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RESUMO 

QUADROS, Antônio Marcos. Analise da ISO 14001 e seu reflexo na gestão 
financeira no setor têxtil de Santa Catarina. 2006. 120 f. Trabalho de  Conclusão 
de Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

A sociedade está cada vez mais atenta, cobrando resultados quanto aos impactos 
ambientais causados pelas indústrias. Neste cenário, surgiu a norma ISO 14001 
uma nova ferramenta de  gestão  ambiental padronizada em âmbito mundial. Santa 
Catarina é um polo têxtil, e as indústrias desse setor têm buscado adotar 
ferramentas de gestão que possibilitem a redução ou  eliminação  de impactos 
gerados. Com  este estudo buscou verificar o impacto da  adequação  da ISO 14001 
na  gestão  financeira da empresa. Focado no setor têxtil do estado de Santa 
Catarina, trata da  gestão ambiental e gestão financeira. Desta forma, trata-se de um 
estudo de caso, de cunho exploratório-descritivo e uma abordagem qualitativa. Os 
meios de  investigação  utilizado nesta pesquisa foram a pesquisa bibliográfica, 
documental e aplicação de questionário, fim de obter  informações  sobre a empresa. 
Para a coleta dos dados  secundários  foi utilizado o sistema economática e consulta 
na Bovespa e na página da empresa pesquisada. As categorias de  análise  utilizado 
neste trabalho foram os indices de liquidez e rentabilidade, juntamente com a 
realização do  índice  de correlação entre a ISO 14001 e as demais variáveis. 
intuito deste trabalho é investigar se a implantação, nas três empresas pesquisadas, 
de um SGA de acordo com  padrões  internacionais e a posterior certificação 
ambiental segundo a ISO 14001 têm impacto positivo no desempenho financeiro 
dessas empresas. Os indicadores  econômicos  financeiros, como o índice  de liquidez 
corrente (ILC) onde seu melhor  índice  foi na empresa A com 6,34 em 1998 e 5.28 
em 2002, o índice  de liquidez seco (1LS) a empresa A também se destacou nesse 
índice sendo a melhor empresa das três pesquisada, tendo os seguintes indices: 
4,60 em 1998 e 3,54 em 2000, o índice de liquidez imediata (ILI), capital de giro 
liquido (CGL), indices de rentabilidade como margem operacional (MO), margem 
liquida (ML), Retorno sobre os Ativos (ROA) a empresa que obteve os melhores 
indices foi a empresa C, tendo 12,73% em 1999 e 12,40% em 2004 e Retorno sobre 
o Patrimônio Liquido (ROE) neste a empresa C, também superou as outras duas 
empresa obtendo os seguintes indices: 22,50% em 1999 e 21,47% em 2004,  estão 
correlacionados com a ISO. São utilizados para avaliar o impacto da certificação 
ambiental no desempenho financeiro num período de dez anos, sendo este 
composto por  períodos  antes da certificação e períodos após a homologação do 
certificado. É importante ressaltar que os indices de liquidez e rentabilidade podem 
ser mais uma ferramenta para a empresa e para futuros investidores avaliar seu 
desempenho em determinado periodo. Os dados da  correlação  sugerem que não 
houve dependência da ISO 14001 nas empresas A e B. Já para a empresa C, a ISO 
14001 está correlacionada com quatro variáveis, sendo estas o indice de liquidez 
corrente, o índice  de liquidez seco, o índice  de liquidez imediata e a margem 
operacional, ou seja, pode-se dizer que uma variável influencia a outra, com base na 
correlação. 

Palavras-chave: Sistemas de  Gestão  Ambienta. Certificação ISO 14001, 
Desempenho Financeiro, Indicadores Econômico-financeiros 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante de um novo modelo estratégico de sistema de  gestão  ambiental 

(SGA), que tende a se fortificar nas próximas décadas, um novo paradigma esta 

posto, o de buscar alternativas de produção que minimizem os danos ao ambiente e 

permitam a renovação de seus recursos. 0 mundo corporativo tem, portanto, um 

papel fundamental na garantia de preservação do meio ambiente e na  definição  da 

qualidade de vida da sociedade. A  preocupação  com as leis ambientais e a 

conscientização da sociedade corns) um todo tem impactado a estratégia das 

organizações em virtude do crescente movimento mundial pelas questões 

ambientais e pelas  pressões  de certificações ISO 14000 e outras series. Dessa 

forma, torna-se inevitável para estas organizações se posicionarem em seus 

mercados de forma consciente ao meio ambiente, para corresponder ao anseio dos 

clientes e da sociedade. 

Dentro desta perspectiva o segmento têxtil é de grande  participação  neste 

cenário, como agente poluidor e como participante, voluntário ou não, de atividades 

direcionadas para a redução de impactos ambientais. ... 

0 estado de Santa Catarina conta em seu contexto fabril com 218 indústrias 

têxteis em atividade, segundo relatório da FIESC de 1 de agosto de 2006, 

concentrando-se o maior volume, na região do Vale de ltajai e Vale do Itapocu, onde 

se destaca como o terceiro maior do Brasil. Neste universo, foram escolhidas três 

grandes indústrias têxteis do estado para a pesquisa deste trabalho. Este segmento 

é de grande importância para a economia do estado, gerando empregos e 

contribuindo para o crescimento económico. 

Para efeito desta pesquisa, faz-se uma análise das alterações ocorridas em 

três indústrias, sediadas, no Vale do Itajai, norte e nordeste do estado de Santa 

Catarina, antes e após  a implantação da norma ISO 14001. 
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Li  Problema e Tema de Pesquisa 

No Ultimo século, o modo de produção no Brasil sofreu uma  transição 

bastante rápida. 0 pais passou de um exportador de produtos predominantemente 

agrícolas, a urna  nação,  corn urn parque industrial muito forte. Junto com essa 

transformação  buscou-se dar ênfase A  gestão  ambiental. Diante deste novo cenário, 

as organizações necessitam direcionar suas estratégias para a variável ambiental. 

Nesse novo ambiente, os interesses dos acionistas dividem  espaços  com as 

demandas da comunidade e dos clientes, funcionários e fornecedores. É para esse 

grupo, os chamados stakeholders, que a empresa terá de gerar valor. 

Nesse cenário, é cada vez mais árdua a tarefa do administrador no 

tratamento desses assuntos, já que os objetivos da  administração  tradicional eram 

quase exclusivamente econômicos. 0 conceito de administração foi sendo 

gradualmente ampliado até incluir a dimensão ecológica. Deslumbrando esta 

variável  a gestão financeira pode trabalhar sob uma ótica ambiental, ou seja, a 

unificação da  gestão  ambiental e gestão  financeira no mundo  contemporâneo  está 

sendo o ponto-chave na estratégia de qualquer organização que queira manter seu 

mercado e deslumbrar novos mercados. 

Diante do exposto, formulou-se a seguinte  questão-problema: 

"Como a  adequação  A ISO 14001 influencia nos resultados financeiros nas 

empresas do setor têxtil de Santa Catarina?" 

1.2 Objetivos 

Definido o problema, o objetivo geral e os objetivos  específicos são 

apresentados a seguir: 
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1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar as influências da adequação à ISO 14001 nos resultados 

financeiros nas empresas do setor têxtil de Santa Catarina. 

1.2.2 Objetivos  Específicos 

Para alcance do objetivo geral deste trabalho, apresentam-se como objetivos 

específicos: 

a) Apresentar as empresas do setor têxtil de Santa Catarina que possuem A 

ISO 14001 nos últimos cinco anos; 

b) Correlacionar os resultados financeiros das empresas pesquisadas, antes 

e após a adequação da ISO 14001, por intermédio dos indices de liquidez 

e de rentabilidade; 

c) Demonstrar a matriz do índice de correlação das empresas pesquisadas 

com base na ISO 14001, A luz de indices financeiros. 

1.2.3 Justificativa 

0 aumento da conscientização da sociedade acerca dos danos e o futuro do 

meio ambiente são uma das conseqüências das várias transformações que a  história 

do planeta vem sofrendo, durante o último século. 

Desde o inicio da tomada de consciência sobre os problemas ambientais até 

o presente momento, a temática ambiental evolui muito. Neste cenário. o Sistema de 

Gestão Ambiental surgiu para auxiliar as organizações a aumentarem suas 

produtividades contribuindo, ainda, para melhorar a sua imagem perante o público 

consumidor, cada vez mais exigente no que diz respeito A  preservação  do meio 

ambiente. 
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A  inclusão  da  proteção  do ambiente entre os objetivos da administração 

amplia substancialmente todo o conceito de  administração.  Nesse  cenário, o 

administrador financeiro além de todas as sua atribuições financeiras, terá que 

gerenciar uma gestão financeira que visa assegurar um melhor e mais eficiente 

processo empresarial entre de captação de recursos e ao mesmo tempo tornar esse 

processo harmbnico com a  gestão  ambiental, é o novo desfio do administrador 

contemporâneo. Essa adequação é um tema pouco explorado, mas de suma 

importância para a organização, principalmente no mundo globalizado onde a 

preocupação  com o meio ambiente é constante. 

Deve-se salientar que a empresa é a  única responsável  pela  adoção  de um 

SGA e, por conseguinte de uma  política  ambiental. Ninguém é obrigado a adotar um 

SGA e/ou  Política  Ambiental, mais depois de adotados, cumpre-se o estabelecido 

sob pena da organização cair num tremendo descrédito no que se refere as 

questões  ambientais. 0 trabalho tem como objetivo geral verificar o impacto da 

adequação  ISO 14001 na  gestão  financeira em um estudo comparativo da empresa 

antes e depois que se adequaram ao modelo estratégico SGA. Este é um assunto 

de extrema  relevância  por se tratar de um assunto novo e moderno no ambiente 

financeiro das organizações. 

No mercado atual, não basta a organização ter um excelente produto, ela 

deve ter um diferencial, ser harmônica com o contexto, preocupar-se com o meio 

ambiente que faz parte desse contexto. Esse trabalho visa evidenciar a importância 

da gestão financeira no que se refere a  gestão  ambiental como vantagem. 

Acredita-se que a viabilidade da pesquisa está diretamente ligada ao 

comprometimento com os prazos, dados e recursos disponíveis, bem como as 

aptidões  para a realização de todas as etapas de modo que se alcancem os 

resultados almejados. Assim, os critérios apresentados por Castro (1978), são: 

importância, originalidade e viabilidade, quanto a justificativa da pesquisa são 

atendidos. 
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1.2.4 Estrutura do Trabalho 

De acordo com os objetivos propostos, o trabalho foi estruturado em cinco 

capítulos. 0 primeiro capitulo e introdutório. Nele, além de serem levantados 

aspectos relevantes sobre o meio ambiente, também são apresentados o tema e o 

problema da pesquisa, juntamente corn os objetivos e a justificativa. 

O segundo capitulo diz respeito à  fundamentação teórica, no qual se aborda 

os principais conceitos utilizados na ecologia, um relato sobre desenvolvimento 

sustentável, uma breve  explanação  de tecnologia limpa. Ainda, é feito um 

esclarecimento  sobre a Norma ISO 14000 e ISO 14001, seus  princípios e suas 

exigências. Este trabalho descreve a area ambiental, a  gestão ambiental. política  

ambiental e a responsabilidade social empresarial na Area ambiental. Dando 

continuidade ao capitulo dois, faz parte da fundamentação teórica os principais 

conceitos utilizados na administração financeira, a  função  da  administração 

financeira, as atribuições do administrador financeiro, e suas três areas de decisão, 

bem como a responsabilidade  contemporânea  da administração financeira, e 

finalmente uma  explanação sobre planejamento financeiro a curto prazo, e a gestão 

do o capital de giro, a administração do disponível, o fluxo de caixa, as contas a 

receber e a  administração  financeira de estoques. 

0 terceiro capitulo trata da metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa, é onde são apresentados o tipo de coleta de dados e as limitações da 

pesquisa. É importante ressaltar que é esse capitulo que cla confiabilidade ao 

trabalho. 

0 quarto capitulo é a representação das empresas pesquisadas, empresa A, 

B e C, Objeto de estudo neste capitulo sera demonstrado os resultados da pesquisa 

propriamente dita com analises dos indices de liquidez, rentabilidade e o indice de 

correlação. 

Por fim temos o quinto capitulo, relata as considerações finais da pesquisa, 

ainda, são feitas algumas recomendações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA 

Corno ponto de partida o presente trabalho apresenta-se, neste capitulo a 

fundamentação  teórica  que tem como base o auxilio ao entendimento dos elementos 

do projeto no que diz respeito ao processo de gestão ambiental e  à gestão 

financeira. 

Serão explanados, a seguir, o conceito de ecologia, desenvolvimento 

sustentável, tecnologias limpas, ISO 14001 e administração financeira. 

2.1 Ecologia 

A palavra Ecologia foi criada em 1866 pelo  biólogo  Ernest Haeckhel, que a 

definiu como, a investigação das relações totais do animal tanto com seu ambiente 

orgânico  como  inorgânico. 

Segundo Souza (2000, p. 86) 

É a ciência que estuda as relações entre o sistema social. o produtivo e o 
de valores que lhes serve de  legitimação, característicos  da sociedade 
industrial de massas, bem como o elenco de conseqüências que este 
sistema gera para se manter, usando o estoque de recursos naturais 
finitos :  dele se valendo para lograr seu objetivo econômico. 

Desde as mais antigas civilizações o homem atua como um agente 

modificador da natureza. Os impactos causados no meio ambiente crescem 

medida que a sociedade humana evolui. Dentre os fenômenos naturais, os que 

agem de forma mais impactante na manutenção do meio ambiente são aqueles 

causados pelos homens. 

Meio ambiente é definido na ISO 14001 como os "arredores" no qual uma 

organização opera, incluindo "ar, água, terra, recursos naturais, flora, fauna, seres 

humanos e suas inter-relações". O meio ambiente se estende do interior da 

organização até o sistema global. Dentro dessa perspectiva o meio ambiente de uma 

empresa, seja ela de atividade de produtos e/ou  serviços,  são seus arredores os 

impactos ambientais significativo e sobre o qual a organização possa exercer 

controle ou influência razoável (TIBOR; FELDMAN, 1996). 
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0 conjunto de condições que afetam a existência, o desenvolvimento e bem-

estar dos seres vivos é o meio ambiente. 

0 desenvolvimento da civilização industrial resulta na exploração excessiva e 

na fadiga dos ecossistemas do mundo, devido ao crescente consumo da população, 

que resultam em necessidades de alimentação e vestuário.  

Nas  regiões  industrializadas, o uso de combustíveis fosseis, elementos vitais 

da civilização moderna, provoca agentes destruidores, agindo no solo e no mar. 

Causam também acumulação de gases de efeito estufa, alterando o padrão 

meteorológico da terra, podendo provocar aumento de temperatura e elevação do 

nível  do mar. 

A utilização de produtos  químicos  atinge a natureza, provocando extinção de 

algumas plantas e animais, desequilibrando assim todo sistema. 

A poluição é causada por diversos fatores segundo Fellemberg: 

A idéia de poluição ambiental abrange uma série de aspectos. que vão 
desde a contaminação do ar. das águas e do solo, a desfiguração da 
paisagem, erosão de monumentos e construções ate a contaminação da 
came de ayes com hormônios (FELLEMBERG apud SCHEN4N14. 1999. p. 
15). 

A prevenção da poluição no contexto da ISO 14001 é um conceito amplo e 

definido segundo Tibor e Feldman (1996, p.81) como: 

Uso de processos, praticas, materiais ou produtos que evitem. 
reduzam ou controlem a poluição. o que pode incluir reciclagem, 
tratamento,  mudanças  de processos. mecanismos de controle, uso 
eficiente de recurso e substituição de materiais. 

Winter (apud CALLENBACH et al., 2004) enumera seis razões pelas quais 

todo administrador ou empresário responsável deve implementor os  princípios  da 

administração com consciência ecológica em sua organização: 

a) sobrevivência humana: sem uma economia com consciência ecológica, a 

sobrevivência humana estará  ameaçada;  

b) consenso público: sem esse consenso a economia de mercado estará 

politicamente  ameaçada;  

C) oportunidades de mercado: sem administração com consciência ecológica, 

haverá perda de oportunidade em mercado em rápido crescimento; 
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desenvolvimento  sustentável provem de um relativamente longo processo histórico 

de reavaliação critica da relação existente entre a sociedade civil e o seu meio 

natural. Nela foi discutida a agenda 21 e a declaração para a sobrevivência da Terra. 

A agenda 21 tem como o objetivo promover  ações  para assegurar o 

desenvolvimento sustentável. Pelas leis ambientais as empresas devem se adequar 

a criar  ações  preventivas e corretivas em relação à  degradação  do meio ambiente, 

enquanto as tecnologias limpas tratam das formas gerenciais e operacionais das 

organizações para lidar com o meio ambiente. 

A constituição Federal de 1988 conseguiu a maior democratização das leis 

ambientais, instituindo em seu primeiro artigo: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ,  bem de 
uso comum do povo e essencial A sadia qualidade de vida ,  impondo-se ao 
Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservado para as 
presentes e futures gerações (art. 225, caput, CF/88). 

A relação entre desenvolvimento e meio ambiente e considerada hoje um 

ponto central na  compreensão  dos problemas ecológicos. 0 conceito de 

desenvolvimento sustentável trata especificamente de uma nova maneira de a 

sociedade se relacionar com seu ambiente de forma a garantir a sua própria 

continuidade e a do seu meio externo. 

0 desenvolvimento sustentável é um processo de  mudança,  sendo que a 

exploração de recursos, orientação de investimentos, o desenvolvimento ecológico e 

a mudança institucional devem levar em conta as necessidades e o futuro da 

sociedade (MAIMON, 1996). 

0 desenvolvimento  sustentável  além de equidade social e equilíbrio ecológico 

apresenta-se como terceira vertente principal, segundo Donaire (1999), essa 

vertente e a  questão  do desenvolvimento econômico. 

Os investimentos financeiros, rotas do desenvolvimento tecnológico e 

responsabilidade comum no processo de  mudança  na exploração dos recursos 

materiais, deve ser uma  tríade  harmoniosa com espirito de responsabilidade. 

Para Meyer (2000), para a existência de uma sociedade sustentável, é 

necessária a sustentabilidade ambiental, social e política,  constituindo-se em 

alinhamentos e ajustes ao longo do processo, a fim de se buscar um estagio final 

equilibrado. 
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0 desenvolvimento sustentável deve ser assimilado pela  política  de uma 

empresa como uma nova forma de produzir sem agredir e degradar o meio em que 

esta inserido. Toda empresa deveria avaliar e identificar o impacto da produção da 

sua empresa no meio ambiente, e conforme resultado, executer um projeto que 

possa aliar a produção juntamente com a preservação do meio ambiente, utilizando 

tecnologia aliada a esse preceito. 

A sustentabilidade econômica abrange  alocação e distribuição eficientes dos 

recursos naturais dentro de uma escala apropriada. Para alguns economistas se 

refere à manutenção do capital em todas as suas formas. 

Segundo Bartelmus (apud VAN BELLEN, 2005), discute a sustentabilidade a 

partir da contabilidade e da responsabilidade, para ele, contabilidade é pre-requisito 

para a  gestão  racional do meio ambiente e da economia. 

Na sustentabilidade social a  ênfase é dada à  presença  do ser humano na 

ecosfera. A preocupação maior é com o bem estar humano. Para Sachs (apud VAN 

BELLEN, 2005), a sustentabilidade social refere-se a um processo de 

desenvolvimento que leve a um crescimento estável com distribuição equitativa de 

renda, gerando, com isso, a diminuição das atuais  diferenças  entre os diversos 

níveis  na sociedade e a melhoria das condições de vida das populações. 

Na sustentabilidade ambiental, a principal preocupação é relativa ao impacto 

das atividades humanas sobre o meio ambiente. Sustentabilidade ecológica significa 

ampliar a capacidade do planeta pela utilização do potencial encontrado nos 

diversos ecossistemas, ao mesmo tempo em que se mantém a sua deterioração em 

nível mínimo  (Sachs, apud VAN BELLEN, 2005). 

A sustentabilidade geográfica pode ser  alcançada  por meio de uma melhor 

distribuição dos assentamentos humanos e de atividades econômicas. Já a 

sustentabilidade cultural, segundo Sachs (apud VAN BELLEN, 2005), é mais  difícil 

de  alcançar.  Segundo o autor, o conceito do desenvolvimento sustentável, refere-se 

a uma nova concepção dos limites e ao reconhecimento das fragilidades do planeta, 

ao mesmo tempo em que enfoca o problema socioeconômico e da satisfação das 

necessidades básicas da população. 

Pode-se observar, que a questão de equilíbrio e harmonia dos elementos de 

ordem  econômica,  social, ambiental,  geográfica e cultural são de suma importância. 

Faz-se necessário um desenvolvimento sustentável amplo e equilibrado, para poder 

atender as necessidades futuras do planeta. 
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De maneira a promover o Desenvolvimento sustentável, devido a todas 

problemáticas  levantadas em torno da  preservação  do meio ambiente, as indústrias 

passaram a utilizar as chamadas tecnologias limpas que permitem o controle 

adequado dos processos industriais através de soluções adequadas aos rejeitos e 

ao uso de  matérias primas. 

Entre as tecnologias limpas gerenciais estão a ISO 14000, o Marketing Verde, 

as  Finanças,  entre outras. 

2.3 Tecnologias Limpas 

Dentre os aspectos relevantes que podem configurar um novo patamar na 

relação entre a humanidade e a natureza, encontram-se aquelas definidas como 

tecnologias limpas. Esta previne a poluição gerando pouco ou nenhum residuo. 

Quando ocorrer a poluição, a sociedade conta com as tecnologias ambientalmente 

saudáveis  para o seu tratamento. 

Segundo Valle (1995), tecnologia limpa significa adotar uma estratégia 

ambiental aos processos e produtos de uma indústria, a fim de reduzir riscos ao 

meio ambiente e ao ser humano. As tecnologias limpas operacionais são aquelas 

ligadas aos processos da empresa que visam adequá-las ao meio ambiente. 

As empresas já estão percebendo que para conquistar e manter os 

consumidores em um mercado cada vez mais consciente é necessário se ater as 

questões ambientais, que cada vez mais os seus produtos e serviços devem 

reduzir os riscos ao ser humano e ao meio ambiente. 

De acordo com Conservation Foundation (apud SCHMIDHEINY, 1992, p. 

113), serão descritas algumas opções corporativas para a melhoria do produto: 

a) Eliminar ou substituir o produto; 

b) Eliminar ou reduzir componentes nocivos; 

c) Substituir materiais ou processos por outros arnbientalmente adequados; 

d) Diminuir peso ou reduzir volume de produtos; 

e) Fabricar produtos concentrados; 

f) Produzir em larga escala; 
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g) Combinar as  funções  de mais de um produto; 

h) Produzir menos modelos ou estilos; 

i) Reprojetar o produto para utilização mais eficiente; 

j) Aumentar a vida  útil  do produto; 

k) Reduzir embalagens sujeitas a  desperdício; 

I) Melhorar a facilidade de conserto do produto; 

m) Reprojetar o produto para a reutilização pelo consumidor; 

n) Refabricar o produto. 

Segundo Valle (2002), aderir à produção mais limpa no significa dizer que as 

indústrias existentes tenham que fechar a porta e reabri-las com novos procedimentos 

de fabricação, ou seja, ser inteiramente substituidas e sucateadas. Valle (2002) afirma 

que as modificações localizadas, introduzidas em alguns setores  críticos  das instalações, 

são soluções quase sempre suficientes para a maioria das industrias já implantadas. 

De acordo com Valle (2002, p.104), com a  adoção  do conceito de tecnologia 

limpa, os processos produtivos utilizados na empresa devem passar por uma 

reavaliação e podem sofrer modificações que resultem em: 

a) Eliminação  do uso de matérias-primas e de insumos que contenham 

substâncias perigosas; 

b) Otimização das reações  químicas,  que tenham como resultado a 

minimização do uso de matérias-primas e a redução, na geração de  resíduos; 

c) Segregação,  na origem dos  resíduos perigosos dos não perigosos; 

d) Eliminação  de vazamentos e perda no processo; 

e) Promoção e estimulo do reprocessamento e da reciclagem interna; 

f) Integração do processo produtivo em um ciclo que incluam as alternativas 

para a destruição dos  resíduos e a otimização da reciclabilidade dos produtos 

ao fim de sua vida útil. 

A produção mais limpa aborda todas as fases do processo de produção e do 

ciclo de vida do produto. A produção mais limpa, requer  ações continuas e integradas 

para conservar energia e matéria-prima, substituir recursos não renováveis por 

renováveis. A figura 1 demonstra os  níveis  de aplicação da produção mais limpa. 
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Figura 1 —  Níveis  de aplicação da produção mais limpa 
Fonte: Rede Brasileira de Produção Mais Limpa (2003. p.38) 

De acordo com a Rede Brasileira de Produção mais Limpa (2003), o objetivo 

principal da PML é eliminar a poluição durante o processo de produção, não no final. 

Para cumprir este objetivo e, com base na figura 1, em ordem de prioridade, devem-se 

buscar respostas para as seguintes perguntas: 1) Como deixar de gerar o resíduo? 2) 

Como reduzir sua geração? 3) Como reciclar internamente? 4) Como reciclar 

externamente? 

0 autor (2003) analisa os três  níveis  da figura 1 da seguinte maneira: 

Nível 1 — refere-se As alternativas que envolvem modificação no processo e 

produto, buscando a PML mais próxima do ideal. 

Nível 2 — se o nível 1 não conseguir ser implantado, o nível 2 deve contemplar ao 

máximo a reciclagem interna das emissões e resíduos  que continuam a ser gerado. 

Nível 3 — esta alternativa acontece quando os  níveis  anteriores não conseguirem 

ser implementados, neste  nível  se contempla a venda ou a  doação  do material reciclado 

para quem possa utilizá-los, dando a este a melhor utilização  possível. 
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Produção mais Limpa é uma  ação econômica, porque se baseia no fato de que 

qualquer  resíduo,  de qualquer sistema produtivo, so pode ser proveniente das 

matérias-primas ou insumos de produção utilizados no processo. 

Dentre as tecnologias limpas mais reconhecidas está a ISO 14000, certificado 

verde que assegura que uma empresa toma as medidas necessárias para não 

prejudicar o meio ambiente. 

2.4 ISO 14000 

Corn sede em Genebra na  Suíça,  a ISO é urna organização internacional 

especializada, não governamental, cujos membros são entidades normativas de 

âmbito nacional provenientes de 111  países.  A ISO foi fundada em 23 de fevereiro 

de 1946 para desenvolver normas de fabricação e comunicações. A participação no 

desenvolvimento de normas ISO varia de pais para pais (TIBOR e FELDMAN, 

1996). 

