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RESUMO  

O objetivo da análise das demonstrações contábeis é evidenciar a importância das 
informações contábeis extraídas para auxiliar na tomada de decisões pelos gestores. As 
cooperativas também estão inseridas nesse cenário e vem se adaptando a nova realidade do 
mercado. Com isso surgiu o interesse em ampliar os conhecimentos obtidos na disciplina de 
Análise das Demonstrações Contábeis, o que motivou a procurar a Frimesa Cooperativa 
Central a fim de desenvolver um estudo de caso sobre qual sua atual situação ecomônico-
financeira. Para alcançar os objetivos foi realizada uma pesquisa explicativa com ajuda dos 
índices de liquidez, rentabilidade e endividamento, Fator kanitz e análise vertical e horizontal 
tendo como base os valores expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações de Sobras ou 
Perdas da cooperativa referente aos anos de 2012, 2013 e 2014. Para a apresentação das 
análises efetuadas foi utilizado tabelas para melhor entendimento Percebeu-se que a situação 
ecomônico-financeira da cooperativa é boa e não corre risco de falência uma que seu índice 
de solvência é satisfatório.    
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INTRODUÇÃO  

A Contabilidade é uma ciência que vem contribuindo com as entidades a se tornarem 

mais competitivas no mercado, para que isso aconteça são necessárias que os gestores 

aproveitem ao máximo as informações fornecidas pelos relatórios contábeis. Com isso a 

análise das demonstrações contábeis ajuda a compreender a real situação econômico-

financeira que a empresa apresenta em seu demonstrativo. 
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Com as cooperativas não é diferente, pois podem tirar proveito das informações 

contábeis. Essas cooperativas são sociedades solidárias, democráticas e autogeridas, que por 

sua vez são denominadas uma sociedade ou empresa composta por mais membros. O 

cooperativismo cresceu tão rápido, que de certa forma está ligado em diversos meios em 

variadas áreas no país. E para ter uma economia estável conta com a parceria da 

contabilidade. As cooperativas se pôs forte suficiente para ter uma importância relevante 

melhoria da vida social. Com uma adequação ligeiramente estável, e ferramentas certas no 

campo da contabilidade de um âmbito de transformações por efeitos de decisões tomadas. 

Assim, esta pesquisa traz como tema Análise das demonstrações contábeis da empresa 

Frimesa Cooperativa Central – PR e tem como problema identificar qual sua atual situação 

econômico-financeira? O objetivo geral foi analisar o desempenho econômico-financeiro da 

Cooperativa Frimesa durante os anos de 2012, 2013 e 2014. Tem, ainda, como objetivos 

específicos: calcular os indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento do balanço 

patrimonial e da demonstração de resultado (DRE); calcular e analisar os índices de solvência 

através do modelo de Kanitz; comparar a análise vertical e análise horizontal referente aos 

anos analisados. 

A pesquisa se justifica por abranger a Análise Financeira de Balanços, que para as 

empresas é de suma importância na tomada de decisões, pois fornecem informações sobre sua 

situação econômico-financeira. Segundo Matarazzo (2010, p. 3), “a análise de balanços 

objetiva extrair informações das demonstrações financeiras para tomadas de decisões”. A 

análise das demonstrações contábeis constitui-se em um processo de análise sobre os 

respectivos demonstrativos contábeis, objetiva o conhecimento da situação da empresa em 

seus aspectos operacionais, econômicos, financeiros e patrimoniais. Justifica-se ainda pelo 

fato de uma das autoras deste trabalho trabalhar na empresa analisada e querer contribuir com 

informações úteis que possam ajudar na tomada de decisões pelos gestores.  

A pesquisa é dividida em duas etapas. A primeira fase é teórica, onde foram realizados 

levantamentos das bibliografias em livros, revistas, artigos científicos e sites da internet 

relacionados ao tema análise das demonstrações contábeis. A segunda fase foi feito um estudo 

de caso, utilizando o balanço patrimonial e a demonstração de resultado da empresa Frimesa 

Cooperativa Central dos anos 2012, 2013 e 2014. O tipo de pesquisa é explicativa, onde serão 

utilizados os índices de liquidez, rentabilidade e endividamento, calculados em planilha de 



 

 
 

 
 

excel através das fórmulas descritas no quadro 1 e através dos cálculos que derivam dos 

índices será feito uma análise de solvência da empresa dos últimos três anos, por meio do 

modelo de Kanitz. 

 A análise vertical e horizontal do balanço patrimonial e demonstração de resultado 

serão efetuadas em planilhas de excel por meio de fórmulas, comparando-se os valores de 

cada conta com os valores totais de cada ano, transformando em porcentagem.  

  

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O cooperativismo surgiu da necessidade de algumas pessoas com objetivos em 

comum, onde todos trabalham unidos para desenvolver sua criatividade, buscando melhorar 

em sua qualidade de vida e da sociedade. Cooperativismo origina-se da palavra “cooperação”; 

oriunda do latim “cooperari”, que significa “operar conjuntamente”. Daí, a ideia de prestar 

ajuda, auxílio em prol da sociedade como um todo. (SANTOS, GOUVEIA e VIEIRA, 2012). 

Para que seus objetivos sejam realmente alcançados e atendam os princípios do 

cooperativismo, os gestores necessitam entender da melhor forma os recursos a sua disposição 

para tomada de decisões. As informações contábeis auxiliam nos caminhos a serem seguidos. 

