fonte de 

recursos é o tributo, constituído pelos impostos, taxas e contribuição de melhorias”.  

Para Fortuna (1998, apud Abreu e Coelho, 2009) a política fiscal é a política de 

receitas e despesas do governo; é a aplicação da carga tributária sobre os agentes econômicos 

e a definição dos gastos do Governo, que são os tributos captados. Tem forte impacto sobre a 

política monetária e também sobre o crédito quando os prazos de recolhimento de impostos 

afetam o fluxo de caixa dos agentes econômicos. Se o Governo gasta mais do que arrecada, 

ele recorre ao endividamento, captando recursos do setor privado, prejudicando a formação da 

poupança interna necessária ao financiamento do investimento produtivo. Portanto, um 

quadro fiscal deficitário é um grande problema para a política monetária. 

De acordo com Megliorini e Silva (2009, p.20) “a política fiscal também afeta o 

desempenho das empresas. Quando o governo reduz impostos, por exemplo, mantidos os 

demais fatores constantes, sobra mais recursos para a população consumir”. Sendo assim ao 

adquirir mais mercadorias e serviços, as empresas produzem mais e contratam também mais 

trabalhadores. A contratação de trabalhadores provoca um acréscimo na massa salarial, que 

em um circulo íntegro, implica na aquisição de mais produtos. Essa espiral positiva leva a 

ampliação do PIB e do nível de emprego, o contrario ocorre quando o governo eleva a carga 

tributária, afirmamMegliorini e Silva (2009). 

 

2.2.Análise de Balanços 

De forma bastante clara, Iudícibus (2012, p. 5) define análise de balanços como a “[...] 

arte de saber extrair relações úteis, para o objetivo econômico que tivermos em mente, dos 

relatórios contábeis tradicionais e de suas extensões e detalhamentos...”.  

É comum, na literatura e na prática de análise de balanços, fazer uma análise da 

estrutura financeira e extrair alguns indicadores. As comparações entre os grupos de contas 

são de fatos úteis, porque dão uma visão de como a empresa obtém os seus recursos e como 

os aplica. 

 
Analisar é dividir em partes alguma coisa, visando a conhecer como esta se 

comporta em seu universo próprio; Também abrange a idéia de observar as 

correlações pertinentes das parcelas com o todo, visando a um sentido de exame, 

buscando obter julgamentos.  

Necessário, pois, é a escolha de método de qualidade, quando o que se visa é 

conhecimento da realidade, esta que é apanágio do mundo científico (SÁ, 2006). 

 

Sendo que isso vai ao encontro do objetivo dessa pesquisa, ou seja, apresentar 

métodos de análise das demonstrações financeiras, para chegar ao melhor resultado possível. 

Dentre as demonstrações financeiras, a mais analisada é o Balanço Patrimonial, que é 

segundo Matarazzo (2010, p.26) “a demonstração que apresenta todos os bens e direitos da 

empresa (ativo), assim como as obrigações (passivo exigível), em determinada data. A 
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diferença entre Ativo e Passivo é chamado Patrimônio Líquido e representa o capital investido 

pelos proprietários”. Em uma descrição mais atualizada o ativo representa as aplicações e 

passivo representa os recursos.  

Conforme Matarazzo (2010, p.17) "a análise de balanços objetiva extrair informações 

das demonstrações financeiras para a tomada de decisões". Já para Iudícibus (2012, p.74), 

“uma vez que os balanços e demonstrações de resultados estejam expressos em moeda de 

poder aquisitivo da mesma data, a análise horizontal assume certa significância e pode acusar 

imediatamente áreas de maior interesse para investigação". 

 

2.3 Técnicas de Análise 

A Análise de Balanços surgiu por motivos eminentemente práticos e mostrou-se desde 

logo instrumento de grande utilidade, afirma Sá (2012).O autor ainda afirma que as atuais 

técnicas de Análise de Balanços possibilitam grande número de informações sobre a empresa. 

Marion (2012) cita algumas técnicas de Análise das Demonstrações Contábeis mais 

usuais, que são: 

 

 Indicadores Financeiros e Econômicos. 

 Análise Horizontal e Vertical. 

 Análise da Taxa de Retorno sobre investimentos (Margem de Lucro x Giro 

Ativo). 

 Análise das Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos (Doar), dos 

Fluxos de Caixa (DFC) e da Demonstração de Valor Adicionado (DVA). 

 

Comparações feitas através da análise de índices, são denominadas na Análise de 

gestão financeira Tradicional, que é muito utilizada como base para tomada de decisões de 

investimento ou  concessão  de  financiamento (KASSAI,  2002). Para atingir esta meta, o 

analista de Balanços tem à sua disposição várias técnicas que podem ser utilizadas 

isoladamente ou em conjunto, conforme seja o grau de detalhamento das informações que se 

pretende atingir, enfatiza Sá (2012). 