Algumas organizações, para ganhar credibilidade e para suas afirmações no 

mercado terem valor, sentiram a necessidade de implementar seus produtos e 

processos com pouco ou nenhum impacto sobre o meio ambiente. A partir de 1978, 

os produtos  começaram  a aparecer com rótulos ecológicos ou selos verdes dos mais 

variados tipos e niveis de abrangência, (TIBOR e FELDMAN, 1996). 

As normas da série ISO 14000 apresentam um padrão mundial de qualidade 

ambiental, a qual fornece as empresas  aceitação  em qualquer mercado do mundo, 

desde que venham a conseguir sua certificação. Seu objetivo principal é fornecer 

assistência para as organizações na implantação ou no aprimoramento do SGA. 

Brasil participa da ISO série 14000 e a sua representação acontecem por meio da 

ABNT  (Associação  Brasileira de Normas Técnicas). 

Segundo Valle (2002, (apud GAZETA MERCANTIL, 1996) a norma ISO 

14001 vem contribuir para uma  preocupação  mundial, referente à questão de como 

sera o amanhã. Dentro deste questionamento se tem esses drásticos levantamentos 

da deterioração do meio ambiente. 

0 impacto do setor industrial na deterioração do meio ambiente é bastante 
significativo, ainda que apresente redução nos últimos vinte anos. No final da 
última década o setor industrial nos paises desenvolvidos foi responsável por 
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50% do efeito estufa, por 40 a 50% das emissões de bxidos de enxofre e por 
25% das  emissões  de oxidos de nitrogênio. As conseqüências quanto à poluição 
das Aguas são ainda mais preocupantes. A indústria contribuiu na mesma 
época, com 60% da demanda  bioquímica  de oxigênio e de material em 
suspensão e com 90% dos  resíduos tóxicos  na água. Além de ter despejado 75% 
do fixo orgânico (Gazeta Mercantil, 1996: A -03). 

Conforme Tibor e Feldman (1996), as empresas estão cada vez mais 

preocupadas em satisfazer as expectativas de uma grande gama de interessados, 

incluindo investidores, o público e os grupos ambientais. As empresas com 

programas de  gestão  ambiental certificados pelo ISO 14000 poderão proporcionar 

confiança ao público de que  estão  cumprindo os regulamentos e melhorando 

continuamente seus sistemas de gestão ambiental. A certificação ISO 14000 pode 

demonstrar o compromisso e a credibilidade de uma organização com relação As 

questões ambientais. 

As primeiras normas a entrarem em vigor foram As normas ISO 14001 e 

14004, que tratam do Sistema de Gestão Ambiental, e as normas relativas As 

auditorias ambientais, caracterizadas como ISO 14010, 14011 e 14012 (VALLE, 

1995). 

Ainda faz-se importante mencionar: 

(...) das muitas normas constantes da  família  ISO 14000. apenas a ISO 
14001 — a especificação para o Sistema de Gestão Ambiental — é 
formulada para fins de certificação junto a terceiros. Todas as normas se 
destinam apenas à orientação. E claro que uma organização pode também 
utilizar a norma de especificação ISO 14001 tão somente para orientação 
interna ou com finalidade de autodeclaração. Ela pode preferir não buscar 
uma verificação de seu Sistema de  Gestão  Ambiental por terceiros. A 
questão é qua. se  a organização preferir buscar a certificação, a auditoria 
para a certificação focalizará as exigências de conformidade as normas 
ISO 14001 (TIBOR; FELDMAN. 1996, p.63). 

Segundo Harington e Knight 2001 apud NEUENFELD 2004, o quadro 1 

apresenta as Areas de atuação da serie ISO 1400 e o status em que se encontra. 
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1\lneuca 

ED 

Titulo 

14001 Publicada Sistemas de  Gestão  Ambiental -  Especificação e diretrizes para uso 

14004 Publicada Sistemas de Gestão Ambiental - Diretrizes gerais sobre princípios, 

sistemas e técnicas de apoio. 

14010 Publicada -Diretrizes para auditoria ambiental -  Princípios  gerais. 

14011 Publicada Diretrizes para auditoria ambiental - Procedimentos de auditoria - Auditoria 

de sistemas de gestão ambiental 

14012 Publicada -Diretrizes para auditoria ambiental - Critérios de qualificação para  auditores 

14015 Anteprojeto Avaliação ambiental de locais e organizações 

14020 Final de projeto 

Norma Internacional 

Rótulos e atestados ambientais -  Princípios  gerais 

14021 Projeto Norma  

Internacional 

Rótulos e atestados ambientais - Queixas autodeclaradas • Termos e 

definições  (antiga 14021) • • Simbolos (antiga 14022) • Teste e verificação 

(antiga 14023) 
14024 Projeto Norma Rotulagens e atestados ambientais - Rotulagem ambiental tipo I 

14025 Documento de Rotulagens e atestados ambientais - Rotulagem ambiental tipo II 

14031 Projeto Norma  Avaliação  de desempenho ambiental 

14032 Documento de  Avaliação  de desempenho ambiental - Estudos de caso 

14040 Publicada  Análise  de ciclo de vida -  Princípios e diretrizes 

14041 Final de projeto Análise de ciclo de vida -  Definição  de escopo e análise de inventário 

14042 Anteprojeto Análise de ciclo de vida -  Avaliação  de impacto 

14043 Anteprojeto Análise de ciclo de vida - Interpretação 

14050 Final de projeto 

Norma Internacional 

Vocabulário de gestão ambiental 

Guia 64 Publicada Guia para  inclusão  de aspectos ambientais em normas sobre produtos 

14061 

_ 	. 	. 	. 

Publicada Guia para  orientar  organizações florestais no uso das normas ISO 

14001 e 14004 
ua ro  1 : Area de  atuação da  ser e 

Fonte: Harrington e Knight (200, p 32-33) 

medida que aumenta as  preocupações  com a  manutenção e a melhoria da 

qualidade do meio ambiente, bem como a  proteção  da saúde humana, organizações 

de todos os tamanhos vem crescentemente voltando sua  atenção  para os potenciais 

impactos de sua atividades, produtos e serviços.  Neste contexto, a busca pela 

certificação torna-se algo especialmente indispensável no mundo globalizado. 



2.5  Gestão  Ambiental 

Baseando-se na linha de raciocínio de Tibor e Feldman (1996), a  gestão 

ambiental é um aspecto funcional da gestão de uma empresa, que desenvolve e 

implanta as  políticas e estratégias ambientais. Um sistema de  gestão ambiental é 

aquela parte do sistema total de  gestão ambiental que inclui a estrutura 

organizacional, as atividades de planejamento, as responsabilidades, práticas, 

procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, alcançar, 

proceder a avaliação critica em manter as  políticas  ambientais. 

Ainda de acordo com Tibor e Feldman (1996), um sistema de gestão 

ambiental eficaz pode ajudar uma empresa a gerenciar, medir e melhorar os 

aspectos ambientais de suas operações. Pode levar a uma conformidade mais 

eficiente com os requisitos ambientais obrigatórios e voluntários. Pode ajudar as 

empresas a efetivarem uma  mudança  cultural, a medida que praticas gerenciais 

ambientais forem sendo incorporadas nas operações do  negócio.  As normas ISO 

14000 são baseadas em uma simples equação. Um melhor gerenciamento do meio 

ambiente levará a um melhor desempenho desse meio ambiente, a uma maior 

eficiência e a um maior retorno dos investimentos. A implementação de um SGA 

eficaz pode proporcionar economias futuras na forma de taxas de seguros mais 

baixas e maior acesso ao capital. As empresas de seguro estarão mais dispostas a 

cobrir incidentes de poluição se as empresas que apresentarem propostas dessa 

natureza  possuírem  um sistema de gerenciamento ambiental implementado. 

Em termos de praticidade, um programa bem elaborado gerenciado voltado a 

gestão ambiental fundamentado pela ISO 14000 provavelmente levará a economias 

de custo. Para haver um resultado positivo é necessário  reduzir o desperdício  dos 

resíduos, prevenir a poluição, substituindo elementos químicos por produtos menos 

tóxicos,  reduzir o consumo de energia, economia de custos incentivando programas 

relacionados a reciclagem de materiais, maximizar o uso sustentável de recursos 

renováveis, ampliar a durabilidade dos produtos e aumentar a participação de todos 

nos bens e serviços gerados. 

Existe uma tendência mundial de focalizar-se numa melhor  gestão  ambiental. 

Para muitas empresas pro-ativas, a gestão ambiental se tornou uma questão 

32 



33 

estratégica, e não uma  questão  de cumprimento de normas. A implementação de um 

sistema de gestão ambiental que cumpra as exigências da ISO 14000 e a obtenção 

de um certificado poderá se tornar uma exigência de fato para as transações 

comerciais. Uma vez que o certificado ISO 14000 se constitui em uma forma de 

demonstrar que a empresa tem um sistema implementado para alcançar objetivos 

de desempenho ambiental, as empresas  poderão  vir a esperar que seus 

fornecedores e contratados sejam detentores de um certificado ISO 14000 (TIBOR: 

FELDMAN, 1996). 

Segundo Valle (2002), a busca de se adequar o sistema SGA, a qualidade 

ambiental deve ser parte inseparável da estratégia empresarial nas organizações. 

principalmente para aquelas que desejam se manter no mercado globalizado e 

exigente. A qualidade ambiental consiste no atendimento aos requisitos de natureza 

física, química, biológica, social, econômica e tecnológica. Parte importante para 

melhorar a qualidade ambiental é a utilização consciente de matérias-primas e 

energia como já foi citado anteriormente 

A obtenção da certificação ambiental por uma organização e a garantia de 

sua manutenção dependerá sem dúvida, da participação consciente de seus 

funcionários e fornecedores. Organizações que pretendam obter financiamentos no 

mercado internacional, que sejam fornecedoras de grupos internacionais e que 

almejem ser lideres nos segmentos da economia em que atuam não podem 

prescindir da qualidade ambiental como parte da sua imagem (VALLE, 2002). 

Muitas vezes a implementação de um sistema de  gestão  ambiental 

abrangente pode ser oneroso. Os custos são especialmente críticos para empresas 

de pequeno e médio porte, muitas das quais já tem problemas em atender as 

obrigações ambientais. Para as pequenas empresas, o tempo e custo de uma 

certificação ISO 14000 pode representar um prego muito alto para que participa e, 

portanto, a norma pode impor uma barreira comercial a essas empresas. A ISO 

14001  propõe  uma abordagem gradual e básica  para gerenciar sistemas ambientais. 

Assim, uma empresa não precisa  começar  com os mais sofisticados dos SGAs 

(TIBOR; FELDMAN, 1996). 
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2.5.1 ISO 14001 

Essa norma descreve os requisitos básicos de um Sistema de  Gestão 

Ambiental. É a norma que a empresa implementará, e é em relação a essa norma 

que ela se auto declara em conformidade ou buscará uma certificação junto a 

terceiros. A meta-chave de todo o processo da ISO 14001 é criar uma linguagem 

internacional comum para a gestão ambiental. A introdução a essa norma indica que 

organizações de todos os tipos desejam  alcançar e demonstrar um desempenho 

ambiental eficaz. Ela é aplicável  a organizações de todos os tipos e tamanhos 

(TIBOR; FELDMAN, 1996). 

Ainda de acordo com Tibor e Feldman (1996) quando uma organização obtém 

um certificado ISO 14001 ou se auto declara em conformidade com a mesma, isso 

nos permite que ela tenha um Sistema de  Gestão Ambiental em pleno 

funcionamento. 0 SGA pode abranger toda a organização, urna instalação ou 

unidade operacional especifica ou várias instalações. Cabe à organização decidir o 

nível  de detalhe e complexidade de seu sistema de gestão ambiental e a quais 

atividades, processos e produtos ele se aplica. 

Segundo Reis e Queiroz (2002), diz que a grande maioria dos impactos 

negativos provocados pelas indústrias se deve, fundamentalmente, ao fato de 

inexistência de um modelo de gestão ambiental e entendimento do mesmo. A 

própria  norma NBR ISO 14001 refere, na sua introdução, que: 

(...) a  adoção  desta Norma não garantirá, por si so. resultados ambientais 

ótimos.  Para atingir os objetivos ambientais ,  convém que o sistema de 

gestão ambiental estimule as organizações a considerarem a 

implementação  da melhor tecnologia  disponível, quando apropriada e 

economicamente  exeqüível.  Alem disso. é recomendado que a relação 

custo/beneficio de tal tecnologia seja integralmente levada em 

consideração (REIS; QUEIROZ :  2002, p. 2). 

A ISO 14001 6 a norma que especifica os requisitos relativos a um sistema de 

gestão ambiental, permitindo a qualquer organização, não importando o porte, 

atividade ou localização, formular uma  política e objetivos que levem em conta os 

requisitos legais e as informações referentes aos impactos ambientais significativos. 

Ela se aplica aos aspectos ambientais que possam ser controlados pela organização 
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e sobre os quais se presume que tenha influência. Em si, não prescreve quaisquer 

critérios  específicos  de desempenho ambiental (MILLANO et al., 2002). 

A norma ISO 14001 requer especificamente que as organizações 

estabeleçam  objetivos e alvos para prevenir a poluição, e que estas sejam 

consistentes com a  política ambiental (TIBOR; FELDMAN, 1996). 

2.5.2  Política Ambiental 

Destacam o comprometimento com o atendimento a legislação ambiental e 

aos programas de melhorias continuas (requisito ISO 14001), as organizações que 

possui como instrumento de implantação o estabelecimento de objetivos e metas 

periódicos e sistemáticos associados a performance ambiental; integra diretrizes 

associadas a uma atuação ambiental responsável extrapolando os limites  físicos  da 

empresa (comunidade de entorno, fornecedores, clientes, etc.) e integra diretrizes de 

segurança e saúde ocupacional (MILLANO et al., 2002). 

A primeira etapa na formulação de um SGA é definir a  política ambiental e 

assegurar seu compromisso a ela. A ISO 14001 define uma  política ambientai como 

uma declaração "feita pela organização de suas intenções e princípios  em relação 

ao desempenho ambiental geral". A  política  ambiental dá o sentido geral da direção 

e comprometimento da organização com relação ao meio ambiente e fornece um 

contexto de trabalho para a fixação de metas e objetivos (TIBOR; FELDMAN, 1996). 

0 aumento da preocupação com o meio ambiente exerce grande impacto 

sobre as atividades das empresas. A partir de meados da década de 80. a maioria 

dos  países  criaram leis ambientais. 

A legislação ambiental pode punir severamente uma empresa que transgrida 

padrões de qualidade ou que introduza modificações indesejadas no meio ambiente. 

Existem custos relacionados à conformidade das regulamentações. As empresas, 

além de sofrer em multas por agredirem o meio ambiente, podem ter seus dirigentes 

e responsáveis punidos e até mesmo interdição efetiva da instalação (TIBOR; 

FELDMAN, 1996). 
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Os riscos ambientais constituem, portanto, uma  preocupação  que deve estar 

presente nas decisões dos empresários, para competir em um mercado aberto e 

globalizado (VALLE, 2002). 

Segundo Tibor e Feldman (1996), os governos, no mundo inteiro, estão 

monitorando de perto o processo da ISO 14000. 0 Ministério de Defesa do Reino 

Unido poderá exigir que fornecedores potenciais alcancem o certificado SGA. Os 

governos na América do Sul, por exemplo, os do Brasil, Argentina e Chile — poderão 

exercer pressão sobre empresas em setores-chave, como petróleo,  mineração,  

automóvel e papel/celulose, para implementar a ISO 14000. A certificação 

demonstra cumprimento não apenas da regulamentação existente, mas também de 

uma  política  publicamente declarada, como os códigos da Câmara Internacional do 

Comércio, o ICC Charter (TIBOR; FELDMAN, 1996). 

2.5.3 Responsabilidade Social Empresarial 

A Responsabilidade Social é fato discutido de forma mais efetiva há pouco 

tempo. Uma empresa socialmente responsável tenta diminuir os impactos 

prejudiciais ao meio ambiente busca aumentar os impactos positivos. A empresa 

também deve se relacionar de forma ética e responsável com os poderes públicos, 

cumprindo as leis, e se tornando transparentes perante governo e sociedade. A 

empresa que tem compromisso social busca envolver-se cada vez mais com seus 

fornecedores, parceiros (ETHOS, 2003 apud TABALIPA, 2004). 

Cada vez mais a sociedade está exigente, busca consumir produtos 

ecologicamente corretos, pois estão se conscientizando da importância da 

preservação do meio ambiente, para obter uma melhor qualidade de vida. Quanto 

mais ecologicamente correta a empresa, sua imagem se fortalece em credibilidade 

perante o mercado que atua. Muitos consumidores além da variável prego/qualidade, 

incluem em seu poder de escolha as variáveis ambientais, preferindo produtos que 

não agridam ao meio ambiente. 

Daft (1999, p. 250) define Responsabilidade Social como: (...) a obrigação da 

administração de tomar  decisões e ações  que  irão  contribuir para o bem estar e os 

interesses da sociedade e da organização. 
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Sao pressupostos da Responsabilidade Social Empresarial os adequados 

cumprimentos de toda legislação e a postura ética em todas as relações (governo e 

comunidade), não sendo possível ser socialmente  responsável  burlando a lei ou 

usando artifícios para escapar aos valores morais e éticos. A cidadania empresarial 

traduz na pratica ações em beneficio da sociedade, além de beneficiar diretamente 

os interesses da empresa, de seus próprios funcionários e familiares. 

Pensar em responsabilidade social e meio ambiente é pensar na existência 

com ética, na vida com respeito ao próximo, seja a vida humana ou não. 

Além de estimular e proporcionar as transformações e o desenvolvimento da 

sociedade para um comportamento ético em relação ao meio ambiente, é muito 

importante que as ações sejam comunicadas, para que recebam o reconhecimento 

da comunidade, dos meios de comunicação e da sociedade em geral. Divulgar 

ações, números e estratégias  adotadas pelos programas sociais pode servir como 

exemplo ou inspiração para que outras pessoas possam ter iniciativas semelhantes, 

acreditando que podem também ser agente de mudança da sociedade em que  estão 

inseridas (MILLANO et al., 2002). 

Segundo Schenini (2005) a  educação ambiental, dentre seus diversos 

aspectos, busca educar para preservar o meio ambiente. É por meio dela que o 

cidadão  pode ser preparado para exercer um papel mais participativo na sociedade. 

Havendo uma maior conscientização da sociedade com relação à crise que 

ameaça o futuro do planeta, certas atitudes, posturas e valores, poderão ser 

transformadas, levando a garantir o tempo de vida dos recursos naturais, e até 

mesmo a própria existência humana, animal e vegetal. 

É evidente que as raizes de uma educação para o desenvolvimento 

sustentável  estão  implantadas na educação ambiental. 

A meta básica para uma educação ambiental onde o tema deve ser global 

mas a ação local, deve fazer com que as pessoas e as comunidades compreendam 

a  importância  de preservar o meio ambiente resultante da inter-relação dos aspectos 

biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, para poder haver resultados no 

trabalho de prever e resolver os problemas ambientais (SOUZA, 2000). 

As lições que provém de uma educação ambiental trazem elementos de 

grande significado no que diz respeito a ter uma conscientizagão e sensibilidade 

mais ampla de uma educação para o desenvolvimento sustentável. 
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Muitos segmentos da sociedade já  estão  tomando medidas para tentar reduzir 

e amenizar a degradação do meio ambiente, mas ainda e preciso por parte da 

sociedade e do governo que seja adotada uma postura mais critica em relação a 

este tema de fundamental importância para o planeta. 

É  necessário  introduzir uma visão ética e política  que considere o 

desenvolvimento como um processo de  mudança. 

De acordo com Valle (2002), a educação ambiental representa um passo 

preliminar importante para a implantação da  política  ambiental da organização, que 

se materializara por seu Sistema de  Gestão  Ambiental. 

Compete à organização definir em sua estratégia empresarial os padrões de 

qualidade que pretende impor a seus produtores e atividades. Esses padrões 

podem, até mesmo, ser mais rigorosos do que as normas em vigor e antecipar-se 

legislação, como parte da  política  ambiental da organização (SOUZA, 2000). 

2.6 Administração Financeira 

Possuir um negócio seja ele um modesto empreendimento ou uma grande 

sociedade  anônima,  envolve ter diferentes areas com um  único  objetivo, 

maximização do lucro, ou seja, seu valor no mercado em longo prazo, conforme a 

abordagem de Hoji (1999). Uma das bases para que esse empreendimento tenha 

sucesso é a administração financeira. Sao as finanças que fazem com que o todo 

(empresa) funcione. Esta, segundo Brigham e Houston (1999), consiste de três 

areas inter-relacionadas: (1) mercado monetário e de capital, que trata dos 

mercados de  títulos e das instituições financeira; (2) investimentos, que focaliza as 

decisões dos investimentos e por último (3) administração financeira, que envolve a 

efetiva administração de uma empresa. Independente de qual seja a area escolhida, 

o especialista em finanças tem de conhecer todas as três areas. A seguir sera 

abordada a administração financeira e suas funções, atributos e operacionalizagão. 

Segundo Moritz; Bezerra e Van Belien (2000), o administrador financeiro é o 

fio condutor de toda a administração da empresa, seja de pequeno porte ou grande 

porte com ou sem fins lucrativos. Tem como papel resolver os problemas da 
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empresa, enfrentando os desafios da sociedade contemporânea e um desses é 

reduzir ao máximo a utilização dos recursos naturais, os quais estão sofrendo uma 

destruição dramática. 

Olhando por esse prisma da importância da  administração  financeira, Gitman 

e Madura (2003) consideram o diretor financeiro como sendo o principal executivo 

da empresa, responsável por manter, planejar e demonstrar os recursos financeiros. 

Em geral, é representado pelo vice-presidente de  finanças  ou pelo diretor financeiro, 

que se reporta diretamente ao diretor-presidente (CEO). Essa denominação pode 

variar de organização para organização. 

0 organograma corporativo atrela ao diretor financeiro a responsabilidade do 

tesoureiro e controlador, como mostra Gitman e Madura (2003, p. 4) na figura 2. 

Figura 2 — Organograma corporativo 
Fonte: Gitman e Madura (2003, p. 4) 

Tal estrutura organizacional também é compartilhada por Sanvicente (1997), 

ao colocar que a Area do tesoureiro está mais para atividade que compreende o uso 

do dinheiro, como os aspectos de  obtenção  de recursos (fundos) ,  gestão de crédito, 

gerenciamento do caixa e pelos gastos de investimento. 0 controlador é aquele que 

se preocupa com os controles e os fluxos de  informação  dentro da empresa. 

Costuma lidar com as atividades de impostos e contabilidade de custos e financeira. 
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Esse organograma apresentado na figura 2 é normalmente encontrado nas 

empresas de médio e grande porte. Em organizações menores, a area da tesouraria 

e controle é de responsabilidade de um único  indivíduo. 

2.6.1 Atribuições do Administrador Financeiro 

0 administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da 

empresa, o de captar recursos e geri-los de acordo com os interesses da empresa, 

seja está privada ou pública, grande ou pequena, com ou sem fins lucrativos. Para 

Lemes Jr; Barbosa e Cherobim (2002) suas atribuições são: planejamento, controle. 

orçamentos, previsões, fluxo de caixa, investimentos, financiamentos, 

gerenciamento de risco,  coordenação  dos recursos e custos financeiros da 

empresa. 

Diante da crescente complexidade que o mercado e os negócios vêm 
apresentando o administrador financeiro hoje não pode ater-se 
exclusivamente aos modelos mais teóricos e restritivos de solução dos 
problemas, e é indispensável munir-se de uma visão critica mais acurada e 
global da empresa. Suas atividades tornaram-se mais importante. 
assumindo maiores  níveis  de responsabilidade, prevendo-se grandes 
desafios para o futuro (ASSAF NETO, 2003. p. 28). 

0 administrador financeiro, portanto, deve ter uma  visão  global da empresa. 

pois sua atividade está ligada a todas as unidades da empresa. Além desta  visão 

global, o administrador financeiro, dentro do ambiente empresarial, para Assaf Neto 

(2003), volta-se basicamente para as seguintes  funções: 

a) Planejamento financeiro: procura evidenciar as necessidades de  expansão 

da empresa, e identificar eventuais desajustes. 0 planejamento possibilita 

ao administrador selecionar os ativos mais rentáveis e condizentes com os 

negócios  da empresa, com maior  segurança; 

b) Controle financeiro: dedica-se a acompanhar e avaliar todo o desempenho 

financeiro da empresa. Analisando o possível  desvio referente aos 

resultados previstos, providenciando as medidas corretivas  cabíveis  para 

tal. 



41 

c) Administração de ativos: deve perseguir a melhor estrutura, em termos de 

risco e retorno, dos investimentos. Acompanha também as defasagens que 

podem ocorrer entre entradas e saídas de dinheiros de caixa  (gestão  de 

capital de giro); 

d) Administração  de passivos: é a  aquisição  de fundos (financiamento) e o 

gerenciamento de sua  composição,  proporcionando o equilíbrio  da 

estrutura em termos de liquidez, redução de seus custos e risco financeiro. 

Ao basear-se nas  funções  financeiras enunciadas, qualquer que seja a 

natureza da empresa, o administrador financeiro é avaliado como tomador de duas 

grandes decisões: decisão de investimento — aplicação de recursos e decisão  de 

financiamento —  captação  de recursos (ASSAF NETO, 2003). 

Flink e Grunewald, citados por Sanvicente (1997, p. 18) enumeram algumas 

atribuições do administrador financeiro: 

a) Análise de registro e informações contábeis: refere-se à contabilidade 

como principal fonte de dados para a administração financeira: A relação 

entre as duas é fortemente evidenciada nas empresas. A administração 

financeira colhe das demonstrações financeiras, os principais dados para 

serem transformados em informações para a tomada de  decisão.  As 

demonstrações mais utilizadas pela administração financeira são o balanço 

patrimonial e o demonstrativo de resultado (DRE); 

b) Projeção  do movimento dos fundos: essa atividade indica o grau de 

liquidez da empresa e verifica se a empresa poderá se manter em 

funcionamento cobrindo seus compromissos com terceiros e fornecendo 

recursos para as suas operações. Liquidez, segundo SAN  VICENTE (1997, 

p. 18), "6 a capacidade de se pagar As dividas no vencimento e no valor 

correspondente". 

c) Aplicação de fundos excedentes: é a  situação  de liquidez excessiva, ou 

seja, é a aplicação no sistema financeiro, sempre visando o maior 

rendimento possível e com velocidade de resgate suficiente para recuperar 

o dinheiro, caso necessário; 

d) Fornecimento  à alta administração de  informação sobre as perspectivas 

financeiras futuras da empresa: deslumbra o panorama da empresa para o 

futuro. Fornece A alta  administração informações que auxiliam na tomada 
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de  decisão e coordenação  entre diversas areas funcionais, como 

produção, marketing, RH e finanças; 

e) Elaboração do plano para fontes e usos de fundos. A curto e longo prazo, 

leva em conta os custos das fontes e os lucros possibilitados pelas 

aplicações. A principal diretriz de raciocínio é o conjunto dos objetivos 

gerais da empresa, fixados pela alta administração. 

