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RESUMO 
 

KROENKE, Adriana. Posicionamento das empresas do setor metal mecânico listadas na 
Bovespa: uma aplicação do método AHP. 2009. 110f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 
de Blumenau, Blumenau, 2009. 
 
 

Este estudo objetiva criar um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas na 

Bovespa com base em seu desempenho econômico-finaceiro e patrimonial utilizando o 

método de análise hierárquica de processos. O estudo se insere na linha de pesquisa 

Contabilidade Financeira do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau. Este estudo se caracteriza como descritivo, realizado 

por meio de pesquisa documental e abordagem quantitativa, utilizando o método de análise 

hierárquica de processos (AHP). O estudo foi realizado com empresas do setor metal 

mecânico listadas na Bovespa, calculando-se os indicadores de liquidez, endividamento, 

atividade e rentabilidade, a partir das demonstrações contábeis de 2004 a 2008. Com base 

nesses indicadores foram estabelecidos, anualmente, rankings em relação a cada grupo de 

indicadores. Para verificar o posicionamento das empresas foi aplicado inicialmente a técnica 

de análise de componentes principais para posterior comparação e/ou validação dos rankings 

obtidos pelo método AHP.  A aplicação do método AHP resultou inicialmente nos rankings 

anuais em relação a cada grupo de indicadores. Analisando o ranking obtido dos indicadores 

de liquidez e endividamento, as empresas Tekno e Ferbasa se destacam ocupando as primeiras 

posições. Em relação aos grupos atividade e rentabilidade, as posições das empresas em cada 

ano variam. Nenhuma empresa se manteve na mesma posição ao longo do período. O ranking 

geral demonstrou que as empresas Tekno e Ferbasa ocupam as primeiras posições nos 

indicadores de liquidez e endividamento e a Mangels, a Aços Villares e a Usimimas se 

destacam nos indicadores de atividade e rentabilidade. Ao estabelecer o ranking final, 

constatou-se que as empresas Tekno e Ferbasa que se destacaram nos indicadores de liquidez 

e endividamento e tiveram posições significativas nos indicadores de rentabilidade, ocuparam 

as primeiras posições. Nesse contexto, conclui-se que é possível criar um ranking baseando-se 

no desempenho econômico-financeiro e patrimonial das empresas do setor metal mecânico 

utilizando o método AHP. 

 
Palavras-chaves: Método AHP. Indicadores contábeis. Setor metal mecânico. 
 



  

ABSTRACT 
 
 

KROENKE, Adriana. Positioning of the companies in the metal mechanic sector listed at 
Bovespa: an application of AHP. 2009. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) 
- Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de 
Blumenau, Blumenau, 2009. 
 
 
This study aims to create a ranking of the companies in the metal mechanic sector listed at 

Bovespa on the basis of its economic-financial and patrimonial performance using the 

hierarchical analysis method of processes. The study is inserted in the ‘Financial Accounting 

of the Pos-graduation Program in Accounting’ research line from the Regional University of 

Blumenau. This study is characterized as descriptive, conducted through documental research 

and quantitative approach using the hierarchical analysis of processes (AHP). The study was 

conducted with companies of the metal mechanic sector listed at Bovespa, calculating the 

indicators of liquidity, debt, activity and profitability, from the accounting statements from 

2004 to 2008. Based on these indicators there have been established, yearly, rankings in 

relation to each group of indicators. To check the positioning of the companies, the main 

component analysis technique was initially applied for later comparison and/or validation of 

the rankings obtained by the AHP method. The application of the AHP resulted initially in the 

annual rankings in relation to each group of indicators. Analyzing the ranking obtained from 

the indicators of liquidity and debt, the companies Tekno and Ferbasa stand out, occupying 

the top positions. In relation to the groups’ activity and return, the positions of the companies 

vary in each year. No company has remained in the same position throughout the period. The 

overall rankings show that the companies Tekno and Ferbasa occupy the top positions in the 

indicators of liquidity and debt, and Mangels, Aços Villares and Usimimas stand out on the 

indicators of activity and profitability. When establishing the final ranking, it was found that 

the companies Tekno and Ferbasa that stood out on indicators of liquidity and debt, has 

significant positions on the indicators of profitability, occupying the top positions. In this 

context, it can be concluded that it is possible to create a ranking based on the economic-

financial and patrimonial performance that the companies in the metal mechanic sector using 

the AHP method. 

 
Key-words: AHP method. Accounting indicators. Metal mechanic sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A gestão estratégica nas empresas tem evoluído em decorrência do acirramento da 

concorrência e da conjuntura econômica e mercadológica mundial. A gestão que necessita de 

bases analíticas sólidas e que somente se fundamentava na experiência, na intuição e algumas 

generalizações, têm-se convertido em um campo de estudo que requer sustentação teórica. 

 As demonstrações contábeis, divulgadas pelas empresas, tornaram-se alvo de diversos 

estudos sobre o desempenho empresarial, gerenciamento de resultado e previsãode falência. 

Sua capacidade explicativa e suas relações se ramificaram nas empresas desde o projeto do 

produto até o acompanhamento no pós-venda (produto ou serviço). Por meio delas, mais 

especificamente de seus dados, é possível realizar análises, e interpretar a situação financeira 

e econômica em que as empresas se encontram, em determinados períodos, e principalmente 

realizar projeções.  

 A análise de balanços, conforme salienta Iudícibus (2008, p. 74), “deve ser entendida 

dentro de suas possibilidades e limitações. De um lado, mais aponta problemas a serem 

investigados do que indica soluções; de outro desde que convenientemente utilizada, pode 

transformar-se num poderoso painel de controle da administração”. 

 Pelos indicadores contábeis, como liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade, 

é possível verificar a situação das empresas frente ao seu segmento de atuação. Para Iudícibus 

(2008, p. 89), “o uso de quocientes tem como finalidade principal permitir ao analista extrair 

tendências e comparar os quocientes com padrões preestabelecidos”. O autor afirma que “a 

finalidade da análise é, mais do que retratar o que aconteceu no passado, fornecer algumas 

bases para inferir o que poderá acontecer no futuro”. 

 Analisando os dados de empresas de determinado segmento é possível conhecer a 

situação das mesmas, porém, faz-se necessário analisar comparativamente os dados de todas 

as empresas do ramo para estabelecer uma classificação. Essa classificação pode ser realizada 

por meio de um ranqueamento. Para ser estabelececido, consideram-se alguns critérios, e, por 

meio deles, é possível identificar a importância de cada elemento em relação ao seu conjunto. 

Ressalta-se que um ranqueamento consiste na classificação ordenada de determinados 

elementos de acordo com a importância de cada um em relação aos demais.  

 Nesse caso, pode-se atribuir pesos, ou seja, valores que caracterizam a importância de 

cada elemento. Esta classificação pode ser realizada por meio da aplicação do método de 

análise hierárquica, conhecido como Analytic Hierarchy Process (AHP), desenvolvido por 

Thomas L. Saaty. O modelo estabelecido pelo método de análise hierárquica, de acordo com 
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Saaty (1991, p. 1), “têm de incluir e medir todos os fatores importantes, qualitativa e 

quantitativamente mensuráveis, sejam eles tangíveis ou intangíveis”. 

 Gomes, Araya e Carignano (2004, p. 42) destacam que o método AHP “determina, de 

forma clara e por meio da síntese dos valores dos agentes de decisão, uma medida global para 

cada uma das alternativas, priorizando-as ou classificando-as ao finalizar o método”. Este 

modelo permite criar hierarquias por meio de prioridades, e pode ser utilizado como apoio à 

tomada de decisão. Por ser um modelo matemático, pode ser aplicado nas diversas áreas do 

conhecimento.  Neste contexto, a aplicação do método AHP nas empresas de um determinado 

setor econômico contribui para analisar o desempenho de cada uma em relação às demais, e 

frente ao segmento de atuação.  

O estabelecimento de uma hierarquia pode ocorrer usando apenas um atributo ou 

vários. O ranqueamento pode ser elaborado utilizando conjuntos disjuntos de atributos e sobre 

este valorar preferências. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 As demonstrações contábeis fornecem informações relevantes tanto para 

administradores como aos demais usuários da informação contábil. Estas demonstrações são 

alvo de várias análises, que entre outros aspectos relevantes apontam o desempenho de uma 

empresa no tocante aos objetivos traçados. A análise dos indicadores permite verificar a 

situação econômico-financeira de uma empresa, os impactos das variações destes indicadores 

num determinado período, além de constatar eventuais problemas de ordem econômica e 

financeira.   

 No contexto atual as empresas se preocupam com o desenvolvimento de suas 

atividades, bem como com sua posição frente ao mercado e ao respectivo setor de atuação. 

Nesse sentido, “a empresa produz demonstrações financeiras fundamentalmente para outras 

entidades (externas), as quais calculam índices que serão comparados com os de outra 

empresa” (MATARAZZO, 2008, p. 188). Assim, conforme Brigham e Houston (1999), uma 

empresa pode ser comparada com outras do mesmo setor de atuação e pode ser comparada 

com líderes do setor, caracterizando o benchmarking.  Estas análises permitem, de certa 

forma, ranquear empresas de um determinado setor. Também estabelecem um ranking das 

empresas de vários setores e são publicadas para o conhecimento de quem possa interessar. 

Cita-se como exemplo, o ranking publicado anualmente na Revista Exame Melhores e 

Maiores que destaca a posição de um conjunto de empresas de diversos setores de atuação.  
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 Com base no exposto, constata-se a importância do estabelecimento de um ranking 

por permitir comparações com outras empresas, verificando a evolução, o crescimento ao 

longo do tempo.  Assim também é possível, por meio de uma estrutura hierárquica composta 

de indicadores econômico-financeiros e empresas, de um dado setor, enunciar um problema 

muticriterial, que o método AHP tem condições de ordenar, formando rankings, sejam eles 

parciais dentro da estrutua, bem como um ranking geral, observando toda a estrutura 

hierárquica estabelecida. 

 Entende-se que o ranking das empresas por meio de seus indicadores econômico- 

financeiros possa ser estabelecido frente a ordenação em escala de preferências da qualidade 

avaliativa dos mesmos. Escalas de preferências podem ser encontradas no método AHP 

Clássico, em que Saaty (1991) apresenta uma escala verbal de preferências positivas para 

determinar ou quantificar os juízos humanos. Lootsma, ao apresentar o método AHP 

Multiplicativo, apresenta uma escala considerando preferências negativas (GOMES; 

ARAYA; CARIGNANO, 2004, p. 63). Estas escalas são utilizadas para quantificar as 

preferências de modo que se consiga estabelecer um ranking.. 

A problemática que conduz esta pesquisa refere-se mais especificamente ao ramo 

metal mecânico, sendo este ramo de atividade relevante, visto que é um dos setores que possui 

um número considerável de empresas nele classificadas e trabalha com materiais que são 

utilizados por outros setores, como, por exemplo, pela construção civil e automobilística. 

Destaca-se a Companhia Siderúrgica Nacional, que de acordo com a Confederação Nacional 

dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT) (2009), possui um plano de investimentos que tem 

como objetivo um aumento na produção de minério de ferro da mina Casa de Pedra de 16 

para 55 milhões de toneladas por ano, além de construir uma nova usina siderúrgica e uma 

usina de pelotização. A Mangels divulga que o crescimento no PIB nacional em 2008, cuja 

previsão foi de 5,6%, foi fechado em 5,1% devido a reflexos da crise internacional. O impacto 

não foi maior em função do bom desempenho no setor automobilístico.  

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 
Com base no exposto elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual o ranking 

das empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa, utilizando o método de análise 

hierárquica de processos? 

 



 20 
 

1.3 OBJETIVOS 

 
 Para que se possa responder a esta questão de pesquisa, definem-se os objetivos geral 

e específicos. 

 

1.3.1 Geral 

 

 Criar um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa com base 

em seu desempenho econômico-financeiro e patrimonial, utilizando o método de análise 

hierárquica de processos. 

 

1.3.2 Específicos 

 

a) Identificar por meio dos indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade e 

atividade o posicionamento das empresas do setor metal mecânico listadas na 

Bovespa; 

 

b) Definir por meio dos indicadores de liquidez, um ranking das empresas do setor 

metal mecânico listadas na Bovespa utilizando o método AHP; 

 

c) Definir por meio dos indicadores de endividamento, um ranking das empresas do 

setor metal mecânico listadas na Bovespa utilizando o método AHP; 

 

d) Definir por meio de indicadores de atividade, um ranking das empresas do setor 

metal mecânico listadas na Bovespa utilizando o método AHP; 

 

e) Definir por meio dos indicadores de rentabilidade, um ranking das empresas do 

setor metal mecânico listadas na Bovespa utilizando o método AHP; 

 

1.4 HIPÓTESES 

 

A pesquisa conta com hipóteses que se validarão ao final do trabalho: 
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H0: É possível, com base na teoria dos métodos hierárquicos, da escola americana de análise 

multiatributo, estabelecer um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas na 

Bovespa; 

 

H1: Não é possível, com base na teoria dos métodos hierárquicos, da escola americana de 

análise multiatributo, estabelecer um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas 

na Bovespa; 

 

 O trabalho toma como premissa que a Hipótese Nula não será rejeitada, ou seja, 

confirmando a possibilidade da confecção do ranking por meio do método AHP (Escola 

Americana de Análise Multiatributo). A não possibilidade do estabelecimento do ranking 

talvez não possa ocorrer pela Escola Francesa de Análise Multiatributo (Promethée, Electre, 

etc.) que trabalha com o conceito de superação. A escola americana de análise multiatributo 

possibilita obter, por meio da comparação entre as alternativas, uma estrutura hierárquica dos 

critérios analisados. Para testar a hipótese nula, as classificações que serão obtidas pelo AHP 

e pela análise de componentes principais serão comparadas mediante a aplicação do teste do 

coeficiente de correlação ordinal de Kendall.   

 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

A Contabilidade exerce papel importante nas organizações. Diante das informações 

divulgadas mediante relatórios e demonstrativos contábeis, a administração e os demais 

usuários podem acompanhar o desenvolvimento das atividades da empresa. Uma das 

alternativas para realizar esse acompanhamento e verificar a situação da empresa consiste em 

analisar as demonstrações contábeis utilizando indicadores econômico-financeiros.   

Economias de mercado mais desenvolvidas contam com maior diversidade na 

participação acionária nas empresas e quanto maior o desenvolvimento, maior importância é 

atribuída à análise financeira e contábil particularmente à contabilidade em geral 

(IUDÍCIBUS, 2008). 

O trabalho se justifica pela originalidade, pela não trivialidade e pela contribuição 

científica de fato. A originalidade vem da organização de um ranqueamento das empresas do 

setor metal mecânico. É conhecida a relação das “quinhentas melhores e maiores” empresas, 

divulgadas anualmente pela Revista Exame. Para estabelecer este ranking são utilizados, entre 

outros indicadores, a excelência empresarial, número de empregados, liderança de mercado, 
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riqueza criada, riqueza criada por empregado e EBITDA. A análise que se propõe tem como 

escopo apenas indicadores contábeis, especificamente de liquidez, endividamento, atividade e 

rentabilidade, obtidos das demonstrações contábeis, o que difere do ranking estabelecido pela 

Exame Melhores e Maiores.  

Este estudo também se difere do estudo de Lyra (2008), que utilizou o método AHP 

para analisar o desempenho econômico-financeiro de empresas considerando apenas 

indicadores de rentabilidade, liquidez e endividamento. Para seleção dos indicadores utilizou 

a técnica Delphi, ou seja, os indicadores foram selecionados de acordo com a opinião de 

analistas e para comparação entre empresas, medidas de distância. Com o intuito de reduzir a 

subjetividade, que é característica intríseca do método AHP, no trabalho optou-se em usar 

como pesos de preferências, valores retirados das demonstrações contábeis, avaliados e 

mensurados pelas cargas fatoriais obtidas da análise das componentes principais.    

A não trivialidade é justificada pelo volume de informação analisado e a contribuição 

científica advém da análise hierárquica dos processos (AHP), que se caracteriza como um 

método multicritério de apoio à tomada de decisão. Lyra (2008, p. 15) menciona que “esses 

métodos analisam problemas incorporando critérios, tanto quantitativos como qualitativos”. 

Este método é aplicado para solucionar problemas que envolvem vários critérios 

considerados determinantes na tomada de decisão. Nesse sentido, por ser um modelo 

matemático, não há problema em aplicá-lo em diferentes áreas do conhecimento, como da 

saúde, tecnológicas, humanas, comunicação e sociais e aplicadas como é o caso deste estudo.  

O método AHP permite hierarquizar os indicadores contábeis de modo que se possa 

verificar qual a ordem de importância dos mesmos no momento da análise, ou seja, quais os 

indicadores que melhor identificam a situação de uma empresa.  

 É bem-vinda em trabalhos acadêmicos a contribuição social. Esta se dará por conta da 

divulgação dos resultados desta dissertação, que pretende ser ferramenta de apoio à decisão 

para quem interessar possa. 

Justifica-se também pelo fato de contribuir à linha de pesquisa Contabilidade 

Financeira do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 

de Blumenau (FURB), e mais especificamente, ao grupo de Pesquisa em Técnicas de Análise 

Contábil e Gerencial. 

 

 

 



 23 
 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 O estudo foi estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo, apresenta a 

introdução, destacando o problema de pesquisa, a questão de pesquisa, os objetivos geral e 

específicos, as hipóteses, a justificativa e a estrutura do trabalho.  

 O segundo capítulo apresenta a revisão de literatura, abordando inicialmente sobre a 

análise das demonstrações contábeis e indicadores contábeis. Em seguida, discorre sobre o 

método de análise hierárquica de processos e sua aplicação em outras áreas do conhecimento 

e na contabilidade. Também apresenta estudos nacionais e internacionais onde os autores 

utilizaram de alguma forma o método AHP. 

 No terceiro capítulo, apresenta-se o método de pesquisa com seu delineamento, 

definição da população e amostra, bem como os procedimentos de coleta e análise dos dados 

e limitações da pesquisa.  

 A análise e interpretação dos resultados é apresentada no quarto capítulo, que inicia 

com a caracterização das empresas do setor metal mecânico e das empresas pesquisadas. Em 

seguida evidencia os resultados da pesquisa com destaque à aplicação do método AHP. 

 Por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões referentes a esta pesquisa e 

recomendações para futuros estudos sobre o tema investigado.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo é apresentada a revisão teórica, que fundamenta o tema do estudo. 

Discorre-se sobre a análise das demonstrações contábeis, bem como sobre seus objetivos, 

métodos e indicadores, que possibilitam inferir acerca da situação econômica e financeira das 

empresas.  Apresenta-se também o método de análise hierárquica de processos (AHP), com 

exposição dos passos necessários para sua aplicação. Por fim, resume-se os estudos que 

aplicaram o método AHP e estudos nacionais que aplicaram o método AHP em pesquisas na 

área contábil. 

 

2.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

A análise das demonstrações contábeis, ou análise de balanços é uma técnica que 

permite verificar a situação econômica e financeira das empresas por meio da interpretação de 

indicadores calculados com base nos valores publicados periodicamente em suas 

demonstrações. Essas análises não são padronizadas, são realizadas de acordo com o que se 

pretende avaliar e, o resultado da análise, depende do nível de aprofundamento e 

conhecimento do analista.  

Iudícibus (2007, p. 5) afirma que apesar de existirem cálculos formalizados, “não 

existe forma científica ou metodologicamente comprovada de relacionar os indicadores de 

maneira a obter um diagnóstico preciso”. De acordo com o autor, um grupo de analistas 

poderia ter as mesmas informações e, por meio delas, chegar a conclusões distintas e, mesmo 

que consigam interpretações parecidas, jamais serão idênticas.   

A análise das demonstrações contábeis não se limita ao Balanço Patrimonial e à 

Demonstração do Resultado do Exercício, envolve um conjunto de demonstrações além de 

informações fornecidas pelas empresas. Se realizada cuidadosamente, a análise das 

demonstrações, relatórios e pareceres podem fornecer informações relevantes esclarecendo 

determinados aspectos que não são percebidos somente pelas demonstrações (SCHRICKEL, 

1999). 

Marion (2005) salienta que a expressão Análise de Balanços utilizada atualmente foi 

introduzida pelo fato de se exigir inicialmente apenas o Balanço Patrimonial para análise. 

Com o passar do tempo exigiu-se também a Demonstração do Resultado do Exercício que era 

conhecida como Balanço Econômico e a Demonstração do Fluxo de Caixa que era conhecida 

como Balanço Financeiro.  
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O desenvolvimento da análise das demonstrações contábeis, segundo Matarazzo 

(2008), ocorreu por meio do sistema bancário, quando banqueiros americanos solicitaram 

balanços às empresas que necessitavam de financiamentos. No caso de empresas, Assaf Neto 

(2000) infere que os usuários mais importantes são, além dos próprios administradores, os 

fornecedores, clientes, intermediários financeiros, acionistas, concorrentes e o governo. 

A análise das demonstrações contábeis, segundo Lyra (2008, p. 9), “consiste na 

observação do conjunto, na decomposição em seus elementos, no estudo das relações entre 

cada componente, entre cada componente e o conjunto, e na recomposição do todo”.  E, de 

acordo com o autor, um dos primeiros estudos sobre análise das demonstrações contábeis no 

Brasil foi em 1932, realizado por João Luís dos Santos.   

Considerando a preocupação das entidades com seu próprio desenvolvimento e status 

no mercado, constata-se a importância da análise de balanços. Ela permite uma avaliação 

minuciosa da situação econômica e financeira na qual se encontra uma empresa em 

determinado momento e, possibilita ainda, projetar o futuro fornecendo suporte à tomada de 

decisão. 

 

2.1.1 Objetivos da análise das demonstrações contábeis 

 

 A análise das demonstrações contábeis objetiva estudar a posição econômica e 

financeira das empresas, bem como compreender as causas que determinaram evolução ou 

decadência e, por meio desta análise, fazer projeções (ASSAF NETO, 2000). 

 No tocante ao objetivo da análise das demonstrações contábeis, Brigham e Houston 

(1999, p. 79), inferem que para o investidor o objetivo é fazer previsões para o futuro, já para 

a gerência, ela é importante para “ajudar a antever condições futuras quanto - e ainda mais 

importante - como ponto de partida para o planejamento de ações que irão influenciar o futuro 

desenrolar dos eventos”. Brigham e Ehrhardt (2006) complementam que a análise das 

demonstrações de uma empresa pode identificar forças e deficiências da mesma, 

possibilitando utilizar estas informações de modo que melhore seu desempenho e possa 

prever resultados. 