A análise das demonstrações contábeis é um importante instrumento contábil que visa mostrar 

aos gestores informações econômico-financeiro da empresa para auxiliar na tomada de 

decisões. 

 Segundo Silva (2012, p. 4),  

 
A Análise das Demonstrações Contábeis é uma técnica que consiste na coleta de 
dados constantes nas respectivas demonstrações, com vista à apuração de 
indicadores que permitem avaliar a capacidade de solvência (situação financeira), 
conhecer a estrutura patrimonial (situação patrimonial) e descobrir a potencialidade 
da entidade em gerar bons resultados (situação econômica).  

 

A análise das demonstrações contábeis fornece uma série de dados que agregam 

informações para diagnosticar e produzir resultados relevantes que melhor atenda as 

necessidades da cooperativa. As demonstrações financeiras fornecem uma série de dados 

sobre a empresa, de acordo com regras contábeis. A Análise de Balanços transformam esses 

dados em informações e será tanto mais eficiente quanto melhores informações produzir. 

(MATARAZZO, 2010). 



 

 
 

 
 

Através das informações fornecidas pela análise das demonstrações contábeis é 

possível evidenciar as principais integrações entre a situação patrimonial relacionado ao 

balanço e a dinâmica representada pelas demonstrações de resultado (DRE), que são do 

interesse de seus usuários. A importância das informações geradas pela analise não se verifica 

somente nos bancos, mas também por seus investidores. Nesse sentido, 

 
O balanço patrimonial representa a posição da empresa em determinado momento, 
sendo composto de dois grandes blocos, isto é, do ativo e do passivo. O ativo mostra 
onde a empresa aplicou os recursos, ou seja, quais são os bens e direitos de que 
dispõem. Por outro lado, o passivo retrata de onde vieram os recursos, ou seja, quais 
são as obrigações da empresa.(SILVA, 2007). 
 

O balanço patrimonial é constituído pelo Ativo e Passivo, eles unidos revelam a 

situação patrimonial e financeira da empresa em determinado período e é um dos mais 

importantes e significativos relatórios gerados pela contabilidade. Através do balanço a 

situação patrimonial da cooperativa é retratada em determinada data, proporcionando 

conhecimento de seus bens, direitos, obrigações e sua estrutura patrimonial. 

A demonstração do resultado do exercício tem a finalidade de descrever a formação de 

ganho no exercício, através das contas de receitas, despesas e custos, para evidenciar se houve 

lucro ou prejuízo no período. A demonstração de resultado do exercício é uma fonte de 

informação estratégica para tomada de decisão. Essa demonstração pode ser elaborada de 

forma que atende a necessidade de informação, tal como apurar resultado dividindo a empresa 

em unidades estratégicas de negócios. (HOSS et al, 2012). 

Apesar da demonstração de resultado do exercício e balanço patrimonial oferecer 

informações sobre a empresa, não são suficientes para os gestores na tomada de decisões, as 

mesmas precisam ser complementadas por uma análise criteriosa através dos índices. Esses 

servem para medir o desempenho da cooperativa e a capacidade de solver seus compromissos, 

lucratividade, rentabilidade e grau de risco. 

De acordo com Matarazzo (2010, p.81), “índice é a relação entre contas ou grupo de 

contas das demonstrações financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação 

econômica ou financeira de uma empresa”. O índice tem como característica fornecer visão 

ampla da situação econômica ou financeira da empresa, para saber a real situação da empresa 

é necessário analisar três pontos fundamentais: índice de liquidez (situação financeira), índice 

de rentabilidade (situação econômica) e índice de endividamento (estrutura de capital). 



 

 
 

 
 

Apresenta se a seguir no quadro 1 as fórmulas dos índices de liquidez, rentabilidade e 

endividamento: 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

Geral Seca Corrente Imediata 

(Ativo Circulante + 
Realizável a Longo 

Prazo) 
ILG = --------------------- 
(Passivo Circulante + 

Passivo não Circulante) 

Ativo Circulante – 
Estoque 

ILS = --------------------- 
Passivo Circulante 

 

Ativo Circulante 
ILC = --------------------- 

Passivo Circulante 

Disponível 
ILI = ----------------------  

Passivo Circulante 

 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

E
 Giro do Ativo Margem Líquida Rentabilidade do ativo Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido 

Vendas 
GA = --------------------- 

Ativo Total 

 

Lucro Líquido 
ML = --------------x 100 

Vendas 

 

Lucro Líquido 
RA = ---------------x 100 

Ativo 

 

Lucro Líquido 
RPL=-------------- x 100 

Patrimônio líquido 

 

E
N

D
IV

ID
A

M
E

N
T

O
 Participação de Capitais 

de Terceiros 
Composição do 
Endividamento 

Imobilização do 
Patrimônio Líquido 

Imobilização dos 
Recursos Não Correntes 

Capital de Terceiros 
IPCT= ------------ x 100 

Patrimônio Líquido 
 

Passivo Circulante 
ICE= -------------- x 100 

Capital de Terceiros 

 

Ativo Imobilizado 
IIPL= ------------- x 100 

Patrimônio Líquido 

 

Ativo não Circulante 
IIRNC = ---------- x 100 
Patrimônio Líquido + 

Exigível a Longo Prazo 
 

Quadro 1- Resumo dos índices de liquidez, rentabilidade e endividamento. 
Fonte: Matarazzo (2010) 
 

Marion (2012, p.75), afirma que “índices de liquidez são utilizados para avaliar a 

capacidade de pagamento da empresa, isto é, constitui uma apreciação sobre se a empresa tem 

capacidade para saldar seus compromissos”. Os índices de liquidez medem a capacidade da 

empresa em honrar suas obrigações financeiras. Os índices que melhor mostram o grau de 

liquidez da empresa se dividem em: liquidez geral, liquidez seca, liquidez corrente e liquidez 

imediata. 