Gitman (2002), ressalta que o planejamento é um aspecto importante para o 

funcionamento da empresa, pois coordena e controla suas ações na consecução de 

seus objetivos. Dois planejamentos são pontos-chave, o de caixa e o de lucros. 0 

primeiro envolve a preparação de orçamentos de caixa, já o segundo é realizado por 

meio de demonstração financeira projetada por meio de planejamento financeiro 

interno. Ainda Gitman (2002), ressalta que existem dois pianos financeiros que  são: 

a) Planos financeiros em longo prazo (estratégico): são as  ações  planejadas 

para um futuro de dois a dez anos, acompanhadas da previsão de seus 

reflexos financeiros. Dentro desse planejamento, pode-se citar a conclusão 

de projetos existentes, novos produtos, reembolso ou amortização de 

dividas e quaisquer aquisições planejadas; 

a) Planos financeiros em curto prazo (operacionais): são  ações planejadas 

para o período de um a dois anos, acompanhados de seus reflexos 

financeiros, tendo como principais insumos a previsão de vendas e os 

dados operacionais como o orçamento de caixa e as demonstrações. 

Para Lemes Jr; Barbosa e Cherobim (2002), o planejamento financeiro pode 

ser definido como o processo de estabelecer objetivo ou metas, determinando a 

melhor maneira de atingi-los por intermédio de manipulação, etapa por etapa, de 

inúmeros dados projetados, vinculados ao planejamento da empresa, num  período 

de longo prazo ou curto prazo. 

Planejamento financeiro de longo prazo refere-se a planos estratégicos da 

empresa voltados para  períodos  superiores há um ano, podendo ter  períodos  de 

vinte e cinco anos ou mais dependendo das expectativas e objetivos da empresa. 0 

mesmo é composto pela seguintes ferramentas: 

a) 0  orçamento  de capital — é um processo que proporciona uma melhor 

decisão.  Ao utilizar o orçamento de capital, a empresa pode gerar novas 
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alternativas, não pensadas inicialmente, como por exemplo, troca de 

fornecedores, novos equipamentos, alianças estratégicas e novas fontes 

de financiamento; 

b) Os lucros futuros — é o planejamento da empresa em  expansão  de 

mercados e produtos, ou seja, os investimentos previstos em pesquisa e 

desenvolvimento que  estarão  na demonstração de resultados e no  balanço 

patrimonial; 

c) A  geração  de recursos financeiros (caixa) — capacidade de geração de 

recursos financeiros, ou a capacidade de geração de caixa ao longo do 

tempo, são diretrizes que a empresa utiliza para decisões de financiamento 

ou de aplicação dos excedentes de caixa gerados. 

0 ciclo operacional de curto prazo tem como objetivo preparar as projeções 

do fluxo de caixa, demonstração de resultado e o balanço  patrimonial num  período 

de um ano. Estas ferramentas do planejamento financeiro são explicadas a seguir: 

a) Fluxo de caixa — é o instrumento utilizado pelo administrador financeiro 

para verificar as entradas e as  saídas  previstas para determinado  período, 

podendo apresentar excedentes ou não; 

b) Demonstração de resultados ou orçamento operacional — permite a 

empresa avaliar as relações entre custos e receita operacional, e entre as 

projeções de venda, dos custos, das despesas e dos lucros obtidos em 

determinado período; 

c) 0  balanço  patrimonial projetado — é utilizado para fazer comparações com 

os  balanços  dos  exercícios  encerrados anteriormente, possibilitando o 

cálculo dos indices financeiros. 

Outro problema tratado pelo administrador financeiro é a administração das 

disponibilidades, que são os recursos financeiros que a empresa  dispõe  para efetuar 

pagamentos imediatos. Para Sanvicente (1997), a utilização do instrumento de fluxo 

de caixa é indispensável para a empresa conhecer os seus desembolsos e 

recebimentos e programar-se para uma  possível  falta de recursos, ou planejar o que 

fazer com o excedente de caixa. A separação das entradas e saídas  operacionais 

das não operacionais no fluxo de caixa facilita o processo de analise do mesmo, 

fazendo com que o administrador financeiro tenha maior margem para decisão. 
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Nesta  visão, o administrador financeiro pode ser definido da seguinte forma: 

(..) é o individuo ou grupo de  indivíduos  que se preocupa com a obtenção 
de recursos monetários para que a empresa desenvolva as suas atividades 
correntes e expanda sua escala de operações se assim for desejável , e a 
análise da maneira (eficiência) com a qual os recursos obtidos são 
utilizados pelos diversos setores e nas várias Areas de atuação na empresa 
(SANVICENTE,1997. p. 17). 

Considerando o exposto sobre as atribuições do administrador financeiro ,  

pode-se notar que houve uma grande  transformação  nos últimos séculos, deixando 

de se ter um administrador só voltado para modelos  teóricos e restritivos a solução 

dos problemas, passado para um administrador com uma visão mais globalizada. na  

qual sua  preocupação  vai desde a maximização dos resultados para os acionistas, 

até as questões referentes ao meio ambiente. 

2.6.2 Função da Administração Financeira 

A crescente complexidade do mundo globalizado fez com que o responsável 

pela  área  financeira desenvolvesse uma  visão  mais integrada da empresa e de seu 

relacionamento com o ambiente externo. A  administração  financeira dentro da 

organização, objetiva essencialmente assegurar um melhor e mais eficiente 

processo empresarial de captação e alocação de recursos de capital, segundo Assaf 

Neto (2003). 

Para Zdanowicz (2000), a  função  primordial da  administração  financeira em 

uma organização é manter-se em permanente situação de liquidez, maximizando o 

retorno sobre o investimento realizado, ou seja, criando um valor econômico e 

aumentando a riqueza dos que detêm o capital. 

Brighan e Huston (1999) afirmam que a  administração  financeira toma 

decisões sobre quais ativos devem ser adquiridos, como esses devem ser 

financiados e como a organização deve gerenciar seus recursos existentes. 

Cumprindo essa incumbência da melhor forma, a gestão financeira estará 

maximizando o valor da organização. As decisões financeiras concernentes à 

escolha de ativos e passivos, com o objetivo de maximizar o valor da organização 
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podem ser traduzidas e melhor definida em Decisões de Financiamento;  Decisões 

de Investimento e Decisão Operacional. 

As decisões financeiras são tomadas pelas empresas de forma continua e 

inevitável. É importante destacar que essas decisões inserem-se no âmbito do 

planejamento estratégico da empresa e todas se relacionam entre si e entre as 

demais areas de  decisão  da organização. 

Assaf Neto (2003) define cada uma dessas areas de  decisão  da seguinte 

maneira: 

a) Decisão de financiamento: a principal  preocupação  dessa area de decisão 

é escolher as melhores ofertas de recursos e a melhor  proporção  a ser 

mantida entre capital de terceiro e capital próprio, (estrutura de passivo e 

ativo); 

b) Decisão de investimento: criam valores e, portanto, mostram-se 

economicamente atraente quando o retorno esperado da alternativa 

exceder a taxa de retorno exigida, e a estrutura ideal de ativo permanente 

e circulante. 0 fator tempo adquiriu importância destacada na análise de 

sua viabilidade; 

C) 	Decisão operacional  (política  de dividendos): esta tem como objetivo 

direcionar que todas as operações financeiras da empresa sejam 

rentáveis.  A  definição  de uma  política  de dividendos envolve basicamente 

uma  decisão  sobre a destinagdo do lucro liquido de uma empresa. Retê-

los visando o reinvestimento em sua  própria  atividade, ou distribui-los sob 

forma de dividendos em dinheiro aos acionistas. 

Para melhor entendimento dessas  definições  demonstradas pelos autores, 

Moritz; Bezerra e Van Belien (2000) apresentam os desdobramentos e os conceitos 

básicos dessas  funções, que serão apresentados a seguir: 

2.6.2.1  Decisão  de Financiamento 

Conforme já descrito, a decisão de financiamento envolve  alcançar  a melhor 

formação  de urn passivo ideal (fontes de recursos). Seus desdobramentos envolvem 
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os seguintes conceitos: 

a) Estrutura financeira ou  nível  de endividamento: compreende planejar a 

melhor composição de um passivo empresarial, entendendo que esta 

estrutura financeira é composta de capitais de terceiros de curto e longo 

prazos (passivo circulante e passivo  exigível  em longo prazo) e de capitais 

próprios  (patrimônio liquido); 

b) Estrutura de capital: são as fontes de recursos financeiros mais constantes 

e permanentes que financiam as operações da empresa. Sao 

representadas pelo passivo exigível em longo prazo e pelo patrimônio 

liquido; 

c) Principio da correspondência cronológica dos recursos financeiros: a 

gestão financeira está subdividida em dois campos operacionais: gestão 

de curto prazo e de longo prazo. A gestão financeira de curto prazo 

engloba as formações de ativo e passivo circulantes, enquanto que a 

gestão  financeira de longo prazo envolve os ativos realizável em longo 

prazo e permanente, e o passivo  exigível  de longo prazo e o patrimônio 

liquido. 

d) Risco financeiro: é o risco que a empresa corre de ser incapaz de cumprir 

com os compromissos financeiros exigidos. 0 risco é determinado pelo uso 

relativo de capital de terceiro, aqueles que exigem uma remuneração fixa e 

prioritária. Por isso quanto maior a  proporção  dos recursos de terceiro 

maior o risco financeiro; 

e) Custo de capital: pode ser definido como a taxa de retorno que a empresa 

precisa obter sobre os seus projetos de investimento, ou seja, é o valor 

que se paga em moeda corrente pelos fundos obtidos junto as suas fontes 

de capital. Os mesmos podem ser divididos em: custo de capital de 

terceiros e custo de capital  próprio.  Capital de terceiro esta ligado aos 

passivos circulantes e exigíveis  de longo prazo (empréstimos, 

financiamentos e debêntures), já  o capital  próprio  está associado ao 

patrimônio liquido da empresa (capital social, reservas e lucros); 

0 Alavancagem  financeira: o principio da alavancagem está associado ao 

fato de que o retorno do capital dos sócios deve ser superior ao retorno 

sobre os ativos da empresa, devido ao uso de capital de terceiros para 

financiar parte desses ativos. 
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2.6.2.2  Decisão  de Investimento 

Segundo Moritz; Bezerra e Van Belien (2000), 	esta area, procura-se 

encontrar uma estrutura  ótima  de ativos, com objetivo de atenuar o seu risco 

econômico e possibilitar o equilíbrio  entre a liquidez e a rentabilidade. Ela envolve os 

seguintes conceitos: 

a) Liquidez versus Rentabilidade: a liquidez de uma empresa é medida pela 

sua capacidade de satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data de 

vencimento, ou seja, é a possibilidade e facilidade de converter o ativo em 

dinheiro, sendo o ativo circulante o de maior liquidez. A rentabilidade está 

ligada a lucratividade futura de um investimento, que pode ser um projeto, 

investimentos no imobilizado (ativos permanentes), ou seja, a criação de 

novas riquezas que estão relacionadas em longo prazo. O administrador 

vive na empresa um grande dilema, tem que equacionar a liquidez e ao 

mesmo tempo o aumento da rentabilidade de seus investimentos. A 

liquidez deve ser satisfatória para proporcionar uma disponibilidade de 

recursos e a rentabilidade a ser  alcançada  se expressa no aumento de 

receitas (lucros); 

b) Risco econômico ou empresarial: é a incerteza relative dos resultados da 

empresa, tendo em vista os fatores que envolvem o seu ambiente, como o 

setor de atividade no qual esta inserida,  (agrícola,  industrial, comercial ou 

de  serviços), o tipo de operação que executa  (transformação  e/ou 

distribuição),  a natureza do produto (bens de consumo durável e não-

durável) e as  características  de sua procure (variações sazonais ou 

cíclicas).  Este risco esta diretamente vinculado à formação dos ativos da 

empresa; 

c) 0 retorno sobre o investimento dos ativos: é um instrumento indispensável 

na análise dos recursos aplicados nos ativos da empresa, relacionando 

suas operações com os resultados obtidos nas suas receitas, ou seja, 

deve ser analisado o retorno obtido com o investimento e o custo dos 

recursos alocado para o mesmo, analisando se houve alavancagem 

financeira; 

d) 0 investimento de capital: aborda a  seleção  mais adequada dos ativos de 
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longo prazo, que normalmente são os investimentos efetuados no ativo 

permanente imobilizado das empresas. A analise dos investimentos parte 

da  seleção  de alternativas, com base nos estudos de risco e retorno. 

2.6.2.3  Decisão  Operacional 

Está designada a dirigir todas as operações financeiras da empresa de 

maneira rentável, a que envolvem custos, volumes, pregos e lucros, pois possui 

como objetivo principal a utilização dos recursos financeiros dentro de  princípios 

estratégicos previamente definidos pela empresa, ou seja, sua  política  financeira, 

conforme salienta (GiTMAN, 2002). 

Dentro da  decisão  operacional temos a  políticas  de distribuição de lucros ou 

retenção  de lucros, que tem como objetivo otimizar uma  política  de lucros que 

contemple a  remuneração  dos  sócios  ou acionistas, sem perder sua capacidade de 

liquidez, dando subsidio as suas operações. 

Dentro desse  equilíbrio  entre reter ou distribuir os dividendos , temos o capital 

circulante, que pode ser denominado como, capital de giro e ativo circulante. Ambos 

representam o valor dos recursos aplicados pela empresa para movimentar seu 

ciclo de caixa. Neste sentido, cabe apresentar o conceito de ciclo de caixa e ciclo 

operacional. Para Schrickel (1997), existem basicamente cinco etapas no ciclo 

operacional de uma empresa industriai, e ela presica administra com eficencia dada 

uma delas: comprar, fabricar, vender, receber e pagar, e tudo isso ininterruptamente 

a cada novo dia. Para Assaf Neto (2003), o ciclo de caixa, visa fundamentalmente 

manter uma liquidez imediata necessária para suportar as atividades de uma 

empresa. Por não apresentar nenhum retorno operacional explicito, o saldo ideal 

deveria ser nulo. Essa  posição  extrema, no entanto é inviável  na prática, já que a 

empresa precisa normalmente manter um certo  nível  de caixa para fazer frente 

incerteza associada a seu fluxo de recebimento e pagamentos. Conforme Lemes Jr: 

Barbosa e Cherobim (2002). Já para Gitman e Madura (2003), o ciclo operacional 

abrange duas importantes categorias de ativos de curto prazo, que são os estoques 

e contas a receber. Neste principio ciclo de caixa é obtido pela subtração do  período 

médio de pagamento do ciclo operacional. 
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Moritz; Bezerra e Van Belien (2000) afirmam que uma  gestão  inadequada do 

capital de giro (ativo circulante) resulta em sérios problemas financeiros  irreversíveis  

para a empresa. Para GITMAN (2002) os ativos circulantes são os de curto prazo, 

convertido em dinheiro em um ano ou menos. Envolve os seguintes aspectos: 

Capital de Giro Bruto (CGB),  constituído  dos ativos circulantes, curto prazo, instáveis 

e grande  variação  com o tempo e Capital de Giro Liquido (CGL), determinado pela 

diferença  entre ativos circulantes e Passivos Circulantes da organização. 0 ativo 

circulante, em geral, refere-se a disponibilidades, saldo mantido nas contas caixa e 

bancos, investimentos temporários, contas a receber e estoques de matérias primas, 

produtos acabados e em elaboração. Os ativos circulantes devem ter uma liquidez 

compatível  e sincronizada, ou seja, o prazo para se transformarem em dinheiro deve 

ser  compatível  com os prazos de vencimentos de dividas. 

Diferente da abordagem apresentada por Sanvicente (1997), a liquidez, 

chamada de ciclo de caixa, representa o tempo exigido para que uma aplicação de 

recursos e insumos gire inteiramente, desde a  aquisição  da matéria prima até o 

recebimento pela venda, como mostra a Figura 3, a seguir. 

Figura 3 — Ciclo de caixa 
Fonte: Sanvicente (1997, p. 121) 

Já para Ross, Westerfield & Jordan (1998), o que o ciclo operacional 

descreve é o modo pelo qual um produto passa pelas contas de ativo circulante. 

Tudo  começa  na conta estoque que é convertido em conta a receber ao ser vendido 

e é finalmente transformado em caixa quando recebemos o valor da venda. 0 cicio 

operacional esta ligado diretamente com o tempo, o seu termino so se da com a 

quitação da venda realizada. 
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Considerando o exposto, pode-se ressaltar que o administrador financeiro 

deve preocupar-se corn três decisões básicas — financiamento, investimento e 

fatores operacionais, que interagem entre si. 0 administrador deve ater-se a essas 

decisões como fundamentais no processo permanente que permeia sua  gestão, 

devendo funcionar de maneira sistêmica. 

2.6.3 Administração do Capital de Giro (CG) 

0 estudo do Capital de Giro (CG) é fundamental para o bom desempenho da 

administração financeira, pois, segundo Ho¡i (1999), a gestão do CG é gerir cada 

um dos ativos e passivos circulantes com o objetivo de possibilitar um  equilíbrio 

entre fucratividade e risco, conferindo assim uma maximização do valor da empresa, 

ou seja, de seu capital. 

A figura 4 apresenta, de maneira simplificada, o fluxo do capital de giro 

dentro do ciclo operacional. 

Figura 4 — Capital de giro no ativo circulante 
Fonte: Hoji (1999, p.106) 

Nesta figura fica bem claro o processo, o desembolso inicial de "y" resultou 

em retorno de "x". 0 acréscimo de (v+z+w) não significa um superávit de caixa, pois 
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temos que subtrair de "x" os compromissos financeiros que são as despesas e os 

custos. No final do ciclo operacional teremos um  superávit o valor de "w" já que -y" 

era nosso caixa. 

Gitman (2002, p. 619) conceitua capital de giro como "os ativos circulantes 

que representam a parcela do investimento que circula de uma forma ou de outra, 

durante a condução normal dos negócios". 

Conforme Assaf Neto (2003), o capital de giro representa o valor total dos 

recursos demandados por uma empresa para financiar seu ciclo operacional 

identificado desde a  aquisição  da mercadoria até o recebimento pela venda do 

produto. 

Um componente importante da estrutura da empresa e a administração dos 

níveis  de investimentos em ativos e passivos circulantes, pois eles geram uma 

aplicação de dinheiros em insumos que posteriormente retornam para o caixa, na 

forma de um ciclo. Este ciclo compreende a transição  periódica  de caixa para 

estoque, deste para duplicata a receber e de volta pra caixa, formando assim o ciclo 

operacional do capital de giro. 

Segundo Ross; Westerfield e Jordan (1998) o capital de giro liquido é a 

diferença  entre ativos circulantes e passivos circulantes, ou seja, é a liquidação dos 

compromissos com fornecedor,  salários,  contas a pagar, impostos entre outras no 

curto prazo. 

Para a  administração  do capital de giro se faz necessário à  explanação 

conceituai das disponibilidades, do gerenciamento do fluxo de caixa, dos 

investimentos em créditos a clientes, e da administração de estoques. 

2.6.3.2 Administração do  Disponível 

Os recursos que permitem a empresa efetuar pagamentos imediatos são 

compostos de caixa e banco. Sanvicente (1997) apresenta três motivos para poder 

manter essas contas com um certo  nível  de investimento. 

0 saldo de recurso mantido com maxima liquidez proporciona efetuar 

transações,  pois os recursos funcionam COMO um amortecedor entre entradas e 

saídas  decorrentes de planos operacionais. A  informação  fornecida por meio do 
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nível  do saldo de caixa por subperiodos promove as decisões para aplicação em 

títulos  ou  obtenção  de novos recursos. 

Para o referido autor, uma empresa precisa manter um certo  nível  de saldo 

como  precaução.  Devido  às  possibilidades de diferenças entre os fluxos previstos e 

reais, é interessante a empresa evitar insuficiências no caixa e proporcionar uma 

margem de  segurança  contra os imprevistos e incertezas desfavoráveis. 

De acordo com todos os autores, um outro motivo para se manter uma 

margem de  segurança  se refere a ter um caixa no qual possa existir a capacidade de 

se tirar proveito, ou seja, aproveitar alguma oportunidade vantajosa de compra de 

mercadoria, taxas de juros  favoráveis,  entre outras. 

A administração de disponibilidades pode ser controlada com mais eficácia 

atuando-se sobre o nível  dos saldos. Conforme Sanvicente (1997) alguns fatores 

afetam e determinam o nível  de caixa mantido por uma empresa. São eles: 

a) As discrepâncias  previsíveis  entre as  saídas e as entradas de caixa; 

b) As discrepancies  imprevisíveis  entre as  saídas e as entradas; 

c) Disponibilidade (flexibilidade ou facilidade) de outras fontes; 

d) Natureza das relações mantidas com os bancos. 

A Administração de disponibilidades deve ter como objetivo básico a  obtenção  

de maior liquidez  possível.  

Deve-se atentar sob dois aspectos em relação aos meios de aumentar as 

entradas. Segundo Sanvicente (1997) o primeiro é minimizar possibilidades de furtos 

ou desfalques no processo de recebimento, devendo-se subdividir os processos de 

registro de cheques recebido, emissão de comprovantes e recibos, preparação de 

guias de depósitos e a baixa de valores a receber correspondentes ao cheque s 

recebidos em etapas de responsabilidades de distintos funcionários. 

Um segundo aspecto é acelerar os recebimentos, com instruções para 

registro e depósito  imediato de todos os cheques recebidos diariamente, do uso dos 

serviços de transferência dentro da rede bancária, emissão e entrega rápidas de 

faturas e assim por diante. 

Ainda segundo o autor, uma boa  administração  de possibilidades deve levar 

em conta os aspectos a seguir: 

a) os processos de pagamento devem incluir precauções contra desvios ou 

furtos. 
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b) a liberação de recursos disponíveis e exigidos para aplicações aprovadas 

não pode ser atrasada desnecessariamente. 

c) quando há possibilidade de pagar alguma compra ou algum  serviço  com 

desconto, deve ser utilizado integralmente o prazo correspondente, 

permanecendo os fundos a  disposição  da empresa pelo  período  mais 

longo  possível. 

0 objetivo dos itens e preservar o maior  nível  de liquidez  possível,  desde que 

não haja  prejuízos  por  manutenção  de saldo excessivos. De acordo com Sanvicente 

(1997), os  títulos  devem oferecer também elevada  segurança e liquidez para não 

haver perdas quando a empresa desejar liquidar o dinheiro assim aplicado e 

reutilizá-lo em suas operações. 

Ainda sob a  visão  do autor, alguns fatores devem ser observados com relação 

liquidez das aplicações de excedentes: 

c) a liquidez está inversamente relacionada ao risco de não pagamento pelo 

emitente; 

c) a negociabilidade, ou seja, a rapidez de  conversão; 

c) o prazo de vencimento. Para a empresa, é importante ajustar a estrutura 

de vencimentos de suas aplicações à estrutura de prazos de suas dividas 

ou necessidades de fundos. 

2.6.3.3 Fluxo de Caixa 

De acordo com Assaf Neto e Silva (1997), o fluxo de caixa é um instrumento 

que relaciona entradas e saídas  de recursos monetários em um determinado 

intervalo de tempo e é indispensável para o planejamento dos recursos da empresa 

e para todo processo de tomada de decisões. Tern como objetivo principal preservar 

a liquidez imediata essencial a  manutenção  das atividades da empresa. 

O gerenciamento dos fluxos de caixa tem como objetivo fundamental atribuir 

maior rapidez as entradas de caixa em relação aos desembolsos. 

Para Gitman (2002), o fluxo de caixa é uma  visão instantânea da empresa em 

um determinado período de tempo, representando um reservatório de liquidez. Para 

o autor (2002), o fluxo de caixa está divido em: 
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a) Fluxos operacionais,  está diretamente relacionado a produção e venda dos 

produtos e serviços da organização; 

b) Fluxos de investimento, associado com a compra e venda de ativos 

imobilizados e participações societárias; 

C) Fluxos de financiamento, são resultantes de operações de empréstimo e 

capital  próprio,  inclui a obtenção e a quitação de empréstimos tanto de 

curto prazo quanto de longo prazo. 

Zdanowicz (2000), apresenta uma abordagem diferente, o planejamento dos 

ingressos e dos desembolsos podem ser subdividido em dois fluxos: fluxo 

operacional e fluxo extra-operacional. 

a) Fluxo Operacional: são as vendas a. vista; recebimentos, descontos, 

cobranças das duplicatas de vendas a prazo realizadas pela empresa. Os 

desembolsos operacionais podem ser relacionados com as compras de 

matérias-primas à vista e a prazo, salários e ordenados com encargos 

sociais 	pertinentes, 	custos 	indiretos de fabricação, 	despesas 

administrativas, despesas com vendas, despesas financeiras e despesas 

tributárias. 

b) Fluxo extra-operacionais (ingressos e desembolsos): são itens não 

relacionados a atividade principal da empresa, como: imobilizações, 

vendas do ativo permanente, receitas financeiras, aluguéis recebidos ou 

pagos, amortizações de empréstimos ou de financiamentos. 

Segundo Assaf Neto e Silva (1997), 	o fluxo de caixa eficiente esta 

relacionado com o comprometimento de todos os setores empresariais com as 

resultados líquidos de caixa. Os principais setores são: 

a) A area de produção, ao promover alterações nos prazos de fabricação dos 

produtos, determina novas alterações na necessidade de caixa; 

b) A decisões de compra devem ser tomadas de maneira ajustada com a 

existência de saldos  disponíveis  de caixa; 

c) Políticas  de  cobranças  mais ágeis e eficientes, ao permitirem a entrada de 

recursos mais rapidamente,  estão  constituindo um importante  reforço  de 

caixa; 
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d) A área de vendas deve manter um controle mais proximo sobre os prazos 

concedidos e hábitos  de pagamento, de maneira a não pressionar 

negativamente o fluxo de caixa; 

e) A  área  financeira deve avaliar criteriosamente o perfil de seu 

endividamento de forma que os desembolsos necessários ocorram 

concomitantemente à  geração  de caixa da empresa. 

Finalmente, é necessário ressaltar que o fluxo de caixa é uma ferramenta de 

grande eficiência para uma boa gestão financeira. Ter o controle total do fluxo de 

caixa é quase impossível devido a algumas variáveis que não foram previstas, em 

determinado momento. Ma,s saber contornar esses imprevistos é o que faz a  gestão 

de fluxo de caixa ser essencial para a organização. 

2.6.3.4 Contas a Receber 

De acordo com Sanvicente (1997), a administração de contas a receber trata 

de fornecimento de crédito. Crédito é a  disposição  de ceder temporariamente parte 

de seu  patrimônio  ou prestar  serviço  a terceiro, com a expectativa de receber de 

volta o valor cedido ou pagamento depois de decorrido determinado prazo. Corn os 

objetivos de incrementar as vendas, facilitador de vendas e como arma de 

concorrência, num mercado cada vez mais acirrado pela busca do cliente. 