 Numa mesma análise podem haver diversos objetivos específicos, como o de um 

credor de curto prazo, investidor minoritário especulador em ações, profissional a procura de 

um emprego com segurança, entre outros. Assim, para cada tipo de interesse um conjunto de 

instrumentos de análise acaba sendo superior a outros, logo, não existem modelos completos 

que atendam os diversos usuários com a mesma eficácia (MARTINS, 2005). 
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 Os usuários se dividem em shareholders (acionistas) e stakeholders (demais 

interessados). Pinto (2008, p. 38) mencina que “cada usuário tem interesse em pontos 

específicos da análise, visando sempre contemplar os seus interesses. Diante disso, verifica-se 

que a análise realizada pelo governo será distinta da realizada pelos concorrentes”. Cada qual 

dará enfoque para a sua área de interesse. Assaf Neto (2000, p. 52) destaca que os usuários 

mais importantes da análise de balanços são os fornecedores, clientes, intermediários 

financeiros, acionistas, concorrentes, governo e seus próprios administradores”. 

 Os interesses dos diversos usuários é apresentada em Assaf Neto (2000, p. 52): 

 

- Fornecedores: interessados na capacidade de pagamento da empresa; 
- Empresas clientes: voltados para a análise das condições econômicas e financeiras 
de curto e longo prazos; 
- Intermediários financeiros: interessados na posição da empresa no curto e longo 
prazos com o intuito de manter determinada empresa como cliente; 
- Acionistas: interessados no retorno de seus investimentos; 
- Concorrentes: comparar a posição econômico-financeira em relação com outras 
empresas do seu setor de atuação; 
- Governo: interesse na concorrência pública, na necessidade de conhecer a posição 
financeira de diferentes setores e no controle mais próximo de empresas públicas, 
etc.    
 

 Outros usuários e seus respectivos objetivos são encontrados em Braga (1995) onde 

destaca, além dos já mencionados, os empregados, sindicatos de trabalhadores e comunidade. 

Os empregados se preocupam em manter o emprego, melhorar o salário e conquistar futuras 

promoções; os sindicatos com o objetivo de negociação de novos benefícios, aumentos 

salariais, dentre outros e; a comunidade por se preocupar com o crescimento dos negócios da 

organização devido ao desenvolvimento do local, proporcionando melhor padrão de vida para 

todos. Além destes, Braga (1995, p. 141) destaca que no caso de transferência de controle 

acionário por meio de incorporação, fusão ou cisão, “as demosntrações contábeis servirão de 

apoio para determinar o valor da negociação, embora este dependa de muitos outros fatores, 

principalmente do potencial de geração de lucros da empresa”.    

 Ainda que a denominação possa variar, ou seja, pode-se falar em análise contábil, 

análise financeira, análise econômico-financeira, análise de balanços, etc., o objetivo consiste 

em observar e confrontar contas patrimoniais e de resultado de modo que se tenha uma 

compreensão acerca dos fatores antecedentes que determinaram a situação atual da empresa 

(BRAGA, 1999). 

 Diante do exposto, observa-se que a posição dos autores referente aos objetivos da 

análise das demonstrações contábeis é convergente. Infere-se, com base nas explanações dos 
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autores apresentados, que a análise das demonstrações contábeis objetiva analisar a posição 

econômica e financeira das empresas por meio dos dados disponibilizados em suas 

demonstrações, analisando os fatos responsáveis pelos resultados apresentados e inferindo-se 

acerca de possíveis comportamentos futuros das empresas. 

 

2.1.2 Métodos para análise das demonstrações contábeis 

 

 A análise das demonstrações contábeis é realizada de acordo com o objetivo 

apresentado, podendo ser utilizada a técnica de análise vertical, horizontal ou análise por 

quocientes. Schrickel (1999) destaca que a análise vertical e horizontal “é a forma mais 

simples - e bastante eficiente - para se adquirir visão geral sobre os demonstrativos econômico 

financeiros das empresas”. Iudícibus (2007, p. 87) menciona que “as análises horizontal e 

vertical são muito importantes como etapa preparatória à análise por quocientes propriamente 

dita”, contudo “algumas análises verticais já representam quocientes”.  

 A análise vertical permite verificar a proporção das contas patrimoniais e de resultado, 

se estas se mantêm ao longo dos anos ou, se há algum desequilíbrio que necessite de uma 

avaliação minuciosa (SCHRICKEL, 1999). Assaf Neto (2000, p. 108) destaca que, 

“dispondo-se dos valores absolutos em forma vertical pode-se apurar facilmente a 

participação relativa de cada item contábil no ativo, no passivo ou na demonstração de 

resultados, e sua evolução no tempo”.  

 A análise horizontal permite verificar a evolução histórica, ou seja, a evolução de cada 

conta que compõe a demonstração contábil no período considerado e, este período, se deve ao 

propósito da análise (SILVA, 2004). Desta forma, conforme Assaf Neto (2000, p. 100), “a 

análise horizontal é a comparação que se faz entre os valores de uma mesma conta ou grupo 

de contas, em diferentes exercícios sociais”. O autor ressalta que ao analisar demonstrações 

contábeis de uma mesma empresa em diferentes exercícios sociais, o analista se depara com 

valores de diferentes épocas não oferecendo confiabilidade em função de instabilidades 

monetárias. Nesse contexto, faz-se necessário a determinar estes valores sob uma unidade 

monetária constante. 

 A análise por quocientes, mais conhecida como análise por meio de indicadores 

contábeis é a mais conhecida. Silva (2004, p. 248) explica que “os índices financeiros são 

relações entre contas ou grupos de contas das demonstrações contábeis, que têm por objetivo 

fornecer-nos informações que não são fáceis de serem visualizadas de forma direta nas 

demonstrações contábeis”.   
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 Nota-se que as três técnicas devem ser utilizadas e, quando analisadas conjuntamente, 

possibilitam obter resultados mais robustos no tocante a posição da empresa, permitindo 

inferir com mais precisão sobre o futuro da mesma. 

 

2.2 INDICADORES CONTÁBEIS 

 

 Matarazzo (1987) afirma que os indicadores contábeis fornecem visão ampla da 

situação econômica e financeira das empresas, pois medem diversos aspectos, tanto 

econômicos quanto financeiros. Os indicadores, segundo Marion (2005, p. 36), “são relações 

que se estabelecem entre duas grandezas; facilitam sensivelmente o trabalho do analista, uma 

vez que a apreciação de certas relações ou percentuais é mais significativa (relevante) que a 

observação de montantes, por si só”.  

 A análise por indicadores, conforme Matarazzo (1998), é a técnica mais empregada. 

De acordo com Iudícibus (2007), esta técnica permite comparações com padrões 

estabelecidos anteriormente,  permitindo retratar o que ocorreu no passado e mais do que isso, 

inferir sobre o futuro. 

 Garrison e Noreen (2001, p. 582) comentam que deve-se considerar os indicadores 

como um “ponto de partida”, pois são “indicadores do que perseguir com maior 

profundidade”. Conforme Assaf Neto (2003), os indicadores contábeis são divididos em 

grupos homogênios para melhor avaliação dos aspectos econômicos e financeiros de uma 

empresa.  

 Na literatura encontram-se diversas denominações relacionadas aos indicadores 

contábeis. Porém, cada autor apresenta pequenas diferenças e isso pode ser observado 

nitidamente quando apresentam suas fórmulas para obtenção dos indicadores. 

  No Quadro 1 apresentam-se obras que tratam dos indicadores contábeis. 
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Silva 
(2005) 

Assaf 
Neto 

(2003) 

Matarazzo 
(2008) 

Gitman 
(2004) 

Brigham;  
Ehrhardt 

(2006) 

Brigham; 
Houston 
(1999) 

Iudícibus 
(1998) 

Marion 
(2005) 

Assaf 
Neto; 
Silva 
(2002) 

LIQUIDEZ X X X X X X X X X 
Liquidez Corrente X X X X X X X X X 
Liquidez Seca X X X X X X X X X 
Liquidez Imediata  X     X X X 
Liquidez Geral X X X    X X  
RENTABILIDADE 
OU 
LUCRATIVIDADE 

X X X X X X X   

Giro do Ativo X  X    X X  
Retorno sobre as 
vendas/Margem 
Líquida 

X X X  X X X X  

Retorno sobre o ativo X X X   X  X  
Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido 

X X X   X X X  

ESTRUTURA DE 
CAPITAIS OU 
ENDIVIDAMENTO  

X X X X  X X X  

Imobilização do 
Patrimônio Líquido 

X  X       

Participação de 
Capitais de Terceiros 

X X X   X X   

Composição do 
Endividamento 

X  X    X X  

ATIVIDADE X X X X X X X X  
Prazo Médio de 
Estocagem 

X X X    X X  

Prazo Médio de 
Pagamento a 
Fornecedores. 

X X X X   X X  

Prazo Médio de 
Cobrança 

X X X X X X X X  

Quadro 1 - Grupo de indicadores utilizados e abordados na literatura 
Fonte: adaptado de Fassina (2006, p. 44). 

 

Observa-se na literatura que não há um padrão em relação a estes indicadores. Os 

autores apontam para diferentes objetivos de análise, logo, sofrem pequenas adaptações para 

sua aplicação. Cita-se, como exemplo, Brigham e Houston (1999), Gitman (2004) e Brigham 

e Ehrhardt (2006), que destacam objetivos financeiros, e nesse caso, apresentam apenas 

indicadores específicos relacionados à administração financeira. Todavia, a diferença nas 

denominações não altera o objetivo da análise dos indicadores que consiste em relacionar 

contas patrimoniais e de resultado de modo que se possa inferir sobre a situação econômico-

financeira das empresas. 

Em seguida, apresenta-se a definição e a função de cada grupo de indicadores. 
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2.2.1 Indicadores de liquidez 

 

 Matarazzo (2008) afirma que os indicadores de liquidez procuram medir e mostrar a 

base da situação financeira das empresas. Isto não significa que estes indicadores indicam a 

capacidade de pagamento, pois os dados não são extraídos do Fluxo de Caixa e sim, das 

contas dos ativos circulantes e dos passivos. Para Martins (2005b, p.1), “com a análise 

relativa à liquidez o que se pretende é verificar a capacidade da empresa de cumprir seus 

compromissos financeiros com todos os que a provêm de recursos, quer sejam financeiros, 

humanos, materiais, de serviços, etc”. Podem-se incluir análises de liquidez de curto, médio e 

longo prazo, utilizando-se os indicadores de liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente 

e liquidez geral, destacados por Assaf Neto (2000, p.171). 

 Todos esses indicadores, conforme Brigham e Houston (1999, p. 80), “são quocientes 

que mostram a relação entre caixa e outros ativos circulantes de uma empresa e seus passivos 

circulantes”. De modo geral, “a liquidez decorre da capacidade de a empresa ser lucrativa, da 

administração de seu ciclo financeiro e de suas decisões estratégicas de investimento e 

financiamento” (SILVA, 2004, p. 308). 

 Segundo Assaf Neto (2003), o índice de liquidez imediata constitui-se num índice 

irrelevante, refletindo o percentual de dívidas a curto prazo que podem ser pagas 

imediatamente com o montante das disponibilidades do caixa da empresa. Martins (2005b, p. 

5) infere “que a maioria das empresas possui, como recurso prontamente disponível, 

normalmente, mais do que o que classifica como Disponibilidade, dada a existência de 

Aplicações Financeiras passíveis de resgate a curtíssimo prazo” e não se tem as “informações 

sobre os prazos de vencimento dessas aplicações. Marion (2005) também afirma que este 

índice é irrelevante pois relaciona o dinheiro disponível com prazos que vencerão em datas 

variadas, mesmo que a curto prazo, podem vencer no prazo de cinco a 360 dias não se 

relacionando com a disponibilidade imediata.   

 No tocante à liquidez seca, Iudícibus (2007) alega que este índice avalia 

conservadoramente a liquidez de uma empresa, pois, ao calcular este índice, elimina-se a 

conta Estoques que representa uma fonte de incerteza. Os estoques representam incerteza 

devido a dois fatores indicados por Gitman (2004, p. 46): “(1) muitos tipos de estoques não 

podem ser vendidos com facilidade porque são itens parcialmente acabados e/ou têm 

finalidades específicas; (2) o produto estocado é normalmente vendido a prazo, o que 

significa que se transforma em contas a receber antes de ser convertido em caixa”.   
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 Em relação aos estoques encontra-se em Brigham e Ehrhardt (2006, p. 79) a seguinte 

argumentação: “o estoque é normalmente o menos líquido dos ativos circulantes de uma 

empresa, e por conseguinte aquele sobre o qual os prejuízos são mais prováveis de ocorrer em 

uma falência”. Os autores enfatizam a importância “da habilidade da empresa em pagar suas 

obrigações de curto prazo sem recorrer à venda de seus estoques”. 

 Já o índice de liquidez corrente, como descrito por Silva (2004), avalia quanto uma 

empresa possui de dinheiro somando-se os bens e direitos realizáveis a curto prazo para cobrir 

suas dívidas a curto prazo. Para Matarazzo (2008), o índice de liquidez corrente significa a 

margem de folga financeira para manobra de prazos visando equilíbrio entre as entradas e 

saídas de caixa. Portanto, quanto mais recursos, maior a margem e a segurança e, 

consequentemente,  melhor será a situação financeira da empresa. 

  Se o Passivo Circulante aumentar mais rápido que o Ativo Circulante o índice de 

liquidez corrente cairá indicando problemas, ou seja, dificuldades financeiras, e nesse caso, a 

empresa começa a cobrir suas obrigações com menos eficiência e até mesmo necessitar de 

empréstimos bancários (BRIGHAM; HOUSTON, 1999). 

 Quanto ao índice de liquidez geral, Assaf Neto (2003) afirma que este avalia a folga 

financeira da empresa e se considerando prazos muito diferentes dos ativos e passivos, essa 

análise pode vir a ser prejudicada. A liquidez geral considera tudo aquilo que a empresa pode 

converter em dinheiro ou que deseja transformar em dinheiro, relacionando-se com tudo que 

já assumiu como dívida. Infere-se que a liquidez geral, da mesma forma que os demais 

indicadores, não pode ser analisada isoladamente, pois uma empresa ao adquirir um 

financiamento para investimentos reduz significativamente sua liquidez geral (MARION, 

2005). 

 Martins (2005b, p. 9) ressalta que altos indicadores de liquidez podem apresentar 

recursos ociosos no ativo circulante, reduzindo a rentabilidade, ou seja, aplicações financeiras 

com uma taxa de juros atraente, pode representar boas alternativas, porém, significa “obter 

uma rentabilidade inferior à que a empresa deveria conseguir para remunerar muito o capital 

utilizado (próprio e de terceiros)”. 

 Conforme exposto, cada índice apresenta um objetivo específico. O analista, de acordo 

com o objetivo da análise, seleciona os indicadores que melhor evidenciam a situação da 

empresa, e, para tal, faz-se necessário conhecer a realidade da mesma, o setor de atuação e 

suas operações. Uma instituição financeira, por exemplo, não possui estoques, logo, não se 

aplica o índice de liquidez seca; já, a liquidez imediata, que normalmente é irrelevante para 

demais empresas, é indispensável na análise das instituições financeiras.  
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 De acordo com Sá (1966, p. 102), “o quociente de liquidez de um banco não pode ser 

tomado dentro dos mesmos limites que o de uma indústria”. E, uma empresa não precisa ter 

um montante significativo em dinheiro equivalente a tudo o que deve, mas ter em cada 

momento a quantia necessária para cumprir com suas obrigações, visto que as dívidas vencem 

em prazos variados. Examinar os indicadores de liquidez é algo relativo pois estão sujeitos a 

vários fatores que podem alterar a substância. Assim, é necessário um equilíbrio na 

movimentação de dinheiro, pois, nem o dinheiro superinvestido, subinvestido ou em falta 

atendem ao equilíbrio em um patrimônio de natureza estável.   

 Constata-se, pela posição dos autores citados, que os indicadores de liquidez possuem 

suas utilidades, porém, apresentam limitações. Eles estão sujeitos à variações que implicam 

em analisar, em certas situações, não apenas o indicador, mas também fatores que levam a 

apresentação de tais indicadores. Para isso é necessário que o analista conheça a realidade das 

empresas a serem analisadas, pois, o que é apresentado em um determinado demonstrativo 

pode não representar a situação da empresa ao longo do tempo. Neste sentido, vale lembrar 

que indicadores altos ou baixos nem sempre apresentam uma situação boa ou ruim. 

    

2.2.2 Indicadores de endividamento 

 

 Os indicadores de endividamento também são conhecidos como indicadores de 

estrutura de capitais. Por meio dos indicadores de endividamento pode-se, segundo Marion 

(2005), saber se as empresas utilizam mais recursos de terceiros ou mais recursos dos 

proprietários e, ainda, se estes possuem vencimentos em maior quantidade a curto prazo ou a 

longo prazo. Uma empresa que tiver participação exagerada de capital de terceiros pode ter 

dificuldades em conseguir financiamentos. Pois, conforme Marion (2005, p. 105), “em média, 

as empresas que vão à falência apresentam endividamento elevado em relação ao Patrimônio 

Líquido”.  

 Considerando as instituições financeiras o cenário é totalmente diferente da indústria e 

do comércio em geral devido a sua atividade. O endividamento normalmente é alto, 

denotando grande capacidade de alavancar seus resultados em função dos empreendimentos 

de risco, “e como dependem bastante da confiança do mercado para poderem funcionar, 

dificilmente se mantém em atividade publicando resultados operacionais negativos” (ASSAF 

NETO, 2000, p. 272). 

 Brigham e Houston (1999) explicam que as empresas que apresentam graus de 

endividamento significativos obtém retornos consideráveis com uma economia em estado 
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normal, porém, havendo queda, estarão expostas ao risco de prejuízos. No caso das empresas 

com graus de endividamento mais baixos, certamente, ficarão menos expostas ao risco. Os 

autores mencionam que a decisão em relação a quantidade de capital de terceiros a ser 

utilizada por uma empresa é algo complexo. Silva (2004, p. 288) cita que “a decisão de 

investimento deve ser avaliada sob o ponto de vista dos seus retornos e riscos esperados e 

também sobre princípios éticos”. 

 Os indicadores de endividamento, de aordo com Assaf Neto (2003, p. 110), mostram 

“a forma pela qual os recursos de terceiros são usados pela empresa e sua participação relativa 

em relação ao capital próprio”. Além disso, analisa a parcela de comprometimento financeiro 

da empresa com seus credores bem como a capacidade de honrar com as obrigações de longo 

prazo. Como descrito por Iudícibus (2007, p. 94), “estes quocientes relacionam as fontes de 

fundos entre si, procurando retratar a posição relativa do capital próprio com relação ao 

capital de terceiros”.  

 Matarazzo (2008, p. 151) aduz que “os índices deste grupo mostram as grandes linhas 

de decisões financeiras, em termos de obtenção e aplicação de recursos”. Ainda, segundo 

Silva (2004), usar recursos de terceiros depende do custo do empréstimo, e a decisão de tomar 

fundos emprestados vai depender do preço desses fundos, pois, devem ser menores do que o 

rendimento propiciado pela sua aplicação na empresa.  

 Para Brigham e Houston (1999) utilizar mais capital de terceiros faz aumentar o grau 

de risco do fluxo de lucros da empresa e riscos mais altos tendem a diminuir o preço da ação. 

Já uma taxa de retorno mais alta faz com que ocorra um aumento. Schumpeter (1982, p. 27) já 

citava em 1912 que o risco é um fator que deve ser considerado nos negócios, assim como, a 

necessidade de aumento na remuneração para compensar os riscos nos quais estão expostos, 

podendo ajustar os valores obtidos para valores sem risco por meio de cálculo probabilístico. 

Desta forma, uma estrutura ótima de capital é obtida por meio do equilíbrio entre risco e 

retorno, maximizando o preço das ações de uma empresa.   

 Na utilização da alavancagem financeira ocorre, conforme Brigham, Gapenski e 

Ehrhardt (2001), variações entre os diversos setores bem como nas empresas de cada setor. As 

empresas farmacêuticas e eletrônicas possuem poucas dívidas, até pelo fato de serem muito 

lucrativas, tendo assim capacidade de finaciar-se com seus lucros acumulados. Já as empresas 

de seviços de utilidade pública e de varejo possuem volume elevado de dívida, principalmente 

de longo prazo, pelo fato de seus ativos fixos serem garantias de títulos hipotecários e as 

vendas estáveis dão segurança para assumir mais dívidas do que seria factível para empresas 

com mais risco de negócio. 
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 Para verificação do grau de endividamento de uma organização são utilizados alguns 

indicadores. O índice de imobilização do patrimônio líquido, segundo Silva (2004, p. 290), 

“indica quanto do patrimônio líquido da empresa está aplicado no ativo permanente”. É 

destacado que este índice “envolve importantes decisões estratégicas da empresa, quanto a 

expansão, compra, aluguel ou leasing de equipamentos. São os investimentos que 

caracterizam o risco da atividade empresarial”. Matarazzo (2008, p, 158) infere que “quanto 

mais a empresa investir no Ativo Permanente, menos recursos próprios sobrarão para o Ativo 

Circulante e, em consequência, maior será a dependência de capitais de terceiros para o 

financiamento do Ativo Circulante”. 

 O índice de participação de capitais de terceiros é destacado por Iudícibus (2007) 

como o índice mais utilizado para demonstrar a posição das empresas frente ao capital de 

terceiros investido. Para Silva (2004, p. 293), “o índice de participação de capitais de terceiros 

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

dependência da empresa em relação aos recursos externos”. Afirma que em situações em que 

o lucro gerado pelos ativos supera o custo das dívidas torna-se conveniente utilizar capital de 

terceiros, pois, consequentemente, obterá lucro com as operações. Ainda nesta mesma linha 

de considerações Brigham e Houston (1999, p. 87) relatam que:  

 

Os credores preferem baixos graus de endividamento porque, quanto mais baixo for 
esse quociente, tanto maior será a sua margem de segurança contra prejuízos, no 
caso de uma liquidação. Os acionistas, por outro lado, podem querer maior 
alavancagem porque ela aumenta a rentabilidade esperada. 
 

