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RESUMO 
 

SILVEIRA, Luan Lino. Os desafios da avaliação econômico financeira de empresas 
de micro e pequeno porte do setor de restaurantes. 2016. 56 f. Monografia. 
Especialização em MBA em Finanças – Departamento Acadêmico de Gestão e 
Economia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 
O presente trabalho é uma pesquisa que aborda a relação entre as informações 
presentes nas demonstrações contábeis e aplicabilidade dos métodos de avaliação 
de empresas. Para tanto, buscou-se para realização das análises os conceitos 
fundamentais sobre avaliações de empresas e os seus métodos, assim como os 
conceitos de análise das demonstrações contábeis, suas ferramentas e métodos. Na 
revisão da literatura também foi abordado sobre a natureza das empresas, 
principalmente as microempresas devido sua expressiva participação no cenário 
econômico. Quanto à população analisada, tem-se que esta é a do mercado de 
restaurantes e a amostra coletada se delimita a cidade de Curitiba, Paraná. Quanto à 
metodologia, utilizou-se da coleta de dados mediante autorização dos responsáveis 
das empresas, portanto, esta é uma pesquisa qualitativa de natureza analítica 
descritiva tendo como escopo de estudo amplitude descritiva e a dimensão temporal 
o segundo semestre de 2016. Por meio dos dados foi observado o perfil patrimonial 
das microempresas, através de aspectos como composição de ativo, passivo, 
participação de terceiros e maturidade de endividamento onde se levantou questões 
quanto a situações de liquidez e comportamento patrimonial no período estudado, 
frente à rentabilidade destas empresas em comparação ao mercado. Assim, 
identificada divergências e assimetrias entre o mercado e as empresas estudadas 
relacionou-se, estas assimetrias, às dificuldades que implicariam à aplicação dos 
métodos de avaliação de valor das empresas, tendo por fim, que as divergências 
encontradas resultaram numa dificultosa aplicação dos modelos, quando a não, 
impossibilidade de sua aplicação de forma adequada, a uma análise de avaliação de 
valor justo, uma vez que muitos ajustes serão necessários, a fim de, validar os dados 
ou aproxima-los da realidade de mercado, podendo assim, o analista incorrer, neste 
processo, em distorções dos resultados e do comportamento da empresa, e por 
consequência, de sua avaliação de valor. 
 
 
Palavras-chave: avaliação de empresas, microempresas, análises das 
demonstrações contábeis. 
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ABSTRACT 
 

SILVEIRA, Luan Lino. Os desafios da avaliação econômico financeira de empresas 
de micro e pequeno porte do setor de restaurantes. 2016. 56 f. Monografia. 
Especialização em MBA em Finanças – Departamento Acadêmico de Gestão e 
Economia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 
The present work is a research that approaches the relationship between the 
information present in the financial statements and the applicability of the methods of 
valuation of companies. For this purpose, the fundamental concepts of company 
valuation and its methods, as well as the concepts of analysis of the financial 
statements, their tools and methods, were searched for. In the the literature review the 
nature of the companies was also aproached, mainly the microenterprises due to their 
expressive participation in the economic scenario. As for the analyzed population, we 
have that this is the one of the market of restaurants and the collected sample delimits 
the city of Curitiba, Paraná. As for the methodology, data collection was used with the 
authorization of the companies’ managers, therefore, this is a qualitative research of 
descriptive analytical nature, having as a study scope descriptive amplitude and the 
temporal dimension the second semester of 2016. Through the Microenterprises' 
equity profile, through aspects such as composition of assets, liabilities, third party 
participation and indebtedness maturity, where questions were raised regarding 
liquidity and equity behavior in the period studied, freight to the profitability of these 
companies in comparison to the Marketplace. Thus, in order to identify differences and 
asymmetries between the market and the companies studied, these asymmetries were 
related to the difficulties involved in the application of the valuation methods of 
companies, with the aim, that the divergences found resulted in a difficult application 
of the models, When it is not impossible to apply it properly, to a fair value evaluation 
analysis, since many adjustments will be necessary in order to validate the data or 
bring them closer to the market reality, so that the analyst can incur In this process, in 
distortions of the company's results and behavior, and consequently of its valuation. 
 
Keywords: Business valuation; Micro-enterprises; Analysis of financial statements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo o Sebrae (2013), a taxa média de sobrevivência das empresas 

brasileiras com até dois anos de mercado é de apenas 75%. Ou seja, tem-se, neste 

contexto, que um quarto das empresas nacionais não consegue alcançar um terceiro 

ano de operação e, dentre estas, a micro e pequena empresa (MPE) é maioria. Ao se 

considerar que este é um valor médio, logicamente, existe um desvio em torno deste, 

o qual precisa ser considerado em processo analítico. Neste sentido, tem-se por 

exemplo, que na capital paranaense a taxa de mortalidade empresarial chega a 

patamares próximos a 30% - isto considerando apenas o primeiro ano. Um valor este, 

que confere a cidade de Curitiba a incomoda posição de ser uma das localidades mais 

problemáticas na região Sul para a continuidade de uma empresa.  

De modo geral, o SEBRAE (2013) aponta que a elevada taxa de mortalidade 

das empresas brasileiras - portanto, não somente das curitibanas, tendo, entre outros 

fatores, o momento econômico do país, a concorrência, o fato que estas empresas 

tenham um baixo nível de planejamento tanto no momento de sua abertura como 

também, no momento posterior ao do processo de gestão. Ou seja, não há 

necessariamente uma falta de mercado à atividade explorada, fato que possibilita, em 

alguns casos, o interesse de ingresso de novos empreendedores, com conhecimento 

da atividade explorada, através da aquisição destas empresas, muitas vezes vistas 

como insolventes, mas que detém em si, grande potencial de crescimento no mercado 

ao qual está inserida. 

 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Tendo como base as linhas precedentes, tem-se que a “informalidade” no 

processo de planejamento e gestão, juntamente com o desconhecimento da atividade 

exercida, podem ocasionar uma errônea avaliação do desempenho da empresa, 

conduzindo seus gestores, em alguns casos, a realizarem a venda da empresa, frente 

os resultados negativos. 

Em contra partida, gestores com maior conhecimento da atividade e do 

mercado, podem ver potencial na empresa, abrindo discussão para o valor justo da 
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organização, tomando como parâmetros, seu patrimônio e sua capacidade de 

resultados futuros. Sendo assim, neste cenário de reflexão sobre a negociação do 

valor justo da empresa e a “informalidade” ou, possíveis inconsistências em sua 

gestão, emerge a questão de pesquisa que abaixo segue descrita. 

 

 

1.2 PERGUNTA 

 

Quais as dificuldades enfrentadas para a adequada aplicação dos métodos de 

avaliação do valor justo nas microempresas do setor de restaurantes e qual sua 

interferência frente à aplicabilidade dos métodos? 

 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A hipótese presente neste estudo é de haver barreiras que impossibilitem a 

adequada mensuração do valor justo da empresa, utilizando dos métodos teóricos, 

estando principalmente relacionadas ao desencontro informacional entre a posição 

real e a contábil da empresa. Ou seja, ligados à gestão carente de informações e 

controles, mesmo quando utilizados das teorias contábeis para elaboração das 

demonstrações, uma vez que, a mesma é nutrida das informações internas da 

operação das empresas. 

 

 

1.4 OBJETIVO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar, através de técnicas de análises 

das demonstrações contábeis, potenciais e relevantes inconsistências informacionais 

que prejudiquem e/ou impossibilitem a aplicação adequada dos conceitos e métodos 

de avaliação das empresas, segundo valor patrimonial, multiplicadores e fluxo de 

caixa descontado. 
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1.4.1 Objetivos Específicos 

 

Para que o objetivo geral desta pesquisa possa ser alcançado antes se faz 

necessário que as seguintes metas sejam cumpridas: 

 

a) Identificar o que são empresas de micro e pequeno porte; 

b) Embasamento teórico dos métodos de avaliação de empresas; 

c) Embasamento teórico sobre análise das demonstrações contábeis e das técnicas 

que serão utilizadas; 

d) Aplicação das técnicas de análise de balanço; 

e) Verificar e identificar elementos relevantes que distorçam os resultados da análise 

e/ou não seja compatível à realidade de mercado. 

f) Relacionar os elementos identificados ao processo de avaliação das empresas, 

frente seus conceitos teóricos.  

 

 

1.5 DELIMITAÇÃO  

 

Esta pesquisa tem como delimitação temporal o segundo semestre de 2016, 

no qual será realizada a coleta dos dados a serem analisados. Em relação à 

delimitação geográfica, esta pesquisa se restringe a Curitiba/PR, na qual se 

identificará como objeto de estudo as micro empresas do ramo de restaurantes. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

O presente tópico encontra-se segmentado em três itens principais, os quais 

são: (i) a identidade da micro e pequena empresa, (ii) métodos de avaliação de 

empresas, (iii) métodos de análise das demonstrações contábeis. 

 

 

2.1 A IDENTIDADE DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

Para identificar a MPE a Lei Geral uniformizou o conceito com base na 

receita bruta anual, entende-se microempresa como, sociedade empresária, 

sociedade simples e individual, que aufere em seu ano calendário receita bruta de 

até trezentos e sessenta mil. Para empresa de pequeno porte a receita deve ser 

inferior a três milhões e seiscentos mil. (Lei Complementar nº 139/2011). 

Segundo Maximiano (2009), define-se empresa, quem faz o fornecimento de 

produtos e serviços com o objetivo de obter lucro. Estas empresas, segundo 

Maximiano (2009), ainda podem ser classificadas observando diferentes critérios 

como número de funcionários e o nível de faturamento. 

O SEBRAE subdivide as organizações entre microempresas e empresas de 

pequeno porte por números de funcionários, como demonstra o quadro: 

Classificação Números de Funcionários Faturamento anual 

Microempreendedor 

individual 
1 pessoa Até R$ 60 mil 

Microempresa 

Até 9 pessoas 

(comércio/serviço) 

Até 19 pessoas 

(Indústria) 

Igual ou menor 

R$ 360 mil 

 

Pequena Empresa 

De 10 a 49 pessoas 

(Comércio/serviço) 

De 20 a 99 pessoas 

(Indústria) 

Maior de 

R$ 360 mil 

Menor de 

R$ 3.600 milhões 

Fonte: SEBRAE (2014) e Lei Complementar nº 139/2011. (BRASIL, 2014). 
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Um dos critérios utilizados para a identificação do porte das empresas é o 

do nível de faturamento, segundo SILVA e LIMIRO (2007), a receita bruta refere-se 

ao produto de venda de bens e serviços, que sustenta a base no montante anual 

de seu faturamento. 

Ao apresentar a microempresa e empresa de pequeno porte a lei 123/2006 

classifica sua natureza jurídica como sendo Empresário individual, Empresa 

individual de responsabilidade limitada (EIRELI) e a Sociedade Limitada. 

A lei nº 12.441/2011 instituiu a empresa individual de responsabilidade 

limitada (EIRELI) como sendo, um único proprietário com responsabilidade jurídica, 

podendo se enquadrar em micro ou pequeno porte.  

O empresário individual, ou como se chamava firma individual, é aquele que 

não tem personalidade jurídica, constituído por pessoa física com responsabilidade 

ilimitada, ele também se enquadra como micro ou pequena empresa, se atender as 

exigências previstas em lei. 

 

O Art. 966. Da Lei 10.406/2002, considera-se empresário quem exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação 

de bens ou de serviços. 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o 

concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da 

profissão constituir elemento de empresa. (Art. 966, Lei 10.406/2002). 

A Sociedade Limitada conta-se com a união de dois ou mais sócios, sendo 

eles, pessoa física ou jurídica e com responsabilidade limitada as quotas do capital, 

ainda levam a expressão LTDA e podem ser definidas como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, conforme texto do Portal do Empreendedor (2014). 