Gitman (2002) acrescenta que a  seleção  de crédito envolve a decisão quanta 

á concessão de crédito a um cliente e aos limites quantitativos do mesmo. Dentro 

dessa concessão de créditos, Gitman (2002) coloca diretrizes tradicionais e 

subjetivas que orientam o processo, chamado de "5 C's do Crédito" que são: 

a) Caráter: o histórico do solicitante quanto ao cumprimento de suas 

obrigações, comportamento anterior do cliente, como  possíveis  causas 

judiciais, ou seja, o caráter e a verificação da idoneidade do futuro cliente; 

b) Capacidade: é o potencial do cliente para guitar o crédito solicitado, ou 

seja, desempenho operacional e/ou financeiro do cliente, podendo ser 

medido pelo demonstrativos financeiros para pessoa  jurídica e 

demonstrativo de rendimento para pessoa  física; 
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c) Capital: solidez financeira do solicitante conforme indicado pelo 

comprometimento do seu patrimônio liquido. Pessoa juridica pode ser 

medida verificando o total de  exigíveis  de curto prazo e longo prazo 

dividido pelo patrimônio liquido. Já para pessoas fisicas ,  essa 

comprovação pode se dar verificando as prestações mensais, tais como 

alugueis, consorcio e outras contas; 

d) Colateral: é o montante de ativos oferecido pelo cliente como garantida 

de quitação do crédito, para pessoa  física avaliação de ativos é feita no 

balanço  patrimonial; 

e) Condições: traduz-se pelo grau de exposição a  possíveis  efeitos externos, 

condições  econômicas e empresariais vigentes. 

A concessão de crédito atua como elemento do processo de oferecimento de 

um produto ou  serviço não s6 porque afeta diretamente a forma de pagamento e o 

prego de aquisição, mas proporciona maiores flexibilidades operacionais ao 

comprador, que ganha tempo para gerar recursos com vistas a efetuar os 

pagamentos devidos (SANV10ENTE, 1997). 

Alguns fatores devem ser avaliados pelo administrador financeiro quanto ao 

volume de recursos empatados no saldo médio de contas a receber, seguindo a 

análise  de Sanvicente (1997). São eles: 

a) 0 volume de vendas a prazo; 

b) A proporção entre o custo direto do produto e o valor de venda faturado; 

c) A sazonalidade das vendas; 

d) As regras do ramo de atividade quanto ao limite de crédito: 

e) As  políticas  de prazo de crédito da empresa; 

f) As  políticas  de cobrança da empresa; 

g) As  políticas  de desconto da empresa. 

Já Ross; Westerfield e Jordan (1998) apresentam três componentes da 

política  de crédito. 0 primeiro é a condições de venda, que estipula como a empresa 

se propõe vender seus bens e serviços, especificando o prazo de crédito, o 

desconto por pagamento à vista e o período  do desconto. Em segundo  tópico está a 

análise de crédito, que é composta por instrumentos e procedimentos que 

determinam a probabilidade dos clientes que pagarão e os que não pagarão o 
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crédito. E por ultimo a  política  de  cobrança,  que tem como objetivo que os 

recebimentos ocorram até a data de vencimento, verificando  possíveis  dificuldades 

de seus credores. A  política  de  cobrança  deve ser conhecida pelo cliente, como 

também a politica de desconto para pagamentos antecipados, 

Gitman (2002), analisa que as variáveis-chave mais importantes a serem 

consideradas na avaliação das alterações propostas nos padrões de credito são: 

a) Volume de vendas: se houver  alteração  nos  padrões  de crédito devem 

acarretar  mudanças  no volume de vendas. Se os créditos forem 

afrouxados, deve-se esperar um aumento nas vendas e o arrocho o 

inverso. 0 mesmo principio acontece com os lucros, podendo ser positivo 

e/ou negativo; 

b) Investimento em duplicatas a receber: ter um incremento ou manter 

duplicatas a receber acarreta um custo a empresa, equivalente aos ganhos 

que deixa de obter em outras aplicações, decorrente da necessidade de 

comprometimento de fundos com esse ativo. Quanto maior o investimento 

em duplicata a receber, maior o custo de mantê-las, e vice versa; 

c) Perdas com devedores incobraveis: a probabilidade ou risco de uma conta 

tornar-se incobravel, aumenta com a maior flexibilização dos  padrões  de 

crédito, afetando os lucros negativamente. 

Dentro dessa perspectiva que o autor descreveu, conclui-se que as variáveis-

chaves trabalham na seguinte  proporção: o volume de vendas aumenta o efeito 

sobre o lucro é positivo,  já quanto se tem um aumento nos investimentos em 

duplicata a receber e perdas com devedores incobraveis o lucro fica negativo. 

2.6.3.5  Administração  Financeira de Estoques 

A  gestão  de estoque não esta diretamente ligada ao administrador financeiro, 

mas sim ao gestor de materiais. No entanto, cabe ressaltar que os estoques 

representam elevado investimento em ativos, que exerce efeitos relevantes sobre a 

administração  financeira da organização. 
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Para Assaf Neto (2003), os estoques costumam manter uma  participação 

significativa no total dos investimentos ativos da maior parte das empresas 

industriais e comerciais. Na realidade, por demandarem vultosos volumes de 

recursos aplicados em itens de baixa liquidez devem as empresas promover rápida 

rotação  em seus estoques como forma de elevar sua rentabilidade e contribuir para 

a  manutenção  de sua liquidez. Dentro do entendimento do autor (2003), o estoque 

pode ser definido assim: 

De maneira ampla. os estoques podem ser definidos como os materiais, 
mercadoria ou produto mantidos fisicamente pela empresa. na  expectativa 
de ingressarem no ciclo de produção, de seguir seu curso produtivo 
normal, ou de serem comercializados. Um conceito mais especifico de 
estoques no entanto,depende fundamentalmente de como eles sejam 
classificados; podem-se identificar quatro tipos: mercadoria e produtos 
acabados ,  produtos em elaboração. matérias-primas e embalagens. 
produtos e materiais de consumo (ASSAF NETO, 2003. p. 520-521). 

De acordo com Gitman (2002), o nível e a  administração  dos estoques e das 

duplicatas a receber  estão  intimamente relacionados. No caso de uma empresa 

industrial quando seu produto é vendido passa-se do estoque para duplicata a 

receber, e finalmente, para caixa. Devido a intima relação entre esses ativos 

circulantes, não se deve considerar independentes as  funções  de administrar 

estoques e duplicatas a receber. 

De acordo com Sanvicente (1997), o objetivo  básico  em relação aos estoques 

é minimizar as necessidades de investimentos nesse tipo de ativo, pois estes 

investimentos reduzem a  rotação  geral dos recursos, comprometendo a 

rentabilidade geral da empresa e também produzem custos decorrentes de sua 

manutenção.  Conforme o autor, os estoques constituem um ativo circulante 

necessário para que a empresa possa produzir e vender com o mínimo  de risco, 

sendo este uma modalidade de investimento de recursos pela empresa e podem 

alcançar  uma grande parcela dos ativos totais da mesma. os  prejuízos  da empresa 

em conseqüência da falta de estoques. 

Segundo Ross; Westerfield e Jordan (1998), há dois tipos básicos de custos 

associados a ativos circulantes, em geral, e aos estoques, em particular. 0 primeiro 

é representado pelos custos de carregamento, que representam todos os custos 

diretos e de oportunidade de manter estoques, a soma desses custos pode ser 

substancial, variando aproximadamente de 20 a 40% do valor do estoque a cada 
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ano. 0 segundo custo associado ao estoque são os custos de falta. Sao custos 

decorrentes da  manutenção  de estoque insuficiente. Tendo como componente os 

custos de reabastecimento e os custos relacionados á reserva de  segurança. 

Para os autores (1998), há uma relação básica de beneficio versus custos na 

gestão de estoque. 0 objetivo fundamental da gestão de estoques passa a ser, 

portanto, minimizar a soma desses dois custos. 

2.6.3.6 Técnicas da  Administração  de Estoques 

De acordo com Gitman (2002), são cinco as técnicas comumente utilizadas 

na administração de estoques.  Estão  assim  distribuídas: o sistema ABC, o modelo 

do Lote Econômico de Compra (LEC), o Ponto de Reencomenda, o sistema MPR 

(Materials Requirement Planning) e o sistema Just- In - Time (JIT). Embora essas 

técnicas não sejam estritamente financeiras, convém que o administrador financeiro 

esteja familiarizado com elas, estão assim apresentadas: 

a) Sistema (ABC) — segundo Ross; Westerfield e Jordan (1998), o sistema 

ABC é uma técnica simples de  gestão  de estoques, na qual a idéia básica 

é dividir o estoque em três grupos. Para Gitman e Madura (2003), colocam 

que o grupo A do sistema ABC são aqueles itens com maior investimento 

em dinheiro. Em geral, esse grupo consiste em 20% dos itens de estoque 

da empresa, mas responde por 70% de seu investimento em estoque. 

grupo B é constituída de uma quantidade média de itens na faixa de 30% a 

50% do total de itens e representa aproximadamente 20% do valor global 

dos estoques. E a última classe, a classe C, é constituída  de uma enorme 

quantidade de itens, na faixa de 40% a 50% do total de itens, mais que 

representam um valor muito pequeno em termos monetários; 

b) Modelo  básico  de Lote Econômico de Compra (LEC) — para Gitman e 

Madura (2003), o LEC é uma das técnicas mais comuns para determinar o 

tamanho ótimo do pedido de itens para o estoque. Este modelo considera 

vários custos de estoque e,  então,  determina qual deles minimiza o custo 

total do estoque. 0 LEO considera que os custos relevantes de estoque 

podem ser divididos em custos de pedir e custos de manter; 
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c) Ponto de Recomenda — de acordo com Gitman e Madura (2003), tendo 

calculado seu lote econômico de compra, a empresa precisa determinar 

quando emitirá os pedidos. 0 ponto de pedir ou de reencomenda do 

pedido reflete o consumo diário do item estoque e o número de dias 

necessário para colocar e receber um pedido; 

d) Sistema (MPR) — segundo Gitman e Madura (2003), muitas empresas 

usam o sistema de Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP) 

para determinar quais materiais pedir e quando pedi-los.  O MRP aplica o 

conceito de LEC para determinar quanto pedir. Por meio de um 

computador, ele simula cada lista de materiais dos produtos, a situação do 

estoque e o processo de produção; 

e) Sistema Just-In-Time (JIT) — de acordo com os autores Gitman e Madura 

(2003), o JIT é usado para minimizar o investimento em estoque. A filosofia 

é que os materiais devem chegar exatamente no momento que eles são 

necessários à produção, ou seja, nesse sentido, o sistema JIT baseia-se 

em produções  flexíveis,  pequeno tamanho de lotes de compras e produção 

de alta qualidade. 

2.6A Análise de indices Financeiros 

Os indices financeiros tern como uma das principais caracteristica , o 

fornecimento de uma via  rápida  para monitorar as condições de uma empresa, 

apesar de permitirem um exame apenas superficial. Os analistas de mercado 

calculam muitos indices quando preparam uma recomendação de investimentos 

para seus clientes. Estes podem ser acionistas já possuidores de  ações  ou 

potenciais investidores. 

Segundo Gitman (2002), "os indices são como uma "bandeirola vermelha" 

que sinaliza "problemas potenciais", ou seja, confiar demasiadamente na análise de 

indices, pode ser muito perigoso já que os mesmo possuem claras limitações, pois 

não abrangem todas as variáveis do mercado. Mesmo os indices não sendo 100% 

confiáveis ele não deixam de ser uma referencial para os administradores internos e 

investidores externos. 
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Ainda de acordo com Gitman (2002), ha duas maneiras de usar indices 

financeiros: analise cross sectional e análise de série temporal. 

A primeira analise cross sectional envolve a comparação dos indices 

financeiros de diferentes empresas em um mesmo instante, de forma, a saber como 

tem sido o seu desempenho em  relação  ao dos concorrentes. 

A análise de série temporal é aplicada quando o analista financeiro avalia o 

desempenho da empresa ao longo do tempo. Uma comparação entre o 

desempenho atual e o desempenho passado na organização, utilizando a análise 

por meio de indices, permite determinar se a organização esta progredindo conforme 

planejado. 

Neste tópico  serão  apresentados os indices de liquidez corrente, seca, 

imediata e capital de giro liquido e os indices de rentabilidade, como margem 

operacional, margem liquida, retorno sobre o patrimônio liquido e retorno sobre o 

ativo total. Segundo Assaf Neto (2003), os indicadores de liquidez visam medir a 

capacidade de pagamento de uma empresa de uma empresa visa medir a 

capacidade de pagamento. 

2.6.4.1  índice  de Liquidez Corrente (ILC) 

Para Matarazzo (1990), o significado do  Índice  de Liquidez Corrente é a 

margem de folga para manobras de prazo, visa equilibrar as entradas e saídas  de 

caixa. Schrickel (1997) acrescenta que liquidez corrente esta relacionada aos grupos 

patrimoniais de curto prazo do  balanço  patrimonial, ativos e passivos circulantes. Os 

itens que compõem o ativo quase sempre possuem liquidez diferente, ou seja, não 

se transformam em recursos todos ao mesmo tempo sendo o tempo fator 

determinante, porém não levado em consideração na formulação do indice de 

liquidez corrente, conforme Equação (1 ) para este calculo. 

ILC = Ativo Circulante  
Passivo Circulante 
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De acordo com Assaf Neto (2003), se a liquidez corrente for superior a 1, tal 

fato indica a existência de um capital circulante liquido positivo , se igual a 1, 

pressupõe  sua inexistência e finalmente se inferior a 1 a existência de capital de giro 

liquido negativo. Um ponto importante a ressaltar é que a aceitabilidade do valor do 

índice  depende em grande parte da indústria na qual a empresa opera. 

2.6.4.2 ndice de Liquidez Seco (ILS) 

Segundo Gitman (2002), é eliminado do cálculo desse indice o ativo circulante 

menos liquido do  balanço  patrimonial, o estoque, porquanto estes dependem ainda 

de algumas etapas do ciclo operacional para se transformar em caixa. Este  índice  é 

calculado pela seguinte Equação (2): 

ILS = Ativo Circulante — Estoques 
Passivo Circulante 

Para Sanvicente (1997) a formulação deste indice corresponde a uma 

tentativa de sanar as deficiências do  índice  de Liquidez Corrente, excluindo do ativo 

circulante o estoque, retirando o ativo mais problemático devido ao tempo de 

liquidez, apresentado assim uma  visão  mais fidedigna da empresa. 

O indice de liquidez seco recomendo por Gitman (2002), deve ser igual o 

maior que 1,0, quanto maio for seu valor, mais  líquida poderá  ser considerada a 

empresa. 

2.6.4.3 indice de Liquidez  Imediata  (ILI) 

Este terceiro  índice  representa mais um passo na  direção  de uma liquidez 

mais satisfatória de uma empresa de acordo com Sanvicente (1997), o autor afirma 

que o ILI compara as obrigações de vencimento de curo prazo, com o que a 
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empresa possui em dinheiro "caixa" ou pode prontamente transformar em espécie. 

Sanvicente demonstra esse  índice através  da seguinte  Equação (3): 

I LI = disponibilidade -4- Aplicações financeiras 
Passivo Circulante 

Já Assaf Neto (2003), diz que quanto maior se apresentar esse  índice, 

maiores serão os recursos disponíveis mantidos pela empresa. Mais pouco 

significado este indice apresenta para o mercado e para os analistas externos, como 

fonte de  informação  relevante. 

2.6.4.4 Capital de Giro Liquido (CGL) 

0 capital circulante liquido, embora na realidade não seja um indice, e 

normalmente usado para medir a liquidez global da empresa. De acordo com Gitman 

(2002), o valor do CGL não é muito  útil  para comparar o desempenho de empresas 

diferentes, mas sim para controle dos analistas internos, principalmente para 

comparação em análise de série temporal. 0 capital de giro liquido é assim 

calculado, conforme  Equação (4): 

CGL = Ativo Circulante — Passivo Circulante 

No que diz respeito à  relação  entre a analise do Capital de Giro e da 

Liquidez, cabe ressaltar que, segundo Schrickel (1997), os valores absolutos do 

ativo e do passivo circulante estão intimamente relacionados ao aspecto temporal, 

ou seja, dependerá apenas da compatibilidade de prazos entre ativo e passivo 

circulante. Dessa forma, um aumento no capital de giro liquido sera refletido em um 

indice de liquidez corrente melhor. 

Para Silva (1996), a  condição  de liquidez, medida pelo capital de giro liquido , 

para empresas com iguais, porte e características  operacionais, sera no sentido de 

que aquela que apresentar maior CGL sera a de maior liquidez, tal  raciocínio não 

valido para  comparação  com empresas de seguimentos diferentes. Em suma, há 



64 

empresas que apresentam capital de giro liquido positivo ou negativo. Cada qual 

dentro do seu setor econômico especifico, com suas  nuanças próprias,  decorrentes 

do objeto social que escolheram. 

2.6.5 indice de Rentabilidade 

Certamente, o lucro é o principal estimulo do empresário e dos investidores e 

uma das formas de avaliação do êxito de um empreendimento. Dentro desta visão o 

desempenho econômico-financeiro de uma empresa pode ser medido através do 

índice  de rentabilidade. Tal lucratividade pode ser analisada através dos parâmetros 

de suas vendas, de seus ativos e seu patrimônio, estes são expresso em 

porcentagem. 

2.6.5.1 Margem Operacional (MO) 

A margem operacional mede o êxito  alcançado  pela empresa na obtenção de 

suas vendas. Para Schrickel (1997), está é a margem mais importante da empresa, 

pois considera as deduções das vendas das despesas industriais, das depreciações. 

dos impostos, das vendas e gerais para que fique viabilizada a colocação de seus 

produtos no mercado. 0 autor coloca que quanto maio for essa porcentagem melhor 

será, pode ser feito um comparativo no tempo para medir a MO da mesma empresa. 

Schrickel (1997), calcula a Margem Operacional pela seguinte Equação (5): 

MO = Lucro Operacional x 100 
Vendas Liquidas 
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2.6.5.2 Margem Liquida (ML) 

Este indicador conforme Gitman (2002), mede a porcentagem de cada 

unidade monetária de venda que restou, depois da dedução de tosas as despesas, 

inclusive o imposto de renda. Quanto maior for a margem liquida da empresa, 

melhor. A MI indica o sucesso da empresa em termos de lucratividade sobre as 

vendas. A Margem Liquida é calculada conforme Equação (6): 

MI = Lucros Liquido x 100 
Vendas Liquidas 

2.6.5.3 Retorno sobre o Patrimônio Liquido (ROE) 

De acordo com Silva (1996), o indice de Retorno sobre o Patrimônio Liquido 

indica quanto de prêmio que os acionistas ou proprietários da empresa estão 

obtendo em  relação  a seus investimentos no empreendimento. 0 lucro, portanto é o 

premio do investidor pelo risco de seu negocio, quanto mais alta for essa taxa de 

retorno, melhor. Este é calculado pela seguinte Equação (7): 

ROE = Lucro Liquido 	x 100 
Patrimônio Liquido 

2.6.5.4 Retorno sobre o Ativo Total (ROA) 

Segundo Gitman (2002), a taxa de Retorno sobre o Ativo Total, mede a 

eficiência global da  administração  na geração de lucros com seus ativos  disponíveis. 

Geralmente, quanto mais alta for essa taxa, melhor. Este indicador de rentabilidade 

também serve como base para tomada de  decisão  dos investidores, pois mostra a 

eficiência na administra dos seus ativos durante o período  de curto prazo. De acordo 
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com Gitman (2002), o Retorno sobre Ativo Total, pode ser calculada pela seguinte 

Equação (8), está expressa em porcentagem: 

ROA Lucro Liquido  x 100 
Ativo Total 

2.6.5.5  Análise  Horizontal (AH) 

Segundo Assaf Neto (2003), é uma técnica simplista de aplicação e, ao 

mesmo tempo, uma das mais importante no que se refere à riqueza das informações 

geradas para a avaliação do desempenho empresarial. Essa  análise permite que se 

avalie a  evolução  dos vários itens de cada  demonstração  financeiras em intervalos 

seqüenciais de tempo. É interessante para os gestores da organização relacionar as 

variações dos lucros liquido, capital de giro, patrimônio, receita operacional, entre 

outros como forma de avaliar a evolução dos valores contábeis da organização. 

Para Silva (1997), o conceito de  Análise  Horizontal tem como base a idéia de 

analise da  evolução histórica de cada item ao longo do  período  considera, isto e, 

todos os demais anos comparados como primeiro ano. 

2.6.5.6  Índice  de Correlação 

Para Babetta (2001), variáveis correlacionadas, são duas variáveis X e Y, 

estão positivamente correlacionadas quando elas caminham num mesmo sentido, ou 

seja, elementos com valores pequenos de X tendem a ter valores pequenos de Y e 

elementos com  valores  grandes de X tendem a ter valores grandes de Y. Estão 

negativamente correlacionadas quando elas caminham em sentido opostos. ou seja. 

elementos com valores pequenos de X tendem a ter valores grandes de Y e 

elementos com valores grandes de X tendem a ter valores pequenos de Y. 

Ainda de acordo com o autor para qualquer conjunto de dados, o valor do 

coeficiente de  correlação  de Pearson r, estará no intervalo de -1 a 1. 0 valor de r 
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será  tão  mais proximo de 1 (ou -1) quanto mais forte for a correlação nos dados 

observados. Teremos r = +1 se os pontos estiverem exatamente sobre uma reta 

ascendente  (correlação  positiva). Por outro lado, teremos r = -1 se os pontos 

estiverem exatamente sobre uma reta descendente (correlação negativa). Quando 

não houver correlação nos dados, r  acusará  um valor  próximo  de o (zero). 

Gujarati (2000), define o r como sendo o coeficiente de correlação, este mede 

o grau de associação (linear) entre duas variáveis. A figura 5 mostra os  possíveis  

valores de r e a interpretação em ternos do sentido (positivo ou negativo) e a  força  

(fraca, moderada ou forte) da  correlação.  

Figura 5: Sentido e torça  da correlação em função do valor de r 
Fonte: Barbetta (2001. p. 276) 

Segundo Barbetta (2001), muitas vezes, temos o interesse em testar a 

existência de correlação entre duas variáveis, X e Y, a partir de uma amostra de 

observações pareadas (x,y). Nestes casos, alem de mensurar o grau de correlação 

observado nos dados, queremos, também, testar as seguintes hipóteses, relativa 

população  em estudo. 

Ho: As variáveis X e Y são não correlacionadas; 

Hi :As variáveis  Xe  Y são correlacionadas. 

0 objetivo é rejeitar a Ho, hipótese negativa, ou seja, que as variáveis são não 

correlacionadas. Para realizar do cálculo do  índice  de correlação, utiliza-se um valor 

para p, que é o nível  de significância. Um ponto a ressaltar no cálculo de  correlação  

é que quando o índice  ficar vermelho, rejeitou —se a Ho e aceitou Hi, que as variáveis 

são correlacionadas. 

Para Gujarati (2000, p. 122), "o valor p é definido como o mais baixo nivel de 

significância com o qual a hipótese nula pode ser rejeitada". Para  análise  dos indices 

de correlação na pesquisa, foi utilizados os p = 5% e p = 10% para verificar a 

correlação  dos indices de liquidez corrente, seco, imediata e a rentabilidade da 
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margem operacional, margem liquida, retorno sobre o patrimônio  liquido e o retorno 

sobre o ativo total com a ISO 14001. 

Para que se possa interpretar a matriz de dados, as quais  serão 

representadas pelas figuras, e necessário ter como ponto de referência o seguinte 

aspecto: os números que estiverem em preto são sem significancia  estatística, não 

pode afirmar que as variáveis são correlacionadas não rejeita a  hipótese  Ho JA os 

números em vermelho, estes sim possui significância  estatística,  pode-se afirmar 

que as variáveis são correlacionadas e rejeita-se a  hipótese  Ho. 

2.6.7 Responsabilidade Contemporânea da  Administração  Financeira 

Nos dias atuais, pode-se observar que a área financeira deixou de ter uma 

postura mais conservadora e de absoluta aceitação de fatos "mensuragão dos 

valores" para urna  posição  bem mais questionadora e reveladora dos fenômenos 

financeiros, como as questões ambientais. Neste contexto, a administração 

financeira envolve-se tanto com a problemática da escassez de recursos naturais. 

quanto com a realidade operacional e pratica da gestão financeira estratégica de 

competitividade, continuidade e crescimento futuro, assumindo assim uma maior 

amplitude dentro das organizações (ASSAF NETO, 2003). 

Se os investimentos ambientais devem gerar retornos econômicos ou se 

tornarem uma exigência do mercado, os administradores precisam identificar as 

circunstancias que favoreçam tais cenários. Para algumas empresas, a melhor 

utilização dos recursos pode compensar os investimentos relacionados com a 

questão  ambiental. Para outras, obter o certificado ISO 14001 ou ter seu produto um 

diferencial em alguma prerrogativa ambiental pode eventualmente ser a melhor 

forma de se posicionar no mercado. 

De maneira semelhante, investimentos ambientais podem gerar diferentes 

níveis  de benefícios econômicos que, por conseqüência, influenciam a 

competitividade das empresas, como posicionamento mercadologico de produto e 

serviço,  conforme Orsato (2002). 

Por outro lado, levando em consideração que a sustentabilidade ambiental 

tem como enfoques os campos sociais, o econômico, o politico, o espacial e o 
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ecológico,  ao administrador financeiro do terceiro milênio está reservada uma grande 

missão: compatibilizar a estrutura financeira da organização com os investimentos 

em tecnologias que limpem o processo produtivo e que referendem o compromisso 

desta organização com a preservação da vida no planeta terra (MORITZ; BEZERRA 

e VAN BELLEN, 2000). 

Dentro desta  visão,  pode-se dizer que as funções do administrador financeiro 

descrita por Lemes Jr; Barbosa e Cherobim (2002) apresentadas no quadro 2 teve 

um acréscimo substancial de preceitos e valores nos dias atuais. 

Quadro 2 —  Funções  da administração financeira 
Fonte: Lemes Jr; Barbosa e Cherobim (2002,  P.  7) 

Sobre esta temática, Moritz; Bezerra e Van Bellen (2000, p. 40) afirmam que o 

administrador financeiro do terceiro milênio reflete na: 

A comunhão de  princípios  entre os fundamentos do processo 
globalizante, a gestão financeira e gestão  ambiental da organização, é 
sem dúvida alguma um valor agregado e uma vantagem competitiva 
frente a um mercado dinâmico e um consumidor cada vez mais 
informado e, por conseguinte. exigente. Neste sentido o gestor 
financeiro deverá realizar um  exercício  de transcendência no qual as 
finanças  continuem a permear o seu cotidiano ,  mas sob uma  ótica 
ambiental e globalizante, quem sabe, recriando no futuro a  função 
financeira sob a perspectiva de uma eco-gestão. 