 

2.4. Modelo Dinâmico de Fleuriet 

O modelo Fleuriet é bastante conhecido nomeio acadêmico, como atestam diversos 

trabalhosdivulgados. Embora não muito difundidono meio empresarial, para os bancos e 

empresasque o adotam como, por exemplo, Banco do Brasil e Itaú, tal modelo constitui 

valiosa ferramentapara a análise de crédito (BRAGA, NOSSA e MARQUES, 2004). 

Segundo Marques e Braga (1995, p.1) “o modelo Fleuriet para avaliação da liquidez 

eestrutura de financiamento é um importanteinstrumento de análise e/ou controle para 

tomadade decisões financeiras”. 

Dois conceitos básicos estruturam o modelo de Análise Financeira de Fleuriet: 

Necessidade de Capital de Giro e Efeito Tesoura. A Necessidade de Capital de Giro, apesar 

de conceito antigo, está definida levando em conta a dinâmica de funcionamento da empresa, 

pela eliminação da figura do realizável para as rubricas de estoques e clientes, e criação do 

conceito de contas cíclicas, ligadas às operações. De modo que, o que era fator de liquidez 

antes passou a exigir recursos de financiamento. (FLEURIET,KEHDYe BLANC, 2003). 

O “Efeito Tesoura” especifica a defasagem entre o acréscimo da “Necessidade de 

Capital de Giro” e o correspondente aumento dos fatores de financiamento dessa necessidade, 

por decorrência do crescimento e da inflação, ressaltamFleuriet,Kehdye Blanc(2003). 

Ambos os conceitos são ferramentas importantes da gestão financeira, de modo que 

ajudam a definir a política de distribuição de dividendos e a fatia do Autofinanciamento e de 

recursos de longo prazo que deverão ser alocados para financiar o saldo das contas cíclicas e 
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as operações da empresa. Consentem também realizar o planejamento financeiro a curto e a 

longo prazo com bastante rapidez e flexibilidade. (FLEURIET,KEHDYe BLANC, 2003). 

A combinação dos três elementos que compõem a posição de curto prazo da 

organização (capital de giro – CDG, necessidade de capital de giro – NCG e saldo em 

tesouraria – T) determina sua estrutura financeira em dado período além da tendência 

assumida para um horizonte de tempo mais dilatado, assim como a situação de liquidez e 

solvência da entidade em igual momento e sua evolução no decorrer de exercícios 

sucessivos(MARQUES E BRAGA, 1995). Foram identificadas seis situações possíveis pelo 

confronto daqueles elementos, como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro1: Tipos de Estrutura e Situação Financeira 

Estrutura T = CDG - NCG Situação de Liquidez  

Tipo 1 Aplicação (+) =  Fonte (+) -  Fonte (-) Excelente  

Tipo 2 Aplicação (+) =  Fonte (+) -  Aplicação (+) Sólida 

Tipo 3 Fonte (-) =  Fonte (+) -  Aplicação (+)  Insatisfatória  

Tipo 4 Aplicação (+) = Aplicação (-) - Fonte (-) Alto Risco 

Tipo 5 Fonte (-) = Aplicação (-) - Fonte (-) Muito Ruim 

Tipo 6 Fonte (-) =  Aplicação (-) -  Aplicação (+)  Péssimo  

Fonte: Adaptado de Fleuriet (2003) 

 

3 Metodologia da Pesquisa 

O delineamento desta pesquisa se baseia na tipologia de Beurenet al (2010), a qual 

classifica a pesquisa quanto aos objetivos, aos procedimentos utilizados e à abordagem do 

problema. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser enquadrada como exploratória descritiva 

ou explicativa (BEUREN et al, 2010). Desta forma, a presente pesquisa é descritiva, uma vez 

que tem a finalidade de verificar se existem evidências de uma evolução econômico-

financeira de uma empresa pertencente ao setor de eletrodomésticos da BM&Fbovespa após a 

redução do IPI. Sendo assim, segundo Beurenet al. (2010, p.80) “a caracterização do estudo 

como pesquisa exploratória normalmente ocorre quando há pouco conhecimento sob a 

temática a ser abordada”. 

Quanto aos procedimentos utilizados na pesquisa, esta pode ser classificada como 

bibliográfica e documental. Segundo Beurenet al. (2010) o material consultado na pesquisa 

bibliográfica abrange o referencial já tornando público em relação ao tema de estudo, entre 

publicações científicas e bibliográficas.  

A pesquisa também se classifica como documental, pois foram utilizados dados 

disponibilizados em bancos de dados públicos, tratados de forma a possibilitarem análise e 

tratamento dos mesmos. Marconi e Lakatos (2008) definem que a pesquisa documental é 

aquela que utiliza como fonte de dados, os arquivos públicos, base de dados estatísticos, 

escritos e manuscritos, entre outros. 