No critério de classificação não se pode levar em conta somente o número de 

funcionários ou atividade de processos distintos, segundo IBGE (2001), ocorrem em 

algumas situações um grande volume de negócios com baixa utilização de mão de 

obra, no caso são os serviços prestados, atividade jurídica, contábil, consultoria 

empresarial etc. Sendo assim, deve-se avaliar o nível de faturamento da empresa. 
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2.2 A AVALIAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Conhecido o cenário, identificado o negócio a ser estudado e o propósito da 

análise, busca-se a mensuração do valor apropriado à empresa, processo 

extremamente relevante na tomada de decisão, corroborando NETO (2014, p. 179), 

“A apuração do valor de uma empresa é essencial para as decisões financeiras de 

investimentos, financiamento e dividendos, para negócios de aquisições, vendas, 

fusões e cisões, aberturas de capital e investimento em ações”, para tanto, existem 

diferentes métodos, cada qual com suas particularidades, necessidades e limitações, 

muito frequentemente relacionadas à subjetividade, devido a ajustes, mensuração 

arbitrária de variáveis, cenários, instinto e até mesmo apego emocional ao negócio, 

neste aspecto, MÜLLER (2013, p. 98), comenta sobre os métodos de avaliação, “Os 

métodos variam muito e frequentemente evoluem a realização de ajustes arbitrários 

baseados em evidências empíricas limitadas e no instinto”. Corroborando, MARTINS 

(2000, p. 13), acrescenta que todas apresentam prós e contras, portanto, 

isoladamente nenhum método é capaz de satisfazer aos anseios de todos os usuários 

numa mesma transição, o que se obtém, são parâmetros que norteiam a discussão 

sobre o preço justo ao negócio, uma vez que o mesmo pode ser tratado como algo 

subjetivo, variando seu valor, de acordo com a perspectiva de cada agente 

participante. 

Tem-se que, os métodos são diferentes formas de se observar um mesmo 

objeto, segundo MARTINS (2000, p. 1), o patrimônio, e acrescenta “(...) são todos 

eles, numa perspectiva ainda mais simples, visões temporais de um único elemento 

patrimonial: o caixa”. Ou ainda, a capacidade de geração de caixa, por parte dos ativos 

da empresa, neste contexto, NETO “(...) o valor de qualquer ativo é definido pela sua 

capacidade em gerar benefícios econômicos de caixa”, complementando, BRUNI 

(2008, p. 343), comenta que uma opção de mensuração que considere a geração de 

fluxos de caixa futuros, traria uma melhor estimativa de valor, contudo, não exclui 

outros métodos de mensuração “Em termos genéricos, diferentes poderiam ser os 

métodos de avaliação de empresas empregados. A depender do enfoque usado (...)”, 

novamente tem-se a subjetividade no processo de avaliação do valor do negócio, o 

que o torna, um verdadeiro desafio na tomada de decisão para o investidor, por trazer 

em sua aplicação, além da subjetividade, a aplicação de rigorosos conceitos, a 
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presença de fatores internos e externos ao negócio e o ambiente ao qual está 

envolvido, que condicionam seu valor econômico conforme mencionado por NETO (p. 

643, 2008). 

Neste ensejo, serão discutidos a seguir, três métodos de avaliação; por valor 

patrimonial, por multiplicadores e por meio de fluxo de caixa descontado, 

apresentando suas características e limitações, dentro do contexto das micro e 

pequenas empresas, a fim de se observar sua aplicabilidade neste mercado, 

enfatizando o método do fluxo de caixa descontado, por ser atualmente o mais 

utilizado no meio corporativo, segundo NETO (p. 643, 2008), “Pelo seu maior rigor 

conceitual e coerência com a moderna teoria de Finanças”. 

 

 

2.2.1 Valor Patrimonial 

 

O método de avaliação através do valor patrimonial, está diretamente ligado à 

avaliação pelos registros contábeis, presentes no balanço patrimonial, assim MULLER 

(2003, p 98), apresenta este método, “Esses modelos propõem-se a determinar o valor 

de uma empresa pela estimativa do valor de seus ativos. São métodos que 

consideram que o valor de uma empresa está, basicamente, em seu balanço 

patrimonial”, corroborando, NETO (2008, p. 644), “Pela identidade contábil 

fundamental, o valor patrimonial é medido pela diferença entre o valor de seus ativos 

e o montante de suas obrigações (passivo). O valor da empresa é obtido pela soma 

do patrimônio líquido com o valor do passivo”, MARTINS (2000, p. 2), ainda 

acrescenta, “O alicerce fundamental da adoção desse conceito do custo histórico está 

no seu vínculo ao fluxo de caixa das transações ocorridas” ele também relaciona o 

desembolso da aquisição dos ativos com o fluxo de caixa que será gerado na sua 

venda.  

“A receita contabilizada por transações ocorridas e ainda não recebida 

(...) se somada algebricamente, ao longo do tempo, com as linhas de 

despesa com a provisão para perdas por possíveis não recebimentos 

e sua reversão, corresponderá à entrada liquida de caixa” (MARTINS, 

2000, p. 2). 

Ainda neste contexto, MARTINS (2000, p. 2), faz uma observação à tratativa 

das depreciações, muitas vezes tidas como operações que não incluem caixa. Ele 
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salienta que por definição são sim operações de caixa, com diferença temporal em 

seu reflexo e assim conclui a respeito deste método de avaliação. 

“(...) nada mais é do que uma inteligente distribuição do fluxo de caixa 

das transações ocorridas. Espetacular porque amarra o lucro ao fluxo 

financeiro; útil porque mede o desempenho de uma gestão pelas 

transações acontecidas que já afetaram ou que o afetarão” (MARTINS, 

2000, p. 3). 

Todavia, o autor reconhece que o modelo patrimonial, não inclui as 

expectativas futuras do negócio, fato que é tido como sua grande limitação, a respeito 

deste, MULLER (2003, p. 99), discorre “A maior crítica a contabilidade empresarial 

recai (...) na diferença entre o valor contábil e o valor de mercado da empresa” e ainda, 

NETO (2008, p. 645): 

“Uma importante restrição ao método decorre de a avaliação ser 

baseada em valores passados (ocorridos), e não expectativas futuras 

de resultados [...]. O custo histórico possui diversas limitações como 

conceito a ser aplicado na avaliação patrimonial e sua aceitação mais 

ampla recorre de preferência no âmbito da contabilidade tradicional 

(princípio contábil aceito), dada sua relação bastante próxima com a 

receita realizada na operação do resultado contábil”. 

 

 

2.2.2 Multiplicadores 

 

Enquanto a avaliação pelo modelo patrimonial utiliza-se dos registros contábeis 

presentes no balanço patrimonial, de modo geral, para a mensuração do valor da 

empresa, o modelo dos multiplicadores se beneficia de indicadores de resultado no 

seu processo de mensuração de valor. MULLER (2003, p. 100), “Tais modelos 

buscam determinar o valor das empresas através do volume de lucros, vendas e 

outros indicadores de resultado”, corroborando, BRUNI (2008, p. 344), “Avaliação por 

múltiplos, analisa o valor da empresa com base em índices de avaliação, comumente 

comparados aos de outras empresas similares” NETO (2014, p. 205), enfatiza uma 

empresa comparável, sendo aquela com atuação em atividade similar e que apresenta 

riscos similares, discorrendo sobre o método “A avaliação de empresas por múltiplos, 

ou avaliação relativa, procura descobrir o valor corrente dos ativos através de sua 

comparação com outros valores de empresas entendidas como comparáveis”. 

FREZATTI (1998, p.2), comenta ainda, ser está, uma abordagem comum nas 
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decisões de investimento, por basear-se no relacionamento entre variáveis, NETO 

(2014, p. 205), neste aspecto, ressalta, a vantagem da utilização de indicadores 

“múltiplos de vendas”, pois, em situação de prejuízo, este não impossibilitaria sua 

aplicação. BRUNI (2008, p. 345), cita outros exemplos rotineiramente utilizados; 

preço/lucro, preço/venda, preço/fluxo de caixa, preço/valor patrimonial entre outros. 

NETO (2014, p. 205), destaca a utilização do EBITDA1, sendo entendido como o mais 

adequado para este modelo, pois desconsideram a depreciação e outras despesas 

operacionais sem reflexo no caixa, os impostos sobre os lucros e as despesas 

financeiras geradas pelo endividamento da empresa. 

 

 

2.2.3 Fluxo de Caixa Descontado 

 

Uma das abordagens mais utilizadas de avaliação de empresas, o método de 

fluxo de caixa descontado. Conforme BRUNI (2008, p. 345), “(...) é um dos mais usuais 

modelos empregados em finanças para obtenção do valor de uma empresa” 

corroborando, NETO (2014, p. 207),” (...) é uma metodologia consagrada na literatura 

de finanças e a mais utilizada nas avaliações de empresas” e ainda, MULLER (2003, 

p. 106), “São modelos muito aceitos no mercado de consultoria e também amplamente 

citados e divulgados nas bibliografias que versam sobre avaliações de ativos e 

avaliações empresariais”. Este modelo, segundo FREZATTI (1998, p.2), busca a 

identificação do valor da empresa através do fluxo de caixa futuro descontado a uma 

taxa, neste aspecto COPELAND et al (2000, p.121), “os valores das operações e da 

dívida são iguais aos respectivos fluxos de caixa descontados a taxa que reflete o 

risco destes fluxos”, corroborando MULLER (2003, p. 106), apud DAMODARAN 

(2002, p. 214), explica que “o valor de uma empresa é o valor presente de seus fluxos 

de caixa, previstos ao longo de sua vida” ou ainda MARTINS (2000, p. 10), ”o valor 

econômico de qualquer bem corresponde ao valor presente do fluxo líquido de caixa 

                                                 

1 Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Lucro Antes dos 

Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) 
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que se espera esse bem produzirá no futuro”, em vias gerais, NETO (2014, p. 207), 

“resume”, estes conceitos: 

Os fluxos de caixa são estimados através das projeções de receita, 

margens de lucro, crescimento e retornos esperados dos novos 

investimentos futuros, e resultados de todas as decisões que influem 

sobre o valor da empresa. A taxa de desconto dos valores de caixa 

deve refletir adequadamente o risco da empresa. 

 

 

2.3 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Com o objetivo de identificar possíveis inconsistências que acarretem na 

impossibilidade ou dificultam a adequada aplicação dos métodos de avaliação 

anteriormente conceituados, utilizaremos de algumas ferramentas de análise das 

demonstrações contábeis, comparando os resultados entre as empresas, observando 

seu comportamento e desvio a curva dos resultados. 

A análise de balanço, como é mais conhecida, utiliza-se das informações 

contábeis, de forma sistemática, para identificar o perfil e a posição econômico-

financeira das empresas, corroborando NETO (2012, p.43), “A análise de balanço visa 

relatar, com base nas informações contábeis fornecidas pelas empresas, à posição 

econômico-financeira atual, as causas que determinaram evolução apresentada e as 

tendências futuras”, FERREIRA (2008, p. 1), complementa “(...) é a técnica contábil 

que consiste na decomposição, comparação e interpretação das demonstrações 

contábeis”. Assim sendo, por serem ferramentas de auxílio a interpretação das 

informações, tal quais os métodos de avaliação do valor justo, não há um roteiro ou 

manual específico para aplicação das diferentes técnicas de avaliação, reforçando 

NETO (2012, p.44): 

“(...) apesar das técnicas desenvolvidas não nenhum critério ou 

metodologia formal de análise validos nas diferentes situações e 

aceitos unanime pelos analistas. Dessa maneira, é impossível sugerir-

se uma sequência metodológica ou um instrumental científico capazes 

de fornecer diagnósticos sempre precisos das empresas”. 
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2.3.1 Análise vertical e horizontal 

 

Estas ferramentas possibilitam a comparação das informações da empresa 

com relação ao todo, em outras palavras, como é distribuído o ativo e o passivo da 

empresa, e também faz correlação ao tempo, períodos anteriores, possibilitando a 

verificação do comportamento da empresa de forma conjunta, NETO (2012, P. 105), 

neste aspecto acrescenta “O montante de uma conta ou de um grupo patrimonial 

quando tratado isoladamente não retrata adequadamente a importância do valor 

apresentado e muito menos seu comportamento ao longo do tempo.”, SILVA (2013, 

p. 204) complementa “Os métodos de análise vertical e horizontal prestam valiosa 

contribuição na interpretação da estrutura e da tendência dos números de uma 

empresa.”, Silva também cita a contribuição desses métodos com o levantamento de 

pontos relevantes, que merecem destaque no processo da análise, pontos estes foco 

deste estudo. 

 

 

a) Análise vertical 

 

A análise vertical demonstra a participação de cada parte com relação ao todo 

da empresa. NETO (2012, p. 113), assim o conceitua “(...) um processo comparativo, 

expresso em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma conta ou grupo de 

contas com um valor afim ou relacionável, identificado no mesmo demonstrativo.”. 

SILVA (2013, p. 205), exemplifica “No balanço, por exemplo, é comum determinarmos 

quanto por cento representa cada rubrica (e grupo de rubricas) em relação ao ativo 

total”. Ou seja, verificamos a alocação dos recursos nas empresas. 