Entende-se que a responsabilidade do administrador contemporâneo vai além 

de cumprir a lei e de suas funções cotidianas, deve-se então fazer tudo o que for 

necessário  para manter o equilíbrio  ecológico, independente de ser ou não 
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obrigação legal. Essa é a essência, identificar qual é sua parcela no ambiente, 

analisando o impacto de sua decisão nas ações de financiamento e/ou investimento. 
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3  METODOLOGIA  

Será apresentada, neste capitulo, a metodologia utilizada para a realização 

desta pesquisa. Desta forma, buscou-se dar um embasamento metodológico 

necessário para a realização das etapas do estudo. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Para realizar esta pesquisa, utilizou-se uma metodologia, bem como os meios 

e os métodos para atingir os objetivos propostos. Assim, faz-se necessário identificar 

e apresentar a metodologia utilizada. 

Metodologia, para Demo (2000), é o estudo dos caminhos e dos instrumentos 

usados para se fazer ciência. É uma disciplina a  serviço  da pesquisa, tendo a  função 

básica de orientar o caminho da pesquisa, auxiliar a refletir e instigar a capacidade 

criativa. 

De acordo com Deslandes (2002), a metodologia contempla. além da 

delimitação da fase exploratória de campo, a  definição  de instrumentos e 

procedimentos que  serão  utilizados na posterior análise dos dados. 

3.2 Tipo de pesquisa 

De acordo com Vergara (1997), as pesquisas podem ser realizadas de acordo 

com os meios e fins necessários. 
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3.2.1 Meios 

Quantos os meios, Vergara (1997), que um estudo pode ser desenvolvido por 

intermédio de uma pesquisa de campo, de um estudo de caso e uma  revisão 

bibliográfica. 

Segundo a autora, pesquisa de campo é realizada em condições ambientais 

reais. Já o estudo de caso, é caracterizado por ter como objetivo uma  análise 

profunda e detalhada de uma unidade no ambiente. Está pesquisa sera 

desenvolvida em três empresas do ramo têxtil do estado de Santa Catarina, sendo 

realizado um comparativo dos dados apurados. Classifica-se, ainda, como pesquisa 

bibliográfica, que visa fornecer um instrumento  analítico  ao pesquisador. Neste caso 

serão utilizados livros, revistas, artigos, monografias e dissertações. 

3.2.2 Fins 

Quantos aos fins, este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa 

descritiva explicativa e quantitativa. 

Segundo Mattar (2005), a pesquisa descritiva procura responder perguntas 

como: quem, o quê, quanto, quando e onde, objetivando expor o fenômeno  em 

estudo. 

Este trabalho caracteriza-se, quanto à dimensão no tempo, quanto 

possibilidade de controle sobre as variáveis em estudo, caracteriza-se como "ex-post 

facto", pois procura descobrir a existência de relacionamento entre variáveis epos o 

fenômeno em estudo já ter ocorrido. Já que o objetivo do estudo é realizar uma 

pesquisa num  período  de 10 anos, compreendido pelo intervalo de 1996 a 2005. 

Quanto ao grau de  estruturação  da pesquisa e seus objetivos, o presente 

trabalho caracteriza-se como exploratório uma vez que, segundo Lakatos e Markoni 

(1990, ID. 188), uma pesquisa exploratória, são investigações de pesquisa  empírica 

cujo objetivo é a  formulação  de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 

desenvolver  hipóteses,  aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, 

fato ou fenómeno, e aprofundar  questões  a serem estudadas. 
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Neste estudo sera realizada uma pesquisa descritiva, quanto à natureza do 

relacionamento entre as variáveis estudadas, pois tem como objetivo identificar o 

impacto da adequação a ISO 14001 na gestão financeira da empresa. 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

Para Lakatos e Marconi (1990), toda forma de pesquisa implica no 

levantamento de dados de diversas fontes, quaisquer que sejam os métodos e 

técnicas empregados. Esses dados são  úteis  não só por prover  informação  de 

suporte ao assunto de interesse, como também para evitar  possíveis  dúvidas ou 

esforços  desnecessários; podem ainda, sugerir hipóteses, probtemas e orientar para 

outras fontes de dados. 

A pesquisa documental, de acordo com Lakatos e Markoni (1990), e que a 

fonte de coleta de dados  está  restrita a documentos, escritos ou não escritos. 

constituindo o que se denomina de fonte primárias, dentro deste contexto sera 

apresentado a pesquisa utilizada neste trabalho. 

Neste trabalho uma das formas de coleta de dado foi a aplicação de 

questionário nas empresas pesquisas através do envio do mesmo por e-mail. 

Este questionário abrangeu três pontos  específicos.  Sendo o primeiro na area 

financeira da empresa onde o objetivo e verificar em valores percentuais os 

benefícios  da ISO 14001 em  relação  ao faturamento, podendo ser esse bruto ou 

liquido. Outro aspecto questionado foi em relação ao mercado, este com objetivo de 

verificar se a empresa tem como identificar que influência teve a certificação quanto 

a novas aberturas de mercado seja ele, interno ou externo. 

Dentro deste mesmo questionamento buscou verificar se a imagem da 

empresa sofreu alguma alteração perante o mercado. 0 ultimo questionamento é ern 

relação ao produto, já que a ISO sugere algumas modificações em relação 

poluição, reciclagem de material entre outros. Ainda referente a este ultimo aspecto 

foi questionado se a empresa após sua certificação realizou alguma  mudança  no 

processo produtivo, uma das modificações seria a utilização de tecnologia limpa ern 

seu processo, redução dos custos de fabricação, tais como, diminuição do consumo 
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de energia, redução dos desperdícios de matéria-prima entre outros. 0 questionário 

utilizado encontra-se no apêndice. 

Juntamente com aplicação do  questionário,  foi realizada pesquisa no Sistema 

Economática e na bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) e a utilização do 

Software  Statist/ca 6.0 para os cálculos dos indices de  correlação. 

A correta classificação da metodologia de pesquisa é parte importante para 

que se alcancem os objetivos tragados. Mattar (2005) afirma que toda pesquisa, 

quando não classificada corretamente, torna-se  passível  de criticas. Além disso, há 

sempre o risco de se comprometer os resultados do trabalho. 

3.4  População  estudada 

Um passo importante da pesquisa consiste na  decisão  de quem se vai 

pesquisar. Segundo Barbetta (2001), define que  população acessível,  ou 

simplesmente como  população, é o conjunto de elementos que se quer abranger 

num determinado estudo e que são passiveis de serem observados com respeito 

as características que se pretende investigar. Nesta pesquisa tem-se como 

população acessível as empresas do setor têxtil do estado de Santa Catarina. 

Já a população alvo, é "o conjunto de elementos que queremos abranger em 

nosso estudo. São as elementos para quais deseja que as conclusões oriundas 

da pesquisa sejam válidas" (BARBETTA, 2001, p.25). Neste sentido, população 

alvo da pesquisa foi três empresas do setor têxtil que possuem a certificação 

IS014001. Tendo como critério de consulta das empresas certificado o Instituto 

Nacional de Metrologia INMETRO e a Revista Meio Ambiente. 

3.5 Limitação do estudo 

0 presente trabalho limitou-se a analisar a influencia da ISO 14001 na  gestão 

financeira de curto prazo das três empresas pesquisadas do setor têxtil do estado de 
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Santa Catarina. Assim como realizar uma pequena  explanação  das empresas 

trocando seus respectivos nomes pela pelo codinome A, B e C. 

Foi considerado fator limitante a  obtenção  de informações a aplicação do 

questionário, já que havia a possibilidade de todas responderem ou nenhuma 

responder. Este trabalho também se limitou a verificar em um  período  de dez anos 

as  informações,  para os  cálculos  dos indices de liquidez, rentabilidade e do indice 

de correlação. Neste trabalho, além do  período  anterior à  certificação, faz-se a 

análise do  período  posterior a implementação do SGA, o tempo mais longo de 

pesquisa pode mascarar os resultados na aplicação da metodologia estudo do 

evento. Porém, esse  período é de suma  importância  na consideração dos 

indicadores econômico-financeiros, já que esse seria um  período  considerado 

neutro, sem a interferência da ISO. 

Outro aspecto que tornou limitante na realização da pesquisa foi trabalhar 

somente com empresas certificadas na ISO 14001. Outra limitação que este trabalho 

teve foi na coleta de dados, onde estes ficaram restritos ao sistema economatica, 

dados obtidos na Bovespa e dados fornecidos pela empresas, todos dados obtidos e 

trabalho são de caráter consolidado, não foi trabalhado com dados não 

consolidados. 

0 estudo de caso fornece pouca base cientifica para generalização sobre o 

assunto pesquisado para outras empresas do setor têxtil. 0 maior objetivo desta 

pesquisa é verificar e não comprovar a influencia da ISO na gestão financeira. 0 

presente estudo não tem como escopo apresentar-se como uma proposta  conclu  ida, 

mas sim, um referencial para novas pesquisas. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Este capitulo tem por objetivo demonstrar na prática das empresas A. BeCo 

estudo  teórico abordado no capitulo 2. Nesta parte serão apresentadas as 

caracterizações das empresas objetos de estudo juntamente com sua  política  de 

gestão  ambiental, investimento no meio ambiente, a  administração  do capital do giro 

liquido, evolução do total do ativo, evolução da receita operacional bruta, análise dos 

indices de liquidez e rentabilidade, análise horizontal dos últimos cinco anos e o 

índice  de correlação. 

4.1 A Indústria Textil 

As indústrias têxteis brasileiras vêm passando por várias transformações na 

produção, no que se refere a modernização tecnológica do seu parque industrial, na 

busca de novas matérias-primas, na melhoria da qualidade, na racionalização de 

energias, no desenvolvimento de produtos pioneiros para o mercado. Todos estes 

esforços têm um único objetivo: reduzir custos para ganhar competitividade no 

mercado mundial. 

A estrutura da gestão na indústria têxtil tem mudado muito nos últimos anos. 

É cada dia maior o volume de empresas certificadas de acordo com as normas da 

série ISO 9000, pois o modelo de  gestão recomendado pela ISO oferece resultados 

muito satisfatórios. Assim, incorporar na empresa a  gestão  do meio ambiente de 

acordo com as normas ISO da série 14000 é mais um passo para o desenvolvimento 

da qualidade produtiva. Alem disso, a  obtenção  de um certificado  ecológico ajuda a 

defesa do meio ambiente e reduz a toxicidade dos produtos têxteis sobre as 

pessoas. É o único  caminho a percorrer para se obter um desenvolvimento 

sustentável,  aumentar a competitividade das empresas e sua  presença  nos  difíceis 

mercados internacionais. Trata-se de um passaporte obrigatório no comércio 

internacional  para pequenas, médias e grandes empresas. A  implantação  da 

indústria têxtil em caráter industrial se deu no Brasil somente  após  a proclamação da 

independência em 1822, mais precisamente no  período que vai de 1844 até o final 
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da 1 2  Grande Guerra. Inicialmente apresentando aspectos meramente artesanais, já 

se observava a tendência â evolução econômica desse instrumento, gerada pela 

garantia da matéria-prima nativa ou de fácil  adaptação ás condições locais. Esta 

atividade estava ligada diretamente ás culturas de fibras naturais, seu insumo 

básico, como  algodão,  a juta, a Id, o rami, o linho, a seda, o sisal e outros. Deve-se 

aos imigrantes  alemães, o estabelecimento das primeiras unidades produtivas do 

segmento têxtil de Santa Catarina. 

0 estado de Santa Catarina concentrou em pouco mais de um século, o 

segundo maior pólo têxtil em volume de produção do Brasil. Localizadas em sua 

grande maioria no Vale do Itajai, sobretudo nos  municípios  de Blumenau e Brusque, 

e no norte e nordeste do estado, nos  municípios  de Joinville e Jaraguá do Sul. É o 

setor industrial mais antigo e também um dos mais dinâmicos do Estado. 

As indústrias pesquisadas foram relacionadas no estudo como empresa A. B 

e C, com o objetivo de preservar a identidade das empresas pesquisadas. Só foram 

utilizadas essas três empresas por serem as  únicas  do estado de Santa Catarina a 

possuírem  a certificação ISO 14001, conforme informação do INMETRO e da 

Revista Meio Ambiente. Um fator importante que possibilitou a realização deste 

trabalho é que todas as três empresas são de capital aberto, o que tornou mais fácil 

a  obtenção  dos dados. 

4.2 Caracterização das empresas estudas 

Neste  tópico, serão  apresentados, de forma resumida, as empresa estudas, 

sem caracterizar seu nome, sendo estas tratada como empresa A, B eCe suas 

políticas  de gestão ambiental. 

4.2.1 Empresa A 

A empresa A está localizada no norte do estado de Santa Catarina, tendo seu 

inicio no fim do século XIX. Mais só dez anos mais tarde, a empresa importou o 
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primeiro tear de ferro, este sendo importado da Inglaterra. Logo nos primeiros 15 

anos, a empresa passou a exportar os seus produtos. 

Já  não  atendia apenas a colônia a qual estava inserida, mas chegava a São 

Bento, Rio Negrinho, Mafra, e outros  municípios.  Depois buscou outros mercados 

em Santa Catarina e expandiram suas vendas  também  para os dois estados 

vizinhos, Rio Grande do Sul e Parana. 

0 compromisso fundamental da empresa está expresso em sua  Política  da 

Qualidade e Ambiental, balizada pelas normas internacionais. Trata-se de "oferecer 

ao consumidor produtos de reconhecida qualidade e ecologicamente corretos". 

buscando o equilíbrio ambiental como diretriz para aprimorar processos. produtos e 

serviços.  Para a empresa esse compromisso com a preservação do meio ambiente 

deve ser um comprometimento desde seu fornecedor ate o funcionário, sendo este 

tão importante quanto a satisfação dos clientes. 

A conquista pioneira da certificação pela norma ISO 14001, em 1999, como 

também a adequação as orientações da ISO 9001:2000, sinaliza o reconhecimento 

de um  esforço  que acompanha a empresa há longo tempo. Já na década de 80, 

implantava a sua Estação de Tratamento de Efluentes, que hole permite a 

reutilização de quase um  terço  da Ague no processo produtivo. Anos depois, 

inaugurava o primeiro aterro industrial próprio do Sul do pais. No ano de 2000 a 

Empresa  começa  a usar gás natural para aquecer caldeiras da fábrica. "A empresa 

avalia e controla os aspectos ambientais de seu negócio, mantendo-os dentro dos 

padrões estabelecidos internacionalmente". Para atingir essa  política  a empresa tem 

se alicerçado nos seguintes  princípios: 

a) Aprimorar continuamente os processos, produtos e serviços , buscando 

sempre excelência da qualidade e o equilíbrio ambiental; 

b) Estimular a participação e o comprometimento dos fornecedores e 

funcionários no compromisso de preservação do meio ambiente e no 

atendimento dos anseios e satisfação dos clientes; 

c) Cumprir a legislação ambiental pertinente e requisitos subscrito bem como 

os preceitos legais estatutários e normativos de produto, acolhendo 

sempre que  possíveis aperfeiçoamentos adicionais; 

d) Manter um canal de comunicação com a sociedade visando a melhoria da 

qualidade dos produtos, serviços e ambiente; 
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e) OAdotar procedimentos de  preservação  da poluição, especialmente as 

ligadas a recursos hídricos e resíduos sólidos; 

f) Divulgar a  política  da qualidade e ambiente da empresa. 

Dentro desses alicerces a  política  da qualidade ambiental da empresa A esta 

sendo realizado. A empresa A obteve sua  certificação  homologada em 18 de Agosto 

de 1999 com o tempo médio de 12 meses para a certificação, realizado pelo  órgão 

certificador BRTOV. 

4.2.2 Empresa B 

Fundada há quase um século e meio, no vale do ltajai a empresa B implantou 

gestão ambiental em seu processo de  administração  há 20 anos. Trata-se de uma 

indústria de capital aberto desde 1970. Em 1933, tornava-se uma sociedade 

anônima, situação que permanece até os dias de hoje. Em 1971, abriu as portas 

para novos investidores, o que deu grande impulso ao desenvolvimento da empresa. 

A empresa tem certificação ISO 14001, homologada em 17 de janeiro de 2000, 

com o tempo  médio  de 12 meses para a realização do processo de certificação, fez 

este processo de implantação da ISO 14000 com a empresa SGS United Kingdom 

Ltd Systems & Services Certification (SOS ICS), com re-certificação em 20 de abril 

de 2005, de acordo com ISO 14001:2004. 

A empresa tem gestão ambiental há mais de duas décadas e seu processo de 

implantação da ISO 14001 não foi considerado um fator que provocou grandes 

mudanças, pois seus colaboradores e acionistas  já conviviam com tais 

procedimentos em  proteção  ao meio ambiente, onde as resistências foram pouco 

percebidas. 

A empresa busca a excelência nos produtos e serviços, aprimorando seus 

recursos humanos e tecnológicos, integrando o sistema de qualidade e meio 

ambiente, destacando-se como uma empresa ecologicamente correta, baseado nos 

seguintes  princípios  tem-se a  política  de  gestão  de qualidade e ambiental: 

a) Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requisitos 

subscritos pela organização; 
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b) Utilizar forma  sustentável  os recursos naturais como agua, solo e florestas, 

através de um planejamento cuidadoso e eficiente, no sentido de contribuir 

para a  proteção e manutenção  da biodiversidade. 

C) Prevenir a poluição e minimizar os impactos ambientais de nossas 

atividades, por meio de tecnologias, instalações e procedimentos seguros, 

estando preparada para emergências. 

d) Objetivar a redução e disposição  adequada de  resíduos, minimizando os 

impactos ambientais, de forma controlada e segura, com ênfase nos 

efluentes liquidos e resíduos sólidos. 

e) Fornecer aos nossos clientes produtos e serviços  seguros que  satisfaçam 

ou antecipem as suas necessidades, garantindo a qualidade e respeitando 

o meio ambiente. 

f) Melhorar continuamente os sistemas, processos e produtos de forma a 

interagir com os colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade e 

órgãos públicos de maneira  responsável e ética 

4.2.3 Empresa C 

Fundada ha quase meio século, na década de 60 no nordeste do estado de 

Santa Catarina a empresa C, inicialmente produzindo chapéus de praia em fibras 

naturais e sintéticas e nos dias atuais, 6 considerada como umas dos maiores 

empresas do setor têxtil de Santa Catarina, sendo esta de capital aberto. 

A empresa iniciou o processo de certificação em outubro de 1999, sendo este 

concretizado depois de 18 meses em 09 de abril de 2001. Assim como a empresa B, 

fez o processo de implantação da ISO 14001 com a empresa SGS United Kingdom 

Ltd Systems & Services Certification (SGS ICS), com re-certificação em fevereiro de 

2006. 

Para preservar recursos naturais não renováveis, suas caldeiras utilizam óleo 

combustível vegetal, proveniente de  resíduos  da indústria moveleira. A empresa 

mantém uma area de 17.141.000 m 2  destinada a reflorestamento, garantindo sua 

independência  energética  na geração de energia térmica. Este é um grande 

exemplo da preservação ambiental praticado pela empresa. Uma  política  de  atuação 
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que levou à criação de um Sistema de Gestão Ambiental e  à conquista da 

certificação ISO 14001. A empresa respeita, com rigor e determinação, seu 

compromisso com o meio ambiente, utilizando racionalmente os recursos naturais e 

gerenciando, em toda sua extensão, os processos produtivos para neutralizar todo e 

qualquer impacto ambiental. 

A empresa possui sério compromisso e desenvolve ações ambientais 

importantes, como: 

a) Estações de Tratamento de Efluentes  Industriais; 

b) Sistemas de contenção para prevenir contaminação do solo provocado 

por vazamentos acidentais de insumos  químicos; 

c) Destinação adequada aos resíduos sólidos gerados; 

d) Qualificação de prestadores de  serviço; 

e) Coleta seletiva dos  resíduos; 

f) Utilização de equipamentos especiais para monitoramento ambiental; 

g) Equipamentos para a conservação de energia; 

h) Distribuição de cartilhas de conscientização ambiental nas escolas; 

i) Manutenção de florestas nativas e de reflorestamento. 

O  código  de ética da empresa remete que a  visão  constante do  SOA. corrobora 

para a educação ambiental e contribui para o treinamento interno da fabrica como 

um todo, 0 sistema de gestão ambiental deve ser considerado como 

responsabilidade individual e coletiva e não apenas como uma tarefa dos 

responsáveis pela  gestão ambiental da empresa. 

4.2.4 Aplicação e Resposta do  Questionário 

Para a realização deste trabalho foi utilizado um questionário, conforme já 

descrito no item 3.3. Na aplicação deste entre as  três  empresas pesquisada somente 

a empresa C respondeu o questionário,  será apresentado neste tópico a resposta 

enviada via e-mail da empresa C. 

De acordo com a empresa C, a empresa sempre esteve preocupada com a 

melhoria no desempenho ambiental, bem como com a legislação a ser cumprida 
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muito antes da certificação.  Sabíamos  que para exportação dos nossos produtos 

esta certificação seria muito importante. Já  tínhamos o sistema de gestão ambiental 

praticamente pronto, so faltava a certificação. 

Para a empresa C, "a gestão ambiental é uma parte do Sistema de Gestão 

Integrado (que inclui qualidade e ambiental) com objetivo de cumprir a  política  

ambiental ao qual se propõe gerenciando os aspectos ambientais. De acordo coma 

empresa C, ela trabalha com alguns conjuntos de  princípios,  que são:  estratégias, 

diretrizes e ações, está são realizadas para atendimento a estes  princípios  visando 

proteger a integridade do meio ambiente, Isso inclui monitoramento,  medição e 

controle de elementos essenciais aos seres vivos, ao uso de recursos naturais e a 

prevenção  da poluição. 

De acordo com a responsável pela ISO 14001, a empresa C respondeu os 

questionamentos da seguinte forma. "Adotamos a norma ISO 14001 como padrão 

para estabelecimento do sistema de  gestão ambiental. Sua importância é tratada 

com igualdade em relação ao Sistema de Gestão da Qualidade. O SGA tem extrema 

importância no que diz respeito ao cuidado com tudo o que compõe o meio 

ambiente. Cuidados com a utilização racional dos recursos naturais (redução de 

consumo), com a reutilização e com a reciclagem. 

Quanto ao aspecto de disponibilidade de capital, a empresa tem uma  política  

de disponibilizar o mesmo para realização de  ações  corretivas e principalmente com 

ações  de melhorias, para adequação na  legislação e até mesmo com investimentos 

necessários para ampliações e aquisições.  Sabemos que um sistema de  gestão  traz 

muitas vantagens qualitativas, sendo algumas delas: 

a) Credibilidade e confiança; 

b) fortalecimento da imagem da empresa perante a sociedade e partes 

interessadas; 

c) Melhoria organizacional devido a minimização dos riscos ambientais e dos 

custos, redução dos  desperdícios,  conformidade ao menor custo, 

racionalização dos recursos humanos, físicos e financeiros, organização 

dos dados ambientais identificando as vulnerabilidades e evitando multas; 

d) Demonstrar e assegurar as partes interessadas (comunidade, 

colaboradores, acionistas, ONG's, entre outros) que a organização possui 

um sistema de gestão ambiental apropriado e em funcionamento; 
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e) Forte ferramenta de marketing para aumento de mercado; 

f) Crescimento da organização; 

g) Respeito e cuidados com o meio ambiente; 

h) Reduções de custos com os recursos naturais utilizados água e energia. 

por exemplo; 

i) Conscientização ecológica. 

Um sistema de  gestão  ambiental fornece uma boa estrutura para a melhoria 

continua que a organização deseja atingir. Outro ponto essencial é a parceria com a 

comunidade que se torna maior, consciência ambiental de colaboradores e 

comunidade local". 

Como não foi obtido nenhum dado mensurável no  questionário  aplicado e 

somente urn das três empresas pesquisadas responderam o mesmo, será utilizado 

para a realização dos cálculos dos indices de liquidez e de rentabilidade, os dados 

retirados do sistema economática e da bolsa de valores de sac. Paulo (Bovespa), já 

para o calculo da matriz do  índice  de  correlação,  estes foram realizado no Software 

Statistica 6.0. 

4.3 Investimento no Meio Ambiente 

Toda empresa empenhada na questão ambiental, trata questão financeira com 

extrema importância não so para  obtenção  dos recursos necessários para sua 

viabilização, mas também para controle e acompanhamento dos investimentos já 

realizados. Tendo este preceito estabelecido deve ficar claro que os resultados 

financeiros da causa ambiental so se configuram no  médio e longo prazo, pois 

alguns resultados demoram a aparecer. Não serão expostas as informações sobre 

investimento no meio ambiente da empresa A, pelo simples fato de que a mesma 

não informou e não disponibilizou esses dados em qualquer fonte de comunicação. 

Ficando assim este tópico so com apresentação do investimento realizado pela 

empresa B e C. Os valores expressos nas tabelas 1 e 2 são em milhares de reais. 
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Tabela 1 - Investimento em Meio Ambiente —  Empresa  B 

Ano Invest. Folha bruta Lucro bruto % Folha bruta % Lucro bruto 

2004 37000 29987600 15403900 0,12 0,24 

2003 29500 26015200 12285000 0,11 0,24 

2002 23700 24761000 24088000 0,095 0,098 

Fonte Balanço  Social  

GI-Moo 1: Investimento em Meio Ambiente da empresa B 
Fonte: Balanço Social 

A tabela 1 esta representando os investimentos realizados pela empresa B num 

período  de três anos, percebe-se que os investimentos em meio ambiente são muito 

irrisórios se comparado com a folha bruta da empresa, pois 0,12% não é um indice 

muito expressivo, para importância que se deve dar ao meio ambiente. 0 gráfico 1 

esta ilustrando essa distribuição em relação ao tempo tendo como base o lucro 

bruto. 