 Quanto ao índice de composição do endividamento, Silva (2004, p. 296) afirma que 

“indica quanto da dívida total da empresa deverá ser pago a curto prazo, isto é, as obrigações 

a curto prazo comparadas com as obrigações totais”. Nesse caso, quanto mais dívidas a curto 

prazo, maior deverá ser o resultado da empresa, ou seja, os recursos devem ser gerados com 

mais rapidez a fim de cumprir com os compromissos (SILVA, 2004). Em relação a este 

índice, Marion (2005) alega que quando uma empresa opera com um maior número de dívidas 

a curto prazo ela se encontra numa situção desfavorável, pois, prejudica sua liquidez corrente 

que mede a capacidade de pagar as dívidas de curto prazo.  

Ao calcular os indicadores de endividamento são considerados os valores de ativo 

permanente e patrimônio líquido que são obtidos mediante valores médios corrigidos e, nesse 

caso, os analistas externos adotam a média aritmética simples baseada nos valores 
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disponíveis, podendo gerar contradições no momento da interpretação dos resultados (ASSAF 

NETO, 2003).  

 Infere-se, portanto, que é necessário analisar os indicadores de endividamento com 

cuidado. A utilização de valores médios para a realização dos cálculos pode conduzir o 

analista a uma análise enviesada. É indispensável, também, conhecer o setor no qual a 

empresa está inserida, bem como sua atividade econômica para avaliar a relação risco-retorno 

favorável a estas empresas, ou seja, não se pode inferir sobre um índice ser bom ou ruim sem 

um conhecimento mais aprofundado.  

 

2.2.3 Indicadores de atividade 

 

 De acordo com Marion (2005, p. 120), os indicadores deste grupo visam demonstrar o 

tempo que “a empresa demora, em média, para receber suas vendas, para pagar suas compras 

e para renovar seu estoque”. Assim, afirma que “para fins de análise, quanto maior for a 

velocidade de recebimento de vendas e de renovação de estoque, melhor. Por outro lado, 

quanto mais lento for o pagamento das compras, desde que não corresponda a atrasos, 

melhor”. Desta forma, o autor enfatiza a importância da velocidade do giro no 

desenvolvimento das atividades empresariais. 

 Brigham e Houston (1999, p. 81) explicam que estes quocientes são um “conjunto de 

índices que medem a eficácia com que uma empresa gerencia seus ativos”. Os autores 

destacam que por meio desses indicadores é possível verificar se o valor dos ativos são 

razoáveis, altos demais ou baixos demais em relação ao nível de venda atual e projetado. 

Gitman (2004, p. 47) comenta que “os índices de atividade medem a velocidade com que as 

várias contas são convertidas em vendas ou caixa – entradas ou saídas”, mais adiante, destaca 

que “também é possível medir a eficiência com a qual os ativos totais são usados”. 

 As empresas são envolvidas por ciclos operacionais, que se caracterizam pelo tempo 

de cada processo, desde a aquisição de matéria-prima até a realização das vendas. Esses 

períodos ou durações são mensurados pelos indicadores de atividade e, para reduzir esse 

tempo, as empresas utilizam prazos para pagamentos de estoques e de operações bancárias de 

desconto de duplicatas representativas das vendas a crédito (ASSAF NETO, 2003). 

 Os prazos são importantes em relação à liquidez, endividamento e retorno da empresa, 

além de serem determinantes no tocante à necessidade de capital de giro. Neste sentido, “a 

gestão dos prazos e, conseqüentemente, dos ciclos têm interferência também na lucratividade, 

na liquidez e na estrutura de capitais da empresa” (SILVA, 2004, p. 277). A importância 
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destes indicadores, segundo Iudícibus (2007, p. 97), “consiste em expressar relacionamentos 

dinâmicos”, isto é, o índice de rotatividade na empresa que influenciam na liquidez e 

rentabilidade.  

 Desta forma, consideram-se alguns indicadores, como o prazo médio de estocagem, 

que segundo Assaf Neto (2003, p. 109), “indica o tempo médio necessário para a completa 

renovação dos estoques da empresa”. Adiante, afirma que “quanto maior for esse índice, 

maior será o prazo em que os diversos produtos permanecerão estocados e, 

conseqüentemente, mais elevadas serão as necessidades de investimentos em estoques”. 

Consequentemente, será necessário mais capital para financiar a atividade da empresa. 

 Em relação ao volume de estoques, uma empresa depende do volume de vendas e de 

sua política de estocagem, pois, quanto mais produtos estocados, mais recursos a empresa 

compromete com estes estoques, como, por exemplo, os custos de fabricação, armazenagem e 

seguros (SILVA, 2004, p. 277). Nesse sentido, Brigham e Houston (1999) destacam a pressão 

existente para redução de estoques para contenção de custos de uma empresa. Deve haver a 

quantidade necessária de estoques para manter as operações, porém, os custos de encomenda 

e manutenção devem ser mantidos no nível mais baixo possível. 

 Silva (2004, p. 277) ressalta que uma das possibilidade de interpretação dos estoques é 

ver “o montante de estoques da empresa como algo que representa certa potencialidade de os 

mesmos serem transformados em dinheiro, que é a imagem que as empresas tentam passar aos 

gerentes de bancos quando querem obter empréstimos”. A outra possibilidade, também 

conforme Silva (2004, p. 277), se caracteriza por entender “os estoques como investimento 

(aplicação de recursos) no ativo circulante”. O autor alerta para os efeitos da quantidade de 

estoques apresentados no Balanço Patrimonial para obtenção de empréstimos, pois, se estes 

forem vendidos a empresa terá condições de saldar o empréstimo.  

 O índice de prazo médio de pagamento a fornecedores ou também conhecido como 

prazo médio de pagamento das compras, indica quanto tempo, em média, uma empresa leva 

para pagar suas dívidas com fornecedores (SILVA, 2004). Iudícibus (2007, p. 100) ressalta 

que, no geral, “se uma empresa demora muito mais para receber suas vendas a prazo do que 

para pagar suas compras a prazo, irá necessitar de mais capital de giro adicional para sustentar 

suas vendas, criando-se um círculo vicioso difícil de romper”. O autor infere que, empresas 

que se encontram nessa situação, deverão criar alternativas como, por exemplo, trabalhar com 

maior margem de lucro sobre as vendas e, além disso, procurar prolongar o máximo os prazos 

de pagamento.  



 37 
 

 Gitman (2004) destaca uma das dificuldades de aplicação deste índice, que consiste 

em saber qual o valor das compras anuais, item que não é divulgado nas demonstrações 

contábeis. Para estimar o valor das compras utiliza-se uma proporção do custo das 

mercadorias vendidas. Na tomada de decisão referente a compras a vista ou compras a prazo 

são considerados os juros do mercado, pois são avaliados os custos de oportunidade para a 

empresa (ASSAF NETO, 2003). 

 O índice de prazo médio de cobrança, de acordo com Assaf Neto (2003, p. 110), 

“revela o tempo médio (meses ou dias) que a empresa depende em receber suas vendas 

realizadas a prazo”. O autor ressalta que “a empresa deve abreviar, sempre que possível, o 

prazo de recebimento de suas vendas”. Pois, conforme Iudícibus (2007), a ociosidade de 

recebíveis é alto e deixa de receber dinheiro que poderia estar sendo investido, além de se 

expor ao risco de perder poder de compra com a acumulação de recebíveis em função dos 

efeitos de inflação.  

 Para Silva (2004, p. 279), “os termos de vendas em uma empresa compreendem os 

prazos concedidos aos clientes, os descontos concedidos para pagamento à vista e os 

instrumentos de formalização da venda a prazo”. Alguns fatores podem distorcer o cálculo 

deste índice, como: a) a sazonalidade das vendas; b) a data de encerramento das 

demonstrações financeiras, quando a empresa tem características sazonais; e c) fatores 

externos como qualidade das duplicatas, volume das vendas canceladas, montante de 

incobráveis que a empresa vem apresentando (SILVA, 2004, p. 387). 

 Este índice é tratado por Brigham e Houston (1999) como prazo médio de rendimento 

e os autores ressaltam que ele é aplicado para analisar as contas a receber de uma empresa por 

meio da divisão da média diária de vendas pelas contas a receber obtendo-se o número de dias 

retidos no contas a receber.   

 No tocante ao prazo de recebimento, Iudícibus (2007, p. 99) alega que sua 

interpretação depende de vários fatores como: “usos e costumes do ramo de negócios, política 

de maior ou menor abertura para crédito, eficiência do serviço de cobranças, situação 

financeira de liquidez dos clientes (do mercado) etc.”. Ou seja, o autor ressalta que este 

indicador está relaconado com o mercado. 

 Constata-se que os indicadores de atividade dependem do ramo empresarial. Alguns 

produtos, como por exemplo no setor alimentício, não podem ficar estocados por muito 

tempo, já no setor industrial não há problema em estocar produtos por um período maior, 

porém, em alguns casos, estocar produtos de um ano para o outro implica em desvalorização 
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de estoques devido ao lançamento de novas coleções, desvalorização da moeda, prazo de 

validade, etc..  

 Em relação aos prazos, que determinam os ciclos operacional e financeiro da empresa, 

Silva (2004, p. 276) menciona que, “em termos de necessidade de capital de giro, o ideal seria 

que o ciclo financeiro fosse negativo, ou seja, que o recebimento das vendas  ocorresse antes 

do pagamento das compras. Entende-se que quanto menor for o prazo de recebimento de 

vendas a prazo, melhor para a empresa, pois terá recursos para investimentos, compra de 

insumos e capital de giro para dar continuidade nas suas atividades com o intuito de gerar 

novos recursos. Vale ressaltar que são indicadores importantes para serem analisados, porém, 

deve-se considerar suas limitações. 

 

2.2.4 Indicadores de rentabilidade 

 

 Os indicadores deste grupo, de acordo com Matarazzo (2008, p. 175), “mostram qual a 

rentabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto renderam os investimentos e, portanto, 

qual o grau de êxito econômico da empresa”. Brigham e Houston (1999) e Brigham e 

Ehrhardt (2006) resumem que estes indicadores apresentam os reflexos de um bom 

gerenciamento da liquidez, gerenciamento de ativos e de dívida sobre o resultado operacional. 

 Por meio desses indicadores é possível analisar qual a potencialidade da empresa em 

relação às suas vendas, ou seja, os administradores demonstram a habilidade em gerar lucros 

em relação capital investido. Gitman (2006, p. 52) menciona que “essas medições permitem 

ao analista avaliar os lucros da empresa em relação a certo nível de vendas, a certo nível de 

ativos ou ao volume de capital investido pelos proprietários”. Em seguida, comenta que, sem 

lucros, dificilmente uma empresa consegue atrair capital externo, pois o lucro é uma das 

grandes preocupações no mercado. 

 Destaca-se que, por meio dos dados passados e indicadores de um determinado 

período, os analistas e administradores têm a possibilidade de analisar a evolução dos 

resultados da empresa e, com base nestes, inferir sobre tendências para os próximos períodos, 

fazendo projeções, ou ainda, tomando medidas corretivas. 

 Um desafio constante para a administração financeira, de acordo com Braga (1995, p. 

31), é manter “o equilíbrio entre a liquidez adequada e a rentabilidade satisfatória”. O mesmo 

autor afirma que “o excesso de zelo na manutenção da liquidez compromete seriamente a 

rentabilidade”. A rentabilidade e a liquidez apresentam variação inversa, ou seja, quando 

aumenta a liquidez, decresce a rentabilidade. Nesse sentido, Assaf Neto (2000, p. 169), 
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destaca que a empresa “ao atribuir maior prioridade ao incremento de sua rentabilidade, 

procurará reduzir o volume de seu capital de giro por meio de uma utilização maior de 

capitais de terceiros resgatáveis a curto prazo”. Assim, Assaf Neto (2000, p. 170) também 

menciona que “uma empresa não poderá usufruir, ao mesmo tempo, de liquidez e 

rentabilidade máximas, devendo optar por um volume de capital circulante líquido que 

satisfaça suas expectativas de risco-retorno, ou seja, que imprima um nível de segurança e 

rentabilidade adequadas”.  

 Esse conflito entre liquidez e rentabilidade é evidente nos bancos que procuram, “ao 

mesmo tempo, manter seus recursos aplicados em ativos rentáveis e conviverem com folga 

financeira suficiente para atender a toda demanda de seus depositantes e aplicadores” 

(ASSAF NETO, 2000, p. 260).  

 Para analisar o desempenho de uma empresa em um dado período, de acordo com 

Iudícibus (2007, p. 102), “deve-se relacionar um lucro de um empreendimento com algum 

valor que expresse a dimensão relativa do mesmo”. Dependendo da aplicação essa dimensão 

poderá ser o volume de vendas, o ativo total, o patrimônio líquido ou o valor do ativo 

operacional. As principais bases de comparação são, segundo Assaf Neto (2003), o ativo total, 

o patrimônio líquido e as receitas de vendas. Em relação aos resultados, são utilizados o lucro 

operacional e o lucro líquido.  

 No tocante ao lucro líquido de uma empresa, Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), 

apontam que empresas com operações idênticas mas que utilizam diferentes quantias de 

exigível, terão diferentes taxas de juros. A empresa que utiliza mais exigível gastará mais com 

despesas financeiras (juros), logo, o lucro líquido será menor e com uma venda constante, a 

margem de lucros será menor. E nesse caso não caracteriza um problema operacional, indica 

apenas uma diferença nas estratégias de financiamento, e, uma empresa que tenha uma 

margem de lucro menor poderá ter uma taxa de retorno superior ao investimento dos 

acionistas. 

  Assim, para análise da rentabilidade de uma empresa são utilizados alguns 

indicadores. O giro do ativo, conforme destacado por Iudícibus (2007), já foi representado 

com a denominação de quociente de rotatividade sendo calculado como giro do ativo 

operacional. Na literatura, o índice do giro do ativo é apresentado como índice de atividade 

em Brigham e Houston (1999), Gitman (2004) e Brigham e Ehrhardt (2006), contudo, o 

objetivo é o mesmo. 

 O giro do ativo é, conforme Silva (2004, p. 258), “um dos principais indicadores da 

atividade da empresa”, pois, “estabelece relação entre as vendas do período e os investimentos 
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totais efetuados na empresa, que estão representados pelo ativo total médio”. Como descrito 

por Matarazzo (2008, p. 176), “o sucesso de uma empresa depende em primeiro lugar de um 

volume de vendas adequado”. E, “não se pode dizer que uma empresa está vendendo pouco 

ou muito olhando-se apenas para o valor absoluto de suas vendas”. Isso significa que para 

dizer se uma empresa vende pouco ou muito é preciso analisar o ativo da mesma. 

 Outro índice que pode ser analisado é o retorno sobre as vendas, denominado por 

alguns autores como margem líquida, “compara o lucro líquido em relação às vendas líquidas 

do período, fornecendo o percentual de lucro que a empresa está obtendo em relação a seu 

faturamento” (SILVA, 2004, p. 261).  

 A importância do indicador de retorno sobre as vendas se encontra justificada em 

Schrickel (1999, p. 302), quando considera “que qualquer empresa tem como objetivo 

primordial vender os produtos que fabrica (aqui considerando uma indústria), justo é que o 

Retorno sobre as Vendas, isto é, sua margem, seja uma das preocupações básicas e iniciais de 

qualquer empreendimento empresarial”. Este indicador pode ser calculado em termos 

operacionais e líquidos, conforme explica Assaf Neto (2003), obtendo a margem operacional 

e a margem líquida, possibilitando analisar o ganho em relação a cada unidade monetária de 

venda efetuada.  

 Outro indicador utilizado é o retorno sobre o ativo, que conforme Silva (2004, p. 263), 

“indica a lucratividade que a empresa propicia em relação aos investimentos totais 

representados pelo ativo total médio”. No caso dos investimentos totais, refere-se ao ativo 

total da empresa e este indicador é bastante utilizado em finanças onde se caracteriza “o lucro 

como espécie de prêmio pelo risco assumido no empreendimento”. Assaf Neto (2000) 

menciona que este indicador mede a eficiência em relação ao gerenciamento da lucratividade 

dos ativos e juros passivos, nesse sentido, alerta para as oportunidades de negociações 

bancárias.  

 Já o indicador do retorno sobre o patrimônio líquido, segundo Silva (2004, p. 268), 

“indica quanto de prêmio os acionistas ou proprietários da empresa estão obtendo em relação 

a seus investimentos no empreendimento”. O prêmio do investidor em função do risco do seu 

negócio é caracterizado pelo lucro. A importância deste quociente, no entendimento de 

Iudícibus (2007, p. 108), “reside em expressar os resultados globais auferidos pela gerência na 

gestão de recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas”. Analisando no longo 

prazo, o autor explica que “o valor de mercado da ação é influenciado substancialmente” por 

este quociente. O indicador de rentabilidade sobre o patrimônio líquido deve mostrar o 
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rendimento do capital próprio investido na empresa, possibilitando a comparação com taxas 

de mercado como, por exemplo, poupança, ações e fundos de investimento.  

 Ressalta-se a importância da análise destes indicadores, pois, de acordo com os 

autores, eles apresentam os resultados das decisões de seus administradores. É indispensável 

que o analista tenha cuidado ao inferir sobre os resultados em função de alguns fatores que 

podem influenciar no desempenho de uma empresa em determinado período. Como destacado 

por Matarazzo (2008), pode ocorrer uma retração no mercado, perda de participação no 

mercado devido ao melhor desempenho de concorrentes, ou ainda, devido à estratégias da 

empresa. 

 

2.3 ANÁLISE HIERÁRQUICA DE PROCESSOS 

 

O método AHP foi desenvolvido por Thomas L. Saaty e teve sua origem em 1971, sua 

adolescência ocorreu em 1972 e sua maturidade aplicativa em 1973 com um estudo dos 

Transportes do Sudão. O enriquecimento teórico que vinha ocorrendo desde a sua origem, foi 

intensificado no período de 1974 a 1978 (SAATY, 1991). 

Este método está ligado ao processo de decisão tendo como foco o apoio à tomada de 

decisão multicritério, que consiste em atender vários critérios simultaneamente. Para 

DeWayne (2009), a beleza do método AHP está no fato de estabelecer um ranking dos 

elementos. Várias instituições governamentais, militares e educacionais, por exemplo, 

utilizaram o AHP para a tomada de decisão. Para tomar decisões, Saaty (1991) destaca que é 

necessário avaliar a alternativa que satisfaça da melhor maneira o conjunto de critérios 

pretendidos. Nesse sentido, Zeleny (1982, p. 16) destaca que “a melhor solução para um 

problema multicriterial não é aquela obtida por um método matemático complexo, mas aquela 

preferida, aceita, entendida e defendida pelo decisor”. 

Os primeiros métodos de Apoio Multicritério à Decisão surgiram, de acordo com 

Gomes, Araya e Carignano (2004, p. 2), na década de 1970, “com o intuito de enfrentar 

situações específicas, nas quais um decisor, atuando com racionalidade, deveria resolver um 

problema em que vários eram os objetivos a serem alcançados de forma simultânea”.  

 Para aplicação do método AHP alguns passos são necessários, sendo o primeiro, a 

estruturação hierárquica do problema; o segundo, construir a matriz de prioridades e 

normalizá-la, e logo após definir o peso relativo para cada uma das alternativas. Destaca-se a 

verificação da consistência da matriz de prioridade para, a seguir, estabelecer a ordem de 

prioridades para a tomada de decisão. Esses passos são apresentados nos tópicos seguintes. 
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2.3.1 Definição de hierarquia e estrutura hierárquica 

 

O método AHP consiste em estruturar um problema hierarquicamente. Uma hierarquia 

pode ser considerada como um tipo especial de conjunto ordenado. A criação de uma relação 

binária de ordenabilidade, como x ≤ y, avaliando determinado sistema deve obedecer as leis 

reflexiva (para todo x, x ≤ x), anti-simétrica (se x ≤ y e y ≤ x então x = y) e transitiva (se x ≤ y 

e y ≤ z então x ≤ z) (SAATY, 1991). 

Define-se que para a relação x ≤ y (onde y é mais importante que x) pode-se definir x 

< y para dizer que x ≤ y quando x ≠ y. Diante disso, y cobrirá (dominará) x se x < y e se x < t 

< y for impossível para qualquer t. Qualquer conjunto simples ou ordenado é um conjunto 

ordenado com uma propriedade adicional de que se x e y ∈ R, então x ≤  y ou então, y≤  x 

(SAATY, 1991, p. 91). 

Esta é uma forma de definição de hierarquia, como sendo um caso especial de 

conjunto ordenado, simbolicamente representado por: x- = {y/x cobre y} e x+ = {y/y cobre x} 

para qualquer elemento x do conjunto ordenado (SAATY, 1991). Define-se também que se H 

for um conjunto finito parcialmente ordenado tendo como maior elemento h, então H será dita 

uma hierarquia se satisfizer as seguintes condições:  

(a) ter uma partição em H em conjunto Nk, k = 1,2,...,n onde N1={h};  

(b) x ∈ Nk implica x- ⊂ Nk + 1, k = 1,2,...,n-1; (c) x ∈ Nk implica x+ ⊂ Nk-1, k = 

2,3,...,n. Existe, para cada x ∈ H, uma função devidamente ponderada (SAATY, 1991, p. 92). 

A vantagem básica da hierarquia (SAATY, 1991) é a possibilidade de compreender 

seus níveis mais altos em função das interações dos outros níveis da hierarquia, e não pela 

interação dos elementos de cada nível.  

 Na Figura 1 apresenta-se um modelo simples da Árvore Hierárquica, onde consta no 

primeiro nível o principal objetivo do problema, no segundo nível os critérios que servirão de 

base para avaliação das alternativas, e no terceiro nível apresentam-se as alternativas para a 

solução do problema. 
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Figura 1 - Modelo simples da Árvore Hierárquica 
Fonte: adaptado de Saaty (1991). 

 

A etapa da estruturação é a fase inicial para aplicação do método AHP. Nesta etapa, o 

problema é modelado apresentando os critérios e as alternativas que são considerados para a 

tomada de decisão. Conforme Zeleny (1982, p. 25), “o decisor deve ter em mente que não 

existe uma boa decisão sem um bom conjunto de alternativas, explicitando novas idéias e 

direções”.  

No caso de problemas mais complexos apresentam-se subcritérios que se posicionam 

logo abaixo dos critérios na árvore hierárquica. Para Lyra (2008, p. 54), “a questão é 

determinar as prioridades dos elementos de um nível em relação à sua importância para os 

elementos do nível imediatamente superior. O método AHP compara um elemento do nível 

hierárquico mais alto com todos os elementos do nível imediatamente inferior”. 