 

 

b) Análise horizontal 

 

Diferentemente da análise vertical, que se refere a um mesmo período, a 

análise horizontal, visa à comparação dos elementos ao longo do tempo. SILVA (2013, 

p. 211), assim descreve seu objetivo, “O propósito da análise horizontal (AH) é permitir 

o exame da evolução histórica de cada uma das contas que compõem as 

demonstrações contábeis”, FERREIRA (2012, p. 105), acrescenta “(...) consiste em 
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se verificar a evolução dos elementos patrimoniais ou de resultado durante um 

determinado período.”, e NETO (2012, p. 105), “(...) é a comparação que se faz entre 

os valores de uma mesma conta ou grupo de contas, em diferentes exercícios 

sociais.”. 

Este modelo possibilita a análise do comportamento da empresa ao longo do 

tempo. 

 

 

2.3.2 Índices de liquidez 

 

Os índices de liquidez demonstram a capacidade de a empresa honrar com 

suas obrigações (credores). 

NETO (2012, p.176), os define de modo geral como indicadores que “(...) 

evidenciam a situação financeira de uma empresa frente a seus diversos 

compromissos financeiros.”, SILVA (2013, p. 284), acrescenta “(...) visam fornece um 

indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas, a partir da comparação 

entre os direitos realizáveis e as exigibilidades.”. 

Entre os métodos de índices de liquidez existentes, neste estudo serão 

utilizados dois modelos, o índice de liquidez geral e o índice de liquidez seca. 

 

 

a) Índice de liquidez geral 

 

O índice de liquidez geral, segundo SILVA (2013, p.284), “(...) indica quanto à 

empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazo, para 

fazer face as suas dívidas totais.”, corroborando NETO (2012, p. 177), “Esse indicador 

revela a liquidez, tanto a curto como a longo prazo”, e ainda FERREIRA (2008, p7), 

“(...) capacidade de pagamento de todas as obrigações, tanto de curto quanto de longo 

prazo, mediante uso de recursos não permanentes”. 

 

Sua fórmula assim é apresentada: 

 

LG = AC + RLP 
       PC + PNC 
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Onde: 

LG Liquidez geral; 

AC Ativo circulante; 

RLP Realizável a longo prazo; 

PC Passivo circulante; 

PNC Passivo não circulante. 

 

 

b) Índice de liquidez seca 

 

Assim como ao índice de liquidez geral, o índice de liquidez seca também visa 

evidenciar a capacidade de pagamento da empresa, contudo, neste modelo os 

estoques são desconsiderados como fonte de recursos para pagamento, conforme 

FERREIRA (2008, p. 6), corroborando, SILVA (2013, p. 290), assim o define e 

exemplifica “O índice de liquidez seca (acid test) indica quanto à empresa possui em 

disponibilidade (dinheiro, depósitos bancários a vista e aplicações financeiras de 

liquidez imediata), aplicações e curto prazo e duplicatas a receber, para fazer face a 

seu passivo circulante.”, NETO (2012, p. 177), acrescenta “Especialmente, a liquidez 

seca determina a capacidade de curto prazo de pagamento da empresa mediante a 

utilização das contas de disponível e valores a receber”. 

Sua fórmula pode ser assim apresentada: 

 

LS = AC - Estoques - DA 
       PC  

Onde: 

LS Liquidez seca; 

AC Ativo circulante; 

DA Despesas antecipadas; 

PC Passivo circulante; 

 

 

Ou ainda: 

LS = DISP. + AF + DRL 
       PC 

 



24 

 

Onde: 

LS Liquidez seca; 

DISP Disponível; 

AF Aplicações Financeiras; 

DRL Duplicatas a receber (Líquidas de provisão para devedores duvidosos); 

PC Passivo circulante; 

 

 

c) Índice de liquidez corrente 

 

Do mesmo modo que o índice de liquidez seca indica a capacidade de honrar 

como seus credores no curto prazo, o índice liquidez corrente também visa indicar 

essa capacidade, diferenciando-se na inclusão dos valores registrados em estoque. 

SILVA (2013, p.287), assim o conceitua “Indica quanto à empresa possui em dinheiro 

mais bens e direitos realizáveis no curto prazo (próximo exercício), comparado com 

suas dívidas a serem paga no mesmo período”, corroborando NETO (2010, p.164), “A 

liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante para cada $1 de dívida em 

curto prazo”. 

Sua fórmula é assim representada: 

 

LC = AC 
      PC  

Onde: 

LC Liquidez corrente; 

AC Ativo circulante; 

PC Passivo circulante. 

 

 

2.3.3 Imobilização do patrimônio líquido 

 

Este índice indica quanto à empresa investiu em ativos permanentes com 

relação a seu patrimônio, em outras palavras, segundo SILVA (2013, p. 267), “indica 

quanto do patrimônio líquido da empresa está aplicado no ativo permanente”. Sua 

fórmula pode ser assim apresentada: 
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IPL = AP x 100 
       PL 

Onde: 

IPL Imobilização do patrimônio líquido; 

AP Ativo Permanente (Ativo não circulante – Ativo realizável de longo prazo); 

PL Patrimônio Líquido. 

 

 

2.3.4 Participação de Capital de Terceiros 

 

O índice de participação de capital de terceiros ou endividamento, como 

também é conhecido, visa expor a dependência da empresa de capital de terceiros. 

SILVA (2013, p. 270), “(...) indica o percentual de capital de terceiros em relação ao 

patrimônio líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos 

externos”. NETO (2012, p. 149), exemplifica “se o quociente for igual a 0,9 significa 

que, para cada $ 1000 dos acionistas, a empresa assumiu $900 de dívida. Ou, em 

outras palavras, as dívidas representam 90% do capital próprio da empresa”. O autor 

faz observação há atualização deste indicador para com, somente, as dívidas do longo 

ou do curto prazo, a fim de, evidenciar a maturidade do passivo da empresa. 

Visto isso, este indicado pode ser assim representado: 

 

PCT = PC + PNC x 100 
      PL 

Onde: 

PCT Participação do capital de terceiros; 

PC Passivo circulante; 

PNC Passivo não circulante; 

PL Patrimônio Líquido. 
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2.3.5 Composição do endividamento 

 

Este índice representa a participação das dívidas com relação às obrigações 

da empresa. FERREIRA (2008, p. 20), ressalta sua utilização tanto para relacionar o 

curto prazo quanto o longo frente às obrigações totais da empresa, sendo assim 

apresentada sua fórmula, respectivamente: 

 

CE (curto prazo) = PC 
          PE 

Onde: 

CE Composição do endividamento; 

PC Passivo circulante; 

PE Passivo exigível (Passivo total – patrimônio líquido). 

 

CE (longo prazo) = PELP 
         PE 

Onde: 

CE Composição do endividamento; 

PELP Passivo exigível de longo prazo; 

PE Passivo exigível (Passivo total – patrimônio líquido). 

 

 

a) Retorno sobre patrimônio líquido 

 

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido indica rentabilidade da empresa 

com relação a seu capital, NETO (2012, p. 224), assim o conceitual “(...) taxa de 

rentabilidade auferida pelo capital próprio da empresa, sendo dimensionado pela 

relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido, excluído o lucro líquido do próprio 

exercício”. Corroborando, SILVA (2013, p. 246), “indica quanto de prêmio os 

acionistas ou proprietários da empresa estão obtendo em relação a seus 

investimentos no empreendimento”. 

Sua fórmula pode ser assim apresentada: 

 

RPL =   LL _ 
         PL-LL 
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Onde: 

RPL Retorno sobre patrimônio líquido; 

LL Lucro líquido; 

PL Patrimônio líquido. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Demonstra-se neste tópico a metodologia empregada por esta pesquisa, por 

meio dos seguintes itens: (i) metodologia proposta e tipologia e (ii) cronograma. 

 

 

3.1 METODOLOGIA PROPOSTA E TIPOLOGIA 

 

A identificação da presente pesquisa, segundo perspectivas paradigmáticas 

metodológicas, segue descrita neste primeiro tópico mediante a exposição de quadro 

títulos: (i) abordagem do problema, (ii) natureza do objetivo; (iii) escopo do estudo; (iv) 

dimensão do tempo. 

 

 

3.1.1 Abordagem do problema 

 

De acordo com NEVES (1996), a pesquisa qualitativa tende a ser direcionada, 

não buscar enumerar ou medir seus resultados através de métodos estatísticos e seu 

foco de interesse é amplo, onde o pesquisador procurar interpretar os fenômenos 

pesquisados. Sendo assim, este estudo se identifica como sendo um experimento 

qualitativo, dado o fato de reunir atributos condizentes a este tipo de abordagem – por 

exemplo, fenômenos sociais e comportamentais dos agentes envolvidos. 
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3.1.2 Natureza do objetivo 

 

Segundo CERVO et al. (2005), a pesquisa descritiva se define pela sua rotina 

de observar, registrar e analisar ocorrências sem a ação de intervir ou modificar os 

acontecimentos. Este estudo se enquadra nesta classificação devido à razão de 

descrever a aplicação de ferramentas de análise para observar as ocorrências e 

identificar sua relevância ao processo de avaliação do valor justo da empresa. 

 

 

3.1.3 Escopo do estudo 

 

Quanto ao escopo deste estudo será adotada a amplitude descritiva em termos 

de abrangência, onde segundo CERVO et al. (2005), são estudos que colaboram para 

que se possa realizar uma pesquisa mais ampla e completa, facilitando na formulação 

clara dos problemas e das soluções para este problema. 

 

 

3.1.4 Dimensão do tempo 

 

Segundo SAMPIERI et al. (1991), apud FREITAS, (1999), as pesquisas onde 

“a coleta dos dados ocorre em um só momento, pretendendo descrever e analisar o 

estado de uma ou várias variáveis em um dado momento”. Utilizam a denominação 

temporal conhecida como corte-transversal. Sendo assim, o estudo se enquadra neste 

quesito por avaliar os dados obtidos no segundo semestre do ano de 2016. 
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3.2 CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DE 
PESQUISA 

1 
Jun. 

10 
Jun. 

20 
Jun. 

30 
Jun. 

10 
Jul. 

20 
Jul. 

30 
Jul. 

10 
Ago. 

20 
Ago. 

30 
Ago. 

10 
Set. 

20 
Set. 

30 
Set. 

10 
Out. 

20 
Out. 

25 
Out. 

Fundamentação e 
conclusão do 

referencial teórico 
X X X X                         

Coleta de dados       X X X                     

Organização dos 
dados em planilha 

         X X X                 

Aplicação dos 
métodos de 

análise de balanço 
           X X X               

Análise preliminar 
dos resultados 

                X X             

1ª Versão do 
Trabalho 

                  X X           

Análise dos 
resultados 

                    X X X       

Considerações 
Finais 

                      X  X X     

Revisão                           X X   

Entrega                             X X 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Para fins de comparabilidade do estudo, utilizou-se como padrão de mercado, 

as informações contábeis disponíveis no site da BM&FBOVESPA, de empresa 

atuante no ramo alimentício de restaurantes. Assim é possível obter mais eficácia na 

análise, uma vez que se busca elementos nas microempresas, que “fogem” a curva 

de comportamento do mercado, e por consequência, podem ser obstáculos à 

aplicação dos métodos de valoração das micro empresas do ramo de restaurantes em 

Curitiba, sendo estas denominadas, neste estudo, mercado local, para fins de facilitar 

a linguagem. 

 

 

4.1 COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL 

 

No primeiro momento verificou-se a composição patrimonial das empresas, a 

fim de, observar sua estrutura de capital, origem e destinação dos recursos 

empregados no empreendimento. Para tanto se utilizou de três ferramentas, sendo 

elas a análise vertical, o índice de imobilização do capital e o índice de participação 

do capital de terceiros. 

Sobre a destinação dos recursos, observa-se que há uma inversão entre o 

mercado (padrão deste estudo) e o mercado local (microempresas, foco do estudo), 

ilustrado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 – Composição do ativo total 
Fonte: O autor (2016). 

Ao ponto que o mercado tem maior concentração de recursos no ativo não 

circulante, mais especificamente nas contas de intangível e imobilizado, as micro 

empresas concentram seus recursos no ativo circulante, ou de curto prazo. Isso ocorre 

principalmente devido aos estoque, que representam em média 50% do ativo de curto 

prazo destas empresas.  

Essa concentração é um ponto relevante, que deve ser averiguado no momento 

da aplicação dos métodos de avaliação, principalmente quando comparado aos 

padrões de mercado, que apresentou apenas 2% de seus recursos aplicados em 

estoque. Isso devido a atividade explorada, ser de restaurantes, logo a composição 

dos estoques, de modo geral, é restrita a produtos perecíveis. 