Quanto à abordagem do problema, este estudo se apresenta como quantitativo, uma 

vez que são calculados os indicadores econômico e financeiro da empresa para realizar a 

análise descritiva proposta na pesquisa. A pesquisa quantitativa é aquela que em que os dados 

e evidências podem ser mensurados ou quantificados por meio de instrumentos estatísticos 

(MARTINS e THEOPHILO, 2009). 

 

3.1. Seleção dos Sujeitos 

A pesquisa tem como base os demonstrativos econômico-financeiros de uma empresa 

pertencente ao setor de eletrodomésticos da BM&FBovespa, sendo que foram analisados os 
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demonstrativos referente aos três primeiros trimestres de 2011 e 2012, afim de compará-los 

entre si. A escolha dos referidos trimestres se deu por dois motivos: primeiramente porque até 

a data de realização da pesquisa só havia disponível até o terceiro trimestre de 2012, não 

sendo possível comparar o quarto trimestre. O segundo motivo de deve ao fato de que no 

último mês do quarto trimestre de 2011 se iniciou a redução do IPI para o setor, podendo 

encontrar um viés na comparação, uma vez que não teve redução durante todo o período. 

Os demonstrativos utilizados nesta pesquisa foram o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração de Resultados do Exercício, buscando calcular os indicadores propostos no 

referencial teórico, bem como a aplicação do Modelo Fleuriet. 

A escolha da empresa Whirlpool para o estudo de caso se deu por ser a maior do setor 

e também por ter maior transparência, visto que é uma empresa de capital aberto.A Whirpool 

possuiprodutos da linha branca (fogão, refrigerador, máquina de lavar e tanquinho) a qual foi 

beneficiada pela isenção do IPI a partir de dezembro de 2011.   

Destaca-se ainda que os dados pertencentes aos demonstrativos contábeis da referida 

empresa foram coletados por meio dos relatórios ITR (Informações trimestrais) encontrados 

no site da empresa e da Bm&FBovespa. 

Por meio do cálculo de indicadores econômico-financeiros, foi possível comparar 

entre os períodos se houve de fato uma evolução econômico-financeira proveniente dos 

benefícios fiscais proporcionados pelo Governo.Para medição de desempenho da empresa, 

utilizaram-seindicadores de liquidez (geral, corrente, seca e imediata), estrutura de capital 

(Participação de Capitais de Terceiros, Composição do Endividamento, Imobilização do 

Patrimônio Líquido e Imobilização dos Recursos não Correntes), rentabilidade (Giro do 

Ativo, Margem Líquida, Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido) e a 

aplicação do Modelo de Fleuriet. 
 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 

Com base no que foi exposto, o objetivo da análise é demonstrar os resultados 

inerentes através da utilização dos indicadores da empresa em estudo, tendo comoreferência 

os dados das demonstrações contábeis divulgadas no site da Bovespa, entre os três primeiros 

trimestres de 2011 e 2012. Para apresentar os resultados, optou-se por demonstrá-los através 

dos objetivos específicos, tal como expostos a seguir: 

 

4.1.Identificação das políticas fiscais abordadas recentemente no sentido de contribuir 

com o desenvolvimento econômico brasileiro. 

Neste momento, será tratado sobre as políticas públicas que de forma geral contribuem 

com a melhoria econômia-financeira da empresa estudo de caso, considerando 

principalmentepolíticas fiscais (redução de impostos). Essa abordagem possibilitará o 

entendimento sobre o porquê a empresa estudo de caso dessa pesquisa parte da premissa de 

que seus indicadores econômico-financeiros têm melhorado ao longo desses últimos anos, 

tendo em vista uma análise conjuntual que conta com o auxílio de políticas públicas. 

Desta forma, foi concedido pelo governo federal o desconto do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) em 17 de abril de 2009 para os produtos da linha 

branca(geladeiras, fogões, máquinas de lavar e tanquinhos), em meio à crise financeira 

internacional que reduziu o ritmo da atividade econômica e diminuiu o consumo por parte da 

população (VAREJISTA, 2012).   

Com menos impostos, a intenção foi de manter os patamares de consumo da 

população, ou evitar quedas maiores, e preservar o nível de emprego. 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) foi reduzido nos seguintes períodos: 

2009: 2° trimestre; 2010: 1º trimestre; 2012: 1º e 2º trimestres. 
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O vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Whirlpool 

LatinAmerica, Armando Valle, reconhece que redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) beneficiou a indústria e o nível de emprego já que a cadeia produtiva de 

linha branca é tão longa como a de veículos. 