 Algumas vantagens em relação às hierarquias são destacadas por Saaty (1991, p. 17-

18): 

 

(1) A representação hierárquica de um sistema pode ser usada para descrever como 
as mudanças em prioridades nos níveis mais altos afetam a prioridade dos níveis 
mais baixos.   
(2) Eles dão grandes detalhes de informação sobre a estrutura e as funções de um 
sistema nos níveis mais baixos, permitindo uma visão geral de atores e de seus 
propósitos nos níveis mais altos. Limitações nos elementos de um nível são 
representadas melhor no nível mais alto seguinte para assegurar que eles sejam 
satisfeitos. [...] 
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(3) Os sistemas naturais montados hierarquicamente, isto é, através de construção 
modular e montagem final de módulos, desenvolvem-se muito mais eficientemente 
do que aqueles montados de um modo geral. 
(4) Eles são estáveis e flexíveis: estáveis porque pequenas modificações têm efeitos 
pequenos; e flexíveis porque adições a uma hierarquia bem estruturada não 
perturbam o desempenho. 
 

 O próximo passo para aplicação do método consiste em estabelecer as prioridades da 

hierarquia, que são obtidas mediante o estabelecimento do grau de importância de cada 

critério, ou seja, determinando qual a importância de cada variável em relação às demais por 

meio de uma matriz de prioridade. 

 

2.3.2 Matriz de prioridade 

 

Uma matriz é formada por um conjunto de números dispostos em m linhas e n colunas. 

Nos casos em que a matriz é composta por apenas uma linha ou uma coluna ela é denominada 

como vetor. Matematicamente, representa-se uma matriz da seguinte forma: 

Α ×nm  

 Para a construção da matriz hierárquica é necessário comparar os critérios par-a-par, 

determinando o quanto um critério é mais ou menos importante do que o outro. Saaty (1991, 

p. 68) apresenta uma escala de importância utilizando valores de 1 a 9, com possibilidade de 

valores intermediários para realizar as comparações. No Qudro 2 apresenta-se a escala 

fundamental de Saaty. 

 

Intensidade de importância Definição Explicação 

1 Igual importância 
Ambas as atividades contribuem 
igualmente para o objetivo. 

3 
Fraca importância de uma variável 
em relação a outra 

A experiência e o julgamento 
favorecem ligeiramente uma 
atividade em relação a outra 

5 Grande ou essencial importância  
A experiência e o julgamento 
favorecem fortemente uma 
atividade em relação a outra 

7 
Importância muito grande ou 
demonstrada 

Uma atividade é muito fortemente 
favorecida em relação a outra, e 
sua dominância é demonstrada na 
prática  

9 Importância absoluta 
A evidência favorece uma 
atividade em relação a outra com o 
mais alto grau de conformidade 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários 
Quando se busca uma condição de 
compromisso entre duas 
classificações 

Quadro 2 – Escala Fundamental de Saaty 
Fonte:  Saaty (1991, p. 68). 
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     E, por convenção (SAATY, 1991), compara-se a característica da coluna em relação à 

característica da linha superior, obtendo uma matriz de comparações representada por: 

 

A = (aij) 

 

Com aij representando o grau de importância do elemento i em relação ao elemento j. 

Esses elementos são definidos pelas seguintes regras (SAATY, 1991, p. 28): 

Regra 1: Se aij = α, então aji = 1/α, α ≠ 0. 

Regra 2: Se Ci é julgado como de igual importância relativa a Cj, então aij = 1, aji = 1; e em 

particular,  aii = 1 para todo i. 

 A matriz das comparações será representada na seguinte forma: 

 

                                        A = 
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 A partir do registro e quantificação destes julgamentos, faz-se necessário atribuir um 

conjunto de pesos numéricos (w1, w2, w3, ..., wn ) que irão refletir nos julgamentos e, suas 

relações pesos (w1) versus julgamentos (aij) são dadas por (SAATY, 1991): 

 

w

w
a

j

i
ij =  , com i e j = 1, 2,..., n 

 

     Em forma matricial, obtém-se: 
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                                     A = 
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  De posse da matriz de prioridades, o passo seguinte consiste em normalizar estes 

dados para que se estabeleçam os pesos relativos. 

 

2.3.3 Normalização da matriz de prioridade 

 

No tocante à normalização da matriz, Saaty (1991, p. 24) afirma que “em termos 

matemáticos, o principal autovetor é calculado e, quando normalizado, torna-se vetor de 

prioridades”. Para normalizar a matriz de prioridades são apresentados quatro modos: 

 

(1) o mais grosseiro – somam-se os elementos em cada linha e normaliza-se o 
resultado dividindo-se cada soma pelo total de todas as somas, de modo que os 
resultados somados agora dêem a unidade. O primeiro valor de vetor resultante é a 
prioridade da primeira atividade; o segundo da segunda atividade, e assim por 
diante. 
(2) o melhor – toma-se a soma dos elementos em cada coluna e formam-se os 
recíprocos destas somas. Para normalizar-se de um modo que estes números dêem 
como soma a unidade, divide-se cada recíproco pela soma dos recíprocos; 
(3) bom – dividem-se os elementos de cada coluna pela soma daquela coluna (isto é, 
normaliza-se a coluna) e, então, somam-se os elementos em cada linha resultante e 
divide-se esta soma pelo número de elementos na linha. Este é um processo para 
tirar a média das colunas normalizadas; 
(4) bom – multiplicam-se os n elementos em cada linha e toma-se a raiz n-ésima. 
Normalizam-se os membros resultantes (SAATY, 1991, p. 24). 
 

 Após a normalização da matriz, mediante utilização de um dos métodos apresentados, 

define-se o peso relativo de cada uma das alternativas a partir da média de cada linha, 

obtendo-se um ranqueamento pelo qual se pode verificar a melhor alternativa a ser escolhida.  

 Contudo, ressalta-se o fato de que geralmente uma matriz de prioridade é construída 

mediante julgamentos subjetivos. Se estes não apresentarem consistência poderão gerar viés 

no resultado final devido a pequenas variações. Deve-se, portanto, verificar a consistência da 

matriz de prioridade. 
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2.3.4 Consistência da matriz de prioridade 

 

Uma matriz hierárquica consistente deve satisfazer o seguinte teorema: “Seja A=(aij) 

uma matriz hierárquica n × n de elementos positivos 1
ijij aa −= , então A será consistente se, e 

somente se, nmáx =λ ”. Este teorema segue provado: 

Considerando: 

w 1
iw j

n

1j
aijλ −∑

=
=  

Chega-se a: 

∑∑
≤<≤

−−

≠
=

− +==−
nji1

ij
1

ji
1

ijij

n

ji
1ji,

1
ijij )a/wwwwa(wwannλ  

Como aij = 
w

w

j

i , então λ = n, uma vez que o somatório dos autovalores é igual a n, 

traço da matriz. 

De acordo com o teorema, uma matriz hierárquica é consistente se, e somente se, o seu 

maior autovalor for igual a ordem da matriz (SAATY, 1991, p. 272). 

Como auxílio para verificar a consistência, Saaty (1991, p. 64) destaca dois axiomas 

da teoria matricial:  

(1) Se λ1, ..., λn são valores que atendem a equação Ax = λx, ou seja, são autovalores 

das matriz A, e se aij = 1 para todo i, então: n
n

1i
λi =∑

=
. Assim, se a relação Aw = nw (w é 

autovetor de A com um autovalor n) for válida, os autovalores serão iguais a zero, exceto o n 

que será o maior autovalor de A no caso de uma matriz consistente. 

(2) Se a diagonal principal da matriz A apresentar seus elementos aij = 1, e se esta 

matriz for consistente, pequenas variações nos elementos aij manterão o maior dos autovalores 

λmax  próximo de n e os demais autovalores próximos a zero. Nesse caso, deve-se encontrar 

um vetor w que atenda a equação: 

 

Aw = λmaxw 

 

Para verificar a consistência de uma matriz de prioridades, ou seja, a validade desta 

matriz, não existe apenas um método. Um dos métodos que pode ser utilizados é a 
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multiplicação da matriz de comparações pelo vetor da solução estimada (vetor de 

prioridades).  Por meio desta multiplicação chega-se a outro vetor. Por meio da divisão dos 

componentes do vetor obtido pelos componentes do vetor de prioridades, respectivamente, 

obtém-se outro vetor.  

A divisão do total da soma dos componentes deste vetor pela quantidade de 

componentes, o resultado será uma aproximação de um número λmax que é o autovalor 

máximo ou principal, que pode ser utilizado como estimativa de consistência. Quanto mais 

próximo λmax do número de atividades da matriz, maior a consistência do resultado (SAATY, 

1991, p. 26). 

 A representação do índice de consistência (I.C.) é dada por (SAATY, 1991, p. 26): 

 

I.C. = 
1n

nλmax
−

−
 

 

 Após a obtenção do I.C. pode-se ainda calcular a razão de consistência (R.C.) dado 

por: 

IR

IC
RC =  

Onde:  

I.C. = índice de consistência; e 

IR = índice randômico. 

 

 O índice randômico (aleatório), por sua vez, foi calculado para matrizes quadradas de 

ordem n e alguns valores são encontrados em Saaty (1991, p. 27), conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Índices randômicos 
Ordem 

da 

Matriz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I.R 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Fonte: Saaty (1991, p. 27). 

 

  Quando o I.C. for menor que 0.1, Saaty (1991) infere que os julgamentos são 

considerados consistentes.  
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   De posse de matrizes consistentes, a etapa final consiste em verificar qual das 

alternativas obteve a maior pontuação, ou seja, qual se caracteriza como a mais importante. 

Para obter essa hierarquia multiplica-se a matriz de prioridades de cada alternativa pela matriz 

de prioridade de cada critério, resultando na pontuação final em que a melhor alternativa 

apresentará a maior pontuação. 

 

2.4 ANÁLISE HIERÁRQUICA DE PROCESSOS E SUA APLICAÇÃO 

 

O método de análise hierárquica do processo é um modelo matemático que serve como 

apoio à tomada de decisão e permite a sua aplicação para resolução de diversos problemas. 

Sua aplicação pôde ser verificada por meio da revisão de literatura. Com ela, verificou-se que 

o método AHP é utilizado em diversas áreas do conhecimento, tanto nacionalmente, quanto 

internacionalmente. Acessando estudos nacionais e internacionais constata-se que o método é 

aplicado, por exemplo, nas Ciências Exatas, Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde.  

Liberatore e Nydick (2007) evidenciaram a aplicação da análise hierárquica do processo 

em importantes problemas de medicina e saúde que necessitam de cuidados na tomada de 

decisão. Por meio da revisão de literatura realizada pelos autores identificaram estudos sólidos 

nos quais se aplica o método AHP e constataram que há interesse por parte desta área na 

utilização do modelo.  

Infere-se que a aplicação do método de análise hierárquica é possível em qualquer área 

do conhecimento diante de situações que envolvam decisões complexas, conforme estudos 

relatados a seguir. 

 

2.4.1 Estudos internacionais com aplicação do método AHP 

 

Analisando os estudos internacionais observam-se vários trabalhos que aplicaram o 

método de análise hierárquica. Neste tópico serão apresentados alguns dos estudos realizados 

em âmbito internacional.    

Schniederjans e Garvin (1997) propõem a utilização do método de análise hierárquica 

do processo e uma metodologia multi-objetivo (Zero-One Goal Programming – ZOGP) como 

proposta de auxílio na seleção dos direcionadores de custo no método de custeio baseado em 

atividades. Apresentam um exemplo de aplicação destas metodologias e mostram como a 

abordagem do método AHP pode dar mais consistência no processo de seleção dos 

direcionadores de custo. 
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O AHP foi aplicado por Millet e Wedley (2002) com o objetivo de propor métodos para 

modelar riscos e incertezas. Para tal, utilizaram protótipos de estudos de casos nos quais 

riscos participam na tomada de decisão multicritério, demonstrando como o método de análise 

hierárquica pode ser utilizado para derivar probabilidades relativas, mensurar resultados 

multi-critérios, critérios de riscos e ajustar fatores de risco. Os autores inferem que o AHP 

pode ser utilizado para modelar riscos de várias maneiras proporcionando novas 

oportunidades de apoio à decisão. 

Wei, Chien e Wang (2005) propõem um sistema de seleção de Enterprise Resource 

Planning (ERP), abrangente por meio de uma abordagem baseada no método AHP, no qual 

são estabelecidos objetivos hierárquicos e os atributos são específicos de modo que possam 

orientar detalhadamente a avaliação do sistema ERP.  

Lee e Kozar (2006) utilizaram o método para investigar fatores de qualidade de páginas 

eletrônicas bem como a importância relativa na seleção da página mais preferida e verificando 

a relação entre a preferência de páginas eletrônicas e o desempenho financeiro. Com este 

estudo verificaram que a página que apresentou maior qualidade também apresentou maior 

desempenho empresarial. Os autores destacam que, por meio da análise dos resultados deste 

estudo os tomadores de decisão das companhias do comércio eletrônico poderão aumentar a 

qualidade de suas páginas eletrônicas.  

Saaty, Peniwati e Shang (2007) elaboraram um estudo sobre alocação de recursos 

humanos utilizando o método de análise hierárquica do processo. Os autores combinam a 

análise hierárquica do processo e a programação linear para obter uma melhor combinação em 

seus resultados. São utilizados exemplos para otimizar problemas de alocação de recursos 

humanos, como determinar cargos a serem preenchidos e combinar candidatos a serem 

contratados. O estudo mostra que a combinação do AHP com a programação linear pode 

resolver problemas de sinergia na contratação de pessoas com diferentes habilidades para 

trabalhar em equipe. 

 Lee, Chen e Kang (2009) aplicaram o modelo de análise hierárquica para seleção de 

um parque eólico. A técnica utilizada permite uma análise adequada pelo fato de serem 

inúmeros fatores que afetam o sucesso de um parque eólico.  

Huang (2009) utiliza o método de análise hierárquica com o intuito de projetar um 

sistema baseado em conhecimento para planejamento estratégico desenvolvendo um Balanced 

Scorecard intelectual. Este sistema é projetado objetivando determinar pesos estratégicos 

específicos e, usando o AHP, o estudo examina como a administração que utiliza o Balanced 

Scorecard pode selecionar objetivos e medidas utilizando a hierarquia. 
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 Além dos estudos apresentados encontram-se ainda na literatura internacional outras 

pesquisas como de Blair et al. (2002); Wang e Chang (2007); Montazar e Behbahami (2007); 

Saaty e Tran (2007); Katsumira et al. (2008); Zayed, Amer e Pan (2008); Yu e Tsai (2008); 

Valente e Vettorrazi (2008); Sharma, Moon e Bae (2008); Szczypińska e Pitrowski (2008) e 

(2009); Berritella, La Franca e Zito (2009). Os autores citados utilizaram o método AHP para 

solucionar problemas envolvendo decisões complexas em medicina, ecologia, engenharia, 

computacão, economia, administração, matemática e física. 

De acordo com o que foi apresentado, verifica-se a aplicabilidade do AHP em diversas 

áreas do conhecimento em âmbito internacional. Ressalta-se que um grande número de 

pesquisas encontra-se enquadrada no campo da engenharia.  

 

2.4.2 Estudos nacionais com aplicação do método AHP 

 

 Analisando as pesquisas nacionais verifica-se que o método de análise hierárquica já 

foi aplicado em vários estudos. Neste tópico são apresentadas algumas pesquisas que 

utilizaram o método AHP de apoio à tomada de decisão.  

 Murakami (2003) utilizou o método AHP para estudar o processo de tomada de 

decisão e o modelo de priorização de demandas de uma instituição financeira, no caso o 

Banco do Brasil, que sofreu alterações na área de tecnologia da informação. Nesse sentido, 

busca verificar como o alinhamento estratégico e as decisões afetam os negócios da 

instituição. Enoki (2006) aplicou o método de análise hierárquica para desenvolver um 

modelo de avaliação com o intuito de identificar e relacionar características funcionais de 

soluções de Gestão de Processos de Negócios com os objetivos de desempenho na visão do 

gestor do negócio e minimização da percepção de riscos dos investimentos. 

 Romero (2006) buscou auxílio do método para resolver problemas de localização de 

plataformas logísticas, buscando obter resultados quanto a melhor localização geográfica para 

a instalação das mesmas. Em seu estudo utilizou o caso do Entreposto Terminal São Paulo da 

Companhia de Entrepostos  Armazéns Gerais de São Paulo. 

 No estudo de Trevizano (2007) o método foi utilizado para desenvolver uma 

ferramenta computacional a fim de verificar qual o modelo de equipamento thin-client seria 

mais apropriado para o atendimento das necessidades de uma instituição de ensino superior 

diante de vários critérios, considerando a opinião de três grupos de avaliação.  

 Paiva (2008) realizou um estudo sobre implementação de um estacionamento de 

automóveis e bicicletas integrado com o transporte público, utilizando o método AHP como 
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apoio à tomada de decisão referente ao local mais apropriado para a instalação deste 

estacionamento. 

 Outro trabalho que se destaca é o de Monguilhott (2008, p. 19), que apresenta como 

objetivo “gerar, através de técnicas de geoprocessamento, um mapa de vulnerabilidade das 

áreas suscetíveis a ocorrência de movimentos de massa na faixa de domínio da rodovia 

RS/486”, e utiliza o método AHP para analisar as variáveis como “uso do solo, 

geomorfologia, geologia, Modelo Digital de Elevação/MDE, declividade e índices de 

vegetação”. 

 Encontram-se ainda na literatura nacional, outros estudos como os de Diehl (1997); 

Lisboa (2002); Sanches (2006); Silvério Júnior (2006), Lima (2007) e Matias (2007), 

realizados na administração, economia e engenharias. Observa-se que em âmbito nacional o 

método AHP também é bastante aplicado na engenharia. 

 

2.4.3 Estudos nacionais com aplicação do método AHP na Contabilidade 

 

 Neste tópico são apresentadas algumas pesquisas que foram localizadas em eventos da 

área de contabilidade e que utilizaram o método AHP.  

 Para selecionar direcionadores de custos no sistema de Custeio Baseado em 

Atividades (ABC), Pamplona (1999, p. 8) infere que devem ser consideradas influências sobre 

precisão, custo do sistema e indução ao comportamento. Nesse caso, o autor aplicou o método 

AHP para considerar simultaneamente as características dos direcionadores de custo e destaca 

que o método aplicado “auxilia na organização dos dados, tanto para dar pesos às 

características, como para priorizar os Cost Drivers”. 

 Galvão, Cogan e Santos (2001) utilizaram o modelo simplificado do Custeio ABC e 

incorporaram neste sistema o método AHP com o objetivo de classificar e selecionar fatores 

dos recursos e atividades dos processos produtivos de uma empresa. O método AHP é 

utilizado para identificar direcionadores de custos que melhor se ajustam a uma empresa, 

hierarquizando-se os graus de importância segundo as características indispensáveis a sua 

atividade e de acordo com os critérios estabelecidos por Kaplan (1997). 

 Baía e Machado (2006) utilizaram o método AHP para verificar influências nos fatores 

e subfatores de risco na formação da taxa de custo de capital próprio. Nesse contexto, 

objetivaram estimar fatores de riscos que cercam uma indústria da Paraíba de médio porte 

tendo como atividade o processamento de frutas. 
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Ben (2007) aponta para os problemas de decisão de uma empresa industrial que 

necessita decidir por um projeto vinculado à área ambiental. Foram apresentados alguns 

projetos, cada qual com suas vantagens e, para decidir qual o projeto a ser implementado, 

consideraram aspectos referentes à minimização de custos, minimização de resíduos, 

otimização nas rotinas de produção e atendimento à legislação. Neste caso, como apoio a 

toma de decisão, utilizou o método AHP.  

 Lyra (2008), em sua tese de doutorado, utilizou o método AHP para desenvolver um 

instrumento capaz de avaliar a situação econômica e financeira de empresas por meio de uma 

associação de indicadores contábeis. Para selecionar os indicadores contábeis aplicou a 

técnica Delphi e para comparar os indicadores das empresas utilizou a distância euclidiana. 

 Pode-se citar também, os estudos de Yoshitake (2000), Imoniana e Gartner (2004), 

Ribeiro e Campos (2005), Gaertner, Moreira e Galves (2006) e Ferreira Filho, Marins e 

Salomon (2009) que aplicaram o método AHP em pesquisas. Observa-se que o modelo já foi 

bastante utilizado em pesquisas na área de custos. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 Neste capítulo são apresentados o método e os procedimentos metodológicos que 

norteiam este estudo. Inicialmente apresenta-se o delineamento do estudo. Em seguida, a 

população e a amostra, procedimentos de coleta e análise dos dados. Para finalizar este 

capítulo, são apresentadas as limitações da pesquisa. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa refere-se ao método utilizado pelo pesquisador para buscar 

as respostas das questões e objetivos de uma pesquisa. O método, para Oliveira (2002, p. 58), 

“se faz acompanhar da técnica, que é o suporte físico, são os instrumentos que o auxiliam para 

que se possa chegar a um determinado resultado: ensino, descoberta, aprendizado, invenção, 

investigação”. Assim, a técnica consiste no desenvolvimento da parte prática da pesquisa. 

Richardson (1999, p. 29) destaca que o “método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”. Por meio do 

método científico é possível identificar os fatos adequadamente para posteriormente preceder 

a análise.  

Como destaca Marconi e Lakatos (2007, p. 114), “a pesquisa científica não é apenas 

um relatório ou descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um 

caráter interpretativo, no que se refere aos dados obtidos”. 

  O método utilizado na pesquisa científica é determinado pelo objetivo do estudo. 

Nesta pesquisa trata-se de um estudo descritivo que apresenta o ranking das empresas do setor 

metal mecânico listadas na Bovespa.  

Para Raupp e Beuren (2004, p. 81), “a pesquisa descritiva configura-se como um 

estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a explicativa, ou seja, não é tão 

preliminar como a primeira e não tão aprofundada como a segunda. Nesse contexto, descrever 

significa identificar, relatar, comparar, entre outros”.   