Essa divergência, entre os “mercados”, na composição patrimonial, também se 

repete, no que se refere à origem dos recursos, ou seja, as fontes de financiamento 

ou passivo, como demonstrado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 2 – Composição do passivo total 
Fonte: O autor (2016) 

No mercado encontramos simetria entre as fontes de recursos e sua aplicação, 

com relação a seu prazo de realização, ou seja, há semelhanças entre ativo circulante 

e passivo circulante com relação a sua participação sobre o todo, por consequência o 

mesmo ocorre com ativo não circulante e passivo não circulante. 

Diferentemente no mercado local, objeto do estudo, três pontos relevantes são 

observados rapidamente e merece atenção no processo de sua análise, para 

aplicação dos métodos de avaliação, sendo eles: a disparidade da composição das 

fontes de recursos em relação ao mercado, a concentração excessiva do 

endividamento no curto prazo e a presença de saldo negativo no patrimônio líquido 

da empresa.  

Nestes aspectos, a disparidade entre as microempresas e o mercado, dificulta 

aplicação do modelo de multiplicadores, uma vez que os mesmos necessitam de 

índices, entre os mercados que sejam comparáveis, o que se tem, é uma discrepância 

entre os índices. Significativa, ao ponto de se questionar sua credibilidade frente a 

possíveis equívocos. 

A concentração do endividamento no curto prazo pode, também, comprometer 

análise dos fluxos de caixa futuros, tendo em vista o comprometimento excessivo dos 

recursos no curto prazo, principal período abordado nas projeções     presentes neste 

modelo e, por fim, a presença de patrimônio líquido negativo pode impedir aplicação 

de métodos de avaliação que tenham como base, os valores patrimoniais da empresa 

(análise patrimonial). 
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No cenário apresentado, não há um equilíbrio entre as fontes de recursos, 

sucumbindo a um acúmulo superior a 100% do passivo total da empresa no curto 

prazo, neste aspecto, tem-se como maior agente os fornecedores e outros credores. 

Tal situação é preocupante para a empresa, pois este acúmulo, somente é 

maior que todo o passivo da empresa, quando o patrimônio líquido da entidade é 

negativo, ou seja, tem-se um cenário de passivo à descoberto, em outras palavras, a 

empresa não tem patrimônio suficiente para honrar com suas obrigações com 

fornecedores, governo, pessoal e etc. 

Verificando a composição do patrimônio líquido e seu histórico, isto ocorreu 

devido ao acúmulo de resultados negativos, chegando seu montante a superar o valor 

investido nos empreendimentos. 

Tais resultados, podem ser a causa do baixo índice de investimento de recursos 

próprios em ativos permanentes por parte do micro empreendedor, fato demonstrado 

no gráfico abaixo.  

 

 
Gráfico 3 – Imobilização do patrimônio liquido 
Fonte: O autor (2016) 

O que se observa, é justamente a baixa aplicação do capital próprio em ativos 

dessa natureza. Vale relembrar, que não só há um baixo volume de recursos 

empregados nesses ativos, como também, estes ativos representam apenas cerca de 

5% do ativo total das empresas, como se observou anteriormente, mesmo em se 

tratando de ativos como investimentos e imobilizados da empresa, como por exemplo, 

veículos, móveis e imóveis. Ativos que estão diretamente ligados ao valor da empresa, 
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principalmente se o método utilizado para mensuração do valor da empresa for com 

base no patrimônio físico (bens) da empresa, ainda, ativos que estão diretamente 

ligados ao valor da empresa, como é o caso do método patrimonial, o qual enfrenta 

em sua aplicação uma “barreira”, tendo em vista além do patrimônio líquido negativo, 

ausência ou presença em volume muito baixo, de bens registrados no balanço 

patrimonial destas empresas. 

Com esta conjuntura, de concentração de recursos em curto prazo, pouca 

participação de capital próprio em ativos permanentes e patrimônio líquido negativo, 

resta analisar qual a participação no financiamento das atividades, do capital de 

terceiros. Participação esta ilustrada no gráfico abaixo. 

 

  
Gráfico 4 – Participação do capital de terceiros 
Fonte: O autor (2016) 

 

No contexto de alto índice de participação do capital de terceiros, ou seja, onde 

há de certa forma uma dependência desse capital, tem-se que mesmo no mercado, 

este índice alcança representações significantes, contudo, ao longo do tempo sua 

variação é “controlada”, ao passo que, no mercado local estudado, temos não um 

comportamento de “constância” ou “controle”, mas de crescimento elevado e 

acentuado no decorrer do exercício das atividades das empresas, alcançando uma 

representação significante, tão expressiva que deve ser estudada, no processo de 

avaliação do valor justo, a fim de se obter uma melhor identificação dessa 

dependência, quanto a seu perfil, histórico, particularidades e condições. Uma destas 

condições que deve ser apurada refere-se à maturidade das obrigações, uma vez que 
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isso significa o comprometimento direto das disponibilidades da empresa, em outras 

palavras, dos recursos financeiros. 

Logo tem-se, nesta elevada participação do capital de terceiros, nos 

empreendimentos, outro ponto que dificulta aplicação de forma adequada dos 

modelos de avaliação de valor da empresa, ou que irão requerer ao avaliador o 

levantamento de informações gerenciais, em complemento as apresentadas nos 

relatórios contábeis, principalmente, se o método utilizado for patrimonial, pois utiliza-

se diretamente destas informações. 

 

4.2 COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 

 

Um dos pontos levantados anteriormente como pontos relevantes, e que a 

análise se torna mais importante frente ao cenário exposto, é a maturidade do 

endividamento da empresa e sua distribuição como relação ao prazo de vencimento, 

este aspecto demonstra quais tipos de recursos estão sendo comprometidos para se 

cumprir com as obrigações. Para esta análise, tem-se o gráfico abaixo  

 

 
Gráfico 5 – Composição do Endividamento 
Fonte: O autor (2016) 

 

Nota-se que novamente há uma inversão de realidades. O mercado distribui 

suas obrigações, com relação ao prazo de pagamento, e prioriza sua concentração 

no longo prazo, minimizando seu impacto no curto prazo, sendo respectivamente 63% 

e 37%, assim tem-se maior segurança do caixa da empresa, ou melhor dizendo, das 
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disponibilidades. Fato que não ocorre no mercado local, objeto deste trabalho, que 

concentra as obrigações, quase em sua totalidade, no curto prazo, cerca de 98% de 

seu endividamento. Ou seja, 98% das obrigações das empresas tem vencimento no 

curto prazo, que enfatiza outros dois pontos que serão relevantes na análise do valor 

justo. A concentração de cerca de 142% dos passivos no curto prazo, onde observou-

se a situação de passivo à descoberto, e a destinação destes recursos, mesmo que 

também de curto prazo, 95% respectivamente, tem grande concentração em estoque, 

responsável por 50% dos ativo de curto prazo, lembrando que a atividade das 

empresas está diretamente relacionada a produtos perecíveis, levantando neste 

ponto, questões referentes a confiabilidade do volume desses recursos, assim como 

a sua real disponibilidade para a empresa. Considerando este enredo, qualquer 

método de avaliação utilizado pode ser comprometido.  

No modelo patrimonial, estes excessos de ativos podem ocasionar 

superavaliação da empresa. O método de fluxo de caixa, sua projeção de estoques e 

custos poderão ser equivocados, com desvios consideráveis.  E no caso de uma 

avaliação por multiplicadores, o lucro da empresa, diretamente impactado pela baixa 

dos estoques (custo direto), neste cenário, estaria superavaliado e esta variável é 

muito comum neste modelo. 

Exposto o cenário de endividamento, levanta-se o questionamento quanto à 

capacidade de honrar com estas obrigações. 

 

 

4.3 LIQUIDEZ 

 

Tendo as linhas precedentes, apresentado a estrutura patrimonial e sua 

composição, onde verificou-se o endividamento excessivo de curto prazo levanta-se 

a questão quanto à capacidade de honrar as obrigações. Utilizou-se para melhor 

percepção das condições de liquidez das empresas três índices de liquidez sendo 

eles: o índice de liquidez geral, o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez 

seca. 

O primeiro índice de liquidez estudado, o índice de liquidez geral, demonstra as 

condições que a empresa possui de curto e longo prazo para saldar suas dívidas. 

Isso é demonstrado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 6 – Índice de liquidez geral 
Fonte: O autor (2016) 
 

Num primeiro momento, observa-se que ambos os mercados apresentam 

índices menores que 1, ou seja, para cada 1 de dívida eles dispõem de 0.99 (mercado) 

e 0.95 (mercado local), para honrar com suas dívidas, isto considerando o resultado 

do exercício de 2015. 

Apesar desta proximidade entre os resultados, um comportamento é observado 

e deve ser averiguado no processo de valoração da empresa, principalmente em se 

tratando de projeções futuras, ou seja, o método de fluxo de caixa. Tem-se um 

movimento contrário entre mercado e mercado local, onde o mercado se movimenta 

em crescimento e as microempresas estudadas apresentam tendência de 

decrescimento. 

Observando o gráfico, nota-se que, onde houve queda no mercado houve 

crescimento nas microempresas e vice versa. Este comportamento contrário, entre os 

mercados, merece atenção ao processo de avaliação de valor das empresas, uma 

vez que a liquidez da empresa se refere diretamente à disponibilidade de recursos, e 

sua mensuração, assim como a descrição de seus comportamentos, devem ser 

confiáveis, principalmente em se tratando de dados base para projeções de cenários 

futuros, processo parte do método de avaliação de fluxo de caixa. 

 

De forma geral, enquanto mercado apresentou crescimento saindo de um 

índice de 0,29 em 2011 para o índice de 0,99 em 2015, o mercado local saiu de uma 

posição de 2011 para 2015, de 1,35 para 0,95, respectivamente. 
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Outro índice observado que mede a liquidez da empresa, é o índice de liquidez 

corrente. Neste, temos a capacidade (ativo) no curto prazo da empresa cumprir com 

as obrigações (passivo), também de curto prazo, assim exclui-se bens, direitos, 

deveres e obrigações de longo prazo. 

Desempenho demonstrado no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 7 – Índice de liquidez corrente 
Fonte: O autor (2016) 

 

Nota-se novamente um comportamento de crescimento do mercado, no 

período histórico estudado, frente um comportamento de queda, não acentuada, no 

mercado local.  

Vale ressaltar que este índice somente considera contas de curto prazo, e 

enquanto mercado possui cerca de 37% de seu endividamento no curto prazo 

dispondo de uma a liquidez de 1,68 para cada 1 de dívida. O mercado local, dispõe 

de apenas 0,96 para cada 1 de dívida e mesmo que seja próximo de 1, o 

endividamento no curto prazo dessas empresas é de aproximadamente 98%, como 

ilustrado anteriormente, o que torna este ambiente desconfortável para o setor 

financeiro da empresa.  Principalmente quando observado o índice de liquidez seca, 

conforme abaixo ilustrado. 
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Gráfico 8 – Índice de liquidez seca 
Fonte: O autor (2016) 

 

Este índice, além de considerar somente as contas de curto prazo, 

desconsidera os estoques como fonte de recursos para saldar os credores de curto 

prazo. O que se nota, é uma queda considerável no índice das microempresas, ao 

ponto de, em 2015 ser apenas 0,61 para cada 1 de dívida.  

Considerando a concentração de recursos em estoques, cerca de 50% do ativo 

circulante e este, por sua vez, correspondendo a 95% dos ativos das empresas. 

Está baixa no índice de liquidez seca, não é vista como surpresa no estudo, 

mas colabora reafirmando situações observadas anteriormente, principalmente com 

relação à composição do ativo circulante das empresas estudadas. 

Neste ponto, a redução do índice de liquidez, quando comparado o índice de 

liquidez seca com o índice de liquidez corrente, reafirma a concentração expressiva 

de recursos em estoque. Mais uma vez, tem-se este aspecto como uma “barreira” 

para aplicação adequada dos modelos de avaliação, seja o modelo patrimonial, 

multiplicadores ou fluxo de caixa, conforme relatado anteriormente. 