Tabela 2 - Investimento em Meio Ambiente —  Empresa  C 

Ano Invest. Faturamento bruto % Fatur bruto 

2005 980 425216 0,23 

2004 1323 400909 0,33 

2003 1421 337390 0,42 

2002 1989 291390 0,68 

Fonte: Balanco Social 
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Gráfico 2: Investimento em Meio Ambiente da empresa C 
Fonte:  Balanço  Social 
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Já a empresa C. os seus investimentos no meio ambiente estão representado 

na tabela 2 e no gráfico 2, sendo este último em forma de ilustração. A tabela 2 

demonstra de forma bem claro que a empresa teve seu maior investimento no meio 

ambiente um ano  após  sua certi ficação, tendo nos anos subseqüentes uma redução 

Se a empresa tivesse mantido a  política  de investimento do primeiro ano o qual 

obteve um indice de 0.68% do faturamento, bruto em todos os anos ,  teria um 

aumento considerável já que ao passar dos anos o faturamento so cresceu. Por 

exemplo, em 2005, se tivesse investido 0,68% do faturamento esse valor passaria 

de R$ 980.000.00 (novecentos e oitenta mil reais) para R$ 2.891.468,80 (dois 

milhões. oitocentos e noventa e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e 

oitenta centavos) o que representa um acréscimo de 195% sobre o investimento 

realizado no ano de 2005. 0 gráfico 2 lustra os investimentos em meio ambiente em 

relação ao tempo, este poderia ser bem diferente se a empresa tivesse um 

crescimento continuo em seus investimentos. A empresa reduziu 0,26% de 2002 

para 2003. 0,09% de 2003 para 2004 e 0,10% de 2004 para 2005. se esse ritmo 

continuar talvez em 2006 não haverá investimentos em meio ambiente. 

Dentro da importância dos investimentos no meio ambiente as empresas 

devem ter sempre em mente que investimentos prévios com preservação evitam 

problemas futuros e são sempre menores do que aqueles que se podem resultar a 

médio e longo prazo e que podem colocar em risco a própria sobrevivencia da 

empresa, os investimentos feitos na preservação ambiental vai além das avaliações 

usuais de custos  benefícios. 
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4.4 Administração do Capital de Giro 

0 capital de giro corresponde a uma parcela do capital aplicado pela empresa 

para financiar o seu ciclo operacional, caracteristicamente de curto prazo. Dentro 

desta perspectiva apresentam-se os gráficos das três empresas pesquisadas do 

setor têxtil de Santa Catarina. O gráfico 3 representa a empresa A. Conforme 

informações transmitidas pela empresa ela considerou a sua certificação a partir de 

2000, para fins demonstrativos. Os valores expressos nas tabelas 3, 4 e 5 são em 

milhares de reais. 

Tabela 3 -Capital de Giro -  Empresa  A 

Antes da certificação Ape's a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 	2005 

Capital de Giro 123.773 142.825 149.102 166.642 175.814 183.758 187.762 239.376 213.285 	193.668 

Evolugào Vo -----------, 	15,39 4,39 11,76 5,50 4,51 2,18 27,49 -10,9 	-9,20 

Fonte: Sistema Economatica 

Gráfico 3: Capital de giro da empresa A 
Fonte: Sistema Econornatica 

Percebe-se que a evolução mais significativa da empresa A ocorreu no ano 

de 2003 se comparado com os outros anos da série do, principalmente com o ano 

de 2004, a qual foi negativa, esta evolução se deu  após  sua certificação. Percebe-

se que no ano de 1996, a empresa teve um crescimento no seu capital de giro, 
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crescimento este com picos em 1997 com 15,39% e 2003 com 27,49%, após este 

ano houve um decréscimo em sua evolução ficando este em —10,90 e —9,20% nos 

anos de 2004 e 2005 respectivamente. 

O  gráfico 3, mostra a evolução do capital de giro nos quatro anos antes da 

certificação até o ano de 2005 sendo seis anos após a implantação do sistema de 

gestão ambiental. Com  a  combinação  da tabela 3 e o gráfico 3 fi ca de fácil 

entendimento a evolução do capital de giro. 

0 capital de giro da empresa B, será representada na tabela 4 e gráfico 4, 

onde estes demonstraram sua evolução em relação ao tempo. 

Tabela 4 -Capital de Giro - Empresa  B 
Antes da certificação  Após  a certificação 

no  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Capital de Giro 79.103 74.610 85.287 113.772 131.772 141.431 161.163 162.248 173.822 179.920 

Evdluc"ao Vo ---------__ -5,68 14,31 33,52 _ 	15,72 7,33 13,95 0,67 7,13 3,51 

Fonte : Sistema Economatica 
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Gráfico  4: Capital de giro da empresa B 
Fonte: Sistema Economática 

Para que se possa obter uma melhor visualização deste aumento do capital 

de giro, utilizou-se a tabela 4, como forma de demonstração de sua evolução ano 

após ano. Observam-se dois momentos bem distintos dessa evolução ,  no ano de 

1999 o capital de giro teve uma evolução com 33,52% comparado com o ano 
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anterior, sendo este um ano antes da obtenção da certificação e em 2000 com 

15,72% o maior ápice após a certificação. 

O gráfico 4 mostra uma linha ascendente sem nenhum pico de extraordinária 

significância. Se realizar um comparativo gráfico e tabela pode-se analisar que o 

gráfico mostra uma linha crescente, tendo como ponto de partida o ano de 2000, já a 

tabela mostra que a partir do ano de 2000 até o ano de 2005 houve um decréscimo 

na sua evolução. 

A tabela 5 e o gráfico 5 apresentam a trajetória do capital de giro, sendo estes 

uma representação dos dados antes e pós-certificação, ocorrendo assim uma 

simetria entre a linha que separa os dois momentos. 

Tabela 5 -Capital de Giro -  Empresa C 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 	2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Capital de Giro 95.289 88.998 102.314 131.022 	145.746 156.781 145.929 151.993 177.387 177.548 

Evolução % --------■_ -6,60 14,96 28,06 	11,24 7,57 -6,92 4,15 16,71 0,09 

Fonte : Sistema Economatica 
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Gráfico 5: Capital de giro da empresa C 
Fonte: Sistema Economatica 

A tabela 5 mostra a simetria da empresa C, pois foi  possível  obter dados 

cinco anos antes da sua certificação e cinco após, dentro desta perspectiva a sua 

melhor evolução foi no ano de 1999 com 28,06% em relação ao ano anterior sem a 

certi ficação. Já após  a ISO 14001 sua evolução mais expressiva foi no ano de 2004 

com 16,71% em relação ao ano de 2003. Desprezando os dados negativos, a 
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empresa C teve sua pior evolução demonstrada no ano de 2005, a qual obteve o 

indice de 0,09% de evolução se com parado com o ano de 2004. 

O gráfico 5 mostra a linha que representa o capital de giro. Nesta pode-se 

observar que a linha decresce no primeiro momento, após esse momento a um 

crescimento até o ano de 2001, decrescendo em 2002 e voltando  a subir em 2004 e 

2005. 

4.4.1 Evolução do Total de Ativo 

Neste  tópico  sera exposto o total do ativo das empresas pesquisas, o ativo 

total e os resultados de todas as contas do ativo circulante, mais o realizável a longo 

prazo e a conta permanente. As tabelas e os gráficos que serão apresentados 

demonstram a evolução do total de ativo. Os valores expressos nas tabelas 6, 7 e 8 

são em milhares de reais. 

Tabela 6 -Total do Ativo -  Empresa  A 

Antes da certificação Após a  certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 	2001 2002 2003 2004 2005 

Ativo Total 190.560 200.784 201.020 222.470 235.804 259.206 264.921 317 737 300.111 286.653 

Evolução % --------■ 5,36 0,12 10,67 5,99 	9,92 2,20 19,94 -5,55 -4,48 

Fonte : Sistema Economática 
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Gráfico 6: Total do Ativo da empresa A — em mil R$ 
Fonte: Sistema Economática 
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A evolução mais expressiva durante o período  pesquisado (dez anos) foi no 

ano de 2003 com um percentual de 19,94% em relação ao ano anterior. Nos dois 

anos seguintes houve uma evolução negativa, ou seja, um ativo total menor do que 

o ano anterior. Essas evoluções podem ser verificadas na tabela a qual mostra ano a 

ano. 

O  gráfico 6 mostra o total do ativo em valores versos tempo, pode-se observar 

que a reta esta crescente até o ano de 2003, havendo uma queda nos anos de 2004 

e 2005. 

Tabela 7 - Total do Ativo -  Empresa  B 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 	2001 2002 2003 2004 2005 

Ativu Total 152.526 146.328 156.792 189.864 213.358 223.255 249.752 252.183 259.661 254.732 

Evolução % -----------.., -4,06 7,15 21,09 12,37 	4,64 11,87 0,97 2,96 -1,90 

Fonte : Sistema Econornatica 

Gráfico 7: Total do Ativo da empresa B — em mil R$ 
Fonte: Sistema Economatica 

A tabela 7 esta representando a evolução da empresa B do seu ativo total, no 

período  de dez anos. 0 indice mais representativo foi no ano de 1999 com 21,09% 

em relação ao ano anterior. A empresa  após  a certi ficação teve sua evolução em 

decréscimo se observado ano após ano, tendo seu pior indice no ano de 2005, onde 

este ficou com uma evolução negativa de —1,90% em relação ao ano de 2004. 0 

gráfico 7, que representa o ativo total em milhares de reais em relação ao tempo, 

mostra um ativo total estagnado nos anos de 1996 a 1998, após esses anos houve 
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um crescimento continuo até 2004, já em 2005 o ativo total ficou 1,90% menor que o 

ano de 2004. Quebrando o ritmo de crescimento do ativo total. 

Tabela 8 - Total do Ativo -  Empresa C 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 	2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ativo Total 161.204 152.685 169.161 207.747 229.020 251.915 259.088 267.943 303 598 317 356 

Evolução % ------------.. -5,28 10,79 22,81 	10,24 10,00 2,85 3,42 13,31 4,53 

Fonte : Sistema Economatica 

Gráfico 8: Total do Ativo da empresa C — em mil R$ 
Fonte: Sistema Economatica 

Na tabela 8 tem-se a evolução do total do ativo da empresa C, no qual o dado 

mais expressivo foi obtido antes da certificação, no ano de 1999 com indice de 

22,81% em relação ao ano de 1998, ou seja, durante o período pesquisado o ano de 

1999, foi o ano de maior crescimento em relação ao ano antecessor. Já o grá fi co 8 

ilustra a projeção do ativo total em relação ao tempo. e neste pode-se observar que 

o ativo total s6 teve uma decréscimo no ano de 1997e nos outros nove  períodos  da 

pesquisa houve um crescimento continuo no total de ativo. 
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4.4.2 Evolução da Receita Operacional Bruta 

A receita operacional bruta representa o ingresso bruto de recursos externos 

provenientes das operações normais de venda a prazo ou à vista no mercado 

interno e externo, de produtos. Para demonstrar a receita operacional bruta das 

empresas pesquisadas será apresentadas as tabelas que representam a evolução 

de ano a ano de cada empresa. Já os gráficos serão utilizado como forma de 

ilustração da progressão da receita operacional bruta. Os valores expressos nas 

tabelas 9, 10 e 11 são em milhares de reais, 

bela 9 - Receita Op. Bruta - Empresa  A 

Antes da certificação Aposa certificação 

no 1996 1997 1998 1999 2000 	2001 2002 2003 2004 2005 

Receita Op. Bruta 149.026 149.282 145.314 162.738 177.842 183.470 214.314 254.304 290.424 237 885 

Evolução % ------------._ 0,17 -2,66 11,99 9,28 	3,16 16,81 18,66 14,2 -18,09 

Fonte : Sistema Economatica 
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Gráfico  9: Receita Operacional Bruta da empresa A 
Fonte: Sistema Econornatica 

A tabela 9 representa a evolução da receita operacional bruta da empresa A, 

que teve o seu melhor  índice  considerando o período  anterior à certificação, um ano 

antes da certi fi cação em 1999 com 11,99% em relação ao ano de 1998. Já após a 

certificação a evolução mais expressiva foi no ano de 2003 com 18,66% em relação 

a 2002. Em 2005 a empresa registrou um indice de evolução negativo em relação a 



Receita Op. Bruta Empresa B 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

400000 

350000 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

O  

                    

                    

                    

                   

                    

                   

                    

                    

                   

                   

   

•-••■•,. 

               

                    

                    

                    

                    

                      

93 

2004 este indice foi de -18,09%, sendo este a pior indice de todo  período  pesquiso 

da empresa A. Já  o gráfico 9 ilustra os dez anos da pesquisa em forma de barra, 

possibilitando assim uma visualização da evolução da receita operacional bruta. 

Nota-se que antes da certificação a receita operacional bruta da empresa não 

oscilou muito de um ano para outro. 

la 10  - Receita OD.  Bruta -  Empresa  B 

Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 	2001 2002 2003 2004 2005 

Receita Op. Bruta 117.318 123.822 132.807 191.704  207.658 260.136 303.033  327.079 357.500 345.576 

Evolução `)/0 ----------___ 	5,54 7,26 44,35 8,32 	25,27 16,50 7,93 9,30 -3,33 

Fonte Sistema Economatica 

Gráfico 10: Receita Operacional Bruta da empresa B 

Fonte: Sistema Economatica 

A empresa B teve o melhor indice de evolução no ano de 1999, um ano antes 

da homologação da ISO 14001, o crescimento foi de 44,35% se comparado corn a 

receita operacional bruta do ano de 1998. A evolução ano a ano esta representada 

na tabela 10. No gráfico 10 fica bem  nítido o crescimento da receita operacional 

bruta, ele é constante e gradativo de ano a ano. 

-  Receita  On.  Bruta  R em MIL -  Empresa C 
Antes da certificação  Após  a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Receita Op. Bruta 184.743 171.897 r  170.284 ', 247.456 268.356 311.071 291.390 337.390 400.412 425 216 

Evolução % ----------..__ -6,95 -0,94 45,32 8,44 '15,92 -6,33 15,79 18,68 6,19 

Fonte : Sistema Economatica 
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Gráfico 11: Receita Operacional Bruta da empresa C 
Fonte: Sistema Economática 

A empresa C tem sua evolução representada na tabela 11, que mostra essa 

evolução ano a ano. No mesmo período que a empresa B a empresa C teve seu 

melhor  índice  no período de dez anos. Este indice foi de 45,32% no ano de 1999 em 

relação a 1998, um ano antes da certificação. Se for realizado um comparativo do 

ano de 2001 com o ano de 2005 este ultimo teve uma evolução em torno de 36,70% 

em relação ao ano de 2001. No gráfico 10 fica bem claro a demonstração de 

crescimento da receita operacional bruta da empresa, como se pode ver em 1996 a 

recita estava em torno de R$ 177.318.000,00 e passou para R$ 345.576.000,00 em 

2005, tendo seu maior  ápice  em 2004 com R$ 357.500.000,00. 

4.5 Análise de indices Financeiros 

Neste capitulo são apresentados cálculos de indicadores econômicos 

financeiros, com base nas informações obtidas no Sistema Economatica e na 

Bovespa das empresas pesquisadas. Compõem essa análise o indice de liquidez 

corrente, o indice de liquidez seco, o índice  de liquidez imediata e o capital de giro 

I iquido. Os valores expressos nas tabelas são em milhares de reais. 
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4.5.1 indices de liquidez corrente (ILC) 

O indice de liquidez corrente enfoca que quanto maior for este  índice,  melhor 

será para a empresa. Este conforme representado pela seguinte  equação (1): 

ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Os indices coletados das empresas pesquisadas  serão  demonstrados nas 

tabelas 12, 13 e 14, será analisada as evoluções do indice de liquidez corrente nos 

períodos  que antecede a ISO 14001 e suas posteriores certificações. 

Tabela 12 -  índice  de liquidez corrente - Empresa A 
Antes da certificação 

	
Após  a certifica Ao 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 	2005 
Ativo Circ. 123.773 142.825 149.102 166.642 175.814 183.758 187.762 239.376 213.285 	193.668 

Passivo Circ. 31.079 33.245 23.202 30.899 34.582 46.437 35.582 78.098 48.719 	39.994 
ILC 3,98 4,30 6,43 5,39 5,08 3,96 5,28 3,07 4,38 	4,84 

Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 13 -  índice  de liquidez corrente - Empresa B 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 	2005 
Ativo Circ. 79.103 74.610 85.287 113.872 131.772 141.431 161.163 162.248 173.822 	179.920 

Passivo Circ. 50.323 47.243 49.212 83.907 88.247 113.063 115.774 99.417 92.738 	73.831 
ILC 1,57 1,58 1,73 1,36 1,49 1,25 1,39 1,63 1,87 	2,44 

ante  : Sistema Economatica 

Tabela 14 -  índice  de liquidez corrente - Empresa C 
Antes da certifica 'do 

	
Após  a certifica ao 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ativo Circ. 952.289 88.998 102.314 131.022 145.746 156.781 145.929 151.993 177.387 177.548 

Passivo Circ. 47.575 40.687 40.658 57.382 51.879 50.091 40.494 55.154 63.656 55.491 
ILC 2,00 2,19 2,52 2,28 2,81 3,13 3,6 2,76 2,79 3,20 

Fonte Sistema Economatica 

Tabela 15 - Comparativo dos melhores ILC das empresas 
Empresa 	Ano/ ILC sem ISO 	Ano/ I LO com  ISO 

A 	98 / 6,34 	99 / 5,39 	00 / 5,08 	02 / 5,28  
97 / 1,58 	98 / 1.73 	04 / 1.87 	05 / 2,44  

C 	98/  2,52 	00 / 2,81 	02 / 3,60 	05 / 3,20  
Fonte: Sistema Econornatica 
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Para que se pudesse fazer uma melhor análise do 1LC das empresas A, B e C 

foi tirada a média dos anos que antecederam a implantação da ISO 14001 e 

posterior a ela. Conforme a tabela 12, a empresa A durante quatro anos antes da 

implantação da ISO 14001, teve como resultando um valor de 5,02 de ILC. Já nos 

seis anos  após o índice  de liquidez corrente foi de 4,43. Isto remete a analise de que 

a empresa A continua tendo um ativo circulante superior ao passivo circulante, deste 

modo resulta em um fator positivo, pois a empresa consegue cumprir suas 

obrigações em curto prazo. Este  índice  de liquidez corrente está acima do 

necessário, pois, a empresa com  índice  acima de 1 esta positiva. A empresa A por 

apresentar um  índice  muito alto pode utilizar esta margem para efetuar 

investimentos que maximizem a rentabilidade da empresa. 

Analisando a tabela 13 da empresa B, constata-se que a média do ILC foi de 

1,56 antes da  implantação  da ISO e posterior a ela nos seis últimos anos de 1,68. 0 

índice  de liquidez corrente da empresa B durante os dez anos pesquisados foram 

sempre positivo, a partir de 2002 até o ano de 2005, este  índice  teve um crescimento 

continuo e gradativo. 

0 indice de liquidez corrente da empresa C foi analisado na tabela 14 que 

demonstrou um valor de 2,36 nos cinco primeiros anos antes da implantação da ISO 

14001 e 3,10 nos cinco anos posteriores. A situação desta empresa no ILC é 

positiva, pois  após  a implantação da ISO houve um significativo aumento. Da mesma 

forma que a empresa A, esta empresa também pode investir o valor que excede ao 

índice 2 em investimentos que podem maximizar a rentabilidade da empresa. 

Para finalizar o estudo do  Índice  de Liquidez Corrente, a tabela 15 demonstra 

os melhores resultados das empresas, nota-se que a empresa A obteve os melhores 

resultado antes e após  a  implantação  da ISO 14001, estes  estão  sendo 

representado pelos indices em negrito. 

4.5.2 indice de Liquidez Seco (ILS) 

De acordo com os dados obtidos no Sistema Economática, apresenta-se o 

índice  de liquidez seco das empresas pesquisadas, nas tabelas 16, 17 e 18. 0 

mesmo é representado na equação (2): 
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ILS = Ativo Circulante - Estoques 
Passivo Circulante 

Tabela 16 -  índice  de liquidez seco - Empresa A 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ativo Circ. 123773 142825 149102 166642 175814 183758 187762 239376 213285 193668 
Estoque 41951 49301 42247 52854 53242 65283 78368 92564 97511 72686 

Passivo Circ. 31079 33245 23202 30899 34582 46437 35582 78098 48719 39994 
ILS 2,63 2,81 4.60 3,68 3,54 2,55 3,07 1,88 2,38 3,02 

Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 17  -índice  de liquidez seco - Empresa B 
Antes da  certificação Após  a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ativo Circ. 79103 74610 85287 113872 131772 141431 161163 162248 173.822 179.920 
Estoque 25585 27018 31021 44813 54578 58181 74585 79070 82887 77288 

Passivo Circ. 50.323 47243 49212 83907 88247 113063 115774 99417 92738 73831 
ILS 1,06 1,01 1.10 0,82 0,87 0,74 0.75 0.84 0,98 1.39 

Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 18 -  índice  de liquidez seco - Empresa C 
Antes da certificação 

	
A os a certifica 'So 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ativo Circ. 95289 88998 102314 131022 145746 156781 145929 151993 177.387 177.548 
Estoque 17503 21028 20720 27758 27383 47948 37171 35023 40852 52694 

Passivo Circ. 47.575 40687 40658 57382 51879 50079 40494 55154 63656 55491 
ILS 1,64 1,67 2,01 1,80 2,28 2,17 2,69 2,12 2.14 2,25 

Fonte:Siatema Economatica 

Tabela 19 - Comparativo dos  melhores ILS das empresas 
Empresa Ano/ ILS sem ISO Ano/ ILS com ISO 

A 98 / 4,60 99 / 3,68 00 / 3,54 05 / 3,02 
B 96 / 1,06 98 / 1,10 04 / 0,98 05 / 1,39 
C 1 96  11,80 00/  2,28 02 / 2.69 05 / 2,25 

Fonte: Sistema Econornatica 

O  índice  de liquidez seco, conforme IA apresentado, difere do indice de 

liquidez corrente no que tange à exclusão do item estoque no seu cálculo, pois o 

estoque representa um ativo de menor liquidez. A análise deste  índice  nas empresas 

A, B e C ocorrerá mediante a média dos indices (ILS) antes e após  a certificação. 

Na empresa A, este indice foi de 2,28 antes e 2,74 após a ISO 14001. Já na 

empresa B, o ILS foi de 0,99 e 0,93 respectivamente. 0 ILC da empresa C foi de 

1,88 e 1,85. Recomenda que o ILS seja igual ou maior que 1. Portanto as empresas 
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A e C se enquadram nesta classificação. Já a empresa B está abaixo deste padrão 

determinado pelo autor, resultando em certa dificuldade na  quitação  de suas 

obrigações em curto prazo. 

Coloca-se que quanto maior é a diferença entre o ILC e o ILS, maior sera a 

dependência de sua liquidez no que tange à realização do valor dos seus estoques. 

Dentro deste critério a  diferença  do ILC e ILS das empresas A, B e C epos a sua 

certificação é de 1,69 para empresa A, 0,75 para a empresa B e 1,25 para a 

empresa C. Observa-se que a empresa B tem a menor dependência do ativo 

estoque para a quitação de suas obrigações. A tabela 19 demonstra os melhores 

resultado do  Índice  de Liquidez Seco, neste  índice  a empresa A continuou a obter os 

melhores resultado entre as três empresas pesquisadas, obtendo os seguintes 

indices: 4,60em 98, 3,68 em 99, 3,54 em 00 e 3,02 em 05 sendo estes antes e 

posterior a implantação da ISO 14001, os mesmo estão em negrito. 

4.5.3  Índice  de Liquidez !mediate (ILI) 

Esse é o terceiro  índice  que representa uma medida de liquidez das 

empresas pesquisadas, na tentativa de sanar os efeitos dos dois anteriores, este 

índice será  demonstrado nas  tabelas 20, 21 e 22, e é calculado  pela  equação (3): 

ILI Disponibilidade + AplicaQbes 

Após a certificação 
2002 2003 2004 2005 

60727 88849 51.234 69,234 

35582 78098 48719 39994 
1,71 1,14 1,05 1,73 

Passivo Circulante 

Tabela 20 -  índice  de liquidez imediata - Empresa A 

Fonte :  Sistema Economatica 

Antes da certificação 
Ano 	1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Disponibilidade 
+ aplicações 	51795 56491 75699 79603 86664 81303 
Passivo Circ. 	31.079 33245 23202 30899 34582 46437 

ILI 	 1,67 1,70 3,26 2,58 2,51 1,75 
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Tabela 21 -  índice  de liquidez imediata - Empresa B 
Antes da certificação  Após  a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Disponibilidade 

+ aplicações 11560 5742 3507 12270 21218 6071 8742 8182 4763 3811 
Pass ivo Ciro. 50323 47243 49212 83907 88247 113063 115774 99417 92738 73831 

ILI 0,23 0,12 0,07 0,15 0,24 0,05 0,08 0,08 0,05 0,05 
Fonte : Sistema Economática 

Tabela 22  -índice  de liquidez imediata - Empresa  C 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Disponibilidade 

+ aplicações 34609 24144 28803 34172 32368 16155 17544 23840 36554 23550 
Passivo Circ. 47575 40687 40658 57382 51879 50091 40494 55454 63656 55491 

ILI 0,73 0,59 0,71 0,60 0,62 0,32 0,43 0,43 0,57 0,42 
Fonte : Sistema Economátioa 

Tabela 23 - Comparativo dos melhores ILI das empresas 
Empresa Ano/ ILI sem ISO Ana` ILI com ISO 

A 98 / 3,26 99 / 2,58 00 / 2,51 01 / 1,75 
B 96 / 0,23  99/ 0,15 00 / 0,24 03 / 0.08 
C 96 / 0,73 98 / 0,71 03 / 0,43 04 / 0,57 

Fonte: Sistema Economatica 

O  Índice  de Liquidez Imediata é o quociente menos utilizado, pois reflete a 

porcentagem de dividas de curto prazo que pode ser sanada de imediato. Uma 

empresa que esteja desfrutando dessa  situação,  não está sabendo aplicar seus 

recursos. Dentro desta perspectiva podemos analisar que as empresas pesquisadas 

estão  assim disponibilizando seus ILL A empresa A está com um ILI de 2,30 antes 

da certificação e após  passou para 1,65, esses são dados retirados da média. 

Realizando um comparativo do ILI da empresa A com que o autor descreveu, a 

empresa não está sabendo utilizar seus recursos de forma a maximizar a riqueza de 

seus  sócios.  Já a empresa C possui um  índice  razoavelmente baixo, o que 

caracteriza boa aplicação de seus recursos, seu  índice  de liquidez imediata é de 

0,65 antes e 0,44  após  a certificação, esse indices são a média. Já a empresa B 

possui um  índice  de 0,14 e 0,09  após  a certificação respectivamente. 0 indice de 

liquidez imediata, não tem muita representatividade para os analistas externos. 0 

resumo do  Índice  de Liquidez Imediata  está  sendo exposto na tabela 23, neste 

indice a empresa A continuou a permanecer com os melhores indices se 

comparados as outras duas empresas. A empresa A possui os seguintes indices: 
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3,26 em 98, 2,58 em 99 antes da implantação da ISO 14001. Já após a implantação 

da ISO 14001 os indices ficaram assim: 2,51 em 00, 1,75 em 01, estes indices estão 

em negrito. A análise dos indices de liquidez demonstrou que a empresa A foi a 

empresa que obteve os melhores indices entre as empresas pesquisadas. 