Segundo Valle, da Whirlpool, a medida deu certo desde o seu início em dezembro do 

ano de 2011, quando a empresa contratou 1,5 mil trabalhadores, para 19 mil trabalhadores. 

Excluindo as variações cambiais, o aumento das vendas da divisão Whirlpool 

LatinAmerica, que engloba a operação brasileira, foi de 7%. O lucro operacional da região foi 

de US$ 121 milhões, 30,5% a menos que no primeiro trimestre de 2011.  

Mas, apesar do impulso que o IPI deu nas vendas por aqui, o resultado da Whirlpool 

foi afetado de maneira negativa pelo aumento do custo de matérias-primas e pelo menor 

número de compensações fiscais nas operações no país. Nos primeiros três meses deste 2012, 

a subsidiária latino-americana reconheceu no balanço US$ 7 milhões em créditos fiscais. O 

montante é 89% menor que os US$ 66 milhões que haviam sido reconhecidos no primeiro 

trimestre de 2011 (VALOR ECONÔMICO, 2012). 

 

4.2.Análise sobre evolução econômico-financeira nas demonstrações contábeis de uma 

empresa do setor de eletrodomésticos. 

Dentro da análise do desempenho de uma empresa destaca-se a Análise de Índices 

Econômico-Financeiros, definida como uma técnica que considera os diversos demonstrativos 

contábeis como fonte de dados e informações, que são compilados em índices e indicadores, 

cuja análise histórica possibilita identificar a evolução do desempenho econômico-financeiro 

da empresa, bem como projeções de possíveis resultados futuros. 

A análise desses indicadores será feita de maneira agregada, isto é, por meio da média 

dos indicadores, calculados nos três primeiros trimestres de 2011 e 2012. No entanto, para 

maior conhecimento da empresa estudo de caso, o item 4.2.1. se propõe a caracterizar a 

referida empresa buscando abordar sobre sua atuação no mercado de eletrodomésticos. 

 

4.2.1. Caracterização da Empresa 

A empresa Whirlpool é uma empresa americana e é líder do mercado latino-americano 

de eletrodomésticos, ela atua no Brasil com as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, com 

fábricas em Rio Claro (SP), Joinville (SC) e Manaus (AM). Na América Latina, possui 

escritórios na Argentina, Chile, Peru, Guatemala, Equador, Colômbia, Miami e Porto Rico e 

atua principalmente com as marcas Jenn-Air, KitchenAid, Eslabon de Lujo, Whirlpool, Acros 

e Maytag (WHIRLPOOL, 2012).  

Fora das fábricas, residências e estabelecimentos, a Whirlpool ainda trabalha para 

proporcionar qualidade de vida às mulheres e às suas famílias, por meio da geração de 

trabalho e renda: o Instituto Consulado da Mulher, ação social da marca Cônsul, oferece 

assessoria a mulheres de baixa renda e pouca escolaridade, para que, com sua atividade 

empreendedora, possam gerar renda e proporcionar melhores condições de vida a elas e suas 

famílias (WHIRLPOOL, 2012).  
 

4.2.2.Análise dos Indicadores econômico-financeiros 

Através da análise dos indicadores econômico-financeiros será explanado de que 

forma o cálculo e a interpretação dos índices financeiros são importantes para conhecimento 

do desempenho empresarial. 

Nesse sentido, a análise está dividida em duas partes: a primeira parte é a análise dos 

índices de endividamento, a segunda parte é análise dos índices de liquidez, além das 

considerações finais. 

 

Tabela 1: Análise dos Índices de Endividamento 
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INDICADORES 2011_1T 2011_2T 2011_3T 2012_1T 2012_2T 2012_3T 

Estrutura de Capital % 

Participação de Capitais de 

Terceiros em relação aos 

recursos próprios 

 

148,96 

 

228,21 

 

194,73 

 

160,78 

 

163,28 

 

154,31 

Composição do 

Endividamento 
65,35 81,04 77,99 75,38 75,27 76,33 

Imobilização do Patrimônio 

Líquido 
128,23 167,00 151,63 118,93 112,88 104,52 

Imobilização dos Recursos 

Não-Correntes 
85,54 116,57 106,14 85,21 80,41 76,56 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2.2.1Participação de Capitais de Terceiros em relação aos recursos próprios  

Esses dados demonstram que a empresa éaltamente dependente de capital de terceiros, 

o que prejudica a confiabilidade em relação a sua solidez, perante investidores, fornecedores e 

instituições financeiras.No segundo trimestre de 2011 a participação capitalde terceiros 

refletia 228% em relação aos recursos próprios, ou seja, para cada R$ 100 (cem reais)do 

capital, R$ 228,00 (duzentos e vinte oito reais) encontra-se representado por dívidascom 

terceiros. Destaca-se que, embora ainda tenha um alto índice, verificou-se que após a redução 

do IPI em dezembro de 2011 o indicador tem apresentado um tendência de queda, o que 

conforme Matarazzo (2010) é um bom indicativo. 