Contudo, não se pode utilizar de um único índice para analisar o contexto de 

uma organização, mas sim, de um conjunto. Para tanto, o gráfico a seguir busca 

demonstra de forma sintetizada, através das médias históricas dos índices de liquidez 

avaliados, uma melhor visão sobre a liquidez das empresas. 
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Gráfico 9 – Média Histórica dos Índice de Liquidez 
Fonte: O autor (2016) 

 

Nota-se que o mercado, mesmo com apenas 0,5 de liquidez geral, lembrando 

que se trata da média dos últimos cinco anos, tem índice maior que 1 de liquidez 

corrente, ou seja, considerando somente os recursos e obrigações de curto prazo tem-

se uma “sobra” que não está vinculada aos estoques, uma vez que a liquidez seca é 

de aproximadamente 0,89. Este ambiente “conservador” não ocorre no mercado local, 

o qual se observa que em nenhum dos índices alcançou 1, também há concentração 

da dívida no curto prazo, comprometendo a liquidez corrente, já que as empresas 

estudadas tem somente 5% dos recursos aplicados no longo prazo. Isso poderia 

favorecer estas empresas, mas não ocorreu devido à composição o endividamento, 

com concentração também no curto prazo. Por fim, tem-se a liquidez seca, que levanta 

questões de disponibilidade, uma vez que o índice é de apenas 0,35, em outras 

palavras, a exclusão dos estoques como fonte de recursos para honrar com as 

obrigações no curto prazo, gerou uma queda da capacidade da empresa de saldar 

com essas obrigações, de aproximadamente 64%, ou ainda, os estoques representam 

64% da capacidade financeira de curto prazo dessas empresas. 
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Salientamos, que no ramo de atividade das empresas que compõem este 

estudo, restaurantes, os estoques estão, de modo geral, diretamente ligados a 

produtos perecíveis, assim sua concentração em grande volume levanta questões, 

como apontado anteriormente, quanto à confiabilidade das informações e sua 

adequada mensuração, que por consequência, reflete-se no desempenho de liquidez, 

endividamento e composição patrimonial. 

Deste modo, os métodos patrimoniais de avaliação ficam comprometidos, o 

mesmo ocorre, com o método de fluxo de caixa, pois suas projeções seriam 

embasadas em históricos discrepantes aos padrões de mercado. O mesmo ocorre 

com o método de multiplicadores, devido a relação entre estoque, na figura do custo, 

com lucro, variável presente neste tipo de análise. 

 

 

4.4 COMPORTAMENTO HISTÓRICO E RENTABILIDADE 

 

É possível identificar, no gráfico a seguir, uma simetria do mercado com relação 

ao comportamento do ativo/passivo e o patrimônio líquido, no decorrer do período 

estudado. Com exceção de somente um período, o patrimônio líquido sempre 

apresentou um crescimento maior em comparação ao crescimento de ativo/passivo. 

Fato este, que não ocorreu nas microempresas, objeto do estudo, onde observou-se 

que os ativos e passivos sempre apresentavam crescimento maior que o patrimônio, 

o que justifica a dependência do capital de terceiros nos empreendimentos. Tal 

fenômeno, é ainda mais significativo quando relacionado, à diminuição do patrimônio, 

ocorrida no ano 4, chegando aproximadamente 67% de queda. 

Este ocorrido, assim como o significante aumento ocorrido no ano 3, decorrente 

de um aumento de capital no mercado, são demonstrados abaixo. 
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Gráfico 10 – Comportamento patrimonial 
Fonte: O autor (2016) 

 

Esta redução do patrimônio líquido, pode, entre outros fatores, ser justificada 

quando analisamos o gráfico abaixo, onde é ilustrado o comportamento operacional 

das microempresas no período estudado. 

 

 
Gráfico 11 – Comportamento Operacional 
Fonte: O autor (2016) 
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Observa-se no gráfico, que a curva correspondente ao resultado líquido, 

justifica o comportamento do patrimônio líquido das empresas, com variações mais 

acentuadas, isto porque faz referência somente as contas de resultado das empresas. 

Esta acentuação na curva de resultado é relevante à aplicação, principalmente, 

dos métodos de avaliação por multiplicadores, pois este utiliza-se de variáveis 

diretamente ligadas ao resultado da empresa, como por exemplo o lucro líquido. 

Neste sentido é possível identificar, que a receita, o custo e as despesas 

encontram-se muito próximas, geograficamente no gráfico, enquanto que os pontos 

de resultado se dispersam significativamente entre um período e outro. 

Desde modo, para aplicação dos métodos de avaliação, é possível dizer, que 

serão necessários ajustes, através de informações complementares a demonstração 

do resultado, levando a questionar quanto à precisão em sua mensuração. 

Considerando o aspecto dos resultados da empresa, para comparação aos 

padrões apresentados pelo mercado, foi utilizado o indicador de rentabilidade sobre o 

patrimônio líquido, o qual tem seus resultados ilustrados conforme o gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 12 – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido 
Fonte: O autor (2016) 
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O gráfico acima, justifica ou enfatiza, o comportamento do resultado líquido 

visto anteriormente, nota-se que o seu desenho é idêntico ao apresentado pela linha 

resultado líquido anterior, colaborando também, para as acentuadas variações 

observadas. Há também, como já identificado ao longo deste estudo, uma assimetria 

entre o comportamento das empresas estudadas e o mercado. Onde o mercado 

apresenta menos volatilidade, com relação às variações entre um período e outro. 

Contrário a este movimento, o mercado local, apresenta alterações expressivas 

entre os períodos. Fato que deverá ser analisado no momento da aplicação dos 

modelos de avaliação, a fim de, identificar se há, realmente, uma sazonalidade na 

operação ou tais variações são decorrentes de possíveis inconformidades, na 

elaboração das informações. 

Estas discrepâncias comprometem, principalmente, a aplicação do modelo de 

fluxo de caixa descontado, devido as dificuldades que serão encontradas na 

elaboração das projeções, necessárias a este modelo. O mesmo ocorre aos modelos 

de multiplicadores e os modelos patrimoniais, pois estas inconsistências acarretarão 

em alterações de resultado e, consequentemente, de patrimônio líquido das 

empresas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo busca conceituar a avaliação de empresas e seus métodos, 

assim como a análise das demonstrações contábeis, algumas de suas ferramentas e 

os modelos de identificação nas microempresas. Contribuindo para a formação de 

uma base conceitual sólida, para análise dos dados e identificação de potenciais 

assimetrias informacionais, entre mercado e as microempresas, presentes nas 

demonstrações contábeis, que dificultam o processo e à aplicação dos métodos de 

avaliação do valor justo nas microempresas. 

Para tanto, se buscou mostrar de forma teórica os cenários de aplicação dos 

métodos de avaliação, suas limitações, benefícios e as particularidades de cada 

modelo, patrimonial, multiplicadores e fluxo de caixa. Buscou-se também, identificar 

os modelos e definições para micro e pequenas empresas, assim como conceituar o 

processo de análise das demonstrações contábeis. Neste ponto, elegeu-se algumas 

de suas ferramentas de análise, sendo elas: análise vertical e horizontal, índice 

liquidez geral, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, imobilização do 

patrimônio líquido, participação de capital de terceiros, composição do endividamento 

e retorno sobre o patrimônio líquido. Todas essas ferramentas foram conceituadas e 

apresentadas suas fórmulas para aplicação, com esta base conceitual e análise dos 

dados coletados, criou-se o cenário de dois mercados, sendo o primeiro denominado 

mercado, base para comparação do objeto do estudo, representado por empresa de 

capital aberto listada em bolsa de valores do Brasil. E o segundo, as microempresas, 

participantes do estudo, que tiveram seus dados agrupados e são denominadas 

mercado local neste estudo, a fim de facilitar o entendimento.  

Para a criação dos cenários, primeiramente foi analisado a composição da 

estrutura patrimonial das empresas, observou-se de forma geral um comportamento 

assimétrico entre o mercado e as empresas estudadas. 

Com relação à composição patrimonial, observou-se concentração de ativos e 

passivos no curto prazo, nas microempresas, frente ao comportamento contrário do 

mercado, que mostrou concentração de ativos no longo prazo e passivos distribuídos 

em curto e longo prazo, além de manter uma participação de seu patrimônio no 

passivo total considerável, ou seja, o patrimônio dessas empresas representa parte 

significativa do passivo total. Fato que não ocorreu nas microempresas, que de forma 
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geral, apresentaram patrimônio negativo, sendo este resultado, decorrente de 

prejuízos acumulados. Logo, tendo patrimônio negativo, e sua imobilização inferior ao 

apresentado pelo mercado, por consequência nestas empresas, a participação do 

capital de terceiros é extremamente significativa. Diferentemente do mercado, que 

mostrou certa constância com relação à participação de terceiros. 

Com base nestas informações, para análise do valor justo nas microempresas, 

tem-se alguns “complicadores”, como a necessidade de verificar a veracidade desta 

participação expressiva, chegando a mais de 900%.  Outro ponto que dificulta a 

aplicação dos modelos, mais especificamente o modelo de avaliação patrimonial, é o 

fato da presença de um patrimônio líquido negativo, uma vez que estas empresas 

também não apresentam volume de patrimônio imobilizado, assim, o avaliador deverá 

levantar o que de fato compõem este valor de bens imobilizados e também, o real 

valor do patrimônio líquido. 

A concentração expressiva de capital de terceiros na empresa, levanta outro 

ponto, este com relação a seu endividamento e sua maturidade, ou seja, quanto ao 

seu prazo de vencimento. Tem-se, que o mercado busca concentrar seu 

endividamento no longo prazo, enquanto que as microempresas, concentram cerca 

de 98% de ser endividamento no curto prazo. Antes de uma avaliação, é necessário 

verificar a liquidez real dessas empresas e para tanto se utilizou índices de liquidez. 

Nestes índices, observa-se novamente o comportamento assimétrico entre o 

mercado e microempresa, mesmo quando o índice apresentou igualdade no seu valor 

numérico, as tendências permanecem contrárias. Logo este, comportamento se torna 

mais um desafio a ser ultrapassado pelo analista da empresa, já que o comportamento 

é assimétrico, deverá então, se avaliar as reais condições deste comportamento e 

verificar as disponibilidades frente o endividamento, principalmente no curto prazo, 

que comprometeu direta e significativamente a liquidez da empresa. 

A este comprometimento, têm-se como principal agente as contas de estoque, 

uma vez que o mercado local apresentou liquidez geral 0,97 e 0,98 de liquidez 

corrente e somente 0,35 liquidez seca. Isso demonstra uma concentração significativa 

de recursos em estoques, vale enfatizar que o ramo de atividade das empresas é 

restaurante e seus estoques, supõe-se que, seja composto por produtos perecíveis e 

por consequência sua concentração não deveria ser tão significativa frente ao ativo 

da empresa. 
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Novamente a análise através dos métodos de avaliação podem ter sua 

aplicação comprometida, pois as projeções futuras de desempenho não 

corresponderam ao movimento do mercado, assim como o volume de estoque que 

não corresponde à atividade exercida.  E está discrepância de realidades, também 

refletira no comportamento patrimonial, que no período estudado mostrou, como 

esperado, assimetrias entre o comportamento de ativos e passivos do mercado e das 

microempresas, o mesmo ocorreu com o patrimônio líquido, este sendo mais grave, 

já que teve decrescimento acentuado, afetando a rentabilidade sobre o patrimônio 

líquido. 

Enquanto que, mesmo com variações, o mercado apresenta de forma geral 

rentabilidade positiva sobre seu patrimônio, as microempresas apresentaram de forma 

geral rentabilidade negativa justificando o patrimônio líquido negativo das empresas. 

Neste contexto, de prejuízos acumulados e/ou significativos e estoques 

elevados, novamente a aplicação dos métodos se torna dificultosa, pois a análise 

patrimonial distorce-se dos padrões de mercado e a rentabilidade das empresas é 

nula, dificultando, neste caso, uma aplicação do método de multiplicadores. Assim 

como a falta de caixa da empresa, que agrava a aplicação da análise através do fluxo 

de caixa descontado, pois necessita de projeções para períodos futuros. 

Projeções estas, que necessitam de um histórico da empresa sendo este 

discrepante do perfil de mercado, ou seja, o comportamento histórico das 

microempresas não permite ao analista que realize projeções, ao menos mais 

seguras, de um cenário futuro, devido a seus registros imprecisos. Tem-se por fim, 

que através da análise das demonstrações contábeis, a aplicação dos métodos de 

avaliação do valor justo, apresentados neste estudo nas microempresas, é de fato 

comprometida ou dificultada pelas inconsistências apresentadas e as discrepâncias 

demonstradas frente aos padrões de mercado analisados, e, que por muitas vezes 

sugerem questionamento quanto a credibilidade das informações apresentadas 

através das análises das demonstrações contábeis. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Nome: Empresa do “mercado Local”. 

Início das atividades: 2003. 

Localidade: Santo Inácio, Curitiba-PR. 

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios. 