4.5.4 Capital de Giro Liquido (CGL) 

Silva (1993), destaca que a qualidade da liquidez, tomando como base o 

CGL, vai depender do ramo em que a empresa atua, assim esta pesquisa foi 

realizada no setor têxtil. Portanto o capital de giro liquido é a  proporção  de ativos 

transformáveis em dinheiro. 0 CGL está representado nas tabelas 24, 25 e 26. 

CGL = Ativo Circulante — Passivo Circulante 

Tabela 24- Capital de giro liquido - Empresa A 

Antes da certificação Após a certificação 
Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ativo circ. 123773 142825 149102 166642 175814 183758 187762 239376 213285 193668 
Passivo Ciro. 31079 33245 23202 30899 34582 46437 35582 78098 48719 39994 

CGL 92694 109580 125900 135743 141232 137321 152180 161278 164566 153674 
Evolução % -----------„ 18,22 14,89 7,81 4,04 -2,77 10.82 5,98 2.04 -6,62 

Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 25 - Capital  de giro liquido - Empresa B 

Antes da certificação Após a certificação 
Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ativo circ. 79103 74610 85287 113872 131772 141431 161163 162248 173822 179920 
Passivo Ciro. 50323 47243 49212 83907 88247 113063 115774 99417 92738 73831 

CGL 28780 27367 36075 29965 43525 28368 45389 62831 81084 106089 
Evolução % -----------,_ -4,91 31.82 -16,94 45,25 -34,82 60,00 38.43 29.05 30,84 

Fonte : Sistema Economatica 
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Tabela 26 -  Capital de giro liquido  -  Empresa C 
Antes da  certificação  Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ativo circ. 95289 88998 102314 131022 145746 156781 145929 151993 177387 177548 

Pas s ivo Circ. 47575 40687 40658 57382 51879 50091 40494 55454 63656 55491 
CGL 47714 48311 61656 73640 93867 106690 105435 96839 113731 122057 

Evolução % ---\.__ 1,25 27,62 19,44 27,47 13,66 -1,18 -8,15 17,44 7,32 

Fonte : Sistema Economatica 

0 capital de giro liquido mais expressivo da empresa A foi no ano de 1999 

com o CGL de R$ 135.743.000,00 antes da certificação, já  após  a certificação o CGL 

mais expressivo foi no ano de 2004, estes dados  estão  na tabela 24. Já na empresa 

B o CGL mais expressivo ficou no ano de 1998 e 2005, conforme tabela 25. na 

empresa C o CGL ficou mais expressivo no ano de 2000, um ano antes da 

certificação e no ultimo ano da pesquisa, 2005. A empresa que obteve maiores CGL 

durante o período  de dez anos foi à empresa A conforme a tabela 24, seguido pela 

empresa C. Baseado nas informações da tabelas 24, 25 e 26 pode-se dizer que as 

empresas apresentam bons recursos para financiar suas necessidades 

operacionais. 

4.6 indices de Rentabilidade 

Estes indicadores visam avaliar os resultados auferidos por uma organização 

em relação a determinados parâmetros, que melhor revelam sua rentabilidade. Tal 

parâmetro tem o lucro como o principal estimulo dos  empresários,  pois mede o êxito 

do empreendimento. Dentro desta perspectiva  serão  analisados a margem 

operacional, a margem liquida, o retorno sobre o patrimônio liquido e o retorno sobre 

o ativo total. 

Para análise desses indices serão utilizados o Balanço  Patrimonial e a 

Demonstração de Resultado do  Exercício  das empresas pesquisadas. As 

informações referentes foram obtidas no Sistema Economática e Bovespa 
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4.6.1 Margem Operacional (MO) 

Cabe lembrar que este indice mede a eficiência de uma empresa em produzir 

lucro por meio das vendas de sua principal atividade. A rentabilidade da margem 

operacional ignora quaisquer despesas financeiras e imposto de renda. E está 

sendo representada pela seguinte  equação  (5), e terá sua porcentagem 

demonstrada nas tabelas 27, 28 e 29 das respectivas empresas. 

MO = Lucro Operacional 
Vendas liquidas 

Tabela 27- Margem operacional  -  Empresa A 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 	2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro operac. 16625 12045 12440 18376 17685 	17696 22334 15492 16936 -7466 

Vendas Liquida 130727 131591 128256 14460 157047 	162684 191555 227402 252029 205223 

MO 0,1272 0,0915 0,097 0,1272 0,1126 	0,1088 0,1166 0,0681 0,0672 -0,0364 

MO% 12,72 9,15 9,70 12,72 11,26 	1  0,88 11,66 6,81 6,72 -3.64 
Fonte &ste rn a Economatica 

Tabela  28 -  Margem operacional - Empresa B 
Antes da  certificação Após  a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro operac. 2583 -2463 1716 11155 -4990 5598 25457 10564 13352 3726 

Vendas Liquida 108503 114963 123087 179381 193997 243314 283659 303575 319036 302147 
MO 0,0238 -0,0214 0,0139 0,0622 -0,0257 0,023 0,0897 0,0348 0,0419 0,0123 

MO% 2,38 -2,14 1,39 6,22 -2,57 2,30 8.97 3,48 4,19 1,23 
Fonte : Sistema Economatica 

Tabela  29 -  Margem operacional - Empresa C 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro operac. 24590 15234 11106 11439 15409 13550 -7433 -7636 17101 12113 

Vendas  Líquida  155089 144150 145339 211302 229403 260901 241239 280558 324496 335506 
MO 0,1586 0,1057 0,0764 0,0541 0,0672 0,0519 -0,0308 -0,0272 0,0527 0,0361 

MO% 15,86 10,57 7,64 5,41 6,72 5,19 -3,08 -2,72 5,27 3,61 
Fonte : Sistema Economatica 
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Tabela 30 - Comparativo dos melhores MO das empresas 

Empresa Anal MO % sem ISO Ano/ MO % com ISO 

A 96 / 12.72 99 / 12,72 00 / 11,26 02 / 11,66 

B 96 / 2.38 99 / 6,22 02 / 8.97 04 / 4.19 

C 96 / 15,86 97 / 10,57 01  /5.19 04 / 5 27 

Fonte: Sistema Econornatica 

A margem operacional demonstra o crescimento da empresa em conquistar 

maiores fatias no mercado ou simplesmente a manutenção da  participação  ja. 

existente. Analisando por este prisma, a empresa A teve uma margem operacional 

bem mais significativa antes da sua certificação não ocorrendo isto  após  a 

implantação  da ISO 14001. No ano de 2005 houve uma  retração  de (-) 3,64 de seu 

mercado sendo o oposto do que se imagina quando uma empresa é certificada pela 

ISO 14001, conforme tabela 27. 

Já no que se refere ã margem operacional da empresa B identifica-se que 

houve um significativo crescimento após a certificação pois a mesma passou de uma 

média de 1,96 para 2,93, conforme dados obtidos na tabela 28. 0 que demonstra 

uma ampliação de mercado. 

Baseado nas informações da tabela 29, a empresa C sofreu uma queda na 

sua representatividade no mercado onde nos quatros anos antes da certificação 

possuía  uma media de 9,24% fato este não ocorrendo com os cinco anos 

posteriores que apresentou uma media de 1,65%. Esta empresa teve uma queda de 

460% se comparado antes e após  a  implantação  do sistema de  gestão  ambiental. 

conforme dados obtidos na  tabela.  

A tabela 30  está  demonstrando os melhores indices de rentabilidade da 

Margem Operacional das três empresas pesquisadas, onde os indices de melhores 

representatividades  estão  ern negrito. Observando a tabela 30, percebe-se que a 

empresa A, obteve os melhores resultados epos a certificação da ISO 14001. E 

dividiu com a empresa C, os melhores indices de MO antes da certificação ,  ficando a 

empresa C em 96 com 15,86% de MO, e a empresa A obteve 12,72% de MO em 99. 
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4.6.2 Margem Liquida (ML) 

Em principio, vale ressaltar que quanto maior a margem liquida da empresa, 

melhor, pois este indicador mede o sucesso da empresa em  relação  ao lucro sobre 

as vendas. A mesma  estão  descritas nas tabelas 31, 32 e 33. 

ML --- Lucro Liquido 
Vendas Liquidas 

Tabela 31 - Margem liquida - Empresa A 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 WbiaD 2001 2002 	I  2003 	I  2004 2005 
Lucro liquido.  12822 8303 8518 16517 16048 16824 18876 15749 15704 -3257 

Vendas Liquida 130727 131591 128256 144460 157047 162684 191555 227402 252029 205223 

ML 0,0981 0,0631 0,0664 0,1143 0,1022 0.1034 0.0985 0,0693 0,0623 -0,0159 

ML% 9,81 6,31 6,64 11,43 10,22 10,34 9,85 6,93 6,23 -1.59 

Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 32 - Margem liquida - Empresa B 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro liquido. 1925 -739 1130 5682 -4682 4796 16115 10449 12467 3332 

Vendas Liquida 108503 114963 123087 179381 193997 243314 283659 303575 319036 302147 

ML 0,0177 -0,006 0,0092 0,0317 -0,024 0,0197 0,0568 0,0344 0,0391 0,011 
ML% 1,77 -0,64 _ 0,92 3,17 -2,41 1,97 5,68 3,44 __ 	3,91 1,10 

Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 33 -  Margem liquida - Empresa C 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro liquido. 18074 12067 12549 26440 15934 11859 -2399 21672 37663 28051 

Vendas Liquida 155089 144150 145339 211302 229403 260901 241239 280558 324496 335506 
ML 0,1165 0,0837 0,0863 0,1251 0,0695 0,0455 -0,0099 0,0772 0,1161 0,0836 

ML% 11,65 8,37 8,63 12,51 	._ 6,95 4,55 -0,99 7,72 11,61 8,36 
Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 34 - Comparativo dos melhores ML das empresas 

Empresa Ano/ ML % sem ISO Ano/ ML % com ISO 

A 96 / 9,81 99 / 11,43 00 / 12,22 01 / 10,34 

B 96 / 1.77  99/  3.17 02 / 5.68 04 / 3,91 

C 96 / 11,65 99 / 12,51 04 / 11,61, 05 / 8,36 
Fonte: Sistema Economatica 
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A Margem Liquida, é a porcentagem de cada unidade monetária de venda 

que representou, depois das deduções de todas as despesas, inclusive o imposto de 

renda. 

0 sucesso da empresa é representado pela lucratividade sobre as vendas. 

Nas tabelas acima se percebe que dentre as três empresas pesquisadas a empresa 

C foi a que apresentou a maior ML tendo como  índice 8,63% não ocorrendo isto com 

as demais. A empresa A obteve uma ML de (-)1,59 e a empresa B com uma ML de 

1,10. Analisando esta conjuntura econômica as duas empresas no ano de 2005 não 

eram uma boa opção de compra de ações, conforme dados das tabelas 31. 32 e 33 .  

Conforme já explicado o significado da Margem Liquida para a empresa, a 

tabela 34 esta demonstrando os quatros melhores indices de ML antes e epos a 

certificação da ISO 14001 percebe-se nesta tabela que a empresa C, teve os  três 

melhores ML dos quatros apresentados, estes indices  estão  representados em 

negrito. A empresa C obteve os seguintes indices: 11,65, 12,51 e 11,61% sendo 

estes em 96, 99 e 04 respectivamente. Já a empresa A, obteve o indice de 10,54% 

em 01,  após  a certificação. 

4.6.3 Retorno sobre o Patrimônio Liquido (ROE) 

A obtenção deste  índice  consiste em valores  alcançados  pela Demonstração 

do Resultado do  Exercício e Balanço  Patrimonial, os quais foram  extraídos  do 

sistema Economatica, e estão  sendo representados nas tabelas 35, 36 e 37. Sao 

obtidos através da seguinte equação (7): 

ROE = Lucro Liquido x 100 
Patrimônio Liquido 

Tabela 35 - Retorno sobre o patrimônio  liquido - Empresa A 
Antes da certificação  Após  a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro liquido. 12822 8303 8518 16517 16048 16824 18876 15749 15704 -3257 

Patritnãrto Liq. 141509 150201 158300 170026 184481 198400 214268 228422 239882 239560 
ROE % 9,06 5,53 5,38 9,71 8,70 8,48 8,81 6,89 6,55 -1,36 

Fonte : Sistema Economatica 
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Tabela 36 - Retorno sobre o patrimônio liquido - Empresa B 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro liquido. 1925 -739 1130 5682 -4682 4796 16115 10449 12467 3332 

Patrimônio Liq. 88627 87501 87828 82197 75352 79248 90632 98498 108539 112775 
ROE % 2,17 -0,84 1,29 6,91 -6,21 6,05 17,78 10.61 11.49 2.95 

Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 37  - Retorno sobre o patrimônio liquido - Empresa C 
Antes da certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro liquido. 18074 12067 12549 26440 15934 11859 -2399 21672 37663 28051 

Patrimônio Liq. 108466 11733 114963 117602 136203 142436 137156 152452 175390 190255 
ROE % 16,66 10,79 10,91 22,5 11,70 8,32 -1.75 14,21 21,47 14,74 

Fonte :  Sistema  Economatica 

Tabela 38 -  Comparativo  dos melhores ROE das empresas 

Empresa  Ano!  ROE % sem ISO Ano/ ROE % com ISO 

A 96 / 9,06 99 / 9,71 00 / 8.70 02 / 8.81 

B 96 / 2,17 99 / 6,91 02 / 17.78 04 / 11.49 
C 96 / 16,66 07 / 22,50 04 / 21,47 05 / 14,74 

Fonte: Sistema Economatica 

Este  índice  mensura o retorno dos recursos que são aplicados por seus 

proprietaries, ou seja, para cada real investido  na empresa  através  de recursos 

próprios,  ao final do  exercício  mede-se o quanto ele gerou de lucro para o investidor. 

A implantação da ISO 14001 não significa necessariamente um aumento dos 

lucros para cada acionista. Isto pode ser visto nas tabelas 35, 36 e 37. pois a média 

da empresa A antes e depois da certificação foi de 7,42% e passou para 6,34% 

respectivamente, tendo seu melhor ROE no ano de 1999 um ano antes da 

certificação. Já a empresa B dentre as outras foi a  única  que apresentou um 

acréscimo após a certificação, passando de 2,38% para 7,11%, tendo no ano de 

2002 o seu melhor retorno, 17,78% de ROE. Isto resulta num bom desempenho e 

um bom retorno para os acionistas. Por fim a empresa C, continua tendo uma 

rentabilidade significativa e superior as outras duas empresas mas sua média que 

estava em 14,51% antes da certificação passou para 11,40%  após  a implantação da 

ISO 14001, conforme dados das tabelas 35, 36 e 37. 

Para resumir os melhores resultados obtido no Retorno sobre Patrimônio 

Liquido foi apresentado a tabela 38, que demonstra em negrito os melhores 

resultados da rentabilidade deste  índice,  de cada empresa, antes e após a 

certificação da ISO 14000. Pode-se observar que nesta tabela a empresa C teve os 
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melhores indices de rentabilidade antes e após a ISO 14000. Proporcionando para 

seus acionistas os melhores ROE. Em 99 sendo este de 22,50% antes e de 21,47% 

após a certificação da ISO 14001 o que é um bom resultado, dando uma 

rentabilidade bem acima da inflação. 

4.6.4 Retorno sobre o Ativo Total (ROA) 

Coloca-se que esta medida mostra o retorno produzido pelo total das 

aplicações que são realizadas pela empresa em seus ativos. É calculada conforme a 

expressão descrita a seguir. Os valores obtidos estão expresso nas tabelas 39, 40 e 

41. 

ROA = Lucro Liquido 
Ativo Total 

Tabela 39 - Retorno sobre o ativo total - Empresa B 
Antes da certificação 

	
Após  a  certificação 

Ano 1996 1997  1 998  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro liquido. 1925 39 1130 5682 -4682 4796 16115 10449 12467 3332 

Ativo Total 152526 146328 156792 189864 213358 223255 249752 252183 259961 254732 
ROA % 1,26 -0,50 0,72 2,99 -2,19 2,14 6,45 4,14 4,79 1,31 

Fonte : Sistema Economatica 

Tabela 40 - Retorno sobre o ativo total - Empresa C 
Antes da certificação 

	
Após  a  certifica ção  

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Lucro liquido. 18074 12067 12549 26440 15934 11859 -2399 21672 37663 28051 

Ativo Total 161204 152685 169161 207747 229020 251915 259088 267943 303598 317356 
ROA % 11,21 7,90 7,41 12,73 6,96 4,70 -0,92 8,08 12,40 8,84 

onte :  Sistema Economatica 

Tabela  41 -  Retorno sobre o ativo total - Empresa A 
Antes da  certificação Após a certificação 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 	I  2004 2005 
Lucro liquido. 12822 8303 8518 16517 16048 16824 18876 15749 15704 -3257 

Ativo Total 190560 200784 201020 222470 235804 259206 264921 317737 30011 1  286653 
ROA % 6,73 4,13 4,24 7,42 6,81 6,49 7,12 4,96 5,23 -1,14 

Fonte : Sistema Economatica 
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Tabela 42 - Comparativo dos melhores ROA das empresas 

Empresa Ano/ ROA % sem ISO Ano/ ROA % com ISO 

A 96 / 6,73 99 / 7.42  00 /  6.81 02 / 7.12 

B 96  /1,26 99 / 2,99 02 / 6,45 04 / 4,79 

C 96 / 11,21 07 / 12,73 03 / 8,08 04 / 12,40 
Fonte: Sistema Economatica 

A taxa de retorno sobre o ativo total deve ser a maior possível, pois ela indica 

o retorno sobre o risco que o investidor teve. Analisando desta forma, percebe-se, 

nas tabelas 39, 40 e 41, que o maior ROA obtido foi pela empresa C que apresentou 

no ano de 2005 um ROA de 8,84%. Isto significa que cada real investido obteve um 

retorno de 8,84%. Já para os investidores da empresa  Ao  seu ROA foi de (-)1,14% 

no ano de 2005. Esse indicador e um fator que pode implicar também na captação 

de investidores. A empresa B sofreu uma queda no seu ROA onde o investidor no 

ano de 2004 teve um ROA de 4,79% passando em 2005 para 1,31% sobre o 

investimento aplicado, isto que dizer uma redução de 72,65% de um ano para outro. 

Na tabela 42 tem-se um resumo dos melhores Retornos sobre o Ativo Total 

de cada empresa antes e após  a certificação da ISO 14001. Pode-se perceber que a 

empresa C foi a que mais se destacou entre as três empresa. Onde a mesma obteve 

os seguintes indices: 11,21 e 12,73% em 96 e 99, sendo estes antes da ISO 14001, 

após a ISO os indices ficaram assim distribuído: 8,08 e 12,40% em 03 e 04 

respectivamente. Estes indices se encontram em negrito na tabela para se 

destacarem entres os outros. De acordo com a tabela 42, pode-se sugerir que os 

dados apresentados, a empresa C foi a que mais gerou resultados positivos para 

seus acionistas, baseado no ativo total. 

4.7 Analise Horizontal (AH) 

Esta analise utiliza os  balanços  patrimoniais e as demonstrações de 

resultados financeiras para permitir que se tire  conclusão  sobre a evolução da 

empresa em intervalos seqüenciais de tempo. A análise horizontal foi realizada nos 

cinco últimos anos de cada empresa e estão  representados pela tabela 43, 44 e 45. 
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Tabela 43 - Análise  horizontal - Empresa A 
Ano 2001 AH 2002 AH 2003 AH 2004 AH 2005 AH 

Capital de giro 183758 100 187762 102,18 239376 130,27 213285 116,07 193668 105,39 
Ativo Total  259206 100 264921 102,20 317737 122,58 300111 115,78 286653 110,59 

Receita op. Liq. 162684 100 191555 117,75 227402 139,78 252029 154,92 205223 126,15 
Lucro liquido. 16824 100 18876 112,20 15749 93,61 15704 93,34 - 3257 -19,36 

Fonte: Sistema Economática 

Ao realizar a analise horizontal da empresa A, conclui-se que a empresa em 

seu capital de giro não teve grandes modificações se retiramos dessa análise o ano 

de 2003 onde o índice  de crescimento foi de 30,27% maior que o ano base, já os 

anos restantes oscilaram entre 2 a 16%. 0 ativo total também teve seu pico mais 

considerável em 2003 com o índice  de crescimento de 22,58%. Já a receita 

operacional liquida teve a partir do ano de referência um indice de crescimento 

continuo tendo seu maior  índice  de crescimento em 2004 com 54,92% em relação 

ao ano base. Em  relação  ao lucro liquido esse teve um decréscimo de 6,66% em 

2003 e 2004, mais o seu pior resultado foi no ano de 2005 com uma evolução 

negativa de 19,36%. 

Tabela  44 - Analise horizontal - Empresa B 
Ano 2001 AH 2002 AH 2003 AH 2004 AH 2005 AH 

Capital de giro 141431 100 161163 113,95 162248 114,72 173822 122,90 179920 127,21 
Ativo Total 223255 100 249752 111,87 252183 112,96 259661 116,31 254732 114,10 

Receita op. Liq. 243314 100 283659 116,58 303575 124,77 319036 131,12 302147 124,18 
Lucro liquido. 4796 100 16115 336,01 10449 217,87 12467 259,95 3332 69.47 

Fonte:  Sistema  Economatica 

Uma rápida análise baseada exclusivamente nesses valores indica que o 

desempenho da empresa B, no seu capital de giro foi crescente ano  após  anos em 

relação ao ano base tendo uma  variação  de 13,95% a 27,21%, o que indica um bom 

desempenho. 0 ativo total também foi crescente sem nenhuma grande variação, 

obtendo um  índice  de 12,96% em 2003 e 16,31% em 2004, sendo este os dois anos 

de maior crescimento em  relação  ao ano base (2001). JA o lucro liquido, esse sim 

obteve um  índice  de crescimento muito grande sendo de 236,01% em 2002, 

117,87% em 2003 e 159,95% em 2004 tendo como base o ano de 2001. Esses 

resultados mostram o quanto à empresa teve de acréscimo em seu lucro nesses 

períodos.  Já no ano de 2005, o lucro liquido ficou 30,53% abaixo do ano base (2001) 
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o que pode representar uma queda significativa se comparados com os anos 

anteriores. 

Tabela 45 - Analise horizontal - Empresa C 
Ano 2001 AH 2002 AH 2003 AH 2004 AH 2005 AH 

Capital de giro 156781 100 145929 93,08 151993 96,95 — 177387 113,14 177548 113,25 
Ativo Total 251915 100 259088 102,85 267943 106,36 303598 120,52 317356 125,98 

Receita op. Liq. 260901 100 241239 92,46 280558 107,53 324496 124,38 335506 128.60 
Lucro liquido. 18859 100 -2399 -12,72 21672 114,92 — 37663 199,71 28051 148,74 

Fonte: Sistema Economatica 

Cada um desses indices obtidos através da  análise  horizontal na tabela 45. 

fornece a idéia de sua  própria evolução  ao longo do  período.  Dentro desta 

perspectiva temos que o capital de giro no ano de 2002 e 2003 ficou 6,92% abaixo 

do ano base (2001), recuperando-se nos anos seguintes com um indice em torno de 

13,25%. 0 ativo total teve um crescimento continuo que foi de 2,85% em 2001 a 

25,98% em 2005. Já a receita operacional liquida teve seu crescimento a partir do 

ano de 2003, obtendo seu maior indice de crescimento em 2005 sendo este de 

28,60% em relação ao ano base (2001). No que se refere ao lucro liquido obtido, a 

empresa C teve seu maior destaque no ano de 2004 com um  índice  de crescimento 

na ordem de 99,71% maior que o ano base (2001), ou seja, dobrou seu lucro em 

três anos. No ano seguinte não teve o mesmo desempenho ficando com um indice 

de crescimento em torno de 48,74%, o que não deixa de ser um bom resultado. 

4.8  Índice  de  Correlação  

Neste  tópico será apresentada a correlação dos indices pesquisados em 

relação a ISO 14001. 0 procedimento realizado foi com auxilio do Software Statist/ca 

6.0, Conforme apresentado no item 2.6.5.6 do capitulo 2, será usado como 

parâmetro de análise a figura 5, e os seguintes aspectos: os números que estiverem 

em cor preto, são sem sign ificância  estatística.  Neste caso, não pode afirmar que as 

variáveis são correlacionadas, não será rejeitada a  hipótese  Ho. Já os números que 

se apresentarem em cor vermelha possuem com significância  estatística.  Pode-se 

afirmar que as variáveis são correlacionadas entre si, rejeitando assim a  hipótese  Ho. 
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Para essa análise do  índice  de correlação foi utilizado um  período  de dez 

anos e os p = 5% e p = 10%. A empresa A e B obtive sua certi ficação no de 2000, já 

a empresa C teve sua certificação homologada em 2001. Esse dado serve para se 

ter uma analogia de quanto tempo cada empresa esta certificada pela ISO 14001. 

Os outros  parâmetros  que foram utilizados nessa análise são: o indice de liquidez 

corrente (ILC); o índice de liquidez seco (1LS); o indice de liquidez imediata (ILI). Já 

os indices de rentabilidade foram distribuídos da seguinte forma: margem 

operacional (MO); margem liquida (ML); retorno sobre o patrimônio liquido (ROE) e o 

retorno sobre o ativo total (ROA). 

	 valor de r 	  

-0- -0- 	 -0- 
SENTIDO: negativa negativa negativa 	ausência 	positiva 	positiva 	positiva 
FORÇA: forte 	moderada fraca 	 fraca 	moderada forte 

Figura 5: Sentido e força da correlaçao em função do valor de r 
Fonte: Barbetta (2001, p. 276) 

Correlations (Dados correlação Empresa A p = 5%) 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=10 (Casewise deletion of missing data) 

N ILc 	!Ls 

1,00 	3,95 

iu mo %NIL% 
1 

ROE % ROA % ISO 

1LC  0,83 0,11 0,01 -0,08 -0,03 -0,32 

ILS 0,95 1,00 0,96 0,19 0,09 -0,03 0,01 -0,46 

ILI 0,83 0,96 1,00 0,30 0,22 

0,96 

0,09 	! 	0,11 -0,50 

MO % 

ML % 

ROE % 

0,11 0,19 0,30 1,00 0,95 	0,95 -0,40 

0,01 

-0,08 

0,09 0,22 0,96 1,00 	0,99 0,98 -0,21 

-0,03 0,09 0,95 0,99 

0,98 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

-0,17 

-0,15 ROA % 1 -0,03 

-0,321-0,46 

0,01 0,11 0,95 

ISO -0,50 -0,40 	-0,21 	-0,17 -0,15 	1,00 

Quadro 3:  Índice  de correlação da empresa A p=5% 
Fonte: Software Statist  ica 6.0 

0 quadro 3 esta representando a empresa A, este verifica a correlação da 

ISO 14001 com as demais variáveis com  nível  de significãncia de p = 5%. Para 
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confirmar a hipótese de correlação, buscou-se a correlação entre duas variáveis, 

rejeita Ho, ou seja, que as variáveis são não correlacionada e aceita a hipótese de 

que as variáveis são correlacionadas Hi, os números que obtiverem a cor vermelha, 

são os números que possuem correlação com uma ou mais variáveis. Neste estudo, 

busca-se veri fi car a correlação da ISO com as outras variáveis, conforme o Software 

Statist/ca 6.0. 