Para atender o objetivo do estudo faz-se necessário verificar na literatura os 

indicadores contábeis que serão utilizados no estudo, o que caracteriza esta pesquisa como 

bibliográfica que, segundo Cervo e Bervian (2002, p. 66), “procura explicar um problema a 

partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independente ou 

como parte da pesquisa descritiva ou experimental”.   
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Além de a presente pesquisa ser bibliográfica, ela ainda é classificada, num segundo 

momento, como documental por utilizar as demonstrações contábeis como fonte de coleta de 

dados. Raupp e Beuren (2004, p. 89) explicam que: 

 

 a pesquisa documental pode integrar o rol das pesquisas utilizadas em um mesmo 
estudo ou caracterizar-se como o único delineamento utilizado para tal. Sua 
notabilidade é justificada no momento em que se podem organizar informações que 
se encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova importância como fonte de 
consulta.  
 

No tocante à abordagem do problema a pesquisa caracteriza-se como quantitativa, de 

corte transversal. Sobre pesquisas de caráter quantitativo, Richardson (1989, p. 29) afirma que 

“o método quantitativo representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos 

resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma 

margem de segurança quanto as inferências”. 

Em um estudo de corte transversal, segundo Richardson (1989, p. 93), “os dados são 

coletados em um ponto no tempo, com base em uma amostra selecionada para descrever uma 

população nesse determinado momento”. Ao realizar estudos posteriores é possível que os 

resultados sejam diferentes. 

 Resumindo, a pesquisa classifica-se como descritiva, realizada por meio de um estudo 

bibliográfico e documental, com abordagem quantitativa. Caracreriza-se ainda como um 

estudo de corte transversal, considerando-se que o período para análise compreende o período 

de 2004 a 2008. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população, de acordo com Silveira (2004, p. 111), “é entendida como um conjunto de 

elementos que possui as características desejáveis para o estudo”. Nesta pesquisa, a população 

consiste nas 17 empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa. Para a análise de 

dados foram consideradas somente 13 empresas, pois, quatro não apresentavam todas as 

demonstrações contábeis consolidadas. Como não é possível comparar dados não 

consolidados com dados consolidados, essas empresas foram excluídas da análise.  

A escolha do setor metal mecânico se justifica pelo fato de apresentar estabilidade 

econômica conforme análise do histórico do volume de vendas, em que o setor metal 

mecânico, que compreende siderurgia e metalurgia, apresenta um total de vendas próximo à 
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média geral de vendas de todos os setores. Esta análise foi realizada mediante os dados de 

todos os setores disponíveis no sítio da Revista Exame. De posse destes dados, verificou-se a 

média do total de vendas (USD milhões) de 1995 a 2008, o desvio padrão e o coeficiente que 

representa a distância dos desvios em relação à média geral de vendas de todos os setores que 

representou 449.522,58 (USD milhões). Os dados podem ser observados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Dados referentes ao Total de Vendas (USD milhões)  

Setores 

Total de 
Vendas – 1995 
a 2008 (USD 

milhões) 

Média Desvio Padrão 1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

****
μμμμ
σσσσ

 

Autoindústria 925.664,50 66.118,89 15824,63424 24% 
Energia 1.702.374,90 121.598,21 40551,64165 33% 
Mineração 182.037,00 13.002,64 5823,368543 45% 
Química e Petroquímica 586.541,90 41.895,85 12445,42609 30% 
Têxteis 66.760,60 4.768,61 1204,8327 25% 
Siderurgia e Metalurgia 532.771,70 38.055,12 13576,56796 36% 
Indústria da Construção 188.282,00 13.448,71 4724,25077 35% 
Atacado 907.051,70 64.789,41 12094,6211 19% 
Bens de Capital 57.389,90 4.099,28 1899,538 46% 
Bens de Consumo 1.022.007,50 73.000,54 10184,22528 14% 
Diversos 81.664,60 5.833,19 1657,997 28% 
Eletroeletrônico 298.753,60 21.339,54 2563,92064 12% 
Farmacêutico 91.834,30 6.559,59 952,9359 15% 
Indústria Digital 182.648,00 13.046,29 3048,971229 23% 
Papel e Celulose 128.999,00 9.214,21 1758,299811 19% 
Produção Agropecuária 129.705,30 9.264,66 5888,750706 64% 
Serviços 489.413,00 34.958,07 6800,675946 19% 
Telecomunicações 589.420,70 42.101,48 14589,825 35% 
Transporte 118.801,50 8.485,82 6491,46534 76% 
Varejo 708.329,80 50.594,99 6907,651902 14% 
 Fonte: Vendas - Revista Exame (http://mm.portalexame.abril.com.br/setores/comparacao/2008). 

 

A população foi definida intencionalmente e se justifica pelo acesso às informações 

contábeis e seu grau de confiabilidade por se tratarem de empresas de capital aberto. A 

amostra intencional é definida por Marconi e Lakatos (2002, p. 52) como amostra não 

probabilística e é utilizada quando “o pesquisador está interessado na opinião (ação, intenção, 

etc.) de determinados elementos da população, mas não representativos dela”. No Quadro 3 

são apresentadas as empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa. 
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Empresa Nome de pregão Segmento 
Caraíba Metais S.A. CARAIBA MET Artefatos de cobre 
Eluma S.A. Indústria e Comércio ELUMA Artefatos de cobre 
Paranapanema S.A. PARANAPANEMA Artefatos de cobre 
Confab Industrial S.A. CONFAB Artefatos de ferro e aço 
Fibam Companhia Industrial FIBAM Artefatos de ferro e aço 
Mangels Industrial S.A. MANGELS INDL Artefatos de ferro e aço 
Metalúrgica Duque S.A. MET DUQUE Artefatos de ferro e aço 
Panatlantica S.A. PANATLANTICA Artefatos de ferro e aço 
Siderúrgica J. L. Aliperti S.A ALIPERTI Artefatos de ferro e aço 
Tekno S.A. – Indústria e Comércio TEKNO Artefatos de ferro e aço 
Aços Villares S.A. AÇOS VILL Siderurgia 
Cia Ferro Ligas da Bahia – FERBASA FERBASA Siderurgia 
Cia Siderúrgica Nacional SID NACIONAL Siderurgia 
Gerdau S.A. GERDAU Siderurgia 
Metalúrgica Gerdau S.A. GERDAU MET Siderurgia 
Usinas Sid de Minas Gerais S.A. – USIMINAS USIMINAS Siderurgia 
Vicunha Siderúrgica S.A. VICUNHA SID Siderurgia 

Quadro 3 - Empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa 
Fonte: Bovespa (www.bovespa.com.br). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A coleta de dados é parte essencial de uma pesquisa e, por este motivo, é necessário 

cuidado na definição do instrumento de coleta de dados. Silveira (2004, p. 112) destaca que 

“na coleta de dados, deve-se informar como se pretende obter os dados necessários para a 

pesquisa”. 

 A coleta de dados para a análise foi realizada no sítio da Comissão de Valores 

Mobiliários (www.cvm.gov.br) onde foram coletadas as demonstrações contábeis 

consolidadas, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. As empresas 

Gerdau S.A. e Gerdau Metalúrgica S.A. não apresentaram as demonstrações consolidadas de 

2007 e 2008 e as empresas Caraíba Metais S.A. e Metalúrgica Duque S.A. não apresentaram 

as demonstrações consolidadas em 2008. Por não apresentarem as informações consolidadas 

de todo o período, essas empresas foram excluídas da análise.  

Das demonstrações contábeis foram extraídos os indicadores econômico-financeiros nos 

quais foram considerados: (a) liquidez: liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca e 

liquidez imediata; (b) endividamento: imobilização do patrimônio líquido, participação de 

capital de terceiros e composição do endividamento; (c) atividade: prazo médio de estocagem, 

prazo médio de pagamento a fornecedores e prazo médio de cobrança; e (d) rentabilidade: 

giro do ativo, margem líquida, retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido. Os 

indicadores foram calculados por meio das fórmulas extraídas de Matarazzo (2008) que são 

apresentadas no Quadro 4. 
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Liquidez Geral 
Prazo Longo a Exigível Circulante Passivo

Prazo Longo a Realizável  Circulante Ativo
LG

+
+

=  

Liquidez Corrente 
Circulante Passivo

Circulante Ativo
LC =  

Liquidez Seca 
Circulante Passivo

Estoques-Circulante Ativo
LS =  

Liquidez 

Liquidez Imediata 
Circulante Passivo

idadesDisponibil
LI =  

Imobilização do 

Patrimônio Líquido 
100

Líquido Patrimônio

Permanente Ativo
IPL ×=  

Participação de Capital de 

Terceiros 
100

Líquido Patrimônio

Terceiros de Capitais
PCT ×=  Endividamento 

Composição do 

Endividamento 
100

 Terceiros de Capital

Circulante Passivo
CE ×=  

Prazo Médio de 

Renovação de Estoques 
360

Vendidas sMercadoria das Custo

Estoques
PMRE ×=  

Prazo Médio de 

Pagamento de Compras 
360

Compras

esFornecedor
PMPC ×=  Atividade 

Prazo Médio de 

Recebimento de Vendas 
360

Vendas

Receber a Duplicatas
PMRV ×=  

Giro do Ativo 
Ativo

Líquidas Vendas
GA =  

Margem Líquida 100
Líquidas Vendas

Líquido Lucro
ML ×=  

Retorno sobre o Ativo 100
Ativo

Líquido Lucro
RSA ×=  

Rentabilidade 

Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido 
100

Médio Líquido Patrimônio

Líquido Lucro
RSPL ×=  

Quadro 4 - Fórmulas utilizadas para o cálculo dos indicadores 
Fonte: Matarazzo (2008). 

 

Após a extração dos indicadores, o conjunto de dados referente a cada indicador foi 

submetido à análise de componentes principais (ACP’s) utilizando-se o software SPSS 10.0 

for Windows. Maroco (2003, p. 231) explica que: 

 

A análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica de análise exploratória 
multivariada que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas num conjunto 
menor de variáveis independentes, combinações lineares das variáveis originais, 
designadas por componentes principais.  
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A análise dos componentes principais tem como objetivo verificar se todas as variáveis 

do grupo contribuem para explicar o sistema. As variáveis que não contribuem devem ser 

descartadas aumentando a precisão dos resultados (MOROZINI; OLINQUEVITCH; HEIN, 

2006). 

Nesta pesquisa, os dados foram analisados anualmente pela análise de componentes 

principais para verificar os scores de cada componente. Utilizando os scores foi estabelecida a 

ordenação das empresas. Mingoti (2005, p. 69) comenta que “é comum utilizar os escores das 

componentes para condução da análise estatística de dados ou para a simples ordenação 

(ranking) dos elementos amostrais observados, com o intuito de identificar aqueles que estão 

com maiores, ou menores, valores globais das componentes”. 

Para avaliar a importância de cada indicador utiliza-se a primeira componente principal 

em cada grupo, ou seja, o score de cada um. Esta primeira componente responde por uma 

quantia razoável de variância não atendendo, assim, aos desejados 70% ou 80%, porém, 

foram analisadas as comunalidades que são valores interpretados da mesma forma que o 

coeficiente de determinação. Nesse caso, para estabelecer os rankings foram consideradas as 

variáveis que apresentaram comunalidades superiores a 60%.  

Em seguida, aplica-se o método AHP para estabelecimento dos rankings. Para aplicação 

do método foram construídas matrizes de preferências, indicador a indicador e grupo a grupo 

para obter o ranqueamento das empresas por meio de seus indicadores contábeis considerando 

o período de 2004 a 2008, ou seja, dados dos últimos cinco anos. Para realizar as comparações 

par a par utiliza-se a escala natural de Lootsma, conforme apresentada no Quadro 5. 

 

Escala natural de Lootsma (1990) 
-8 Si é amplamente menos desejável que Sj 
-6 Si é muito menos desejável que Sj 
-4 Si é menos desejável que Sj 
-2 Si é pouco menos desejável que Sj 
 0 Si é indiferente a Sj 
 2 Si é pouco mais desejável que Sj 
 4 Si é mais desejável que Sj 
 6 Si é muito mais desejável que Sj 
 8 Si é amplamente mais desejável que Sj 

Quadro 5 - Escala natural de Lootsma (1990) 
Fonte: Gomes, Araya e Carignano (2004, p. 63). 

 

Esta escala amplia a escala fundamental de Saaty, pois considera preferências negativas. 

De posse dos rankings estabelecidos pelo AHP e pela análise de componentes principais, 



 60 
 

realiza-se a comparação das duas ordenações por meio do coeficiente de correlação ordinal de 

Kendall, verificando o grau de associação entre as classificações.  

Com base nos rankings parciais são estabelecidos os rankings gerais nos quais se 

considera cada grupo de indicadores do período de 2004 a 2008. Obtém-se, dessa forma, um 

ranking para cada grupo de indicadores. Logo após, com base nos rankings gerais, é 

estabelecido o ranking final, analisando-se o desempenho econômico-financeiro e patrimonial 

do período de 2004 a 2008. Na Figura 2 apresenta-se a estrutura hierárquica da pesquisa. 

 

 
Figura 2 - Estrutura hierárquica da pesquisa 
Fonte: elaboração própria. 

 

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 O trabalho possui limitações de várias naturezas. A princípio, a questão dos dados, que 

mesmo advindo de fonte segura (CVM), podem conter informações torpes, redundantes ou 

desatualizadas. Como afirma, Brigham e Houston (1999, p. 101) “as empresas podem utilizar 

técnicas de “maquiagem” para fazer com que suas demonstrações financeiras pareçam 

melhores do que realmente são”. Os indicadores eleitos foram aqueles que tiveram maior 

freqüência na literatura pertinente.  
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 O segundo aspecto a ser destacado é fato de que quatro empresas não apresentaram as 

demonstrações contábeis consolidadas em todo o período analisado e, por este motivo, 

tiveram que ser excluídas para a análise dos dados. 

 O terceiro aspecto se refere aos itens patrimoniais. Como eles não foram atualizados 

monetariamente no período analisado, os resultados podem apresentar algum viés em função 

de eventuais efeitos inflacionários. 

 O quarto aspecto é a matriz de preferências que foi elaborada mediante a análise de 

componentes principais, considerando-se a primeira componente que respondia por uma 

variância razoável, mas não correspondia a uma variância entre 70% e 80% desejada. 

Contudo, este procedimento elimina a presença da subjetividade ao qual o método AHP está 

exposto quando suas preferências são determinadas por um agente humano. 

O quinto aspecto está no fato de a análise ser localizada, a um setor de atividade, além 

de ser concentrado apenas sobre empresas listadas na Bovespa, não podendo ser generalizada 

para outros setores, nem mesmo para empresas sem dados bursáteis. 

Por último, é o fato de que esta pesquisa utiliza vários indicadores para criar um 

ranking com base no desempenho econômico-financeiro e patrimonial, o que não permite 

utilizar estes rankings para uma análise específica. Com efeito, dependendo do objetivo que 

se tem ao analisar dados de uma empresa, os indicadores não serão os mesmos. 

Desconsiderando ou acrescentando algum indicador utilizado nesta pesquisa, será necessário 

reaplicar o método.  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados da aplicação do método AHP nos 

indicadores contábeis das empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa. 

Inicialmente apresenta-se a caracterização do setor metal mecânico e das empresas 

pesquisadas, destacando o perfil e a atividade principal das empresas pesquisadas. São 

apresentados os resultados dos indicadores contábeis do período de 2004 a 2008 de cada 

empresa que compõem a amostra, os scores obtidos com a análise de componentes principais 

aplicada sobre os indicadores do período e o respectivo ordenamento das empresas. Em 

seguida, apresenta-se a aplicação do método AHP e os respectivos rankings de cada grupo de 

indicadores. Após a apresentação destes dois rankings são apresentadas as correlações obtidas 

entre os rankings obtidos pelo método AHP e os rankings obtidos pela análise de 

componentes principais com o intuito de validar os rankings obtidos pela aplicação do método 

AHP. Por último, são apresentados os rankings gerais e os grupos de indicadores de todo o 

período conjuntamente. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR METAL MECÂNICO 

 

 Nesta seção são apresentadas as características do setor metal mecânico e as 

características das empresas do setor metal mecânico pesquisadas. Inicialmente apresentam-se 

as  características do setor metal mecânico por meio de um breve histórico. Em seguida, 

apresentam-se as empresas do setor metal mecânico e suas características. 

 

4.1.1 Caracterização do setor metal mecânico 

  

 O setor metal mecânico é composto pelas empresas que se dedicam à transformação de 

metais e produção de máquinas e equipamentos, atendendo diversos  segmentos econômicos 

como a construção civil, o setor automobilístico e mineração, dentre outros. Nesse sentido, o 

setor metal mecânico é influenciado pelo mercado conforme crescimento ou estagnação de 

outros segmentos. O setor metal mecânico engloba as empresas de siderurgia e metalurgia e, 

no caso das empresas listadas na Bovespa, elas se dividem nos segmentos de artefatos de 

cobre, artefatos de ferro e aço e siderurgia. Destaca-se que o maior número de empresas se 

encontram nos segmentos de artefatos de ferro e aço e siderurgia, com sete empresas em cada 

segmento.  
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 A indústria metalúrgica, desde a década de 20 até o início da década de 40 passou por 

fases de crescimento devido ao alto consumo de ferro e aço, especialmente pelo setor de 

construção civil (RODRIGUES; COSTA, 2009). A indústria metalúrgica vem se 

destacando atualmente e, de acordo com os dados apresentados pela Paranapanema, de 2007 

para 2008 houve um aumento de 3,2% no consumo aparente de cobre, acima da média de 

0,6% a.a. dos últimos cinco anos. 

 A siderurgia brasileira teve início em 1557, quando Afonso Sardinha instalou em São 

Paulo uma pequena empresa produtora de ferro. Em 1946, a Companhia Siderúrgica 

Nacional, fundada em 1941, entra em operação em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, sendo a 

maior usina produtora de aço integrada a coque da América Latina e pioneira na fabricação de 

produtos planos, em laminados a quente e frio e revestidos (ANDRADE; CUNHA, 2002). 

Segundo Rodrigues e Costa (2009), no início da década de 1990 o Brasil já era responsável 

pela sexta maior produção mundial de aço bruto e já exportava sua produção para vários 

países e os setores de ferroligas, fundição, forjaria e refratários exercem importantes papéis no 

crescimento da produção de aço.  

 Em 2008 a crise mundial afetou o desempenho do setor metal mecânico diminuindo 

sua produção, porém, ajustes foram realizados. O Instituto Aço Brasil (2009), destaca uma 

visão otimista em relação a indústria do aço e relata que as melhorias já podem ser observadas 

nos primeiros meses de 2009 em quase todas as áreas nas quais o setor atua. Conforme o 

Instituto Brasileiro de Siderurgia (2009), o consumo nacional de produtos siderúrgicos foi de 

1,2 milhão de toneladas correspondendo a 8,1% acima do consumo em dezembro de 2008 e o 

consumo de produtos planos foi de 673 mil toneladas, correspondendo a um crescimento de 

8,4% e, de produtos longos, foi de 517 mil toneladas, 7,7% a mais do que o registrado em 

dezembro de 2008. Porém, em se tratando de empresas com alta intensidade de capital bem 

como de custos fixos significativos, a redução na produção provoca impactos consideráveis 

nos resultados das empresas deste setor. 

 As empresas siderúrgicas contam com colaboradores efetivos e terceirizados devido à 

diversidade e complexidade das operações que necessitam de mão-de-obra especializada.  Em 

relação aos colaboradores, destaca-se que em 2007 a indústria siderúrgica contava com 

64.475 colaboradores próprios e 57.122 terceirizados, totalizando 121.597 colaboradores. No 

final de 2008, observa-se uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior, totalizando 119.061 

colaboradores, 70.411 efetivos e 48.650 terceirizados. Houve um aumento de efetivos e uma 

diminuição de colaboradores terceirizados (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2009).  
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 Constata-se que o setor  metal mecânico consquistou o seu espaço no mercado 

econômico mundial, e sua atividade é fundamental para vários segmentos, o que proporciona 

uma situação de estabilidade para o setor, apresentando capacidade de enfrentar crises 

econômicas. 

 

4.1.2 Empresas do setor metal mecânico pesquisadas 

 

   No tocante às 13 empresas pesquisadas, apresenta-se o perfil de cada empresa 

indicando o tempo de atividade das mesmas bem como as atividades que cada empresa 

realiza. 

 

4.1.1.1 Perfil das empresas pesquisadas 

 

 As empresas pesquisadas atuam no mercado investindo no aprimoramento de suas 

atividades com objetivos de crescimento, excelência e referência no mercado, para que 

possam obter retornos significativos. As empresas pesquisadas encontram-se listadas na 

Bovespa e o tempo de atividade das mesmas é apresentado no Quadro 6. 

 

Empresa Data de abertura 
Eluma S.A. Indústria e comércio 1943 
Paranapanema S.A. 1961 
Confab Industrial S.A. 1943 
Fibam Companhia Industrial 1970 
Mangels Industrial S.A. 1928 
Panatlantica S.A. 1952 
Siderúrgica  J. L. Aliperti S.A 1966 
Tekno S.A. – Indústria e comércio 1939 
Aços Villares S.A. 1944 
Cia Ferro Ligas da Bahia – FERBASA 1961 
Cia Siderúgica Nacional 1941 
Usinas Sid de Minas Gerais S.A. – USIMINAS 1956 
Vicunha Siderúrgica S.A. 1998 

Quadro 6 - Tempo de atividade das empresas pesquisadas 
Fonte: dados da empresa. 

 

 Verifica-se que das 13 empresas pesquisadas, a Mangels Industrial S.A. se destaca 

como a mais antiga, atuando no mercado a 81 anos. A Vicunha Siderúrgica S.A. se caracteriza 

como a mais nova em tempo de atuação no mercado. A maioria das empresas foram fundadas 

no período de 1940 a 1970, atuando no mercado, em média, a mais de 50 anos. 
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4.1.1.2 Caracterização das empresas em relação a atividade principal 

 

 Empresas que se agrupam em um mesmo setor podem apresentar atividades e produtos 

bem distintas para diferentes segmentos. Isso ocorre no setor em estudo e pode ser observado 

no Quadro 7. 

 

EMPRESA ATIVIDADE PRINCIPAL 

Eluma S.A. Indústria e comércio 
Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas 
não especificadas anteriormente. 

Paranapanema S.A. 
Representantes comerciais e agentes do comércio de 
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e 
químicos. 

Confab Industrial S.A. Produção de tubos de aço com costura. 

Fibam Companhia Industrial 
Fabricação de outras peças e acessórios para veículos 
automotores não especificados anteriormente. 

Mangels Industrial S.A. Holdings de instituições não-financeiras. 

Panatlantica S.A. 
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de 
aço, exceto arames. 