Liquidez geral mostra a capacidade da empresa em saldar suas obrigações no longo 

prazo, considerando o que converterá em dinheiro, relacionando com o que assumiu de divida 

a curto e longo prazo.  

 

O índice de liquidez geral possui o propósito de estudar a saúde financeira da 
empresa no longo prazo. Basicamente, compara todas as possibilidades de 
realizações de ativos da empresa, sem incluir aqueles essencialmente necessários 
para a manutenção da entidade, com todas as obrigações de fato existentes da 
empresa (BRUNI, 2014). 



 

 
 

 
 

  Esse índice procura mostrar a relação das contas a receber e as contas a pagar no curto 

e longo prazo, tem como significado quanto à empresa possui no ativo circulante e realizável 

em longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total, quanto maior, melhor. 

Segundo Matarazzo (2010, p. 107), “o índice de liquidez seca representa o quanto a 

empresa possui de Ativo líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante, quanto maior, 

melhor”. Procura mostrar a relação entre as contas a receber em curto prazo e as dívidas a 

serem pagas a curto prazo, sem considerar o estoque da empresa 

Liquidez corrente é a forma mais rotineira de analisar a liquidez da empresa e costuma 

enfatizar a solvência de curto prazo e a análise de contas dos ativos e passivos circulantes.   

Segundo Silva (2007, p. 311), “o índice de liquidez corrente indica quanto a empresa 

possui em dinheiro mais bens e direitos realizáveis no curto prazo, comparado com suas 

dívidas a serem pagas no mesmo período”. Esse índice mostra a relação entre as contas a 

receber e as contas a pagar no curto prazo, tem como significado quanto à empresa possui no 

ativo circulante para cada R$ 1,00 de passivo circulante, quanto maior, melhor. 

De acordo com Bruni (2014, p. 132), “índice de liquidez imediata representa o valor 

que dispõe imediatamente para saldar dívidas de curto prazo”. Mostram a relação entre o 

disponível e as dívidas no curto prazo, tem como significado quanto à empresa possui de 

disponível ou pode transformar em disponível para cada R$ 1,00 de obrigação em curto prazo, 

quanto maior, melhor. 

O índice de rentabilidade serve para evidenciar a situação econômica da empresa, 

utilizada para identificar as vendas, os ativos e o capital investido pelos proprietários. Os 

índices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto 

renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa 

(MATARAZZO, 2010). 

Os índices de rentabilidade são calculados a partir da relação com o giro do ativo, 

margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido.  

Para Silva (2007, p. 258), “o giro do ativo é um dos principais indicadores da atividade 

da empresa. Estabelece relação entre as vendas do período e os investimentos totais efetuados 

na empresa, que estão representados pelo ativo total”. Procura mostrar o volume das vendas 

em relação ao capital investido, tem como significado quanto a empresa vendeu para cada R$ 

1,00 de investimento total, quanto maior, melhor. 



 

 
 

 
 

Segundo Matarazzo (2010, p.113), “rentabilidade do ativo mostra quanto a empresa 

obteve de lucro líquido em relação ao ativo. È uma medida do potencial de geração de lucro 

por parte da empresa”. Mostra a capacidade de gerar lucro líquido e poder capitalizar-se, 

medida de desempenho comparativo ano a ano da empresa, tem como significado quanto a 

empresa obtém de lucro para cada R$ 100 de investimento total, quanto maior, melhor. 

Para Silva (2012, p. 148), “margem líquida também conhecida como retorno de 

vendas, compara o lucro líquido em relação às vendas líquidas do período, apresentando o 

percentual de lucratividade gerado”. Tem como objetivo mostrar a margem de lucro alcançada 

em relação às vendas líquidas, tem como significado quanto a empresa obtém de lucro para 

cada R$ 100 vendidos, quanto maior, melhor. 

Para Matarazzo (2010, p. 116), “o papel do índice de rentabilidade do patrimônio 

líquido é mostrar qual a taxa de rendimento do capital próprio”. Procura mostrar o retorno do 

capital investido pelos acionistas, tem como significado quanto à empresa obteve de lucro 

para cada R$ 100 de capital próprio investido, quanto maior, melhor. 

Índice de estrutura de capital também conhecido como índice de endividamento 

permite mostrar quais fontes de recursos são utilizadas para dar suporte nas operações da 

empresa e endividamento serve para medir a relação entre capital de terceiros e capital 

próprio.   

Bruni (2014, p. 152), afirma que o “índice de endividamento expressa a percentagem 

que o endividamento representa sobre os fundos totais. Ou, em outras palavras, a percentagem 

do ativo total financiada com recursos de terceiros”. Através desse índice é possível ver se as 

dívidas são no curto ou longo prazo, é composto pelos seguintes índices: participação de 

capitais de terceiros, composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido e 

imobilização dos recursos não correntes. 