2015 2014 2013 2012 2011

A  T  I  V  O 436.713,53R$  584.183,00R$  543.739,28R$  353.245,98R$  150.420,65R$  

CIRCULANTE 436.713,53R$  584.183,00R$  543.739,28R$  353.245,98R$  150.420,65R$  

DISPONIVEL 3.326,84R$      6.832,82R$      5.047,06R$      428,35R$        3.431,99R$      

CAIXA GERAL 3.326,84R$      6.832,82R$      5.047,06R$      428,35R$        3.431,99R$      

REALIZÁVEL a CURTO PRAZO 433.386,69R$  577.350,18R$  538.692,22R$  352.817,63R$  146.988,66R$  

ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTO 433.386,69R$  577.350,18R$  538.692,22R$  352.817,63R$  146.988,66R$  

 

TOTAL DO ATIVO 436.713,53R$  584.183,00R$  543.739,28R$  353.245,98R$  150.420,65R$  

 

P A S S I V O 436.713,53R$  584.183,00R$  543.739,28R$  353.245,98R$  150.420,65R$  

CIRCULANTE 545.181,83R$  532.003,23R$  478.029,20R$  241.578,69R$  77.231,90R$    

EXIGÍVEL a CURTO PRAZO 545.181,83R$  532.003,23R$  478.029,20R$  241.578,69R$  77.231,90R$    

FORNECEDORES 541.993,71R$  529.241,05R$  476.225,91R$  240.034,31R$  75.502,13R$    

TRIBUTOS & CONTRIBUIÇÕES 3.188,12R$      2.762,18R$      1.803,29R$      1.544,38R$      1.729,77R$      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 108.468,30-R$  52.179,77R$    65.710,08R$    111.667,29R$  73.188,75R$    

CAPITAL & RESERVAS 5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      

CAPITAL 5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      

RESULTADOS ACUMULADOS 113.468,30-R$  47.179,77R$    60.710,08R$    106.667,29R$  68.188,75R$    

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 113.468,30-R$  47.179,77R$    60.710,08R$    106.667,29R$  68.188,75R$    

 

TOTAL DO PASSIVO 436.713,53R$  584.183,00R$  543.739,28R$  353.245,98R$  150.420,65R$  

2015 2014 2013 2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 394.331,67R$           379.947,13R$           264.587,19R$           298.158,32R$           

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 394.331,67R$           379.947,13R$           264.587,19R$           298.158,32R$           

RECEITAS COMERCIAIS 394.331,67R$           379.947,13R$           264.587,19R$           298.158,32R$           

RECEITAS DE SERVIÇOS -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 19.724,98R$             13.708,80R$             9.541,25R$               9.323,18R$               

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( - 19.724,98R$             13.708,80R$             9.541,25R$               9.323,18R$               

TRIBUTOS INCIDENTES 19.724,98R$             13.708,80R$             9.541,25R$               9.323,18R$               

RECEITA LÍQUIDA 374.606,69R$           366.238,33R$           255.045,94R$           288.835,14R$           

CUSTOS 482.653,74R$           292.267,01R$           203.307,68R$           209.157,28R$           

CUSTO DE MERCADORIAS 482.653,74R$           292.267,01R$           203.307,68R$           209.157,28R$           

CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS 482.653,74R$           292.267,01R$           203.307,68R$           209.157,28R$           

LUCRO BRUTO 108.047,05-R$           73.971,32R$             51.738,26R$             79.677,86R$             

DESPESAS OPERACIONAIS 52.601,02R$             47.501,63R$             47.695,47R$             36.199,32R$             

DESPESAS GERAIS/FINANCEIRAS 52.608,76R$             47.501,63R$             47.821,43R$             36.199,32R$             

PESSOAL 53,48R$                    -R$                       -R$                       -R$                       

ENCARGOS SOCIAIS

G E R A I S 52.555,28R$             47.501,63R$             47.811,96R$             36.199,32R$             

FINANCEIRAS -R$                       -R$                       9,47R$                      -R$                       

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7,74R$                      -R$                       125,96R$                  -R$                       

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7,74R$                      -R$                       125,96R$                  -R$                       

FINANCEIRAS 7,74R$                      -R$                       125,96R$                  -R$                       

G E R A I S

LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 160.648,07-R$           26.469,69R$             4.042,79R$               43.478,54R$             
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Nome: Empresa do “mercado Local”. 

Início das atividades: 2013. 

Localidade: Mercês, Curitiba-PR. 

Ramo: Restaurantes e similares. 

2015 2014 2013

A  T  I  V  O 30.278,11R$    57.258,19R$    15.000,00R$    

CIRCULANTE 30.278,11R$    57.258,19R$    15.000,00R$    

DISPONIVEL 28.508,71R$    15.208,81R$    15.000,00R$    

CAIXA GERAL 28.508,71R$    15.208,81R$    15.000,00R$    

REALIZÁVEL a CURTO PRAZO 1.769,40R$      42.049,38R$    -R$             

ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTO 1.769,40R$      42.049,38R$    -R$             

 

TOTAL DO ATIVO 30.278,11R$    57.258,19R$    15.000,00R$    

 

P A S S I V O 30.278,11R$    57.258,19R$    15.000,00R$    

CIRCULANTE 56.666,24R$    36.466,57R$    -R$             

EXIGÍVEL a CURTO PRAZO 56.666,24R$    36.466,57R$    -R$             

FORNECEDORES 41.403,84R$    29.953,96R$    -R$             

PESSOAL 4.969,62R$      3.214,68R$      -R$             

ENCARGOS SOCIAIS 8.697,85R$      3.022,91R$      -R$             

TRIBUTOS & CONTRIBUIÇÕES 1.594,93R$      275,02R$        -R$             

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.388,13-R$    20.791,62R$    15.000,00R$    

CAPITAL & RESERVAS 15.000,00R$    15.000,00R$    15.000,00R$    

CAPITAL 15.000,00R$    15.000,00R$    15.000,00R$    

RESULTADOS ACUMULADOS 41.388,13-R$    5.791,62R$      -R$             

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 41.388,13-R$    5.791,62R$      -R$             

 

TOTAL DO PASSIVO 30278,11 57258,19 15000

2015 2014 2013

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 188.552,45R$           81.276,41R$              R$                         -   

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 188.552,45R$           81.276,41R$              R$                         -   

RECEITAS COMERCIAIS 188.552,45R$           81.276,41R$              R$                         -   

RECEITAS DE SERVIÇOS -R$                       -R$                        R$                         -   

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 5.885,88R$               2.235,10R$                R$                         -   

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( - 5.885,88R$               2.235,10R$                R$                         -   

TRIBUTOS INCIDENTES 5.885,88R$               2.235,10R$                R$                         -   

RECEITA LÍQUIDA 182.666,57R$           79.041,31R$              R$                         -   

CUSTOS 145.297,59R$           52.043,46R$              R$                         -   

CUSTO DE MERCADORIAS 145.297,59R$           52.043,46R$              R$                         -   

CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS 125.701,59R$           47.543,46R$              R$                         -   

LUCRO BRUTO 37.368,98R$             26.997,85R$              R$                         -   

DESPESAS OPERACIONAIS 84.548,73R$             21.206,23R$              R$                         -   

DESPESAS GERAIS/FINANCEIRAS 84.596,67R$             21.206,23R$              R$                         -   

PESSOAL 72.771,70R$             19.399,98R$              R$                         -   

ENCARGOS SOCIAIS 5.595,95R$               1.800,66R$                R$                         -   

G E R A I S 6.178,54R$               -R$                        R$                         -   

FINANCEIRAS 50,48R$                    5,59R$                       R$                         -   

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 47,94R$                    -R$                        R$                         -   

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 47,94R$                    -R$                        R$                         -   

FINANCEIRAS 47,94R$                    -R$                        R$                         -   

G E R A I S

LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 47.179,75-R$             5.791,62R$                R$                         -   
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Nome: Empresa do “mercado Local”. 

Início das atividades: 1996. 

Localidade: CIC, Curitiba-PR. 

Ramo: Restaurantes e similares. 

2015 2014 2013 2012 2011

A  T  I  V  O 48.054,74R$  25.441,61R$  196.931,77R$  236.379,87R$  224.614,44R$  

CIRCULANTE 39.962,07R$   8.417,90R$     171.437,02R$   202.856,89R$   182.725,54R$   

DISPONIVEL 38.298,33R$   1.931,90R$     35.190,29R$     65.283,75R$     6.364,27R$      

CAIXA GERAL 38.298,33R$   1.931,90R$     35.190,29R$     65.283,75R$     6.364,27R$      

REALIZÁVEL a CURTO PRAZO 1.663,74R$     6.486,00R$     133.408,96R$   137.573,14R$   176.361,27R$   

CREDITOS a RECEBER -R$            -R$            131.485,70R$   135.151,79R$   176.284,63R$   

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES a RECUP -R$            -R$            -R$              1.723,91R$      -R$              

ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTO 1.663,74R$     6.486,00R$     1.923,26R$      697,44R$         76,64R$           

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE -R$            -R$            2.837,77R$      -R$              -R$              

DESPESAS a COMPENSAR -R$            -R$            2.837,77R$      -R$              -R$              

NÃO CIRCULANTE 8.092,67R$     17.023,71R$   25.494,75R$     33.522,98R$     41.888,90R$     

IMOBILIZADO 8.092,67R$     17.023,71R$   25.494,75R$     33.522,98R$     41.888,90R$     

BENS MÓVEIS 42.881,39R$   42.881,39R$   42.881,39R$     42.539,55R$     42.539,55R$     

DEPRECIAÇÕES (-) 34.788,72-R$   25.857,68-R$   17.386,64-R$     9.016,57-R$      650,65-R$         

TOTAL DO ATIVO 48.054,74R$  25.441,61R$  196.931,77R$  236.379,87R$  224.614,44R$  

 

P A S S I V O 48.054,74R$  25.441,61R$  196.931,77R$  236.379,87R$  224.614,44R$  

CIRCULANTE 12.134,83R$   7.062,84R$     7.548,53R$      4.914,94R$      5.870,80R$      

EXIGÍVEL a CURTO PRAZO 12.134,83R$   7.062,84R$     7.548,53R$      4.914,94R$      5.870,80R$      

PESSOAL 1.402,64R$     1.288,72R$     1.941,00R$      2.435,48R$      2.920,12R$      

ENCARGOS SOCIAIS 3.159,96R$     1.079,64R$     367,28R$         111,68R$         821,98R$         

TRIBUTOS & CONTRIBUIÇÕES 7.572,23R$     4.694,48R$     2.757,21R$      2.367,78R$      2.128,70R$      

OUTROS CREDORES -R$            -R$            2.483,04R$      -R$              -R$              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.919,91R$  18.378,77R$  189.383,24R$  231.464,93R$  218.743,64R$  

CAPITAL & RESERVAS 5.000,00R$     5.000,00R$     5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      

CAPITAL 5.000,00R$     5.000,00R$     5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      

RESULTADOS ACUMULADOS 30.919,91R$   13.378,77R$   184.383,24R$   226.464,93R$   213.743,64R$   

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 30.919,91R$   13.378,77R$   184.383,24R$   226.464,93R$   213.743,64R$   

 

TOTAL DO PASSIVO 48.054,74R$  25.441,61R$  196.931,77R$  236.379,87R$  224.614,44R$  

2015 2014 2013 2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 103.160,10R$           156.766,21R$           172.287,75R$           237.993,56R$           

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 103.160,10R$           156.766,21R$           172.287,75R$           237.993,56R$           

RECEITAS COMERCIAIS 103.160,10R$           156.766,21R$           172.287,75R$           203.614,96R$           

RECEITAS DE SERVIÇOS -R$                       -R$                       -R$                       34.378,60R$             

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 2.877,75R$               4.294,28R$               5.207,52R$               9.101,95R$               

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( - 2.877,75R$               4.294,28R$               5.207,52R$               9.101,95R$               

TRIBUTOS INCIDENTES 2.877,75R$               4.294,28R$               5.207,52R$               9.101,95R$               

RECEITA LÍQUIDA 100.282,35R$           152.471,93R$           167.080,23R$           228.891,61R$           

CUSTOS 44.932,68R$             47.281,24R$             61.935,47R$             63.230,24R$             

CUSTO DE MERCADORIAS 44.932,68R$             47.281,24R$             61.935,47R$             63.230,24R$             

CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS 44.932,68R$             47.281,24R$             61.935,47R$             63.230,24R$             

LUCRO BRUTO 55.349,67R$             105.190,69R$           105.144,76R$           165.661,37R$           

DESPESAS OPERACIONAIS 37.348,41R$             53.498,04R$             47.226,45R$             52.940,08R$             

DESPESAS GERAIS/FINANCEIRAS 37.371,87R$             53.631,80R$             50.047,00R$             52.940,08R$             

PESSOAL -R$                       14.663,08R$             19.447,34R$             20.537,96R$             

ENCARGOS SOCIAIS -R$                       4.665,65R$               1.366,32R$               1.712,40R$               

G E R A I S 37.371,87R$             34.257,15R$             29.229,11R$             30.666,98R$             

FINANCEIRAS -R$                       45,92R$                    4,23R$                      22,74R$                    

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 23,46R$                    133,76R$                  2.820,55R$               -R$                       

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 23,46R$                    133,76R$                  2.820,55R$               -R$                       

FINANCEIRAS 23,46R$                    -R$                       -R$                       -R$                       

G E R A I S -R$                       133,76R$                  2.820,55R$               -R$                       

LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 18.001,26R$             51.692,65R$             57.918,31R$             112.721,29R$           
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Nome: Empresa do “mercado Local”. 