Siderúrgica  J. L. Aliperti S.A 
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de 
aço, exceto arames. 

Tekno S.A. – Indústria e comércio 
Fabricação de outros produtos de metal não 
especificados anteriormente. 

Aços Villares S.A. Produção de laminados longos de aço, exceto tubos. 
Cia Ferro Ligas da Bahia – FERBASA Produção de ferroligas. 

Cia Siderúgica Nacional 
Produção de laminados planos de aço ao carbono, 
revestidos ou não. 

Usinas Sid de Minas Gerais S.A. – USIMINAS 
Produção de laminados planos de aço ao carbono, 
revestidos ou não. 

Vicunha Siderúrgica S.A. Holdings de instituições não-financeiras. 

Quadro 7 - Atividade principal das empresas pesquisadas 
Fonte: Receita Federal (2009). 

 

 Analisando o Quadro 7 verifica-se que as atividades desenvolvidas no setor são 

distintas. Os produtos fabricados pelas empresas pesquisadas vão desde parafusos até 

máquinas e equipamentos industriais, o que destaca o perfil heterogênio das empresas deste 

setor. Os produtos fabricados destinam-se à indústria automobilística e autopeças, indústria de 

compressores de frio, indústrias de petróleo e petroquímica, gás e saneamento, construção 

civil, equipamentos industriais para as indústrias de petróleo e petroquímica, celulose, 

metalurgia e siderurgia. 

 

4.2 INDICADORES CONTÁBEIS 

 

 Neste estudo foram calculados os indicadores de compõem a liquidez, endividamento, 

atividade e rentabilidade. Os indicadores que se apresentam não são interpretados da mesma 
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forma. Nesse caso, os indicadores de endividamento e os indicadores de prazo médio de 

estocagem e prazo médio de recebimento, que são interpretados conforme Matarazzo (2008), 

como “quanto menor, melhor”, foram transformados de modo que todos tenham a mesma 

interpretação, “quanto maior, melhor” para não enviesar os resultados.  

 Os indicadores são apresentados na literatura por diversos autores, porém, ocorrem 

diferenças nas fórmulas. Um exemplo é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido que é 

apresentado por alguns autores sobre o patrimônio líquido inicial e, por outros, sobre o 

patrimônio líquido médio. Contudo, essas pequenas diferenças não afetam a análise 

(MATARAZZO, 2008). 

 A seguir, são apresentados os indicadores ano a ano das empresas do setor metal 

mecânico listadas na Bovespa que fazem parte da amostra. Ressalta-se apenas uma pequena 

alteração nos indicadores de atividade que são apresentados em meses, ou seja, o valor foi 

multiplicado por 12 e não por 360.   

 

4.2.1 Indicadores de liquidez 

 

 Os indicadores de liquidez revelam a dependência da empresa em relação às suas 

atividades para cumprir com suas obrigações financeiras totais, de curto prazo e longo prazo. 

Na Tabela 3 podem ser observados os indicadores de liquidez geral das 13 empresas do setor 

metal mecânico que compõem a amostra no período analisado. 

 
Tabela 3 – Indicadores de liquidez geral 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 0,67 0,74 0,86 1,05 1,23 
E2 Ferbasa 4,69 6,42 8,44 5,86 4,83 
E3 Sid Nacional 0,58 0,57 0,52 0,54 0,84 
E4 Usiminas 0,71 0,88 1,03 1,23 1,06 
E5 Vicunha 0,55 0,55 0,54 0,56 0,87 
E6 Aliperti 1,62 1,48 1,36 1,29 1,31 
E7 Confab 1,18 1,72 1,48 1,67 2,08 
E8 Fibam 1,11 1,00 1,09 1,29 1,20 
E9 Mangels 0,98 0,95 1,01 1,00 0,89 
E10 Panatlantica 2,14 2,50 2,44 2,00 1,90 
E11 Tekno 4,89 5,51 5,51 6,43 5,45 
E12 Eluma 1,15 1,38 1,47 1,49 1,73 
E13 Paranapanema 0,61 0,64 0,77 0,73 1,25 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se na Tabela 3 que ocorrem variações nos indicadores do período analisado e 

algumas empresas apresentam maior folga financeira para cobrir suas dívidas totais. Duas 



 67 
 

empresas apresentam o indicador de liquidez geral em situação distinta das demais empresas 

do grupo. Trata-se da empresa Ferbasa e Tekno, em que o menor indicador encontrado 

durante os anos analisados foi de 4,69, representando uma grande folga financeira nestas 

empresas. Sendo que as demais empresas, apresentam o indicador de liquidez menor que 2,00. 

 As empresas Sid Nacional e Vicunha são as únicas do grupo que não apresentaram em 

nenhum período este indicador acima de 1,00, o que difere das demais organizações 

analisadas. É importante ressaltar que um bom indicador de liquidez não garante a capacidade 

de pagamento da empresa, uma vez que o mesmo apresenta apenas uma folga financeira. Há 

prazos diferenciados de recebimentos e pagamentos entre ativos e passivos, sendo que o prazo 

de realização dos ativos, geralmente é maior do que a necessidade de pagamento dos passivos.  

 A seguir, na  Tabela 4, apresentam-se os indicadores de liquidez corrente. 

 

Tabela 4 – Indicadores de liquidez corrente 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 1,13 1,81 1,73 2,21 1,89 
E2 Ferbasa 4,56 6,45 8,42 7,05 5,39 
E3 Sid Nacional 1,40 1,69 1,84 1,23 1,90 
E4 Usiminas 1,63 1,69 2,39 2,38 2,69 
E5 Vicunha 1,56 1,87 1,98 1,39 2,09 
E6 Aliperti 4,81 3,90 3,85 2,69 2,54 
E7 Confab 1,33 2,15 1,59 1,76 2,29 
E8 Fibam 1,24 1,06 1,48 1,63 1,25 
E9 Mangels 1,73 2,44 2,40 1,92 2,92 
E10 Panatlantica 2,80 3,40 3,64 2,54 2,34 
E11 Tekno 4,93 5,58 5,64 7,09 5,88 
E12 Eluma 1,83 1,74 1,72 1,73 2,19 
E13 Paranapanema 0,99 1,24 1,08 0,92 2,01 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Nota-se que a maioria das empresas possui folga financeira neste indicador. 

Novamente há destaque para as empresas Ferbasa e Tekno, que apresentam um indicador bem 

superior aos demais do grupo. De todos os resultados apresentados deste indicador no período 

de 2004 a 2009, somente em dois períodos que o indicador analisado foi menor de 1,00. 

Trata-se da empresa Paranapanema, que no ano de 2004 o indicador foi de 0,99 e no ano de 

2007 foi de 0,92. 

A Tabela 5 apresenta os indicadores de liquidez seca. 
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Tabela 5 – Indicadores de liquidez seca 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 0,66 1,24 1,31 1,55 1,23 
E2 Ferbasa 2,59 3,37 5,35 4,57 3,56 
E3 Sid Nacional 1,03 1,30 1,24 0,83 1,53 
E4 Usiminas 1,12 1,04 1,59 1,66 1,54 
E5 Vicunha 1,15 1,44 1,34 0,17 1,68 
E6 Aliperti 2,84 1,95 1,86 1,39 1,30 
E7 Confab 0,79 1,42 0,83 1,12 1,47 
E8 Fibam 0,69 0,64 0,80 0,80 0,43 
E9 Mangels 1,13 1,68 2,02 1,64 2,32 
E10 Panatlantica 1,56 1,99 2,27 1,56 1,33 
E11 Tekno 3,38 4,09 4,46 5,82 4,66 
E12 Eluma 1,12 1,17 1,03 1,18 1,59 
E13 Paranapanema 0,42 0,59 0,59 0,56 1,40 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se na Tabela 5 que as empresas Ferbasa e Tekno se destacam novamente no 

grupo, apresentando um indicador de liquidez seca superior as demais. A Fibam apresenta um 

indicador bem inferior comparado com as companhias do setor, inclusive, apresentou uma 

acentuada queda no ano de 2008. Já a empresa Paranapanema apresentou uma alteração 

significativa no indicador de liquidez seca no ano de 2008. 

 Na Tabela 6 pode-se verificar os indicadores de liquidez imediata, sendo este, o último 

indicador de liquidez analisado. 

 
Tabela 6 – Indicadores de liquidez imediata 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 0,37 0,93 0,17 1,17 0,92 
E2 Ferbasa 1,45 2,51 3,13 3,56 2,92 
E3 Sid Nacional 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 
E4 Usiminas 0,49 0,49 0,86 1,05 0,66 
E5 Vicunha 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 
E6 Aliperti 2,36 1,69 1,46 1,07 0,92 
E7 Confab 0,25 0,73 0,47 0,56 0,63 
E8 Fibam 0,01 0,05 0,07 0,01 0,01 
E9 Mangels 0,44 0,58 1,17 0,89 1,47 
E10 Panatlantica 0,50 0,66 0,88 0,61 0,58 
E11 Tekno 2,10 2,87 3,34 4,47 3,79 
E12 Eluma 0,34 0,57 0,18 0,59 0,56 
E13 Paranapanema 0,10 0,18 0,10 0,26 0,56 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Pelos resultados apresentados, constata-se que as empresas Ferbasa e Tekno 

apresentam uma situação privilegiada comparada com as demais do setor. Enquanto as 

empresas Sid Nacional, Vicunha e Fibam apresentam uma situação desfavorável no grupo. 
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4.2.2 Indicadores de endividamento 

 

 No caso destes indicadores é possível avaliar a situação das empresas em relação ao 

capital próprio e capital de terceiros, revelando aspectos relacionados à obtenção e aplicação 

dos recursos da empresa. Na Tabela 7 apresentam-se os indicadores de imobilização do 

patrimônio líquido. 

 

Tabela 7 – Indicadores de imobilização do patrimônio líquido 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 2,13 1,89 1,31 0,93 0,75 
E2 Ferbasa 0,35 0,42 0,41 0,41 0,36 
E3 Sid Nacional 2,15 2,20 2,48 2,18 1,60 
E4 Usiminas 1,56 1,14 0,98 0,86 0,96 
E5 Vicunha 7,46 7,34 5,21 4,17 2,90 
E6 Aliperti 0,62 0,70 0,76 0,77 0,74 
E7 Confab 0,70 0,50 0,47 0,35 0,26 
E8 Fibam 0,50 1,00 0,74 0,50 0,68 
E9 Mangels 1,03 1,09 0,97 0,99 1,30 
E10 Panatlantica 0,26 0,22 0,24 0,28 0,27 
E11 Tekno 0,19 0,17 0,13 0,12 0,12 
E12 Eluma 0,80 0,55 0,42 0,37 0,35 
E13 Paranapanema 0,00 0,00 18,25 0,00 0,58 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 No caso destas empresas, percebe-se que os indicadores de imobilização do 

patrimônio líquido, mostram a baixa dependência de capital de terceiros para financiar o ativo 

circulante.  

 Este indicador é semelhante em todos os períodos para todas as empresas. Contudo, a 

empresa Paranapanema apresentou em três anos valor negativo do patrimônio líquido, 

demonstrando que todo o capital dos sócios foi absorvido por conta de prejuízos, dependendo 

totalmente de capital de terceiros.  

 Ressalta-se que estes indicadores, conforme mencionado no início deste capítulo, 

foram calculados e imediatamente convertidos de modo que sejam interpretados como 

“quanto maior, melhor”. Ou seja, os indicadores de endividamento cuja interpretação seria 

“quanto menor melhor” são convertidos por meio de uma subtração na qual se subtrai cada 

indicador de 100. Tomando como exemplo um indicador de 2,13, este passa a ser 97,87, ou 

seja: 97,872,13100 =− , sendo compreendido como “quanto maior, melhor”. Na Tabela 8 

pode-se observar os indicadores de imobilização do patrimônio líquido invertidos das 

empresas que compõem a amostra. 
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Tabela 8 – Indicadores de imobilização do patrimônio líquido invertidos 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 97,87 98,11 98,69 99,07 99,25 
E2 Ferbasa 99,65 99,58 99,59 99,59 99,64 
E3 Sid Nacional 97,85 97,80 97,52 97,82 98,40 
E4 Usiminas 98,44 98,86 99,02 99,14 99,04 
E5 Vicunha 92,54 92,66 94,79 95,83 97,10 
E6 Aliperti 99,38 99,30 99,24 99,23 99,26 
E7 Confab 99,30 99,50 99,53 99,65 99,74 
E8 Fibam 99,50 99,00 99,26 99,50 99,32 
E9 Mangels 98,97 98,91 99,03 99,01 98,70 
E10 Panatlantica 99,74 99,78 99,76 99,72 99,73 
E11 Tekno 99,81 99,83 99,87 99,88 99,88 
E12 Eluma 99,20 99,45 99,58 99,63 99,65 
E13 Paranapanema 100,00 100,00 81,75 100,00 99,42 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A Paranapanema apresenta total dependência de capaital de terceiros em 2004, 2005 e 

2007. Na Tabela 9 apresenta-se os indicadores de participação de capital de terceiros. 

 

Tabela 9 – Indicadores de participação de capital de terceiros 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 3,39 3,36 2,22 1,34 1,06 
E2 Ferbasa 0,18 0,11 0,08 0,12 0,17 
E3 Sid Nacional 2,70 2,78 3,09 2,59 3,73 
E4 Usiminas 1,82 1,07 0,79 0,65 0,83 
E5 Vicunha 9,95 9,68 6,40 4,74 6,56 
E6 Aliperti 0,61 0,63 0,67 0,79 0,83 
E7 Confab 1,81 0,74 1,17 0,98 0,69 
E8 Fibam 4,66 4,47 2,97 1,75 1,62 
E9 Mangels 1,69 1,60 2,43 2,17 2,82 
E10 Panatlantica 0,65 0,52 0,53 0,72 0,80 
E11 Tekno 0,21 0,18 0,19 0,16 0,20 
E12 Eluma 1,31 1,20 1,25 1,28 0,89 
E13 Paranapanema 0,00 0,00 72,30 0,00 1,77 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 No caso das empresas analisadas, observa-se a maior parte é capital próprio, 

demonstrando independência de recursos externos. Segundo Silva (2004), nem sempre é 

vantajoso trabalhar com a maior parte com capital próprio. Todo empresa deve analisar o 

custo deste capital, visto que o custo de oportunidade deve ser considerado, ou seja, é preciso 

analisar os possíveis lucros com as operações. Na Tabela 10 são apresentados os indicadores 

de participação de capital de terceiros invertidos. Como exemplo, a empresa Aços Villares 

que apresentava o indicador 3,39 passa a apresentar 96,61, ou seja, 96,613,39100 =− . 
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Tabela 10 – Indicadores de participação de capital de terceiros invertidos 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 96,61 96,64 97,78 98,66 98,94 
E2 Ferbasa 99,82 99,89 99,92 99,88 99,83 
E3 Sid Nacional 97,30 97,22 96,91 97,41 96,27 
E4 Usiminas 98,18 98,93 99,21 99,35 99,17 
E5 Vicunha 90,05 90,32 93,60 95,26 93,44 
E6 Aliperti 99,39 99,37 99,33 99,21 99,17 
E7 Confab 98,19 99,26 98,83 99,02 99,31 
E8 Fibam 95,34 95,53 97,03 98,25 98,38 
E9 Mangels 98,31 98,40 97,57 97,83 97,18 
E10 Panatlantica 99,35 99,48 99,47 99,28 99,20 
E11 Tekno 99,79 99,82 99,81 99,84 99,80 
E12 Eluma 98,69 98,80 98,75 98,72 99,11 
E13 Paranapanema 100,00 100,00 27,70 100,00 98,23 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Verifica-se na Tabela 10 que as empresas possuem praticamente o mesmo patamar 

deste indicador. A Paranapanema apresentou patrimônio líquido negativo em 2004, 2005 e 

2007, indicando total participação de capital de terceiros. Outro indicador a ser analisado é a 

composição do endividamento, que é apresentado na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Indicadores de composição do endividamento 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 0,49 0,31 0,47 0,45 0,60 
E2 Ferbasa 1,00 0,94 0,95 0,79 0,87 
E3 Sid Nacional 0,34 0,27 0,23 0,35 0,39 
E4 Usiminas 0,36 0,42 0,39 0,46 0,35 
E5 Vicunha 0,29 0,23 0,22 0,32 0,37 
E6 Aliperti 0,33 0,37 0,35 0,42 0,45 
E7 Confab 0,86 0,76 0,88 0,90 0,87 
E8 Fibam 0,49 0,58 0,42 0,46 0,55 
E9 Mangels 0,50 0,35 0,40 0,49 0,29 
E10 Panatlantica 0,75 0,72 0,65 0,77 0,79 
E11 Tekno 0,97 0,97 0,96 0,90 0,92 
E12 Eluma 0,60 0,67 0,74 0,76 0,68 
E13 Paranapanema 0,59 0,48 0,65 0,72 0,56 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Analisando os indicadores apresentados na Tabela 11 e, de acordo com Marion (2005), 

as empresas se encontram numa situação favorável, ou seja, não operam com muitas dívidas a 

curto prazo. Isso permite manter o fluxo das atividades da empresa sem necessidade de 

alterações para gerar recursos financeiros. Na Tabela 12 são apresentados os indicadores 

invertidos. No caso da Aços Villares com 0,49, passou a ser 99,51, ou seja, 

99,510,49100 =− . 
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Tabela 12 – Indicadores de composição do endividamento invertidos 
 Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 99,51 99,69 99,53 99,55 99,40 
E2 Ferbasa 99,00 99,06 99,05 99,21 99,13 
E3 Sid Nacional 99,66 99,73 99,77 99,65 99,61 
E4 Usiminas 99,64 99,58 99,61 99,54 99,65 
E5 Vicunha 99,71 99,77 99,78 99,68 99,63 
E6 Aliperti 99,67 99,63 99,65 99,58 99,55 
E7 Confab 99,14 99,24 99,12 99,10 99,13 
E8 Fibam 99,51 99,42 99,58 99,54 99,45 
E9 Mangels 99,50 99,65 99,60 99,51 99,71 
E10 Panatlantica 99,25 99,28 99,35 99,23 99,21 
E11 Tekno 99,03 99,03 99,04 99,10 99,08 
E12 Eluma 99,40 99,33 99,26 99,24 99,32 
E13 Paranapanema 99,41 99,52 99,35 99,28 99,44 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Constata-se mais uma vez uma igualdade no setor, mostrando que as dívidas das 

empresas do setor de metalurgia e siderurgia são de longo prazo. 

  

4.2.3 Indicadores de atividade 

 

 Os indicadores que compõem este grupo são utilizados para avaliar o desenrolar das 

atividades operacionais da empresa, ou seja, qual o tempo necessário para pagamentos, 

recebimentos ou renovação de estoques. Na Tabela 13 são apresentados os indicadores de 

prazo médio de estocagem (em meses) das empresas analisadas. 

 

Tabela 13 – Indicadores de prazo médio de estocagem 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 2,47 2,24 2,55 2,63 3,11 
E2 Ferbasa 6,37 5,75 4,44 4,72 6,37 
E3 Sid Nacional 5,47 4,19 5,18 4,93 6,23 
E4 Usiminas 3,61 3,98 3,75 3,62 6,29 
E5 Vicunha 5,47 4,19 5,18 4,93 6,23 
E6 Aliperti 19,68 19,27 14,96 11,96 13,72 
E7 Confab 6,66 2,71 9,00 4,61 4,85 
E8 Fibam 2,48 2,39 2,47 2,30 2,43 
E9 Mangels 2,79 2,21 1,76 1,41 2,09 
E10 Panatlantica 2,59 2,39 3,51 3,65 3,80 
E11 Tekno 4,95 3,92 3,58 3,38 4,46 
E12 Eluma 3,73 3,70 4,46 3,42 2,56 
E13 Paranapanema 5,19 4,59 3,75 2,96 2,60 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Quanto menos tempo um produto permanece estocado, melhor para a empresa, assim 

deve-se considerar o volume das vendas para que não sejam produzidas/adquiridas 
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quantidades superiores ou inferiores à demanda. Os dados da Tabela 10 mostram que nas 

empresas analisadas os estoques são renovados em média, num período de cinco meses.  

 Considerando o setor analisado, é possível dizer que essas empresas apresentam bons 

indicadores de prazo médio de estocagem. Destaca-se que a Aliperti possui um prazo médio 

de estocagem bem superior as demais empresas, contudo, houve melhoria deste indicador nos 

últimos anos. Na Tabela 14 apresenta-se os indicadores de prazo médio de estocagem 

invertidos considerando o mesmo procedimento dos indicadores de endividamento. Nesse 

caso, Aços Villares com 2,47 passa a apresentar 97, 53, ou seja, 97,532,47100 =− . 

 

Tabela 14 – Indicadores de prazo médio de estocagem invertidos 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 97,53 97,76 97,45 97,37 96,89 
E2 Ferbasa 93,63 94,25 95,56 95,28 93,63 
E3 Sid Nacional 94,53 95,81 94,82 95,07 93,77 
E4 Usiminas 96,39 96,02 96,25 96,38 93,71 
E5 Vicunha 94,53 95,81 94,82 95,07 93,77 
E6 Aliperti 80,32 80,73 85,04 88,04 86,28 
E7 Confab 93,34 97,29 91,00 95,39 95,15 
E8 Fibam 97,52 97,61 97,53 97,70 97,57 
E9 Mangels 97,21 97,79 98,24 98,59 97,91 
E10 Panatlantica 97,41 97,61 96,49 96,35 96,20 
E11 Tekno 95,05 96,08 96,42 96,62 95,54 
E12 Eluma 96,27 96,30 95,54 96,58 97,44 
E13 Paranapanema 94,81 95,41 96,25 97,04 97,40 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Na Tabela 15 apresentam-se os  indicadores de prazo médio de pagamento a 

fornecedores. 