Para Silva (2013, p. 270) “O índice de participação de capitais de terceiros indica o 

percentual de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, retratando a dependência 

da empresa em relação aos recursos externos”. Esse índice é formado pela soma do passivo 

circulante com o passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido. Significa quanto à 

empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$ 100 de capital próprio investido, quanto 

menor, melhor. 



 

 
 

 
 

A composição de endividamento indica o quanto à cooperativa pagara de dívidas no 

curto prazo, ou seja, comparando as obrigações em curto prazo com as obrigações totais.  O 

índice de composição do endividamento expressa a natureza do endividamento, revelando o 

percentual do endividamento concentrado no curto prazo. (BRUNI, 2014) 

Esse índice mostra a composição das obrigações em curto prazo que necessitam ser 

pagas em curto prazo, e as dívidas de longo prazo necessitam de mais tempo para gerar 

recursos e serem quitadas, tem como significado qual percentual de obrigações de curto prazo 

em relação às obrigações totais, quanto menor, melhor. 

A análise do índice de imobilização do patrimônio líquido procura mostrar quanto 

mais à empresa investir no ativo imobilizado menor serão os recursos disponíveis para o ativo 

circulante, devendo recorrer a capital de terceiros para saldar suas obrigações. 

Segundo Silva (2013, p. 267), “o índice de imobilização o patrimônio líquido indica 

quanto do patrimônio líquido da empresa esta aplicado no ativo imobilizado”. A análise do 

índice de imobilização do patrimônio líquido procura demonstrar quanto mais a empresa 

investir no ativo imobilizado menos será os recursos disponíveis para o ativo circulante, 

devendo recorrer ao capital de terceiros para saldar suas obrigações, ou seja, quanto menos a 

empresa aplicar de recursos dos sócios no imobilizado, maior será sua folga financeira. 

O índice de imobilização dos recursos não correntes permite ver quanto de recursos 

não correntes está sendo aplicado no ativo não circulante. Analisa o quanto nos recursos de 

longo prazo (não correntes) está imobilizado. Ou seja, para cada R$ 1,00 de recursos de longo 

prazo obtido juntos aos sócios ou junto a terceiros, quantos R$ foram imobilizados (BRUNI, 

2014). 

Esse índice procura mostrar que quanto menos recursos de longo prazo a empresa tiver 

aplicado no imobilizado, maior será sua folga financeira, indica que percentual de recursos 

não correntes a empresa aplicou no ativo não circulante, quanto menor, melhor. 

Através dos índices de liquidez, rentabilidade e endividamento pode-se fazer uma 

análise para verificar a tendência de a empresa falir ou não, essa análise é feita pelo modelo 

de Kanitz. O seu modelo foi construído através de uma relação linear múltipla de índices 

financeiros (variáveis independentes padronizadas) e a variável dependente - fator de 

insolvência. (SILVA, 2012). 



 

 
 

 
 

Por meio dessas variáveis, Kanitz obteve os coeficientes padronizados utilizados para 

determinar o fator de insolvência. Para calcular a insolvência da empresa foi utilizada a 

seguinte fórmula: FK = (IRPL*0,05) + (ILG*1,65) + (ILS*3,55) - (ILC*1,06) – (IPCT*0,33) 

IRPL = Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido;  
ILG = Índice de Liquidez Geral;  
ILS = Índice de Liquidez Seca; 
ILC = Índice de Liquides Corrente; e 
IPCT = Índice de Participação de Capital de Terceiros. 

Quando o índice ficar acima de zero a empresa está no intervalo de solvência, se ficar 

entre zero e – 3 será intervalo de penumbra e quando ficar abaixo de – 3 estará num intervalo 

de insolvência, sendo que isso pode levar a falência. 

Mais uma importante ferramenta de análise das demonstrações é a análise vertical que  

tem objetivo importante de demonstrar cada conta em relação às demonstrações financeiras 

comparando os percentuais com os padrões do ramo ano a ano.  

Para Padoveze (2008, p.192), “análise vertical é análise da estrutura da demonstração 

de resultados e do balanço patrimonial, buscando evidenciar as participações dos elementos 

patrimoniais e de resultado dentro do total”. Essa análise procura mostrar a participação de 

cada conta em relação a um determinado referencial. 

Segundo Silva (2012, p. 118), “a análise vertical pode ser entendida como a análise da 

estrutura das demonstrações, pois permite a identificação da real importância de uma conta 

dentro do conjunto de contas”. Os dados obtidos junta a análise vertical devem ser analisados 

em conjunto com a análise horizontal, essas duas análises juntas completam-se. 

Para Padoveze (2008, p.199), “análise horizontal é o instrumental que calcula a 

variação percentual ocorrida de um período para outro, buscando evidenciar se houve 

crescimento ou decrescimento do item analisado”. Essa análise procura demonstrar a 

evolução das contas da empresa em diferentes exercícios sociais. 