 

 

4.2.2.2 Composição do Endividamento 

A composição de endividamento demonstra o grau de comprometimento em curto 

prazo,que de acordo com a Tabela 1, esse índice indica que empresatinha 65% de suas dívidas 

vencíveis em curto prazo no primeiro trimestre de 2011, este percentualaumentou para 81% 

no segundo trimestre de 2011 e caiu no terceiro trimestre de 2011 para 78%.Já no primeiro 

trimestre de 2012caiu para75%, no segundo trimestre de 2012 mantevecom os 75%, e no 

terceiro trimestre de 2012 aumentou para 76%, ou seja, a empresa manteve no período 

analisado maior parte de suas dividas no curto prazo, apresentando uma tendência de se 

permanecer constante. 

 

4.2.2.3 Imobilização do Patrimônio Líquido 

Nota-se que grau de imobilizaçãono segundo e terceiro trimestres de 2011sobre 

patrimônio foramelevados,significando dizer que a empresa possui um alto nível de recursos 

parados na empresa.No terceiro trimestres de 2012, para cada R$ 100,00 (cem reais) constante 

no Patrimônio Líquido, R$ 104,52 (cento e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) foi 

investido no Ativo Não Circulante. 

De forma geral, os resultados de 2012 se apresentam melhores que em 2011 pois 

houve uma redução significativa desses recursos parados, o que pode sinalizar como um 

reflexo positivo da redução do IPI no final de 2011, já que desta forma, a empresa terá mais 

recursos disponíveis. 

 

4.2.2.4. Imobilização dos Recursos Não-Correntes 

O índice no geral foi bom com exceção do segundo e terceiro trimestre de 2011, 

quando os dados demonstram que os recursos externos estão comprometidos em relação ao 

Patrimônio Líquido em 116,57% e 106,14% respectivamente. Esse índice indica quanto das 

origens de recursos totais da empresa estãoaplicados em recursos não correntes no ativo não 
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circulate, portanto, por representarem recursos parados, entende-se que quanto menor for este 

índice, melhor. 

Para a empresa estudo de caso, identificou-se uma tendência de melhora nesse 

indicador, visto que o ano de 2012 possui valores menores em comparação com 2011, o que 

pode indicar também um reflexo positivo das políticas fiscais na Whirlpool. 

 

4.2.3 Liquidez  

 

Tabela 2: Análise dos Índices de Liquidez 
 

INDICADORES 2011_1T 2011_2T 2011_3T 2012_1T 2012_2T 2012_3T 

Liquidez 

Liquidez Geral 1,13 1,00 1,04 1,10 1,11 1,15 

Liquidez Corrente 1,24 0,87 0,94 1,17 1,22 1,27 

Liquidez Seca 0,93 0,68 0,71 0,99 1,02 1,06 

Liquidez Imediata 0,05 0,09 0,08 0,08 0,05 0,09 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2.3.1 Liquidez Geral 

Este indicador retrata a capacidade de honrar os compromissos frente às 

disponibilidades de recursosno curto e longo prazo. Indica quanto possui em bens e diretos 

realizáveis a curto e longo prazo, comparado com as obrigações a serem pagas no mesmo 

período. 

Através do índice de liquidez acima, a empresa apresentoumelhora nesse indicador nos 

trimestres, conservando positivamente de R$ 1,13 no primeiro trimestre de 2011 para R$ 1,15 

no terceiro trimestre de 2012, porém no segundo trimestre de 2011 a empresa apresentou o 

índice nulo. 

No geral, observa-se também uma tendência de melhora neste indicador após a 

redução fiscal no final de 2011, pois ao comparar os valores entre ambos os anos, verifica-se 

que 2012 tem um melhor resultado. Isso possibilita afirmar que a empresa vem melhorando 

sua capacidade de horar seus compromissos. 

 

4.2.3.2 Liquidez Corrente 

Conforme demonstrado na Tabela 2 esse índice manteve positivo em quase todos os 

trimestres, ressaltando que no segundo e terceiro trimestre de 2011 teve uma 

declíniochegando- se a R$ 0,87 e R$ 0,94 respectivamente, demonstrando um capital 

circulante líquido (CCL) negativo, ou seja, os recursos circulantes não são suficientes para 

liquidar as dividas de curto prazo. 

Da mesma forma como observado na liquidez geral, a liquidez corrente também 

apresenta melhores percentuais a partir de 2012, possibilitando inferir mais uma vez possíveis 

reflexos sobre a redução do IPI a partir de dezembro de 2011. 