Início das atividades: 2006. 

Localidade: Centro, Curitiba-PR. 

Ramo: Restaurantes e similares. 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011

A  T  I  V  O 275.347,65R$  167.738,08R$  97.199,14R$    45.417,38R$  17.934,88R$  

CIRCULANTE 275.347,65R$   167.738,08R$   97.199,14R$     45.417,38R$   17.934,88R$   

DISPONIVEL 3.088,14R$      3.823,75R$      5.316,09R$      3.098,64R$     13.494,99R$   

CAIXA GERAL 3.088,14R$      3.823,75R$      5.316,09R$      3.098,64R$     13.494,99R$   

REALIZÁVEL a CURTO PRAZO 272.259,51R$   163.914,33R$   91.883,05R$     42.318,74R$   4.439,89R$     

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES a RECUP -R$              -R$              274,30R$         -R$            -R$            

ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTO 272.259,51R$   163.914,33R$   91.608,75R$     42.318,74R$   4.439,89R$     

TOTAL DO ATIVO 275.347,65R$  167.738,08R$  97.199,14R$    45.417,38R$  17.934,88R$  

 

P A S S I V O 275.347,65R$  167.738,08R$  97.199,14R$    45.417,38R$  17.934,88R$  

CIRCULANTE 574.877,53R$   358.261,00R$   202.130,31R$   93.896,26R$   66.413,76R$   

EXIGÍVEL a CURTO PRAZO 574.877,53R$   358.261,00R$   202.130,31R$   93.896,26R$   66.413,76R$   

FORNECEDORES 405.532,95R$   245.936,58R$   153.445,11R$   60.304,63R$   34.613,63R$   

PESSOAL 3.061,19R$      3.139,15R$      2.248,82R$      1.848,22R$     1.025,62R$     

ENCARGOS SOCIAIS 3.163,09R$      6.462,07R$      3.930,55R$      2.886,84R$     2.355,00R$     

TRIBUTOS & CONTRIBUIÇÕES 679,42R$         2.723,20R$      2.505,83R$      1.856,57R$     1.419,51R$     

OUTROS CREDORES 155.000,00R$   100.000,00R$   40.000,00R$     27.000,00R$   27.000,00R$   

PARCELAMENTOS 7.440,88R$      -R$              -R$              -R$            -R$            

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 299.529,88-R$  190.522,92-R$  104.931,17-R$  48.478,88-R$  48.478,88-R$  

CAPITAL & RESERVAS 10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$   10.000,00R$   

CAPITAL 10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$   10.000,00R$   

RESULTADOS ACUMULADOS 309.529,88-R$   200.522,92-R$   114.931,17-R$   58.478,88-R$   58.478,88-R$   

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 309.529,88-R$   200.522,92-R$   114.931,17-R$   58.478,88-R$   58.478,88-R$   

 

TOTAL DO PASSIVO 275.347,65R$   167.738,08R$   97.199,14R$     45.417,38R$   17.934,88R$   

2015 2014 2013 2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 28.334,83R$             23.998,48R$             57.647,33R$             83.540,28R$             

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 28.334,83R$             23.998,48R$             57.647,33R$             83.540,28R$             

RECEITAS COMERCIAIS 28.334,83R$             23.998,48R$             57.647,33R$             83.540,28R$             

RECEITAS DE SERVIÇOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 779,21R$                  659,97R$                  1.585,30R$               2.324,49R$               

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( - 779,21R$                  659,97R$                  1.585,30R$               2.324,49R$               

TRIBUTOS INCIDENTES 779,21R$                  659,97R$                  1.585,30R$               2.324,49R$               

RECEITA LÍQUIDA 27.555,62R$             23.338,51R$             56.062,03R$             81.215,79R$             

CUSTOS 23.612,31R$             18.460,38R$             44.344,10R$             19.210,14R$             

CUSTO DE MERCADORIAS 23.612,31R$             18.460,38R$             44.344,10R$             19.210,14R$             

CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS 23.612,31R$             18.460,38R$             44.344,10R$             19.210,14R$             

LUCRO BRUTO 3.943,31R$               4.878,13R$               11.717,93R$             62.005,65R$             

DESPESAS OPERACIONAIS 113.090,14R$           90.469,88R$             68.170,22R$             54.372,56R$             

DESPESAS GERAIS/FINANCEIRAS 115.285,19R$           90.469,88R$             73.439,41R$             55.680,36R$             

PESSOAL 73.250,25R$             63.316,96R$             52.016,23R$             34.569,48R$             

ENCARGOS SOCIAIS 5.842,50R$               4.868,75R$               3.425,78R$               2.409,91R$               

G E R A I S 35.282,27R$             22.284,17R$             17.996,67R$             18.694,96R$             

FINANCEIRAS 910,17R$                  -R$                       0,73R$                      6,01R$                      

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.195,05R$               -R$                       5.269,19R$               1.307,80R$               

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.195,05R$               -R$                       5.269,19R$               1.307,80R$               

FINANCEIRAS 2.133,05R$               -R$                       -R$                       -R$                       

G E R A I S 62,00R$                    -R$                       5.269,19R$               1.307,80R$               

LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 109.146,83-R$           85.591,75-R$             56.452,29-R$             7.633,09R$               
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Nome: Empresa do “mercado Local”. 

Início das atividades: 1993. 

Localidade: São Braz, Curitiba-PR. 

Ramo: Restaurantes e similares. 

2015 2014 2013 2012 2011

A  T  I  V  O 95.901,14R$     58.749,59R$     14.945,12R$     105.918,84R$   5.094,30R$       

CIRCULANTE 95.622,07R$     58.434,64R$     14.594,29R$     105.918,84R$   4.293,46R$       

DISPONIVEL 6.985,75R$       55.859,42R$     11.215,18R$     75.291,75R$     1.792,05R$       

CAIXA GERAL 6.985,75R$       55.859,42R$     11.215,18R$     75.291,75R$     1.792,05R$       

REALIZÁVEL a CURTO PRAZO 88.636,32R$     2.575,22R$       3.379,11R$       30.627,09R$     3.302,25R$       

CREDITOS a RECEBER 85.885,00R$     -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTO 2.751,32R$       2.575,22R$       3.379,11R$       30.627,09R$     3.302,25R$       

NÃO CIRCULANTE 279,07R$           314,95R$           350,83R$           -R$                  -R$                  

IMOBILIZADO 279,07R$           314,95R$           350,83R$           -R$                  -R$                  

BENS MÓVEIS 359,00R$           359,00R$           359,00R$           -R$                  -R$                  

DEPRECIAÇÕES (-) 79,93-R$             44,05-R$             8,17-R$                -R$                  -R$                  

 

TOTAL DO ATIVO 95.901,14R$     58.749,59R$     14.945,12R$     105.918,84R$   5.094,30R$       

 

P A S S I V O 95.901,14R$     58.749,59R$     14.945,12R$     105.918,84R$   5.094,30R$       

CIRCULANTE 288.598,15R$   137.443,99R$   240.532,32R$   364.416,27R$   322.718,21R$   

EXIGÍVEL a CURTO PRAZO 288.598,15R$   137.443,99R$   240.532,32R$   364.416,27R$   322.718,21R$   

FORNECEDORES -R$                  179,41R$           -R$                  60.024,79R$     67.459,11R$     

PESSOAL 18.740,64R$     16.292,14R$     17.689,76R$     20.077,99R$     13.607,31R$     

ENCARGOS SOCIAIS 115.192,40R$   71.809,03R$     92.897,29R$     16.356,97R$     4.308,47R$       

TRIBUTOS & CONTRIBUIÇÕES 136.866,16R$   11.679,43R$     83.945,27R$     11.956,52R$     1.343,32R$       

OUTROS CREDORES -R$                  -R$                  46.000,00R$     256.000,00R$   236.000,00R$   

PARCELAMENTOS 17.798,95R$     37.483,98R$     -R$                  -R$                  -R$                  

NÃO CIRCULANTE 26.675,06R$     119.268,37R$   -R$                  -R$                  -R$                  

EXIGIVEL a LONGO PRAZO 26.675,06R$     119.268,37R$   -R$                  -R$                  -R$                  

PARCELAMENTOS 26.675,06R$     119.268,37R$   -R$                  -R$                  -R$                  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 219.372,07-R$   197.962,77-R$   225.587,20-R$   258.497,43-R$   317.623,91-R$   

CAPITAL & RESERVAS 12.000,00R$     12.000,00R$     12.000,00R$     12.000,00R$     12.000,00R$     

CAPITAL 12.000,00R$     12.000,00R$     12.000,00R$     12.000,00R$     12.000,00R$     

RESULTADOS ACUMULADOS 231.372,07-R$   209.962,77-R$   237.587,20-R$   270.497,43-R$   329.623,91-R$   

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 231.372,07-R$   209.962,77-R$   237.587,20-R$   270.497,43-R$   329.623,91-R$   

 

TOTAL DO PASSIVO 95.901,14R$     58.749,59R$     14.945,12R$     105.918,84R$   5.094,30R$       

2015 2014 2013 2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 706.393,22R$           741.213,56R$            R$       1.029.722,75 766.076,13R$           

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 706.393,22R$           741.213,56R$            R$       1.029.722,75 766.076,13R$           

RECEITAS COMERCIAIS 706.393,22R$           741.213,56R$            R$       1.029.722,75 766.076,13R$           

RECEITAS DE SERVIÇOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 43.616,22R$             49.094,15R$              R$            69.536,58 42.205,25R$             

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( - 43.616,22R$             49.094,15R$              R$            69.536,58 42.205,25R$             

TRIBUTOS INCIDENTES 43.616,22R$             49.094,15R$              R$            69.536,58 42.205,25R$             

RECEITA LÍQUIDA 662.777,00R$           692.119,41R$            R$          960.186,17 723.870,88R$           

CUSTOS 235.659,18R$           241.589,14R$            R$          343.849,69 95.858,65R$             

CUSTO DE MERCADORIAS 235.659,18R$           241.589,14R$            R$          343.849,69 95.858,65R$             

CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS 235.659,18R$           241.589,14R$           343.849,69R$           95.858,65R$             

LUCRO BRUTO 427.117,82R$           450.530,27R$            R$          616.336,48 628.012,23R$           

DESPESAS OPERACIONAIS 448.527,12R$           421.618,86R$            R$          583.426,25 499.355,75R$           

DESPESAS GERAIS/FINANCEIRAS 457.054,65R$           433.143,82R$            R$          607.313,81 508.833,97R$           

PESSOAL 326.166,80R$           339.413,23R$            R$          509.753,57 455.365,94R$           

ENCARGOS SOCIAIS 27.535,03R$             25.485,39R$              R$            35.372,29 32.893,43R$             

G E R A I S 91.734,09R$             63.451,85R$              R$            62.166,23 20.574,60R$             

FINANCEIRAS 11.618,73R$             4.793,35R$                R$                   21,72 -R$                       

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.527,53R$               11.524,96R$              R$            23.887,56 9.478,22R$               

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.527,53R$               11.524,96R$              R$            23.887,56 9.478,22R$               

FINANCEIRAS 5.782,37R$               1.359,76R$                R$                         -   221,76R$                  

G E R A I S 2.745,16R$               10.165,20R$              R$            23.887,56 9.256,46R$               

LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 21.409,30-R$             28.911,41R$              R$            32.910,23 128.656,48R$           
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Nome: Empresa do “mercado Local”. 

Início das atividades: 2001. 

Localidade: São Braz, Curitiba-PR. 