Segundo Matarazzo (2010, p.176), “análise horizontal tem por objetivo mostrar a 

evolução de cada conta das demonstrações financeiras e, pela comparação entre si, permitir 

tirar conclusões sobre a evolução da empresa”. Através da análise horizontal baseia-se na 

evolução das contas e procura mostrar qual caminho deve ser trilhado pela empresa. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 



 

 
 

 
 

A empresa cujos dados foram usados para este estudo é a Frimesa Cooperativa 

Central, do setor de frigorífico e laticínio. Fundada por quatro cooperativas do sudoeste 

paranaense, em 13 de dezembro de 1977, surgiu para atender os anseios da comunidade local, 

por ser uma das maiores empregadoras na época, posto que ocupa ainda hoje,  por ser  

promessa de crescimento e dias melhores, para as cooperativas. Para atender o mercado 

consumidor, a empresa conta com cinco unidades fabris – a indústria de carnes está localizada 

em Medianeira com capacidade de processar 6.000 cabeças de suínos por dia  e as quatro 

unidades de processamento de leite com capacidade de operar diariamente 700.000 litros de 

leite. As indústrias de lácteos estão localizadas em Marechal Cândido Rondon, Matelândia e 

Capanema, no Paraná, e em Aurora, Santa Catarina. 

Conforme os conceitos apresentados anteriormente pertencentes à análise das 

demonstrações contábeis é importante à aplicação prática desse conhecimento. Desta forma, a 

partir das demonstrações contábeis, balanço patrimonial e DRE da Frimesa, nos anos de 2012, 

2013 e 2014, disponíveis no site www.frimesa.com.br e acessado em downloads, foi possível 

elaborar o cálculo dos indicadores econômico-financeiros da Cooperativa de forma 

simplificada e encontram-se na tabela 1.  

2014 2013 2012
0,85 0,79 0,76
1,19 1,2 1,13
0,89 0,089 0,79
0,02 0,03 0,02

181,42% 155,92% 148,50%
71,73% 65,56% 67,90%

115,48% 116,86% 111,81%
84,04% 86,56% 91,37%

Índice de Rentabilidade
1,98 2,3 2,31

1,62% 0,78% 0,62%
3,22% 1,79% 1,44%
9,05% 4,58% 3,57%

ANC/PNC*100

Liquidez Imediata D/PC

Índice de Liquidez

Estrutura de Capitais
Parctipação de Capital de Terceiros CT/PL*100

Liquidez Geral AC+RLP/PC+PNC
Liquidez Corrente AC/PC
Liquidez Seca AC-E/PC

Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL/PL*100

Exercício

Tabela 1 - Análise comparativa dos índices de liquidez, rentabilidade e endividamento
Fonte: Dados da Pesquisa(2015)

Giro do Ativo VL/AT
Margem Líquida LL/VL*100
Rentabilidade do Ativo LL/AT*100

Composição do Endividamento PC/CT*100
Imobilização do patrimônio líquido AI/PL*100
Imobilização de Recursos não Correntes

 

O índice de liquidez geral mostra que a empresa no ano de 2012 teve 76% de 

capacidade de saldar suas dívidas no longo prazo e em 2014 teve um aumento de 9% dessa 

capacidade, isto é, que possuía R$ 0,85 para cada R$ 1,00 de dívida total para quita-las. 

A liquidez corrente procura medir apenas os itens do ativo circulante (AC) em relação 

ao Passivo Circulante (PC) sendo assim o curto prazo, durante o período analisado o índice 



 

 
 

 
 

sofreu alterações de R$ 1,13 em 2012, R$ 1,20 em 2013 e R$1,19 em 2014, para cada R$1,00 

de dívida, situação considerável satisfatória, pois se encontra acima de R$ 1,00 

A liquidez seca mostra que a empresa tem a capacidade de honrar com 89,00% das 

dívidas do passivo circulante sem a necessidade de vender seus estoques de mercadorias nos 

anos de 2013 e 2014, em 2012 tinha apenas 79,00% dessa capacidade, mesmo com o aumento 

dessa capacidade ainda esta abaixo do ideal, que é de 100% estão em níveis considerados 

satisfatórios. 

A liquidez imediata identificou que em 2012 possuía 2,00% de capacidade de saldar 

suas obrigações, apesar de ter apresentado ligeira melhora em 2013 passando para 3,00% em 

2014 ela retornou aos 2,00% da capacidade de se utilizasse apenas os recursos imediatos ou 

disponíveis. Para o segmento de cooperativas esses índices não são preocupantes, tendo em 

vista que se trata de uma cooperativa do ramo agroindustrial, onde os valores incidentes 

poderiam estar sendo aplicados em produtos ou investimento que proporcionariam maior 

retorno.  

O índice de participação de terceiros encontrado mostra que a cooperativa tem um 

passivo exigível de 181,42% do patrimônio liquido em 2014, 155,92% em 2013 e 148,50% 

em 2012, números esses que demostram que a cooperativa se utiliza muito mais de capital de 

terceiros do que capital próprio, ou seja, para R$ 100,00 de recursos próprios investidos na 

Cooperativa, a empresa deve para terceiros R$ 181,42 em 2014, sendo que o ideal é que esse 

número ficasse abaixo de 100. 

Composição do endividamento onde o índice se avalia quanto menor, melhor, 

verificamos que no ano de 2012 os valores eram de 67,90%, sendo que em 2013 houve uma 

melhora chegando aos 65,56%, mas no ano subsequente houve uma variação de 6,17% para 

mais, alcançando patamares de 71,73% em 2014, representando que do total das dividas da 

empresa, 72% são de curto prazo, com vencimentos em ate 360 dias após a elaboração do 

balanço patrimonial. Considerando que a empresa possui uma liquidez corrente acima de R$ 

1,00, esta composição não preocupa, pois demonstra capacidade de geração de caixa no curto 

prazo. 