 

4.2.3.3 Liquidez Seca 

Utiliza-se para avaliar a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo sem 

considerar os estoques. Geralmente utilizado para avaliar empresas que operam com estoques 

de difícil realização financeira em curto prazo. No caso do setor de eletrodomésticos, isso 

poderia ser um problema principalmente em épocas de crises financeiras tais como a de 2008 

e 2009. No entanto, políticas econômicas possibilitaram que esse setor pemanecessesólido no 

mercado. 

Neste indicador os disponíveis direitos em curto prazo da empresapesquisada 

mantiveram negativos em grande parte dos trimestres analisados, demonstrando a 
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dependência da empresa pela realização dos estoques. Igualmente nos demais indicadores de 

liquidez, 2012 se apresentou superior a 2011, indicando que a redução do IPI possa ter 

ajudado financeiramente a empresa. 

 

4.2.3.4 Liquidez Imediata 

Com o estudo de caso nota-se que o índice de disponibilidade da empresa manteve-se 

muito baixo em todo o período analisado, devido ao saldo disponível de bancos/caixa ser 

insatisfatório para pagamento das dividas de curto prazo. No entanto, entende-se que quanto 

mais a empresa cresce, mais obrigações ela incorre e necessita também aplicar seus recursos 

disponíveis em outros investimentos que melhorem a situação da empresa sem comprometer o 

capital de giro para as operações normais. 

A liquidez imediata trata somente dos recusos presentes em disponibilidades, 

comparando-os com as obrigações no curto prazo. Neste caso, não foi possível verificar uma 

tendência de melhora ou piora no indicador, visto que este variou durante o período analisado. 

 

4.2.4 Considerações Finais sobre a Análise 

Os resultados apresentado revelam que através da análise das demonstrações 

contábeis, é possível extrair importantes indicadores econômicos financeiros, e dessa forma, 

seguramente venha a contribuir para a avaliação do desempenho empresarial. 

Os índices de liquidez mostram a situação financeira da empresa, procurando medir o 

quanto ela é solida ou não. Uma empresa com bons índices de liquidez tem condição de ter 

boa capacidade de pagar suas dívidas, nesse caso observa-se que a empresa ao longo dos 

trimestresvem sofrendo variações nessesíndices, que em grande parte variações positivas, com 

exceção da liquidez imediata que não há como verificar uma tendência. 

   No que tange a estrutura de capital a empresa deve tomar 

cuidado com o capital de terceiros, pois ele apresenta-se elevado. No entanto, apresentou-se 

uma tendência geral de redução nos indicadores de estrutura de capital, o que possibilita 

inferir que a empresa vem melhorando neste quesito. A exceção do indicador de composição 

do endividamento, que apresenta tendência em permanecer constante, os demais indicadores 

possibilitam uma relação positiva com os reflexos da redução do IPI para o desempenho 

econômico-financeiro da empresa estudada. 

 

4.3. Verificação de maior eficiência operacional após a redução do IPI. 

Uma vez que o IPI é um imposto que incide diretamente sobre as vendas, espera-se 

que a sua redução traga benefícios operacionais para a empresa, ou seja, a partir do momento 

que a empresa deixa de ter aquela despesa tributária, pelo menos em parte, esse benefício 

pode ser repassado para os clientes, impulsionando o consumo, tornando a empresa mais 

rentável. 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos indicadores de rentabilidade da empresa 

Whirlpool para os três primeiros trimestres de 2011 e 2012. 
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Tabela3: Análise de Rentabilidade 
INDICADORES 2011_1T 2011_2T 2011_3T 2012_1T 2012_2T 2012_3T 

Rentabilidade  

Giro do Ativo 30% 30% 27% 33% 29% 28% 

Margem Líquida 15,46% -24,15% 15,46% 8,43% 8,64% 11,02% 

Rentabilidade do Ativo 4,69% -7,33% 4,07% 2,72% 2,48% 3,13% 

Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido 
11,68% -24,04% 11,98% 7,09% 6,52% 7,96% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.1Giro do Ativo 

Esse indicador tem como objetivo medir a eficiência com que a empresa utiliza seus 

ativos para gerar vendas.A análise acima indica uma situaçãode giro onde para cada R$1,00 

de investimento em ativo,vendeu em média R$0,29 nos três primeiros trimestres de 2011 e 

R$0,30 nos primeiros trimestres de 2012, indicando que, embora não apresente uma tendência 

ao longo do período, há um indicativo de que a empresa teve um maior retorno médio do seu 

ativo após a redução do IPI, possivelmente por ter atraído maior número de consumidores 

devido a um preço mais atrativo.  