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios. 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011

A  T  I  V  O 81.575,30R$     129.621,46R$   207.834,46R$   58.829,48R$     64.321,58R$     

CIRCULANTE 81.575,30R$     129.621,46R$   207.834,46R$   58.829,48R$     47.725,88R$     

DISPONIVEL 3.995,04R$       6.861,27R$       43.767,72R$     3.465,90R$       33.908,38R$     

CAIXA GERAL 3.995,04R$       6.861,27R$       43.767,72R$     3.465,90R$       33.908,38R$     

REALIZÁVEL a CURTO PRAZO 77.580,26R$     122.760,19R$   164.066,74R$   55.363,58R$     13.817,50R$     

ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTO 77.580,26R$     122.760,19R$   164.066,74R$   55.363,58R$     13.817,50R$     

ATIVO NÃO CIRCULANTE -R$              -R$              -R$              -R$              16.595,70R$     

IMOBILIZADO -R$              -R$              -R$              -R$              16.595,70R$     

BENS MÓVEIS -R$              -R$              -R$              -R$              52.965,00R$     

DEPRECIAÇÕES (-) -R$              -R$              -R$              -R$              36.369,30-R$     

TOTAL DO ATIVO 81.575,30R$     129.621,46R$   207.834,46R$   58.829,48R$     64.321,58R$     

 

P A S S I V O 81.575,30R$     129.621,46R$   207.834,46R$   58.829,48R$     64.321,58R$     

CIRCULANTE 285.338,84R$   348.425,32R$   266.978,76R$   48.829,48R$     15.712,60R$     

EXIGÍVEL a CURTO PRAZO 285.338,84R$   348.425,32R$   266.978,76R$   48.829,48R$     15.712,60R$     

FORNECEDORES 254.595,13R$   318.994,44R$   233.811,99R$   31.809,29R$     -R$              

PESSOAL 10.773,26R$     12.833,35R$     23.253,24R$     11.375,29R$     10.322,07R$     

ENCARGOS SOCIAIS 9.719,96R$       8.047,46R$       7.792,00R$       5.338,67R$       5.142,88R$       

TRIBUTOS & CONTRIBUIÇÕES 1.458,01R$       1.550,07R$       2.121,53R$       306,23R$         247,65R$         

OUTROS CREDORES 8.792,48R$       7.000,00R$       -R$              -R$              -R$              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 203.763,54-R$   218.803,86-R$   59.144,30-R$     10.000,00R$     48.608,98R$     

CAPITAL & RESERVAS 10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     

CAPITAL 10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     

RESULTADOS ACUMULADOS 213.763,54-R$   228.803,86-R$   69.144,30-R$     -R$              38.608,98R$     

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 213.763,54-R$   228.803,86-R$   69.144,30-R$     -R$              38.608,98R$     

 

TOTAL DO PASSIVO 81.575,30R$     120.621,46R$   207.834,46R$   58.829,48R$     64.321,58R$     

2015 2014 2013 2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 961.880,68R$           753.428,56R$           663.776,34R$           650.686,54R$           

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 961.880,68R$           753.428,56R$           663.776,34R$           650.686,54R$           

RECEITAS 961.880,68R$           753.428,56R$           663.776,34R$           650.686,54R$           

RECEITAS DE SERVIÇOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 66.715,35R$             49.986,70R$             43.477,39R$             41.204,92R$             

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( - 66.715,35R$             49.986,70R$             43.477,39R$             41.204,92R$             

TRIBUTOS INCIDENTES 66.715,35R$             49.986,70R$             43.477,39R$             41.204,92R$             

RECEITA LÍQUIDA 895.165,33R$           703.441,86R$           620.298,95R$           609.481,62R$           

CUSTOS 378.316,43R$           560.128,21R$           452.517,52R$           459.601,84R$           

CUSTOS GERAIS 378.316,43R$           560.128,21R$           452.517,52R$           459.601,84R$           

CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS 378.316,43R$           560.128,21R$           452.517,52R$           459.601,84R$           

LUCRO BRUTO 516.848,90R$           143.313,65R$           167.781,43R$           149.879,78R$           

DESPESAS OPERACIONAIS 501.808,58R$           302.973,21R$           236.925,73R$           187.007,39R$           

PESSOAL/GERAIS/FINANCEIRAS 503.381,04R$           304.075,79R$           244.003,88R$           211.792,54R$           

PESSOAL 155.669,44R$           150.060,63R$           151.108,23R$           128.522,52R$           

ENCARGOS C/PESSOAL. 12.483,34R$             11.260,06R$             10.431,06R$             9.065,08R$               

G E R A I S 335.179,52R$           142.755,10R$           82.366,55R$             74.186,51R$             

FINANCEIRAS 48,74R$                    -R$                       98,04R$                    18,43R$                    

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.572,46R$               1.102,58R$               7.078,15R$               24.785,15R$             

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.572,46R$               1.102,58R$               7.078,15R$               24.785,15R$             

FINANCEIRAS 1.572,46R$               1.102,58R$               -R$                       19.979,15R$             

G E R A I S -R$                       -R$                       7.078,15R$               4.806,00R$               

LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 15.040,32R$             159.659,56-R$           69.144,30-R$             37.127,61-R$             
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Nome: Empresa do “mercado Local”. 

Início das atividades: 1999. 

Localidade: Santa Felicidade, Curitiba-PR. 

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios. 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011

A  T  I  V  O 461.917,82R$  397.655,97R$  295.507,45R$  187.405,18R$  83.664,85R$  

CIRCULANTE 461.917,82R$   397.655,97R$   295.507,45R$   187.405,18R$   83.664,85R$   

DISPONIVEL 2.649,69R$      6.388,19R$      1.530,65R$      1.113,15R$      163,08R$       

CAIXA GERAL 2.649,69R$      6.388,19R$      1.530,65R$      1.113,15R$      163,08R$       

REALIZÁVEL a CURTO PRAZO 459.268,13R$   391.267,78R$   293.976,80R$   186.292,03R$   83.501,77R$   

ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTO 459.268,13R$   391.267,78R$   293.976,80R$   186.292,03R$   83.501,77R$   

 

TOTAL DO ATIVO 461.917,82R$  397.655,97R$  295.507,45R$  187.405,18R$  83.664,85R$  

 

P A S S I V O 461.917,82R$  397.655,97R$  295.507,45R$  187.405,18R$  83.664,85R$  

CIRCULANTE 455.875,10R$   337.248,53R$   234.514,28R$   128.037,90R$   39.576,98R$   

EXIGÍVEL a CURTO PRAZO 455.875,10R$   337.248,53R$   234.514,28R$   128.037,90R$   39.576,98R$   

FORNECEDORES 455.507,32R$   337.248,53R$   234.213,38R$   127.667,43R$   39.330,28R$   

TRIBUTOS & CONTRIBUIÇÕES 367,78R$         -R$              300,90R$         370,47R$         246,70R$       

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.042,72R$      60.407,44R$    60.993,17R$    59.367,28R$    44.087,87R$  

CAPITAL & RESERVAS 5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$     

CAPITAL 5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$      5.000,00R$     

RESULTADOS ACUMULADOS 1.042,72R$      55.407,44R$     55.993,17R$     54.367,28R$     39.087,87R$   

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 1.042,72R$      55.407,44R$     55.993,17R$     54.367,28R$     39.087,87R$   

 

TOTAL DO PASSIVO 461.917,82R$  397.655,97R$  295.507,45R$  187.405,18R$  83.664,85R$  

2015 2014 2013 2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$          126.368,38  R$          124.467,43 135.990,72R$           105.432,97R$           

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$          126.368,38  R$          124.467,43 135.990,72R$           105.432,97R$           

RECEITAS COMERCIAIS  R$          126.368,38  R$          124.467,43 135.990,72R$           105.432,97R$           

RECEITAS DE SERVIÇOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  R$              3.475,16  R$              3.149,03 3.744,14R$               2.873,98R$               

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ( -  R$              3.475,16  R$              3.149,03 3.744,14R$               2.873,98R$               

TRIBUTOS INCIDENTES  R$              3.475,16  R$              3.149,03 3.744,14R$               2.873,98R$               

RECEITA LÍQUIDA  R$          122.893,22  R$          121.318,40 132.246,58R$           102.558,99R$           

CUSTOS  R$          121.794,20  R$            95.744,17 104.608,22R$           81.102,25R$             

CUSTO DE MERCADORIAS  R$          121.794,20  R$            95.744,17 104.608,22R$           81.102,25R$             

CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS  R$          121.794,20  R$            95.744,17 104.608,22R$           81.102,25R$             

LUCRO BRUTO  R$              1.099,02  R$            25.574,23 27.638,36R$             21.456,74R$             

DESPESAS OPERACIONAIS  R$                 463,74  R$              1.159,96 1.012,47R$               1.177,33R$               

PESSOAL/GERAIS/FINANCEIRAS  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

PESSOAL  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

ENCARGOS C/ PESSOAL.  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

G E R A I S  R$              2.485,21  R$              1.159,96 1.012,47R$               1.177,33R$               

FINANCEIRAS  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  R$              2.021,47  R$                         -   -R$                       -R$                       

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  R$              2.021,47  R$                         -   -R$                       -R$                       

FINANCEIRAS  R$              2.021,47  R$                         -   -R$                       -R$                       

G E R A I S  R$                         -    R$                         -   -R$                       -R$                       

LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  R$                 635,28  R$            24.414,27 26.625,89R$             20.279,41R$             
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Nome: International Meal Company Alimentação S.A. “mercado”. 

Início das atividades: 1965. 

Localidade: Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo-PR. 

Ramo: Restaurantes e similares. 

Fonte: http://www.internationalmealcompany.com/. 

2015 2014 2013 2012 2011

ATIVO 2.226.023R$  1.885.672R$  392.543R$  253.936R$  245.348R$  

CIRCULANTE 964.661R$     264.847R$     73.741R$    34.068R$    26.240R$    

DISPONIVEL 289.390R$     84.820R$       35.230R$    6.003R$      7.503R$      

CREDITOS a RECEBER 70.586R$       89.577R$       20.217R$    17.457R$    12.503R$    

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES a RECUP 30.297R$       27.456R$       5.720R$      1.614R$      564R$        

ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTO 41.917R$       47.788R$       8.549R$      4.732R$      3.945R$      

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 6.128R$         9.994R$         3.124R$      1.077R$      363R$        

 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 526.343R$     5.212R$         901R$        3.185R$      1.362R$      

NÃO CIRCULANTE 1.261.362R$   1.620.825R$   318.802R$  219.868R$  219.108R$  

 A.R.L.P 43.233R$       55.452R$       46.252R$    22.471R$    14.185R$    

INVESTIMENTO 40.009R$       30.815R$       -R$         -R$         -R$         

IMOBILIZADO 281.654R$     402.337R$     -R$         -R$         36.703R$    

BENS MÓVEIS -R$            -R$            -R$         -R$         -R$         

DEPRECIAÇÕES (-) -R$            -R$            -R$         -R$         -R$         

INTANGÍVEL 896.446R$     1.132.221R$   -R$         -R$         168.220R$  

TOTAL DO ATIVO 2.226.023R$  1.885.672R$  392.543R$  253.936R$  245.348R$  

P A S S I V O -R$            -R$            -R$         -R$         -R$         

PASSIVO 2.226.023R$  1.885.672R$  392.543R$  253.936R$  245.348R$  

CIRCULANTE 574.253R$     334.696R$     54.420R$    47.079R$    42.727R$    

FORNECEDORES 78.723R$       85.499R$       15.290R$    10.793R$    10.813R$    

PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS 47.543R$       51.390R$       12.195R$    10.126R$    9.683R$      

TRIBUTOS & CONTRIBUIÇÕES 10.479R$       17.946R$       6.511R$      2.898R$      3.158R$      

OUTROS CREDORES 80.539R$       134.684R$     13.165R$    1.304R$      677R$        

PARCELAMENTOS -R$            -R$            -R$         -R$         -R$         

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 96.864R$       45.177R$       7.259R$      21.958R$    18.396R$    

 PASSIVOS S/ ATIVOS NÃO CIRCULANTES 260.105R$     -R$            -R$         -R$         -R$         

NÃO CIRCULANTE 447.642R$     639.904R$     180.435R$  72.095R$    96.303R$    

PARCELAMENTOS -R$            -R$            -R$         -R$         -R$         

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (L.P) 263.457R$     434.257R$     66.692R$    6.166R$      27.642R$    

OUTRAS OBRIGAÇÕES 114.822R$     104.336R$     69.882R$    21.062R$    21.004R$    

TRIBUTOS DIFERIDOS 47.858R$       81.721R$       37.973R$    36.198R$    30.843R$    

PROVISÕES 13.596R$       12.298R$       5.286R$      7.519R$      16.887R$    

LUCROS E RECEITAS A APROPRIAR 7.909R$         7.292R$         602R$        1.150R$      127R$        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.204.128R$  911.072R$     157.688R$  134.762R$  106.318R$  

CAPITAL & RESERVAS 1.122.662R$   909.037R$     68.537R$    68.537R$    67.637R$    

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 69.467R$       2.035R$         89.151R$    66.225R$    38.681R$    

PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS 11.999R$       -R$            -R$         -R$         -R$         

TOTAL DO PASSIVO 2.226.023R$  1.885.672R$  392.543R$  253.936R$  245.348R$  