Imobilização do Patrimônio Liquido (PL) mostra que a cooperativa vem investindo no 

imobilizado mais de 100% do PL, 111,81% de 2012, 116,86% em 2013 e reduzindo cerca 

115,48% em 2014 uma redução de 1,38%. 



 

 
 

 
 

Quanto à imobilização de recursos não correntes mostra que a cooperativa destinou ao 

imobilizado 84,07% dos recursos em 2014, em outras palavras para cada R$ 100,00 obtidos 

com recursos de longo prazo, 15,93% são utilizados para ativos realizáveis no curto prazo. 

Estes índices de imobilização neste setor são pertinentes, considerando os altos investimentos 

realizados no período em ativos imobilizados.  

Os números desse índice mostram que entre os anos analisados passou de 91,37% em 

2012, 86,56% em 2013 e 84,07% em 2014, esse índice tem como base os 100% onde 

qualquer valor abaixo e considerado favorável.  

Quanto ao giro do ativo indica que a cooperativa apresenta índice de 1,98% ou 

198,00% que significa que para cada R$ 100,00 de investimentos totais, a cooperativa vendeu 

R$ 198,00 no exercício de 2014 em 2012 foi 231,00% em 2013 o giro foi de 230,00% esse 

índice mostra a eficiência da cooperativa medindo o volume de vendas com o capital total 

investido. 

Já a margem líquida procura mostra a margem de lucratividade que a cooperativa 

obtém no período, ou seja, quanto lucrou para cada real vendido. O índice calculado em 2012 

foi de 0,62%, em 2013 de 0,78% e 2014 obteve um lucro liquido de 1,62%. Nos últimos três 

anos a cooperativa manteve valores crescentes de margem líquida demonstrando melhorias 

em seus custos. 

Quanto à rentabilidade do ativo procura evidenciar o potencial da cooperativa na 

geração de lucros, quanto obteve de lucro para cada real investido. A análise mostra que a 

cooperativa obteve no exercício de 2014 R$ 3,22 de cada real investido no ativo total. No ano 

de 2012 o valor foi de R$1,44 e em 2013 de R$1,79 esses valores mostram o crescimento 

constante nos períodos estudados. 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido mostra a taxa de rentabilidade obtida pelo capital 

próprio investido na cooperativa no exercício de 2012 foi de 3,57% no ano de 2013 houve um 

crescimento para 4,58% e no ultimo ano do estudo atingiu 9,05%. Nos três exercícios da 

cooperativa verificou-se que manteve uma constante de aumento da rentabilidade do PL, 

dobrando de 2013 para 2014, justificando todos os investimentos realizados. 

Foi realizado análise de solvência através do Fator Kanitz, onde pode ser observado 

que a cooperativa nos três períodos analisados está dentro da faixa de solvência e não revela 



 

 
 

 
 

nenhuma preocupação, uma vez que em 2012 foi 2,38, em 2013 foi 2,66 e em 2014 foi de 

2,70 que na média dos anos fica dentro do intervalo desejado entre zero e sete.  

Consta na tabela 2 cálculos referentes análise vertical e horizontal do Balanço 

patrimonial dos anos de 2012,2013 e 2014. 

2014 AV AH 2013 AV AH 2012 AV AH
996.760.164 100% 174% 715.322.854 100% 125% 572.798.084 100% 100%

546.298.222    55% 209% 343.453.752    48% 131% 261.799.525    46% 100%
8.294.245        1% 149% 8.619.880        1% 154% 5.581.441        1% 100%

252.386.798    25% 160% 179.162.906    25% 114% 157.255.174    27% 100%
137.192.908    14% 175% 90.022.705      13% 115% 78.445.542      14% 100%
147.826.002    15% 752% 64.754.856      9% 329% 19.666.932      3% 100%
138.058.527    14% 1372% 54.877.786      8% 545% 10.061.676      2% 100%

450.461.942 45% 145% 371.869.102 52% 120% 310.998.559 54% 100%
20.545.676      2% 52% 30.350.362      4% 77% 39.654.555      7% 100%

2.296.947        0% 145% 1.814.098        0% 114% 1.586.442        0% 100%
545.668           0% 115% 499.442           0% 105% 473.674           0% 100%

409.015.656    41% 159% 326.641.802    46% 127% 257.720.702    45% 100%
8.847.689        1% 369% 2.444.175        0% 102% 2.397.917        0% 100%

-                   0% 0% 2.354               0% 4% 53.709             0% 100%

996.760.164 100% 174% 715.322.854 100% 125% 572.798.084 100% 100%
460.914.356 46% 198% 285.726.317 40% 123% 232.407.152 41% 100%

118.227.233    12% 160% 98.446.510      14% 133% 73.755.760      13% 100%
67.234.933      7% 157% 56.909.438      8% 133% 42.714.986      7% 100%
32.680.739      3% 132% 30.502.131      4% 123% 24.815.062      4% 100%

310.313.894    31% 228% 164.219.108    23% 121% 135.820.848    24% 100%
181.654.866 18% 165% 150.085.220 21% 137% 109.892.408 19% 100%

180.225.723    18% 167% 148.575.133    21% 137% 108.126.581    19% 100%
354.190.942 36% 154% 279.511.317 39% 121% 230.498.524 40% 100%