Utilizando o nível  de significancia de p= 5%, pode-se constatar que não houve 

correlação entre ISO e as demais Variáveis. 0 quadro 6 mostra e uma correlação 

entre variáveis não sendo a ISO uma variável de correlação. 0 quadro 3 mostra que 

houve correlação entre as variáveis, entre essas correlações nenhuma variável se 

correlacionou com a variável ISO 14001. A correlação se deu entre todos os indices 

de rentabilidade, o índice  de correlação varia de 0.95 a 1,00, sendo este positivo 

forte. 

Correlations (Dados correlação Empresa A p = 10%) 

Marked correlations are significant at p < ,10000 

N=10 (Casewise deletion of missing data) 

1 LC 1LS ILI MO % ML %110E % ROA % ISO II  

ILC 	1,00 0,95 0,83 0,11 0,01 -0,08 -0,03 -0,32 

ILS 	0,95 1,00 10,96 0,19 	1  0,09 -0,03 	0,01 1-0,46 

ILI 	0,83 0,96 1,00 0,30 0,22 0,09 0,11 -76i-0 1  

MO % 	0,11 0,19 0,30 1,00 0,96 0,95 	0,95 -0,40 

ML % 10,01 10,09 0,22 0,96 1,00 0,99 0,98 -0,21 

ROE % -0,08 -0,03 0,09 0,95 0,99 1,00 1,00 -0,17 

ROA % -0,03 0,01 0,11 0,95 0,98 1,00 1,00 -0,15 

ISO 	-0,32 -0,46 -0,50 -0,40 -0,21 -0,17 E--0,15 1,00 

QuadrO 4:  Índice  de correlação da empresa A p=10% 
Fonte: Software Statistica 6.0 

O  quadro 4 continua a representar a empresa A, agora com o valor do  nível  

de significãncia igual a 10%. Para tal foi realizado uma nova matriz de correlação, e 

observa-se que nesta nova matriz não houve nenhuma correlação entre a ISO e as 

outras variáveis e nenhuma outra alteração em relação a matriz anterior. Isto sugere 

que para se ter uma  possível correlação dos indices seria necessário trabalhar com 
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um  nível  de significáncia superior a 10%. Conforme Barbetta (2001), o nível  de 

significância de 5% é a probabilidade de erro aceitável universalmente, acima deste 

a margem de erro é muito alta, podendo não ser significativo o resultado. 

Correlations (Dados correlação Empresa B p = 5%) 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=10 (Casewise deletion of missing data) 

ILC 

1,00 

ILS 

0,90 

ILI MO % ML % ROE % ROA % ISO 

ILC 

ILS 

-0,33 -0,21 -0,11 -0,12 -0,08 

-0,35 

0,18  

0,90 1,00 -0,10 -0,33 	-0,38 -0,18 

ILI -0,33 -0 ,1 0 1,00 -0,36 -0,51 	-0,58 -0,56 

0,92 

-0,36 

0,14 MO % -0,21 -0,39 -0,36 1,00 0,95 0,91 

ML % -0,11 -0,33 -0,51 0,95 1,00 0,98 0,99 0,22 

ROE % -0,12 -0,38 -0,58 0,91 0,98 1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,35 

0,33 ROA % -0,08 

[0,18 

-0,35 

-0,18 

-0,56 

-0,36 

0,92 	0,99 

ISO  0,14 	0,22 	0,35 	0,33 1,00 

Quadro 5:  índice  de correlação da empresa B p=5% 
Fonte: Software Statistica 6.0 

0 quadro 5 esta representando a empresa B, foi realizado a verificação do 

indice de correlação da ISO 14001, com as demais variáveis com um  nível  de 

significância de p = 5%. Com essa margem de erro pode-se observar que, assim 

como a empresa A, não houve qualquer correlação entre ISO e as demais variáveis. 

Para as demais correlações o quadro 5 mostra que houve uma forte correlação entre 

outras variáveis, esta correlação se deu entre todos os indices de rentabilidade. 

onde o indice de correlação varia de 0,91 a 1,00 e entre os indices de liquidez 

corrente e seco tendo como indice de correlação 0,90 sendo positiva forte. 
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Correlations (Dados correlação Empresa B p = 10%) 

Marked correlations are significant at p < ,10000 

N=10 (Casewise deletion of missing data) 

ILC ILS ILI MO % ML % ROE % ROA % ISO 

ILC 1,00 0,90 -0,33 -0,21 -0,11 -0,12 -0,08 

-0,35 

0,18 

ILS 0,90 	1,00 -0,10 

1,00 

-0,39 -0,33 -0,38 -0,18 

ILI -0,331-0,10 

.1T1, -  

-0,36 -0,51 -0,58 -0,56 -0,36 

MO % -0,21 -0,36 1,00 0,95 0,91 0,92 0,14 

ML % -0,11 -0,33 -0,51 	0,95 1,00 0,98 0,99 0,22 

ROE -0,12 -0,38 -0,58 	0,91 	0,98 	1,00 1,00 	0,35 

ROA % -0,08 -0,35 -0,56 

-0,36 

0,92 0,99 	1,00 1,00 0,33 

ISO 	10,18 -0,18 0,14 0,22 	0,35 0,33 1,00 

Quadro 6:  índice  de correlaoâo da empresa B p=10% 
Foote: Software Statist/ca 6.0 

0 quadro 6 representa o nível  de significância de 10% para empresa B. Com  

este  índice não houve mudanças na correlação entre ISO 14001 e as outras 

variáveis. A  única mudança  ocorrida com p = 10% foi entre as variáveis ILI em 

relação ao ROE e ao ROA, tendo esses obtidos os seguintes indices de correlação 

-0,58 e -0,56, respectivamente. Tais relações são consideradas como sendo 

negativa moderada. 
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Correlations (Dados correlação Empresa C p = 5%) 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=10 (Casewise deletion of missing data) 

ILC ILS ILI MO % ML % ROE % ROA % ISO 

0,78 1LC 1,00 0,96 -0,76 -0,77 -0,79 -0,61 -0,72 

ILS 0,96 1,00 -0,58 -0,78 	17-1:78 -0,61 -0,72 0,66 

IL! -0,76 -0,58 1,00 0,70 0,59 0,38 	0,49 -0,84 

-0,71 MO % -0,77 -0,78 0,70 1,00 0,59 0,38 0,51 

ML % -0,79 -0,78 0,59 	0,59 1,00 	0,95 	0,99 	-0,45 

ROE % -0,61 -0,61 0,38 0,38 0,95 1,00 0,98 -0,24 

ROA % 

ISO 

-0,72 -0,72 0,49 0,51 	0,99 0,98 1,00 	-0,34 

0,78 0,66 -0,84 	-0,71 -0,45 -0,24 -0,34 1,00 

Quadro 7:1ndice de correlação da empresa C p=5% 
Fonte: Software Statistica 6.0 

A empresa C está sendo representada no quadro 7. Este representa a matriz 

de correlação calculada com o nível  de significãncia de 5%. Conforme já 

apresentado no quadro 3, será descartada a hipótese Ho para as variáveis que são 

não correlacionadas e aceito a Hi para as variáveis correlacionadas, tendo a cor 

vermelha como cor dos indices correlacionados entre si. 

Nesta empresa a correlação da ISO 14001 com os demais indices foi muito 

significante diferente das outras duas empresas pesquisadas (A e B). Conforme 

quadro 7 a empresa C teve a variável ISO relacionada com as variáveis: o indice de 

liquidez corrente, o indice de liquidez seco, o índice  de liquidez imediata e com o 

indice de rentabilidade da margem operacional. 

Os indices de correlação estão assim  distribuídos:  ISO em relação ao ILC 

0,78 positiva moderada, ISO em relação ao ILS 0,68 positiva fraca, ISO em relação 

ao ILI -0,84 negativa forte, ISO em relação á MO -0,71 negativa moderada. A análise 

realizada com o Software Statist/ca 6.0 sugere que a variável ISO 14001 está muito 

presente nesta empresa, demonstrando que para a empresa C a ISO trouxe 

algumas alterações nas demonstrações financeiras analisadas. 

Percebe-se que, dentro dessa análise, todas as variáveis  possuíram  uma 

correlação muito grande umas com as outras, como por exemplo o indice de liquidez 

corrente que teve sete correlações. 
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Correlations (Dados correlação Empresa C p = 10%) 

Marked correlations are significant at p < ,10000 

N=10 (Casewise deletion of missing data) 

MO %1ML % ROE % ROA% ISO 

	

-0,77 -0,79 -0,61 	-0,72 0,78 

	

-0,78 -0,78 -0,61 	-0,72 0,66 

0,70 0,59 ri,38 0,49 -0,84 

	

1,00 0,59 0,38 	0,51 -0,71 

	

0,59 1,00 0,95 	0,99 -0,46 

	

0,38 0,95 1,00 	0,98 -0,24 

	

0,61 0,99 0,98 	1,00 -0,34 

-0,71 1-0,45 -0,24 -0,34  1,00 

Quadro 8: (mice de correlação da empresa C p=10% 
Fonte: Software Statistica 6.0 

Por  último,  tem-se o indice de correlação realizado com p = 10% para a 

empresa C, representado pelo quadro 8. A partir de um comparativo entre as figuras 

7 e 8 percebe-se que a variável mais importante do estudo a ISO 14001 não se 

alterou, isso quer dizer que para a variável ISO ter novas correlações o p deve ser 

maior que 10%, o que não é nada confiável pois a margem de erro seria muito 

distante daquela aceita universalmente. Já, ao se comparar os indices de correlação 

das outras variáveis, observa-se que houve um aumento de dez novas correlações. 

PLC  ILS ILI 

ILC 1,00 

0,96 

0,96 -0,76 

ILS 1,00 -0,58 

ILI -0,76 -0,58 1,00 

MO % -0,77 -0,78 0,70 

ML % -0,79 -0,78 0,59 

ROE % -0,61 -0,61 	0,38 

ROA% 

ISO 

-0,72 -0,7210,49 

0,78 0,66 -0,84 



117 

5 CONCLUSÕES 

Muitas discussões e mitos já se formaram em torno da norma ISO 14000. 

Ainda hoje há especulações sobre os riscos de virem a se constituir em barreiras 

protecionistas de mercados, o que teria um efeito nocivo na economia mundial. 

Contudo, as evoluções das normas ISO 14000 têm demonstrado 

constituírem-se  em uma poderosa ferramenta de estímulos A busca do 

desenvolvimento sustentável e, a cada dia, mais e mais empresas descobrem na 

certificação ambiental uma grande estratégia administrativa e, ao mesmo tempo uma 

condicionante As suas capacidades de  exportação. 

Uma vez que muitas empresas ainda agem de maneira reativa e não preventiva 

As questões relacionadas A preservação do meio ambiente, cabe A sociedade 

continuar e intensificar seu senso e comportamento critico através das exigências 

por  ações ambientalmente corretas por parte das organizações industriais. 

Utilizando-se, para isso, dentre outras ferramentas, do seu poder de compra e 

barganha, até que a questão da  gestão  ambiental  sustentável  deixe de ser apenas 

um requisito para a competitividade empresarial, para se tornar intrínseca A 

organização. Dentro desta perspectiva a pesquisa realizada, verificou que a ISO 

14001 pode trazer benefícios As empresas na area financeira. Tendo como  questão 

problema deste trabalho a seguinte pergunta: "De que forma a ISO 14001 influência 

nos resultados financeiros obtidos"? 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho foi o de Identificar as influências 

da adequação A ISO 14001 nos resultados financeiros nas empresas do setor têxtil 

de Santa Catarina, sendo este realizado nas  únicas  três empresas têxteis do estado 

de Santa Catarina que são homologadas na norma ISO 14001, conforme  informação 

do INMETRO e da Revista Meio Ambiente. Buscando responder o questionamento 

deste trabalho segue os três objetivos específicos, que foram pré-definidos: 

apresentar as empresas do setor têxtil de Santa Catarina que possuem A ISO 14001 

nos últimos cinco anos; correlacionar os resultados financeiros das empresas 

pesquisadas, antes e após a adequação da ISO 14001, por intermédio dos indices 

de liquidez e de rentabilidade e por último demonstrar a matriz do índice de 

correlação das empresas pesquisadas com base na ISO 14001, A luz de indices 
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financeiros. A seguir são apresentadas as conclusões acerca de cada objetivo 

especifico 

a — Objetivo especifico 1 

Com intuito de cumprir o objetivo relacionado a apresentar as empresas do 

setor têxtil de Santa Catarina que possuem a ISO 14001 nos últimos cinco anos, foi 

feito um levantamento através do INMETRO e da Revista Meio Ambiente para se 

conhecer as  características  de cada empresa, estando este explorado nos itens que 

vão do 4.1 ao 4.2.4 deste trabalho. É de fundamental importância a caracterização 

de tais itens pois os mesmos são as fontes básicas para a pesquisa. Neste objetivo 

especifico foi dada a maior ênfase na não identificação da empresas, já que neste 

trabalho trata dos indices financeiros. Por ser um  tópico  muito delicado para 

qualquer empresa foi considerado esta opção, a não identificação. Mesmo não 

identificando as empresas os itens 4.1 ao 4.24 deu uma rápida idéia de como cada 

empresa  está  no estado de Santa Catarina. Dentro desse aspecto ,  este objetivo 

especifico foi concretizado. Apresentar as empresas do setor têxtil de Santa Catarina 

que possuem à ISO 14001 nos últimos cinco anos 

b — Objetivo especifico 2 

Atendendo ao segundo objetivo, que diz respeito a correlacionar os resultados 

financeiros das empresas pesquisadas, antes e após a adequação da ISO 14001. 

por intermédio dos indices de liquidez e de rentabilidade. Cabe ressaltar que o 

escopo do estudo foi conhecer até que ponto a ISO 14001 trouxe alterações quanto 

aos impactos na gestão financeira para as indústrias têxteis do Estado de Santa 

Catarina. 

Para tal, foi feito uma abordagem em cima de alguns indices de liquidez e 

rentabilidade, num período de dez anos (1996 a 2005). Os indices de liquidez são: 

Índice  de Liquidez Corrente (ILC),  Índice  de Liquidez Seco (ILS),  Índice  de Liquidez 

Imediata (ILI) e Capital de Giro Liquido (CGL); já os de rentabilidade são: Margem 

Operacional (MO), Margem Liquida (ML), Retorno sobre o Patrimônio Liquido (ROE) 

e por último o Retorno sobre o Ativo Total (ROA). Dentro dessa análise, pode-se 

verificar e sugerir que alguns indices sofreram alterações devido à certificação da 

ISO 140001, pois tais justificativas são interpretações baseadas nas análises dos 

dados coletados, no sistema economatica e na Bovespa. 
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Não se pode afirmar que tais  mudanças  nos indices são 100% correlacionadas 

com a ISO, pois conforme conversa via telefone com os gestores das empresas, 

eles afirmam que as empresas nunca fizeram um estudo para verificar de quanto é a 

influencia da ISO nas operações financeiras da empresa, ou seja, até hoje não 

ocorreu nenhuma mensuração. 0 que foi informado é que as empresas sabem das 

vantagens e contribuições que o sistema de  gestão  ambiental traz. Outro ponto 

repassado pelos gestores é que a indústria têxtil tem muitas oscilações, porém, não 

são necessariamente devido ao sistema de  gestão  ambientai. 

Existem fatores externos que influenciam muito o setor como, por exemplo, o 

clima, os fenômenos naturais, o mercado entre outros. Dentro do objetivo C, além 

dos cálculos dos indices de liquidez e rentabilidade foi exposta à  política  de gestão 

ambiental de cada empresa e seus investimentos no meio ambiente. Não serão 

expostas as informações sobre investimento no meio ambiente da empresa A, pelo 

simples fato de que a mesma não informou e não disponibilizou esses dados em 

qualquer fonte de comunicação 

0 investimento mais significativo da empresa B foi na ordem de R$ 37000,00 

(trezentos e setenta mil reais) no ano de 2004 sendo correspondente a 0,12% da 

folha bruta o que é um valor muito  irrisório  para a preservação do meio ambiente. Na 

empresa C, o investimento mais significativo foi na ordem de R$ 1.989.000,00 (Um 

milhão e novecentos e oitenta e nove mil reais) no ano de 2002 sendo 

correspondente a 0,68% do faturamento bruto, este percentual foi o mais alto já  

realizado pela empresa, esse investimento foi realizado no primeiro ano  após  sua 

certificação a ISO 14001. Comparando, os investimentos das duas empresas B e C, 

nota-se que o investimento da B e 53,76 vezes menor do que o da empresa C. 

É importante ressaltar que a empresa C está destinando um valor muito 

pequeno se comparado ao seu faturamento, pois 0,68% para a preservação e 

conservação do meio ambiente é muito pouco se confrontar a magnitude de sua 

importância para o planeta. 

Com a análise horizontal de algumas variáveis no  período  analisado, objetivou-

se complementar a análise de indices econômico-financeiros. Essa análise torma 

imprescindível  para verificar a situação da empresa no âmbito  histórico.  

É importante ressaltar que os indices de liquidez e rentabilidade podem ser 

mais uma ferramenta para a empresa e para futuros investidores avaliar seu 

desempenho em determinado  período.  Além desse aspecto, o objetivo c foi 
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considerado satisfatório, pois atingiu seu  propósito.  Já que realizou um comparativo 

dos resultados financeiros antes e após a homologação da certificação ISO 14001 

foi desenvolvido neste trabalho. 

c — Objetivo especifico 3 

Com  relação  ao Ultimo objetivo, cuja finalidade foi o de demonstrar a matriz do 

indice de correlação das empresas pesquisadas corn base na ISO 14001, a luz de 

indices financeiros, tendo com ponto partida a verificação da ISO 14001 em relação 

as outras  variáveis. Variáveis estas que são o ndice de Liquidez Corrente (ILC), o 

Índice  de Liquidez Seco (ILS), o Índice  de Liquidez Imediata (ILI) e os indices de 

rentabilidade que são compostos pela Margem Operacional (MO), Margem Liquida 

(ML), Retorno sobre o Patrimônio Liquido (ROE) e o Retorno sobre o Ativo Total 

(ROA) e também em relação aos  períodos  pesquisados. 

Os dados da  correlação  sugerem que não houve dependência da ISO 14001 

nas empresas A e B. Já para a empresa C, a ISO 14001 está correlacionada com 

quatro  variáveis,  sendo estas o índice  de liquidez corrente, o índice  de liquidez seco, 

o índice  de liquidez imediata e a margem operacional, ou seja, pode-se dizer que 

uma variável influencia a outra, com base na correlação. 

No calculo da matriz de  correlação  das empresas A e B, verificou-se que a 

ISO 14001 não teve  correlação  com qualquer outra variável, isso não significa que a 

ISO não influencia os indices dessas empresas, pois a muitas outras variáveis que 

não foram tratadas neste trabalho. Seria muita irresponsabilidade afirmar que a 

empresa A e B não  sofre influência da ISO baseado simplesmente nos  cálculos  das 

matrizes de correlação. Este cálculo sugere que pode ou não ter correlação, com 

base nisso só pode-se recomendar que neste momento a empresa C teve mais 

influência da ISO do que as outras empresas pesquisadas. 

É importante ressaltar que o conceito de correlação refere-se a uma 

associação  numérica  entre duas variáveis, não implicando, necessariamente, uma 

relação  de causa-e-efeito, ou mesmo numa estrutura com interesses práticos. A 

análise de dados para verificar  correlação é usualmente feita em termos 

exploratórios, na qual a verificação de uma  correlação  serve como urn elemento 

auxiliar na análise do problema em estudo. 
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Embora seja muito complexo afirmar com  precisão  os efeitos da ISO 14001 

nos resultados financeiros, com este trabalho pode se sugerir que a ISO impacta na 

gestão financeira. 

5.1 Recomendações 

0 presente estudo recomenda que as indústrias, realizem parcerias com as 

universidades, em pesquisas na area ambientat, pois um dos objetivos da 

Universidade Federal de Santa Catarina é a realização de pesquisa. Neste estudo, 

percebeu-se que existem ainda muitas possibilidades a serem pesquisadas e 

desenvolvidas no que se refere a ISO 14001 e gestão financeira, independente do 

seu segmento de  atuação.  

Fazer um estudo da ISO 14001, com mais profundidade nas questões 

financeiras, podendo este relacionar com mas intensidade suas correlações. Uma 

possível  area para se aprofundar este estudo seria a utilização de regressão 

múltipla, pois conforme Gujarati (2000), é possível  com a utilização do coeficiente 

múltiplo de determinação R 2 . Este fornece a  proporção  ou porcentagem da variação 

total na  variável  dependente (Y-ISO) explicada pela variável (is) explicada (s) (X-

IN DICES). 

Propõe-se ainda, que as empresas, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

e Confecção (abit) e a Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) realizem 

um estudo com mais profundidade neste  tópico,  ISO e seus  benefícios  práticos, 

sendo todos os estudos com o objetivo de mensurar cada vantagem e desvantagem 

de se ter a certificação. 

Por fim, é importante destacar que esta pesquisa é apenas o inicio de um 

caminho. Manter-se atualizado e buscar sempre informações sobre melhorias nos 

aspectos ambientais e suas correlações financeiras, é um ponto fundamental para 

medir a responsabilidade das industrias com o meio ambiente. 
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APÊNDICE  A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO  SÓCIO-ECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE  CIÊNCIAS  DA ADMINISTRAÇÃO 

ANALISE DA ISO 14001 E SEU IMPACTO NA GESTÃO FINANCEIRA 

Trabalho de Conclusão de Curso — g a  fase do curso de Administração - UFSC 
Acadêmico: Antônio Marcos Quadros 

Solicitamos sua cooperação para responder ao questionário a seguir, que tem o intuito de 

analisar o impacto da ISO 14001 na gestão financeira. Todas as informações coletadas 
terão sigilo absoluto, sendo as mesmas somente utilizadas em conjunto com a totalidade da 
pesquisa, ou seja, não será feita nenhuma análise individual. Desde já agradecemos sua 
dedicação e atenção dispensada. 

INSTRUÇÕES: Responder todas as questões com a maior clareza  possível e com maior 

número de detalhes. Se  possível  tentar relacionar as respostas com percentuais baseado 
em algum indice da organização, tal indice pode ser o faturamento bruto, investimentos a 
ser feito e/ou já realizado. Um dos objetivos do trabalho e tentar realizar um paralelo da 
organização, antes e após  a certificação da ISO 14001, baseado nas respostas. 

Nome da Empresa: 	  
Razão Social: 	  
Endereço: 	  
Ramo de Atuação: 	  
Organograma da empresa: antes e após  a implantação da ISO 14001 - Anexar 
Missão: 
Visão: 
Valores 

1) De que forma foi estruturada o processo de implantação da ISO 14001? Que ator 
participou deste processo inicial? 

2) Após a adequação da ISO 14001 a organização teve um incremento no seu 
faturamento? De quanto por cento foi esse incremento se comparado ao 
faturamento antes da implantação da ISO 14001? 

3) A organização teve, e/ou identificou facilidade na busca de alavancagem de recursos 
(empréstimo, parcerias, valorização das ações) no mercado financeiro apos a 
implantação da ISO 14001? A ISO 14001 é um fator de que importância para a 
organização na decisão de financiamento e investimento de curto e longo prazo? 
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4) Com a implantação da ISO 14001, qual impacto que houve na administração do capital 
de giro da organização? Tais como: despesas operacionais, na  manutenção  da ISO 
1400, com os fornecedores, estoques clientes entre outros? Tal impacto pode se medido 
em porcentagem, ou seja, se houve tal acréscimo, ele foi de quanto? 

5) 0 envolvimento da organização com questões ambientais fazem com que a mesma 
despenda algum tipo de capital, para questões punitivas, corretivas e preventivas, como: 
questões punitivas:  aquelas referentes a alguma inadequação à legislações ambientais 
passíveis  de multa ou tributações; questões corretivas:  os desembolsos referente as 
ações  onde a empresa deve se adequar a alguma  incorreção  que esteja comprometendo 
o meio ambiente, seja acidental ou deliberada; questões preventivas:  os investimentos 
relacionados com medidas que visam prevenir acidentes e impactos ambientais e 
também relacionado com a manutenção do meio ambiente. Essas  preocupações  a tais 
questões foram realizadas, e/ou tomadas pela organização? Quanto por cento do 
faturamento é destinado a essas ações? E tal preocupação s6 ocorreu de pois da 
certificação da ISO 14001? 

6) A organização  após  a adequação a ISO 14001, pode verificar alguma vantagem 
financeira? De que tipo? Os gastos envolvidos na implantação e manutenção da ISO 
14001, relacionado ao custo / beneficio que a mesma pode proporcionar está sendo 
atingido? Podem ser expresso em porcentagem? 

Com a implantação da ISO 14001  (SOA)  a organização obteve um acréscimo na 
participação  no mercado interno? Fica evidente que se houve um acréscimo no mercado 
foi devido o produto ou serviço ser certificado? Quanto por cento foi esse incremento? 

8) A organização depois da ISO 14001 buscou o mercado internacional? Ter a certificação 
foi um fator decisivo? 0 mercado interno corresponde a quanto por cento do faturamento 
bruto da organização? 

9) A empresa consegue distinguir uma melhora da sua imagem, seja ela no mercado interno 
ou externo, na sociedade inserida  após  a certificação? Se houve tal melhoria na imagem, 
essa pode ser mensurada? Como? 

10) A organização epos a certificação da ISO 14001, teve que fazer alguma  mudança  no 
processo produtivo do produto ou  serviço  prestado a sociedade, seja esta no mercado 
interno ou internacional? Essa  mudança correspondeu quanto por cento do faturamento? 

11) Houve alguma preocupação de  adoção  de tecnologia limpa / produção mais limpa no 
processo produtivo, após a ISO 14001? Qual a  política  da empresa nos investimentos de 
tecnologia limpa, para curto e longo prazo? A um referencial de porcentagem de 
investimentos versus faturamento? Adoção de tecnologia limpa sempre foi uma 
preocupação  da empresa, ou só depois da certificação? 

12) Com a implantação da ISO 14001 houve uma redução dos custos de fabricação? 
Tais como: diminuição do consumo de energia,  desperdício  de matéria-prima, economia 
devido à reciclagem, redução dos gastos com controle, ações corretivas, hortas paradas 
entres outros? Essas reduções são mensuráveis em que percentagem e qual o indicador 
utilizado? 

13) A ISO 14001 faz parte de algum programa de Responsabilidade Social? Quais os 
programas de Responsabilidade Social que a empresa desenvolve com seus 
colaboradores e sociedade? 	 Gratos pela colaboração!!! 