 

4.3.2 Margem Líquida 

Neste caso, embora o giro do ativonão tenha apresentado necessariamente uma 

tendência de evolução, percebeu-se que o total das vendas foi superior em 2012 quando 

comparado com 2011. O quociente de margem líquida indica a real eficiência da empresa no 

que se refere à obtenção de lucro líquido sobre o seu faturamento líquido. Entende-se que 

seria mais interessante abordar a análise sobre o faturamento bruto que vem antes das 

deduções de impostos sobre as vendas incluindo o IPI, no entanto, não foram identificadas 

tais informações nos sites da empresa, nem da BM&FBovespa e da CVM (Comissão de 

Valores Mobiliários).  

Desta forma, mesmo obtendo um aumento no valor das vendas em 2012 em relação a 

2011, verificou-se que a margem líquida da empresa apresentou resultados positivos em 2012 

tendo em vista que a empresa teve prejuízo no segundo trimestre de 2011. No entanto, 

ressalta-se que no primeiro e terceiro trimestres de 2011 a empresa obteve os melhores 

resultados para esse indicador durante o período analisado. Pode-se afirmar ainda que, após a 

redução do IPI, tendo análise a partir do primeiro trimestre de 2012, a empresa obteve uma 

tendência de melhora no indicador.  

Por outro lado, constatou-se que em 2012 a empresa teve um custo de produção maior 

do que em 2011 ao comparar com as vendas, o que pode ser explicado pela estratégia de 

redução dos preços dos produtos para atrair mais consumidores, já que a empresa poderia 

suportar esse sacrifício em decorrência da redução do IPI. 

 

4.3.4 Rentabilidade do Ativo 

Da mesma forma como analisado na margem líquida, a empresa não apresenta uma 

aparente tendência no indicador. No entanto, mostrou resultados positivos em 2012 ao 

contrário do verificado no segundo trimestre de 2011. Por outro lado, nos primeiro e terceiro 

trimestres de 2011 a empresa obteve os melhores resultados para esse indicador durante o 

período analisado.Por esta análise o quociente de Rentabilidade do Ativo do terceiro trimestre 

de 2012 é de 3,13%, ou seja, para cada R$ 100,00 de investimento no ativo houve lucro de R$ 

3,13 (três reais e treze centavos), no qual é evidente que quanto maior melhor. Ressalta-se 

ainda que o alto custo do produto em relação à receita também pode ter contribuído para que 

os indicadores de 2011 tenham sido melhores que em 2012, com exceção do prejuízo 

constatado no segundo trimestre de 2011. 
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4.3.5 Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

A rentabilidade do patrimônio líquido pode ser definida do ponto de vista dos 

proprietários como o poder de ganho sobre o capital que eles investiram.De acordo com 

cálculos verifica-se que os proprietários da empresa, obtiveram a taxa de retorno sobre capital 

aplicado de 7,96% no terceiro trimestre de 2012. O quociente indica que para cada R$ 100,00 

reais investidos há um ganho de R$ 7,96 (sete reais e noventa e seis centavos), quanto maior 

for esse retorno, maior é a satisfação dos proprietários. 

Ao comparar com 2011, obtêm-se as mesmas conclusões apontadas nos demais 

indicadores de rentabilidade, pois o comportamento se manteve similar, indicando que pelo 

menos em 2012 a empresa teve resultados positivos, embora tenha tido melhores resultados 

em 2011, com exceção do segundo trimestre que obteve prejuízo. 

 

4.3.6 Considerações Finais sobre a Análise 

Apesar da diminuição na carga tributaria devido à redução do IPI influenciando 

diretamente no aumento das vendas, o resultado da Whirlpool foi afetado de maneira 

negativa, graças a outros fatores diretamente ligados a produção, como o aumento do custo de 

produção em relação ao preço de venda, possivelmente devido a uma estratégia de redução do 

mesmo. Isso pode ser justificado pela alta dos custos das matérias-primas e pelo menor 

número de compensações fiscais nas operações no país (VALOR ECONÔMICO, 2012). 

A análise demonstra uma inconsistência nas variações dos resultados, 

consequentemente não é possível definir com clareza se o incentivo dado pelo governo 

através da redução do IPI está diretamente ligado aos resultados obtidos na rentabilidade da 

empresa, nem tampouco relacioná-lo com uma melhoria na eficiência operacional. Ressalta-se 

que pelo menos em 2012 a empresa obteve resultados mais consistentes frente aos indicadores 

de rentabilidade, os quais apresentaram grande variação em 2011 devido ao prejuízo no 

segundo trimestre. 

 

4.4.Aplicação do Modelo Dinâmico de Fleuriet na empresa a fim de verificar se houve 

uma melhora na situação financeira. 

Visando uma análise mais detalhada, e resultados mais aprofundados, tornam-se 

necessários o uso do modelo Fleuriet tem em vista verificar se houve ou não uma melhora na 

situação financeira. O referido modelo demonstra uma avaliação de desempenho da empresa 

por meio de indicadores tais como capital de giro (CDG), necessidade de capital de giro 

(NCG) e saldo em tesouraria (T). 