93.713.239      9% 101% 92.623.099      13% 100% 92.623.099      16% 100%
231.749.562    23% 169% 177.991.978    25% 130% 136.871.314    24% 100%
64.935.395      7% 412% 30.191.175      4% 191% 15.768.239      3% 100%

109.892.484    11% 177% 89.860.989      13% 145% 62.145.130      11% 100%
56.921.683      6% 97% 57.939.814      8% 98% 58.957.945      10% 100%
32.070.341      3% 390% 12.791.898      2% 156% 8.223.748        1% 100%

Tabela 2 - Cálculos Análise Vertical e Análise Horizontal do Balanço Patrimonial
Sobras a Disposição A.G.O

Fornecedores Terceiros
Fornecedores Filiadas
Obrigações Financeiras
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Financeiras
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Subscrito
Reservas
Reservas de Capital
Reservas Estatutárias
Ajustes de Avaliação patrimonial

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Contas a Pagar e Outras Obrigações

Ativo Financeiro

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Financeiro
Ativo Biológico
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

PASSIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE

Aplicação Financeira

Estoques

ATIVO TOTAL
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equilavalente de caixa
Clientes e Outros Recebíveis

 

Através dos cálculos realizados na tabela 1 percebeu-se que o Ativo Total da 

cooperativa cresceu 74% de 2012 a 2014 em termos reais. Esse aumento deve-se ao Ativo 

Circulante que teve expansão de 109%. Já o Ativo não Circulante apresentou crescimento de 

45%. Dessa forma alterou a estrutura de Ativo da cooperativa, em 2012 o Ativo Circulante era 

de 46% e passou para 56% em 2014. A conta que colaborou para esse aumento do Ativo foi a 

conta Ativo Financeiro, esse crescimento foi de 652% e foi financiado principalmente por 

Capital de Terceiros no curto prazo que em 2012 era de 24% do Passivo Total e passou para 

31% em 2014. 

O Patrimônio Líquido que fornecia 40% dos recursos em 2012 caiu para 36% em 

2014, enquanto Passivo Circulante no mesmo período subiu de 41% para 46%. Tendo o 



 

 
 

 
 

Passivo Circulante crescido menos que o Ativo Circulante, já que os fornecedores em 2012 

financiaram 12% dos estoques e em 2014 o percentual de fornecedores sobre o passivo total 

caiu para 10%, cobrindo quase nada dos estoques mantidos pela cooperativa. Essa alteração é 

desfavorável uma vez que os fornecedores representam fonte de recursos estável. A 

cooperativa a substituiu em boa parte por obrigações financeiras no curto prazo. Em resumo, a 

cooperativa investiu no Ativo Financeiro através de aplicações financeiras e no Imobilizado 

que teve aumento de 59%, boa parte com recursos de capitais de terceiros no curto prazo. 

Consta na tabela 3 os cálculos referentes a análise vertical e horizontal das 

Demonstrações de Sobras ou Perdas dos anos de 201, 2013 e 2014. 

2014 AV AH 2013 AV AH 2012 AV AH
1.734.142.921 100% 141% 1.445.058.285 100% 117% 1.230.622.066 100% 100%

1.322.955.978    76% 147% 1.114.395.852    77% 124% 898.810.555        73% 100%
411.186.943       24% 124% 330.662.433       23% 100% 331.811.511        27% 100%
384.165.242       22% 136% 321.516.978       22% 114% 282.360.701        23% 100%
70.159.331      4% 143% 61.239.153      4% 125% 49.041.805       4% 100%

2.330.000           0% 21% 9.739.830           1% 87% 11.159.616          1% 100%
21.619.455         1% 113% 17.561.962         1% 92% 19.093.958          2% 100%
19.976.073         1% 242% 7.883.249           1% 95% 8.258.917            1% 100%

686.617-              0% 212% 61.116-                0% 19% 324.575-               0% 100%
67.829.331      4% 179% 51.499.323      4% 136% 37.882.189       3% 100%

4.064.660           0% 130% 2.767.819           0% 89% 3.125.793            0% 100%
63.764.671         4% 183% 48.731.504         3% 140% 34.756.396          3% 100%
63.764.671         4% 203% 48.731.504         3% 155% 31.475.742          3% 100%
31.694.329         2% 136% 35.939.606         2% 155% 23.251.994          2% 100%

32.070.341      2% 390% 12.791.898      1% 156% 8.223.748         1% 100%
Tabela 3 - Cálculos Análise Vertical e Análise Horizontal das Demonstrações de Sobras ou Perdas

(+) Ingressos/ Receitas Financeiras
(+/-) Provisão Variação Cambial

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

RECEITA LÍQUIDA DOS INGRESSOS/VENDAS
Custos dos Ingressos/vendas
SOBRAS/RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
Dispêndios/Despesas

SOBRAS/RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL

SOBRAS/RESULTADO APÓS IRPJ E CSLL
SOBRAS/RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Destinações legais e Estatutárias
SOBRAS LÍQUIDAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O

Provisão de Impostos IRPJ E CSLL

SOBRAS/RESULT. ANTES DOS ENCAR. FINANC.
Encargos Financeiros Líquidos
(-)Dispêndios/Despesas Financeiras

 

Já a tabela 3 demonstra que as vendas tiveram um crescimento real de 41% em 2014. 