 

Tabela 15 – Indicadores de prazo médio de pagamento a fornecedores 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 1,31 1,66 1,73 1,58 1,29 
E2 Ferbasa 0,72 0,74 0,63 0,58 0,58 
E3 Sid Nacional 1,43 2,97 2,82 2,37 2,96 
E4 Usiminas 0,55 0,58 0,77 1,10 1,09 
E5 Vicunha 1,43 2,97 2,82 2,37 2,96 
E6 Aliperti 0,67 1,06 1,02 1,71 0,78 
E7 Confab 1,46 0,81 1,81 1,09 1,29 
E8 Fibam 0,83 1,05 0,76 0,56 0,32 
E9 Mangels 1,56 0,85 1,70 0,97 0,40 
E10 Panatlantica 0,98 1,16 1,40 1,83 0,93 
E11 Tekno 0,80 0,51 0,00 0,38 0,59 
E12 Eluma 3,86 4,59 4,24 5,48 2,51 
E13 Paranapanema 2,01 2,20 1,97 2,75 1,78 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 74 
 

 Analisando os dados da Tabela 15 percebe-se que os indicadores variam bastante nas 

empresas que compõem a amostra. Algumas empresas apresentam um prazo considerável 

para o pagamento a fornecedores, como a Eluma, Paranapanema, Vicunha, Sid Nacional. 

Enquanto outras, como a Tekno e Ferbasa, o prazo é menor que um mês.  

 Este indicador é interpretado como “quanto maior, melhor”, logo, a inversão não é 

realizada. Na Tabela  16 apresenta-se os indicadores de prazo médio de cobrança. 

 

Tabela 16 – Indicadores de prazo médio de cobrança 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 0,62 0,46 0,86 0,70 0,44 
E2 Ferbasa 1,58 0,65 1,88 1,12 0,79 
E3 Sid Nacional 1,12 1,33 1,37 0,62 0,73 
E4 Usiminas 1,35 1,17 1,32 1,09 0,87 
E5 Vicunha 1,12 1,33 1,37 0,62 0,73 
E6 Aliperti 1,39 0,80 1,29 0,94 0,90 
E7 Confab 2,22 0,79 1,53 1,69 1,74 
E8 Fibam 1,31 1,25 1,05 1,09 0,45 
E9 Mangels 1,11 1,23 1,67 1,41 0,90 
E10 Panatlantica 1,22 1,35 1,99 2,10 1,53 
E11 Tekno 1,88 1,54 1,66 1,77 1,44 
E12 Eluma 1,98 1,81 2,45 2,00 1,73 
E13 Paranapanema 1,37 1,72 1,96 1,32 1,01 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Observa-se na Tabela 16 que as empresas analisadas apresentam em média de dois a 

três meses de prazo de recebimento, não apresentando variação significativa entre elas. Na 

Tabela 17 apresentam-se os indicadores de prazo médio de cobrança invertidos.  

 

Tabela 17 – Indicadores de prazo médio de cobrança invertidos 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 99,38 99,54 99,14 99,30 99,56 
E2 Ferbasa 98,42 99,35 98,12 98,88 99,21 
E3 Sid Nacional 98,88 98,67 98,63 99,38 99,27 
E4 Usiminas 98,65 98,83 98,68 98,91 99,13 
E5 Vicunha 98,88 98,67 98,63 99,38 99,27 
E6 Aliperti 98,61 99,20 98,71 99,06 99,10 
E7 Confab 97,78 99,21 98,47 98,31 98,26 
E8 Fibam 98,69 98,75 98,95 98,91 99,55 
E9 Mangels 98,90 98,77 98,33 98,59 99,10 
E10 Panatlantica 98,78 98,65 98,01 97,90 98,47 
E11 Tekno 98,12 98,46 98,34 98,23 98,56 
E12 Eluma 98,02 98,19 97,55 98,00 98,27 
E13 Paranapanema 98,63 98,28 98,04 98,68 98,99 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Nesse caso, cita-se como exemplo, a Aços Villares. Com indicador de 0,62 passou a 

apresentar 99,38, ou seja, 99,380,62100 =− . 

A seguir, apresentam-se os indicadores de rentabilidade. 

 

4.2.4 Indicadores de rentabilidade 

 

 A função dos indicadores de rentabilidade é demonstrar os resultados dos 

investimentos realizados bem como a potencialidade de geração de  recursos. Quanto mais 

eficiente for a geração de recursos próprios mais rápido a empresa cobrirá o capital de 

terceiros investido.  Nesse sentido, este indicador revela o quão efeicientes foram as decisões 

dos administradores. Na Tabela 18 apresentam-se os indicadores de giro do ativo. 

 
Tabela 18 – Indicadores de giro do ativo 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 1,24 1,06 0,95 1,13 1,15 
E2 Ferbasa 0,89 0,77 0,69 0,69 0,89 
E3 Sid Nacional 0,40 0,41 0,36 0,42 0,44 
E4 Usiminas 0,72 0,72 0,66 0,67 0,57 
E5 Vicunha 0,40 0,41 0,36 0,42 0,44 
E6 Aliperti 0,28 0,31 0,30 0,34 0,38 
E7 Confab 0,73 1,58 0,67 1,05 1,08 
E8 Fibam 1,42 1,35 1,44 1,73 1,74 
E9 Mangels 1,10 1,11 0,90 0,97 0,89 
E10 Panatlantica 2,26 2,01 1,21 1,18 1,31 
E11 Tekno 0,98 0,96 0,91 0,79 0,72 
E12 Eluma 1,06 0,86 0,94 0,91 1,06 
E13 Paranapanema 1,00 0,96 1,14 1,09 1,05 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A administração poderá analisar este indicador para tomar decisões referentes à 

eficiência de suas operações, pois, ele demonstra o quanto a empresa vendeu em relação ao 

total investido. Observa-se na Tabela 18, que a maioria das empresas apresentam bons 

indicadores, porém algumas empresas, como a Sid Nacional, Vicunha e Aliperti, apresentam 

indicadores bastante inferiores às demais empresas do setor.  Segundo Gitman (2004), quanto 

maior o indicador de giro do ativo, melhor a utilização dos seus ativos. 

 Na Tabela 19 são apresentados os indicadores de retorno sobre as vendas. 
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Tabela 19 – Indicadores de retorno sobre as vendas 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 0,14 0,13 0,15 0,16 0,17 
E2 Ferbasa 0,20 0,10 0,08 0,13 0,38 
E3 Sid Nacional 0,20 0,20 0,13 0,26 0,41 
E4 Usiminas 0,25 0,30 0,20 0,23 0,21 
E5 Vicunha 0,05 0,02 0,05 0,11 0,14 
E6 Aliperti 0,24 0,11 0,00 0,07 0,05 
E7 Confab 0,02 0,16 0,09 0,14 0,22 
E8 Fibam 0,04 0,05 0,06 0,07 0,03 
E9 Mangels 0,04 0,02 0,01 0,06 0,00 
E10 Panatlantica 0,11 0,05 0,05 0,05 0,07 
E11 Tekno 0,18 0,16 0,18 0,27 0,19 
E12 Eluma 0,08 0,17 0,12 0,04 0,02 
E13 Paranapanema 0,05 0,00 0,08 0,00 0,04 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se na Tabela 19 que a maioria das empresas apresentam variação deste 

indicador no período analisado e, de acordo com Schrickel (1999), o retorno sobre as vendas é 

uma preocupação inicial e básica de qualquer empresa tendo em vista que vender os produtos 

é essencial para a continuidade de suas operações. 

 Verifica-se na Tabela 19, que de 13 empresas analisadas, quatro se destacam 

apresentando em todo o período o indicador de retorno sobre as vendas acima de 0,10, sendo 

a empresa Aços Villares, Sid Nacional, Usiminas e Tekno. A Paranapanema, em especial, 

apresentou prejuízo em 2005 e 2007. 

 O retorno sobre o ativo também é utilizado na análise. Os indicadores das empresas 

analisadas são apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Indicadores de retorno sobre o ativo 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 0,14 0,13 0,14 0,18 0,20 
E2 Ferbasa 0,18 0,08 0,06 0,09 0,34 
E3 Sid Nacional 0,08 0,08 0,05 0,11 0,18 
E4 Usiminas 0,18 0,22 0,13 0,15 0,12 
E5 Vicunha 0,02 0,01 0,02 0,05 0,06 
E6 Aliperti 0,07 0,04 0,00 0,02 0,02 
E7 Confab 0,01 0,25 0,06 0,15 0,24 
E8 Fibam 0,05 0,07 0,09 0,13 0,05 
E9 Mangels 0,04 0,03 0,01 0,06 0,00 
E10 Panatlantica 0,25 0,10 0,06 0,06 0,09 
E11 Tekno 0,18 0,15 0,17 0,21 0,14 
E12 Eluma 0,08 0,14 0,11 0,04 0,02 
E13 Paranapanema 0,05 0,00 0,09 0,00 0,04 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Este indicador demonstra o montante de lucro obtido pelas empresas em relação ao 

ativo. As empresas analisadas não apresentam elevados indicadores de retorno sobre o ativo, 

entretanto, a maioria obtém um percentual razoável de lucratividade. 

 Constata-se que as empresas Vicunha, Aliperti, Mangels e Paranapanema apresentam 

uma situação desfavorável e crítica se comparada com as demais empresas analisadas. 

 Na Tabela 21 são apresentados os indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido 

das empresas analisadas. 

 
Tabela 21 – Indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido 
 Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 
E1 Aços Villares 0,89 0,64 0,55 0,49 0,46 
E2 Ferbasa 0,24 0,09 0,06 0,10 0,47 
E3 Sid Nacional 0,28 0,31 0,19 0,43 0,81 
E4 Usiminas 0,61 0,53 0,26 0,28 0,23 
E5 Vicunha 0,26 0,10 0,18 0,37 0,52 
E6 Aliperti 0,11 0,06 -0,04 0,04 0,04 
E7 Confab 0,04 0,52 0,13 0,32 0,48 
E8 Fibam 0,33 0,42 0,42 0,40 0,14 
E9 Mangels 0,12 0,07 0,03 0,19 0,01 
E10 Panatlantica 0,54 0,16 0,09 0,11 0,17 
E11 Tekno 0,23 0,19 0,00 0,27 0,17 
E12 Eluma 0,22 0,37 0,28 0,09 0,05 
E13 Paranapanema 0,00 0,09 0,00 0,00 0,23 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Neste indicador há destaque para empresa Aços Villares, visto que foi a única empresa 

que em nenhum período apresentou este indicador menor que 0,45, significando que o retorno 

do capital investido pelos sócios em todos os anos foi maior que 45%. 

 Ressalta-se que todos os indicadores apresentados desempenham papel importante na 

análise das demonstrações contábeis, contudo, não se deve analisá-los individualmente. 

Matarazzo (2008) destaca que a quantidade de indicadores a ser utilizada para analisar a 

situação econômico-financeira de uma empresa depende do nível de aprofundamento que se 

deseja com a análise. A partir do objetivo, um conjunto de indicadores é selecionado e 

realizado o procedimento de análise. 

 Os indicadores, de modo geral, são de grande utilidade. Além de evidenciar a situação 

geral da empresa, permitem avaliar aspectos que necessitam ou não de alterações, auxiliando 

os administradores no gerenciamento de suas atividades e na busca de melhor desempenho. 
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4.3 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

 Os indicadores que foram apresentados anteriormente das empresas do setor metal 

mecânico que compõem a amostra deste estudo, foram submetidos à análise de componentes 

principais para obter os scores  dos indicadores de cada grupo. Os scores de cada grupo de 

indicadores são apresentados ano a ano na Tabela 22.  

 
Tabela 22 – Scores dos grupos de indicadores de liquidez, endividamento, atividade e 
rentabilidade  
Liquidez 2004 2005 2006 2007 2008 
LG 0,244 0,255 0,254 0,251 0,251 
LC 0,272 0,261 0,258 0,253 0,262 
LS 0,271 0,259 0,206 0,253 0,256 
LI 0,260 0,255 0,253 0,253 0,259 

Endividamento 2004 2005 2006 2007 2008 
IPL 0,449 0,488 0,501 0,486 0,382 
PCT 0,449 0,489 0,504 0,486 0,369 
CE -0,034 -0,124 0,011 0,134 -0,330 

Atividade 2004 2005 2006 2007 2008 
PMRE 0,090 0,292 0,181 0,724 0,713 
PMPF -0,558 0,499 0,575 0,105 -0,025 
PMR 0,685 -0,539 -0,579 -0,531 -0,620 

Rentabilidade 2004 2005 2006 2007 2008 
GA 0,367 -0,013 0,210 0,071 -0,145 
ML 0,133 0,392 0,368 0,342 0,366 
RSI 0,423 0,378 0,415 0,405 0,324 
RSPL 0,378 0,347 0,289 0,372 0,337 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Analisando os dados da Tabela 22, e considerando o período de 2004 a 2008, nota-se 

que no grupo de liquidez o maior score foi apresentado pelo indicador de liquidez corrente; no 

grupo do endividamento destaca-se o indicador de imobilização do patrimônio líquido e 

participação de capital de terceiros; no grupo dos indicadores de atividade destaca-se o prazo 

médio de renovação de estoques e o prazo médio de pagamento a fornecedores; e, dentre os 

indicadores de rentabilidade, destacam-se o retorno sobre o investimento e a margem líquida.  

 Os scores apresentados na Tabela 22 referem-se à primeira componente principal. 

Observa-se que a primeira componente não responde por uma variância superior a 70%, a 

qual seria desejável, mas permite ordenar as empresas em relação a cada grupo de indicadores 

por meio das ponderações obtidas. De acordo com Mingoti (2005, p. 64) “a primeira 

componente principal é sempre a mais representativa em termos de variância total e a p-ésima 

é sempre a de menor representatividade”. 
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 Assim, utilizando esses scores e com base nos indicadores apresentados, basta aplicar 

uma fórmula matemática e depois ordenar as empresas de acordo com as suas pontuações. 

Nesse caso, ter-se-á uma pontuação para cada empresa em relação a cada grupo de 

indicadores referente a cada ano analisado:  

 

E1 =  (score) x (ind_1) + (score) x (ind_2) + ... + (score) x (ind_n) 

 

 Este procedimento é realizado com cada grupo de indicadores. Ressalta-se que para 

ordenar as empresa segundo estas ponderações foram consideradas somente as componentes 

que apresentaram comunalidades superiores a 60%. Nesse caso, foram desconsiderados os 

indicadores que apresentaram comunalidades muito baixas, a saber: composição do 

endividamento de 2004, 2005 e 2007; prazo médio de renovação de estoques de 2005, 2006 e 

2007; prazo médio de recebimento de 2008; giro do ativo de 2006 e 2008; e, retorno sobre o 

patrimônio líquido de 2006. Essa ordenação permite verificar as empresas que apresentaram 

melhores desempenhos em relação a cada grupo de indicadores anualmente.  

 Para obter as pontuações e ordenar as empresas em relação aos indicadores de liquidez 

anualmente os scores foram multiplicados pelos seus respectivos indicadores, ou seja: 

 

E1 = (score)  x LG + (score) x LC + (score) x LS + (score) x LI 

M 

E13 = (score) x LG + (score) x LC + (score) x LS + (score) x LI 

 

 No Quadro 8 apresenta-se a ordenação das empresas em relação aos indicadores de 

liquidez utilizando os scores obtidos na análise de componentes principais. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Tekno Ferbasa Ferbasa Tekno Tekno 
2 Ferbasa Tekno Tekno Ferbasa Ferbasa 
3 Aliperti Aliperti Panatlantica Panatlantica Mangels 
4 Panatlantica Panatlantica Aliperti Aliperti Confab 
5 Eluma Confab Mangels Usiminas Panatlantica 
6 Mangels Mangels Usiminas Aços Villares Aliperti 
7 Usiminas Eluma Eluma Mangels Eluma 
8 Confab Aços Villares Confab Confab Usiminas 
9 Vicunha Usiminas Aços Villares Eluma Aços Villares 
10 Sid Nacional Vicunha Vicunha Fibam Paranapanema 
11 Fibam Sid Nacional Sid Nacional Sid Nacional Vicunha 
12 Aços Villares Fibam Fibam Paranapanema Sid Nacional 
13 Paranapanema Paranapanema Paranapanema Vicunha Fibam 

Quadro 8 – Ordenação das empresas considerando os indicadores de liquidez 
Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Observa-se no Quadro 8 que ocorre uma pequena variação na ordenação das empresas 

de um ano para o outro. Destacam-se as empresas Tekno e Ferbasa que apresentam o melhor 

desempenho em relação aos indicadores de liquidez no período analisado. A Aliperti que 

vinha logo em seguida, foi baixando o seu desempenho no decorrer do período. A 

Paranapanema, que dentre as empresas analisadas apresentava o pior desempenho em relação 

a estes indicadores, melhorou a partir de 2007.   

 No grupo dos indicadores de liquidez foi utilizada a liquidez imediata, que de acordo 

com a literatura é irrelevante. Constatou-se que se a ordenação for estabelecida 

desconsiderando este indicador não há interferência nos resultados.  

 Para obter as pontuações e ordenar as empresas em relação aos indicadores de 

endividamento anualmente os scores também foram multiplicados pelos seus respectivos 

indicadores, ou seja: 

 

E1 = (score) x IPL + (score) x PCT + (score) x CE 

M 

E13 = (score) x IPL + (score) x PCT + (score) x CE 

 

 No Quadro 9 apresenta-se a ordenação das empresas em relação aos indicadores de 

endividamento. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Tekno Tekno Tekno Tekno Tekno 
2 Ferbasa Ferbasa Ferbasa Ferbasa Ferbasa 
3 Panatlantica Panatlantica Panatlantica Panatlantica Confab 
4 Aliperti Confab Aliperti Confab Panatlantica 
5 Eluma Aliperti Confab Usiminas Eluma 
6 Confab Eluma Eluma Aliperti Aliperti 
7 Mangels Usiminas Usiminas Eluma Aços Villares 
8 Usiminas Mangels Mangels Fibam Usiminas 
9 Sid Nacional Sid Nacional Aços Villares Aços Villares Fibam 
10 Fibam Aços Villares Fibam Mangels Paranapanema 
11 Aços Villares Fibam Sid Nacional Sid Nacional Mangels 
12 Vicunha Vicunha Vicunha Vicunha Sid Nacional 
13 Paranapanema Paranapanema Paranapanema Paranapanema Vicunha 

Quadro 9 – Ordenação das empresas considerando os indicadores de endividamento 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se no Quadro 9 que as empresas Tekno e Ferbasa se destacam novamente, 

apresentando o melhor desempenho em relação aos indicadores de endividamento, mantendo 

as suas posições ao longo do período. A Paranapanema, que se encontra na última posição no 

período de 2004 a 2007, eleva sua posição em 2008, indicando melhoria no seu desempenho. 

Na posição das demais empresas, ocorre uma pequena variação ao longo do período.  

 Para obter a ordenação das empresas em relação aos indicadores de atividade, foi 

aplicada a fórmula: 

 

E1 = (score) x PMRE + (score) x PMPF + (score) x PMR 

M 

E13 = (score) x PMRE + (score) x PMPF + (score) x PMR 

 

 No Quadro 10, apresenta-se a ordenação das empresas considerando os indicadores de 

atividade. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Aços Villares Eluma Eluma Mangels Mangels 
2 Usiminas Vicunha Sid Nacional Fibam Fibam 
3 Fibam Sid Nacional Vicunha Aços Villares Eluma 
4 Panatlantica Paranapanema Paranapanema Paranapanema Paranapanema 
5 Mangels Panatlantica Panatlantica Eluma Aços Villares 
6 Sid Nacional Fibam Mangels Tekno Panatlantica 
7 Vicunha Mangels Confab Panatlantica Tekno 
8 Ferbasa Tekno Aços Villares Usiminas Confab 
9 Tekno Aços Villares Ferbasa Confab Usiminas 
10 Paranapanema Aliperti Aliperti Sid Nacional Sid Nacional 
11 Confab Usiminas Usiminas Vicunha Vicunha 
12 Aliperti Confab Fibam Ferbasa Ferbasa 
13 Eluma Ferbasa Tekno Aliperti Aliperti 

Quadro 10 – Ordenação das empresas considerando os indicadores de atividade 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se no Quadro 10 que as empresas Tekno e Ferbasa que se destacavam nos 

indicadores de liquidez e endividamento não ocupam lugar de destaca neste indicador. Merece 

destaque a Aços Villares em 2004, a Eluma que em 2004 estava em última posição no ranking 

ocupa o primeiro lugar em 2005 e 2006, e a Mangels que se manteve na primeira posição em 

2007 e 2008. A Ferbasa, Tekno e Aliperti, apresentam desempenho inferior diante dos 

indicadores de atividade. Ressalta-se que ao estabelecer o ranking do ano de 2007, 

constataram-se anormalidades. Realizados alguns testes verificou-se que o prazo médio de 

recebimento distorcia os dados. Apesar de apresentar uma comunalidade aceitável (0,693), foi 

excluída da análise.  

 Para obter as pontuações e ordenar as empresas em relação aos indicadores de 

rentabilidade os scores também foram multiplicados pelos seus respectivos indicadores: 

 

E1 = (score) x GA + (score) x ML + (score) x RSI + (score) x RSPL 

M 

E13 = (score) x GA + (score) x ML + (score) x RSI + (score) x RSPL 

 

 No Quadro 11, apresenta-se a ordenação das empresas em relação aos indicadores de 

rentabilidade. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Panatlantica Usiminas Tekno Aços Villares Sid Nacional 
2 Aços Villares Confab Usiminas Fibam Ferbasa 
3 Fibam Aços Villares Aços Villares Tekno Confab 
4 Usiminas Eluma Eluma Sid Nacional Aços Villares 
5 Tekno Sid Nacional Sid Nacional Confab Vicunha 
6 Ferbasa Fibam Paranapanema Usiminas Usiminas 
7 Eluma Tekno Fibam Vicunha Tekno 
8 Mangels Ferbasa Confab Mangels Panatlantica 
9 Paranapanema Panatlantica Ferbasa Panatlantica Paranapanema 
10 Sid Nacional Aliperti Panatlantica Ferbasa Fibam 
11 Confab Vicunha Vicunha Eluma Aliperti 
12 Vicunha Mangels Mangels Paranapanema Eluma 
13 Aliperti Paranapanema Aliperti Aliperti Mangels 

Quadro 11 – Ordenação das empresas considerando os indicadores de rentabilidade 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Verifica-se no Quadro 11 que as empresas Tekno e Ferbasa que apresentavam o 

melhor desempenho nos indicadores de liquidez e endividamento também não apresentam o 

melhor desempenho em relação aos indicadores de rentabilidade. Somente em 2006 é que a 

Tekno se destaca e, nos demais períodos, permanece numa posição intermediária.  

 

4.4 APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP 

 

 A aplicação do método AHP foi realizada com o objetivo de estabelecer o ranking das 

empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa em relação ao desempenho 

econômico-financeiro e patrimonial. O método foi aplicado anualmente em cada grupo de 

indicadores no período de 2004 a 2008, estabelecendo-se um  ranking anual. São apresentados 

doravante os procedimentos e resultados da aplicação do método AHP. 