 

Tabela 4: Análise através do modelo Fleuriet 

Trimestres T = CDG - NCG 
Situação do Modelo 

Fleuriet 

1 Trimestre de 2011 75.977 430.965 354.988 Sólida 

2 Trimestre de 2011 237.749 -349.563 -587.312 Alto Risco 

3 Trimestre de 2011 175.433 -145.308 -320.741 Alto Risco 

1 Trimestre de 2012 155.520 383.327 227.807 Sólida 

2 Trimestre de 2012 107.365 548.288 440.923 Sólida 

3 Trimestre de 2012 224.212 699.568 475.356 Sólida 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através dessa análise, foi possível identificar que no geral a empresa se manteve em 

uma situação sólida, apresentando liquidez e capital de giro. No entanto, o modelo apresenta 

também que no segundo e terceiro trimestres de 2011 a empresa se apresentava em situação 

de alto risco, caracterizada principalmente pela ausência de capital de giro, que apesar da 
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ausência de necessidade de capital de giro, poderia comprometer a gestão operacional de 

curto prazo da companhia. 

Por outro lado, tendo uma análise sólida para os três trimestres de 2012, percebe-se 

uma melhora na empresa, podendo inferir que reflexos da redução do IPI podem ter afetado 

de forma positiva na empresa. Com o aumento das vendas, a empresa aumentou também sua 

necessidade de capital de giro tornando-a positiva, no entanto, o capital de giro também foi 

positivo, atendendo as demandas da NCG. Ou seja, apesar de haver uma necessidade de 

capital de giro (NCG) positiva, o atual capital de giro (CDG) consegue financiar a NCG, 

tornando-se uma situação sólida. 

 

5. Conclusão 

  Existem várias técnicas que podem ser aplicadas nos demonstrativos contábeis de uma 

entidade para se conhecer à sua real situação econômica e financeira. Marion (2012) destaca 

entre outras técnicas, a utilização dos indicadores Financeiros e Econômicos, objetos de 

estudo desta pesquisa. 

 Desta forma, buscou-se neste trabalho primeiramente destacar se existem evidências 

de uma evolução econômico-financeira de uma empresa pertencente ao setor de 

eletrodomésticos da BM&FBovespa após a redução do IPI. 

 Como ferramenta essencial para aferir esses resultados, destacam-se os indicadores de 

desempenho, que consistem em números, percentuais ou razões que medem aspectos de 

desempenho, objetivando comparar as medidas com resultados atingidos nos três primeiros 

trimestres de 2011 e 2012, tendo em vista que a redução do IPI atingiu somente o ano de 2012 

para o setor de eletrodomésticos, se destacando a empresa estudo de caso, Whirlpool. 

  Pode ser visto que a empresa analisada possui indicadores que possibilitam uma 

relação positiva com os reflexos da redução do IPI para o desempenho econômico-financeiro, 

com uma ressalvaao indicador de composição do endividamento, que se 

permaneceuconstante. 

 Foi constatado que ao longo dos trimestres a empresa vem sofrendo variações nos 

índices de liquidez, que em grande parte são variações positivas, com ressalva também para a 

liquidez imediata que não foi possível verificar uma tendência no indicador. No entanto, tal 

resultado também corrobora com as perspectivas de que a redução do IPI possa ter melhorado 

a liquidez da empresa. 

 No que se refere aos indicadores de rentabilidade, não foi possível evidenciar 

tendências ou evidências positivas sobre a análise. Isso pode ser justificado pela alta dos 

custos das matérias-primas e pelo menor número de compensações fiscais nas operações no 

país (VALOR ECONÔMICO, 2012). 

 Ao aplicar o Modelo Dinâmico de Fleuriet, verificou-se que a empresa saiu de uma 

situação de alto risco em 2011 para uma situação mais sólida, na qual o atual capital de giro 

(CDG) consegue financiar a necessidade de curto prazo. No entanto, foi possível perceber 

também que a análise Dinâmica traz elementos mais relevantes na avaliação da liquidez, pois 

considera a segregação das fontes e aplicações operacionais das financeiras, contribuindo com 

um dinamismo decorrente principalmente do impacto do ciclo financeiro gerado pela política 

de prazos de recebimentos e pagamentos na empresa. 

 As evidências constatadas tendem a contribuir com a percepção de que a redução do 

IPI pode ter impactado positivamente na situação de estrutura de capital e liquidez da 

empresa. No entanto, sabe-se que tais resultados não consideram outras variáveis que possam 

ter influenciado nesta questão, desta forma, sugerindo-se que sejam realizadas pesquisas 

futuras incorporando outras variáveis macroeconômicas, tais como por exemplo, a redução 

das taxas de juros e características do próprio setor de atuação.  
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