Apesar das vendas terem aumentado o Custo dos Produtos Vendidos aumentaram também de 

73% em 2012 para 76% em 2014, com isso o Resultado Operacional Bruto que era de 27% 

das vendas caiu para 24% em 2014. Essa diminuição de 3,% é significante uma vez que as 

Sobras Líquidas a Disposição da A.G.O  representa 1% das vendas em 2012. 

  As despesas financeiras tiveram um aumento de 13%, menor que as vendas em 2014, 

essas despesas consumiram 1% da Receita nos três períodos analisados. Ao final o percentual 

das Sobras Líquidas a Disposição da A.G.O tiveram crescimento de 290% de 2012 a 2014. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do desenvolvimento deste estudo, ficou evidente a relevância da Análise das 

Demonstrações Contábeis como ferramenta que auxilia os gestores na tomada de decisões, 

pois através dessas informações conseguem identificar a real situação econômico-financeira 

da cooperativa. O interesse pela disciplina análise das demonstrações contábeis motivou a 



 

 
 

 
 

procurar a Frimesa Cooperativa Central a fim de desenvolver o estudo de caso de suas 

demonstrações contábeis, tendo como objetivo geral analisar o desempenho econômico-

financeiro durante os anos de 2012, 2013 e 2014. 

Após realizar os cálculos econômicos e financeiros da Frimesa dos anos de 2012 à 

2104, através dos índices de liquidez, observou-se que a liquidez geral, seca e imediata 

estiveram abaixo de R$ 1,00 que é o mínimo necessário, já a liquidez corrente leva em conta 

quanto a cooperativa tem de dinheiro para cada R$ 1,00 de dívida, esse índice mostra que nos 

três anos esteve acima de R$ 1,00, situação considerada satisfatória, pois não depende de seus 

estoques para saldar seus compromissos. 

Na análise dos indicadores de estrutura de capitais observa-se em alto grau de 

endividamento, pois a cooperativa buscou um volume maior de capital de terceiros para 

financiar seu ativo, ou seja, para cada R$ 100 de capital próprio na participação de capital de 

terceiros em 2012 foi de 48,50% e em 2014 passou para 81,42%, e a imobilização do 

patrimônio líquido que em 2012 era de 11,81% passou para 16,86% em 2013, diminuindo 

1,38% em 2014, mas nada significativo. Já a composição do endividamento e imobilização de 

recursos não correntes é considerada boa uma vez que esta abaixo dos R$ 100. 

Nos índices de giro da cooperativa possui na margem líquida, rentabilidade do ativo e 

rentabilidade do Patrimônio Líquido como ponto forte, pois vem mantendo níveis crescentes 

de rentabilidade nos três anos analisados. Já o giro do ativo teve uma pequena queda em 

relação a 2012 para 2014, mas nada preocupante, pois se manteve acima da média. 

Constatou-se através dos índices de liquidez uma boa situação financeira da 

cooperativa no período analisado e quanto a situação econômica, mesmo com a parte de 

estrutura de capital mais alavancada, não afetou a rentabilidade e as margens. 

Enfim a empresa é solvente, pois por meio de cálculos feitos através do Fator Kanitz 

constatou-se que nos três anos ela apresentou oscilação, mas se manteve na média de 2,58%, 

já que o intervalo desejado esta entre zero e sete não corre risco de falência. 

Através de avaliação feita da análise vertical e horizontal dos anos analisados foi 

possível evidenciar quais contas do Ativo, Passivo e Demonstrações de Sobras ou Perdas da 

cooperativa tiveram maior representatividade. Verificou-se que do ativo as contas foram 

Ativo Financeiro e do Imobilizado. A conta ativo financeiro teve crescimento de 652% esse 

aumento se deve a aplicações financeiras que no último ano foi de R$ 138.058.527,32. Na 



 

 
 

 
 

conta imobilizado identifica-se, pois a cooperativa vem alavancando seus investimentos em 

novas instalações e modernização nas atuais, no geral dos anos o crescimento foi de 59%. 

No passivo as contas obrigações financeiras e o patrimônio líquido se sobressaíram em 

relação às outras. Por meio da conta obrigação financeira observou-se que a cooperativa vem 

aumentando a busca de empréstimos de capital de terceiros no curto prazo que em 2012 era de 

24% e em 2014 passou 31%. Já a conta patrimônio líquido constatou-se que em 2012 a 

cooperativa fornecia 40% dos recursos e em 2014 teve uma queda 4% passando a 36%.  

Nas contas da Demonstração de Sobras ou Perdas observou-se as contas receita líquida 

dos ingressos/vendas, custo dos ingressos/vendas e sobras líquidas a disposição da A.G.O 

alcançaram maior ênfase em relação às outras. Na conta receita líquida identificou-se que 

houve crescimento em sua representatividade em função de aumento das vendas, 

principalmente em 2014. Por meio da conta custo de ingressos foi verificado que a 

cooperativa tem aumentado os custos relacionados à produção de seus produtos. Por fim a 

conta sobras líquidas a disposição da A.G.O teve aumento de 290%, apesar do aumento dos 

custos. 

Como sugestão de pesquisas futuras, considerando que existem várias técnicas para 

analisar as demonstrações contábeis de uma empresa, fazer análise do Fluxo de Caixa e 

Demonstrações de Valor Adicionado. 
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