 Inicialmente, para cada grupo de indicadores foram elaboradas as matrizes de 

comparação utilizando os indicadores de cada empresa calculados e apresentados no item 4.1, 

em que são comparados entre si. Para ilustrar os procedimentos de aplicação do método 

utiliza-se os indicadores de liquidez geral de 2004. Estes indicadores calculados inicialmente 

foram multiplicados por oito para se enquadrar à escala natural de Lootsma apresentada no 

item 3.3 (Quadro 4). No Quadro 12 apresenta-se os indicadores de liquidez geral de 2004, e 

seus valores convertidos para a escala natural de Lootsma.  
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 Empresa LG_2004 LG_2004 * 8 
E1 Aços Villares 0,67 5,34 
E2 Ferbasa 4,69 37,51 
E3 Sid Nacional 0,58 4,63 
E4 Usiminas 0,71 5,69 
E5 Vicunha 0,55 4,38 
E6 Aliperti 1,62 12,99 
E7 Confab 1,18 9,47 
E8 Fibam 1,11 8,86 
E9 Mangels 0,98 7,88 
E10 Panatlantica 2,14 17,16 
E11 Tekno 4,89 39,10 
E12 Eluma 1,15 9,20 
E13 Paranapanema 0,61 4,91 

Quadro 12 – Indicadores de liquidez geral de 2004 e seus valores convertidos para a 
escala natural de Lootsma  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

  Após esta conversão é realizada a comparação entre os indicadores para determinar a 

matriz de comparação. Para tal, utilizou-se o método das diferenças, ou seja, realiza-se uma 

subtração entre o indicador de cada linha com o indicador de cada coluna, o resultado, é 

dividido pelo menor valor entre os dois. E, cada indicador em relação a ele mesmo é de igual 

importância. Exemplificando: 

 1) Empresa 1 (Aços Villares) x Empresa 1 (Aços Villares): 

 

00,0
34,5

34,534,5 =−  

 

 2) Empresa 1 (Aços Villares) x Empresa 2 (Ferbasa): 

 

02,6
34,5

51,3734,5 −=−  

 

M 

 

  13) Empresa 1 (Aços Villares) x Empresa 13 (Paranapanema) 

 

09,0
91,4

91,434,5 =−  
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 Por meio deste procedimento cada empresa é comparada com as demais. Após a 

comparação da empresa 1 com todas as outras, compara-se a empresa 2 com as demais 

empresas, e assim sucessivamente até a empresa 13. Os valores obtidos compõem a matriz de 

comparação apresentada no Quadro 13. 

 

LG_2004 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 
E1 0,00 -6,02 0,15 -0,07 0,22 -1,43 -0,77 -0,66 -0,48 -2,21 -6,32 -0,72 0,09 
E2 6,02 0,00 7,11 5,59 7,57 1,89 2,96 3,23 3,76 1,19 -0,04 3,08 6,65 
E3 -0,15 -7,11 0,00 -0,23 0,06 -1,81 -1,05 -0,92 -0,70 -2,71 -7,45 -0,99 -0,06 
E4 0,07 -5,59 0,23 0,00 0,30 -1,28 -0,66 -0,56 -0,38 -2,02 -5,87 -0,62 0,16 
E5 -0,22 -7,57 -0,06 -0,30 0,00 -1,97 -1,16 -1,02 -0,80 -2,92 -7,93 -1,10 -0,12 
E6 1,43 -1,89 1,81 1,28 1,97 0,00 0,37 0,47 0,65 -0,32 -2,01 0,41 1,65 
E7 0,77 -2,96 1,05 0,66 1,16 -0,37 0,00 0,07 0,20 -0,81 -3,13 0,03 0,93 
E8 0,66 -3,23 0,92 0,56 1,02 -0,47 -0,07 0,00 0,12 -0,94 -3,41 -0,04 0,81 
E9 0,48 -3,76 0,70 0,38 0,80 -0,65 -0,20 -0,12 0,00 -1,18 -3,96 -0,17 0,61 
E10 2,21 -1,19 2,71 2,02 2,92 0,32 0,81 0,94 1,18 0,00 -1,28 0,87 2,50 
E11 6,32 0,04 7,45 5,87 7,93 2,01 3,13 3,41 3,96 1,28 0,00 3,25 6,97 
E12 0,72 -3,08 0,99 0,62 1,10 -0,41 -0,03 0,04 0,17 -0,87 -3,25 0,00 0,87 
E13 -0,09 -6,65 0,06 -0,16 0,12 -1,65 -0,93 -0,81 -0,61 -2,50 -6,97 -0,87 0,00 

Quadro 13 – Matriz de comparação do indicador de liquidez geral de 2004 
Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Em seguida, para determinar as matrizes de preferência, consideram-se os índices δij (-

8, -7, ..., 7, 8) do Quadro 4 para obter os valores dos γij, ou seja, a matriz normalizada, 

utilizando a fórmula (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004, p. 64): 

 

ij
ij

γδ
eγ =  

 

 Em que γ representa o fator de escala da escala geométrica utilizada. Lootsma (1990) 

indica fatores de progressão para determinado número de categorias. Assim, sugere utilizar o 

“fator de progressão 4, caso existam entre três e cinco categorias principais, e um fator de 

progressão igual a 2, caso existam entre seis e nove categorias principais. Segundo ele, será 

obtido um fator de escala γ = 0,7 (ln2 ≈ 0,7)” (GOMES, ARAYA e CARIGNANO, 2004, p. 

64). 

 Baseando-se nos fatores de progressão propostos por Lootsma e considerando 13 

categorias, utilizou-se o fator de progressão 1, ou seja, γ = 0,35 (ln1 ≈ 0,35). Assim, a matriz é 

normalizada conforme exemplo: 
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00,10,000,35eγ ij =×=  

 

12,0-6,02)(0,35eγ ij =×=  

 

 Este procedimento se repete até normalizar todos os elementos da matriz. No Quadro 

14 apresenta-se a  matriz de preferência obtida. 

     

LG_2004 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 
E1 1,00 0,12 1,06 0,98 1,08 0,61 0,76 0,79 0,85 0,46 0,11 0,78 1,03 
E2 8,23 1,00 12,04 7,08 14,12 1,94 2,82 3,10 3,73 1,51 0,99 2,94 10,24 
E3 0,95 0,08 1,00 0,92 1,02 0,53 0,69 0,73 0,78 0,39 0,07 0,71 0,98 
E4 1,02 0,14 1,08 1,00 1,11 0,64 0,79 0,82 0,87 0,49 0,13 0,81 1,06 
E5 0,93 0,07 0,98 0,90 1,00 0,50 0,67 0,70 0,76 0,36 0,06 0,68 0,96 
E6 1,65 0,52 1,88 1,57 1,99 1,00 1,14 1,18 1,25 0,89 0,49 1,16 1,78 
E7 1,31 0,35 1,44 1,26 1,50 0,88 1,00 1,02 1,07 0,75 0,33 1,01 1,38 
E8 1,26 0,32 1,38 1,22 1,43 0,85 0,98 1,00 1,04 0,72 0,30 0,99 1,33 
E9 1,18 0,27 1,28 1,14 1,32 0,80 0,93 0,96 1,00 0,66 0,25 0,94 1,24 
E10 2,17 0,66 2,58 2,02 2,78 1,12 1,33 1,39 1,51 1,00 0,64 1,35 2,40 
E11 9,14 1,01 13,58 7,81 16,04 2,02 2,99 3,30 4,00 1,56 1,00 3,12 11,48 
E12 1,29 0,34 1,41 1,24 1,47 0,87 0,99 1,01 1,06 0,74 0,32 1,00 1,36 
E13 0,97 0,10 1,02 0,95 1,04 0,56 0,72 0,75 0,81 0,42 0,09 0,74 1,00 
Σ 31,10 4,99 40,74 28,09 45,91 12,31 15,82 16,76 18,75 9,97 4,79 16,22 36,23 

Quadro 14 – Matriz de preferência do indicador de liquidez geral de 2004  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Em seguida as matrizes foram normalizadas de acordo com a metodologia destacada 

por Saaty (1991, p. 24), na qual divide-se os elementos de cada coluna pelo somatório da 

respectiva coluna. Feito isso, o próximo procedimento consiste em somar os elementos 

obtidos em linha e dividir este total pelo número de elementos da linha. No Quadro 15, 

apresenta-se a matriz de comparação do indicador de liquidez geral de 2004 normalizada. 
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LG_2004 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 Vetor 
E1 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,03 0,04 
E2 0,26 0,20 0,30 0,25 0,31 0,16 0,18 0,19 0,20 0,15 0,21 0,18 0,28 0,22 
E3 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 
E4 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05 0,03 0,04 
E5 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,04 0,03 0,03 
E6 0,05 0,10 0,05 0,06 0,04 0,08 0,07 0,07 0,07 0,09 0,10 0,07 0,05 0,07 
E7 0,04 0,07 0,04 0,04 0,03 0,07 0,06 0,06 0,06 0,08 0,07 0,06 0,04 0,06 
E8 0,04 0,06 0,03 0,04 0,03 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,04 0,05 
E9 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 0,05 0,06 0,03 0,05 
E10 0,07 0,13 0,06 0,07 0,06 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 0,13 0,08 0,07 0,09 
E11 0,29 0,20 0,33 0,28 0,35 0,16 0,19 0,20 0,21 0,16 0,21 0,19 0,32 0,24 
E12 0,04 0,07 0,03 0,04 0,03 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,04 0,05 
E13 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 0,05 0,03 0,03 
Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Quadro 15 – Matriz de comparação do indicador de liquidez geral de 2004 normalizada 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Após a construção das matrizes de comparação realizou-se o teste de consistência para 

cada uma das matrizes. Inicialmente foram calculados os autovalores das respectivas matrizes 

com o auxílio do software MATLAB 7.1 e de posse do λmax  foi aplicada a fórmula da 

consistência: 

 

I.C. = 
1n

nλmax
−

−
= 026,0

12

133167,13 =−
 

 

 A matriz de comparação do indicador de liquidez geral no ano de 2004 apresentou 

consistência, o que permitiu a continuidade da análise. Da mesma forma, os procedimentos 

foram realizados com os indicadores de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata no 

ano de 2004. Seguindo este procedimento obteve-se a matriz dos vetores de prioridades que é 

apresentada no Quadro 16. 
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Empresa LG_2004 LC_2004 LS_2004 LI_2004 
Aços Villares 0,04 0,05 0,05 0,03 
Ferbasa 0,22 0,13 0,12 0,11 
Sid Nacional 0,03 0,06 0,06 0,00 
Usiminas 0,04 0,06 0,07 0,04 
Vicunha 0,03 0,06 0,07 0,00 
Aliperti 0,07 0,13 0,13 0,48 
Confab 0,06 0,06 0,05 0,02 
Fibam 0,05 0,05 0,05 0,00 
Mangels 0,05 0,06 0,07 0,04 
Panatlantica 0,09 0,09 0,08 0,04 
Tekno 0,24 0,14 0,16 0,19 
Eluma 0,05 0,07 0,07 0,03 
Paranapanema 0,03 0,05 0,03 0,01 

Quadro 16 – Matriz dos vetores de prioridades 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 De posse da matriz de prioridades dos indicadores, o próximo passo foi elaborar a 

matriz de prioridade das alternativas. Para a elaboração desta matriz foram considerados os 

scores obtidos com a aplicação da análise de componentes principais anualmente conforme 

apresentados na Tabela 17. A matriz de comparação das alternativas foi elaborada a partir da 

comparação dos scores do grupo de indicadores de liquidez do ano de 2004, onde as 

alternativas são comparadas entre si. O procedimento é o mesmo utilizado e descrito ao 

apresentar a elaboração da matriz de prioridade dos indicadores. Assim, apresenta-se 

diretamente no Quadro 17 a matriz de comparação das alternativas. 

 

LG_2004 LG LC LS LI 
LG 1,000 0,852 0,856 0,912 
LC 1,174 1,000 1,005 1,067 
LS 1,168 0,995 1,000 1,061 
LI 1,096 0,937 0,942 1,000 
Σ 4,438 3,784 3,804 4,040 

Quadro 17 – Matriz de comparação dos scores dos indicadores de liquidez geral de 2004 
Fonte: dados da pesquisa. 

 Utilizando a mesma técnica já descrita, a matriz de comparações foi normalizada 

obtendo-se a matriz apresentada no Quadro 18. 
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LG_2004 LG LC LS LI Vetor 
LG 0,225 0,225 0,225 0,226 0,225 
LC 0,265 0,264 0,264 0,264 0,264 
LS 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 
LI 0,247 0,248 0,248 0,248 0,248 
Σ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Quadro 18 – Matriz de comparação dos scores dos indicadores de liquidez geral de 2004 
normalizada 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A consistência também foi verificada para cada matriz de comparação dos scores em 

cada ano e para cada grupo de indicadores. Ressalta-se que o grau de consistência de todas as 

matrizes ficaram bem próximos a zero.  

O próximo passo, foi estabelecer a posição individual de cada empresa por meio da 

multiplicação da matriz dos vetores de prioridade dos indicadores pela matriz do vetor de 

prioridade das alternativas de cada grupo de indicadores. No caso dos indicadores de liquidez 

é efetuada a seguinte multplicação. 
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0298,0

0553,0

1776,0

0745,0

0556,0

0388,0

0469,0

2049,0

0408,0

0534,0

0389,0

1409,0

0421,0

0,248

0,263

0,264

0,225

0,010,030,050,03

0,030,070,070,05

0,190,160,140,24

0,040,080,090,09

0,040,070,060,05

0,000,050,050,05

0,020,050,060,06

0,480,130,130,07

0,000,070,060,03

0,040,070,060,04

0,000,060,060,03

0,110,120,130,22

0,030,050,050,04

 

Realizada a multiplicação dessas matrizes obtém-se a ordenação das empresas 

demonstrando a empresa que obteve o melhor desempenho em relação aos indicadores de 

liquidez no ano de 2004. A ordenação obtida é apresentada no Quadro 19. 
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Empresa Pontuação Ranking 
Aliperti 0,2069 1 
Tekno 0,1848 2 
Ferbasa 0,1475 3 
Panatlantica 0,0771 4 
Mangels 0,0570 5 
Eluma 0,0570 6 
Usiminas  0,0545 7 
Confab 0,0486 8 
Aços Villares 0,0432 9 
Vicunha 0,0418 10 
Fibam 0,0404 11 
Sid Nacional 0,0399 12 
Paranapanema 0,0308 13 

Quadro 19 – Ranking das empresas em relação aos indicadores de liquidez de  2004 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Diante do ranking obtido com a aplicação do método AHP, verifica-se no Quadro 19, 

que a Aliperti apresentou o melhor desempenho em relação aos indicadores de liquidez do 

ano de 2004. Em seguida, com o segundo e terceiro melhor desempenho, estão a Tekno e a 

Ferbasa. A Paranapanema se encontra na última posição do ranking.  

O mesmo procedimento foi realizado para obter os rankings em relação aos 

indicadores de liquidez dos anos de 2005 a 2008. Considerando o número de matrizes 

elaboradas para cada indicador, optou-se por não apresentá-las.  A seguir, no Quadro 20, são 

apresentados os rankings das empresas do período de 2005 a 2008 obtidos mediante aplicação 

do método AHP nos indicadores de liquidez (LG, LC, LS, LI).  

 

 2005 2006 2007 2008 
1 Tekno Ferbasa Tekno Tekno 

2 Ferbasa Tekno Ferbasa Ferbasa 
3 Aliperti Panatlantica Panatlantica Mangels 
4 Panatlantica Aliperti Aliperti Confab 
5 Confab Mangels Usiminas Aliperti 
6 Mangels Usiminas Aços Villares Panatlantica 
7 Aços Villares Confab Mangels Eluma 
8 Eluma Eluma Confab Usiminas 
9 Usiminas Aços Villares Eluma Aços Villares 
10 Vicunha Vicunha Fibam Paranapanema 
11 Sid Nacional Sid Nacional Paranapanema Vicunha 
12 Paranapanema Fibam Sid Nacional Sid Nacional 
13 Fibam Paranapanema Vicunha Fibam 

Quadro 20 – Ranking das empresas em relação aos indicadores de liquidez de  2005 a 
2008  
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Observa-se no Quadro 20 que a Aliperti que ocupava o primeiro lugar em 2004 vai 

baixando sua posição. A Tekno e a Ferbasa se mantém nas primeiras posições apresentando o 

melhor desempenho em relação aos indicadores de liquidez no período analisado.  

Novamente foi utilizada a liquidez imediata, desprezada na literatura, e constatou-se 

que se for estebelecida a ordenação desconsiderando este indicador não há interferência nos 

resultados. Ou seja, ela não apresenta resultados enviesados. 

Para a obtenção dos rankings dos indicadores de endividamento, atividade e 

rentabilidade são realizados os mesmos procedimentos apresentados. Seguindo o mesmo 

raciocínio obtém-se os rankings de cada indicador anualmente. No Quadro 21 apresentam-se 

os rankings das empresas do período de 2004 a 2008 obtidas mediante aplicação do método 

AHP nos indicadores de endividamento.  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Tekno Tekno Tekno Tekno Tekno 
2 Ferbasa Ferbasa Ferbasa Ferbasa Ferbasa 
3 Panatlantica Panatlantica Panatlantica Panatlantica Confab 
4 Aliperti Confab Aliperti Confab Aços Villares 
5 Fibam Aliperti Confab Eluma Aliperti 
6 Confab Eluma Usiminas Usiminas Panatlantica 
7 Eluma Usiminas Eluma Aliperti Eluma 
8 Mangels Mangels Aços Villares Fibam Usiminas 
9 Usiminas Fibam Mangels Aços Villares Fibam 
10 Sid Nacional Aços Villares Fibam Mangels Paranapanema 
11 Aços Villares Sid Nacional Sid Nacional Sid Nacional Mangels 
12 Vicunha Vicunha Vicunha Vicunha Sid Nacional 
13 Paranapanema Paranapanema Paranapanema Paranapanema Vicunha 

Quadro 21 – Ranking das empresas em relação aos indicadores de endividamento 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Pelo ranking obtido com a aplicação do método AHP verifica-se que a Tekno e a 

Ferbasa se destacam em relação aos indicadores de endividamento. A Panatlantica que se 

mantinha na terceira posição cai em 2008 para a sexta posição. A Vicunha que mantinha a 

décima segunda posição cai para a décima terceira em 2008 e a Paranapanema que ocupava a 

décima terceira posição melhora o seu desempenho em 2008 passando a ocupar a décima 

posição.  

Em seguida, foi realizada a aplicação do método AHP para definir o ranking das 

empresas quanto ao seu desempenho em relação ao grupo de indicadores de atividade. O 

ranking obtido é apresentado no Quadro 22. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Aços Villares Eluma Eluma Mangels Mangels 
2 Mangels Vicunha Sid Nacional Fibam Fibam 
3 Sid Nacional Sid Nacional Vicunha Aços Villares Eluma 
4 Usiminas Paranapanema Paranapanema Paranapanema Paranapanema  
5 Vicunha Aços Villares Confab Tekno Aços Villares  
6 Fibam Panatlantica Aços Villares Eluma Panatlantica 
7 Panatlantica Aliperti Mangels Usiminas Tekno 
8 Paranapanema Fibam Panatlantica Panatlantica Confab 
9 Ferbasa Mangels Aliperti Confab Ferbasa 
10 Tekno Confab Usiminas Ferbasa Sid Nacional 
11 Eluma Ferbasa Fibam Sid Nacional Usiminas 
12 Confab Usiminas Ferbasa Vicunha Vicunha 
13 Aliperti Tekno Tekno Aliperti Aliperti 

Quadro 22 – Ranking das empresas em relação aos indicadores de atividade 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O melhor desempenho neste grupo, de acordo com o Quadro 22, foi das empresas 

Aços Villares em 2004, Eluma em 2005 e 2006 e Mangels 2007 e 2008. A Aços Villares vai 

decaindo até 2006, se recupera um pouco em 2007 e cai novamente em 2008. Observa-se  que 

as empresas em geral apresentam variação na posição ao longo do período, e nenhuma 

empresa se manteve na mesma posição nos cinco anos analisados. Assim como o prazo médio 

de recebimento foi excluído ao estabelecer o ranking de 2007 na análise de componentes 

principais, ele também foi excluído para estabelecer o ranking com o método AHP. 

 O desempenho em relação aos indicadores de rentabilidade também foi analisado. O 

ranking  resultante da aplicação do método AHP é apresentada no Quadro 23. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Panatlantica Aços Villares Tekno Aços Villares Sid Nacional 
2 Tekno Usiminas Usiminas Sid Nacional Ferbasa 
3 Ferbasa Confab Aços Villares Tekno Vicunha 
4 Usiminas Fibam Eluma Usiminas Confab 
5 Aços Villares Eluma Sid Nacional Confab Aços Villares 
6 Eluma Sid Nacional Paranapanema Fibam Usiminas 
7 Fibam Tekno Fibam Vicunha Paranapanema 
8 Sid Nacional Panatlantica Ferbasa Ferbasa Tekno 
9 Paranapanema Ferbasa Confab Mangels Panatlantica 
10 Mangels Vicunha Panatlantica Panatlantica Fibam 
11 Aliperti Paranapanema Vicunha Eluma Eluma 
12 Confab Mangels Mangels Aliperti Aliperti 
13 Vicunha Aliperti Aliperti Paranapanema Mangels 

Quadro 23 – Ranking das empresas em relação aos indicadores de rentabilidade 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Nota-se no Quadro 23, que a posição das empresas varia de um ano para o outro. A 

Panatlantica que apresentava o melhor desempenho em 2004 cai para a oitava posição no 
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ranking em 2005 e não se recupera. A Sid Nacional que se apresenta na oitava posição em 

2004 vai melhorando seu desempenho ao longo do período chegando na primeira posição em 

2008.  

 Os rankings obtidos por meio da aplicação do método AHP são comparados em 

seguida com as ordenações estabelecidas mediante aplicação de análise de componentes 

principais. 

 

4.4.1 Comparação dos rankings 

 

Considerando os rankings apresentados pela análise de componentes principais e pelo 

método AHP, pode-se comparar a posição das empresas para verificar se existem ou não 

semelhanças em relação às posições obtidas. Para que se possa ter uma análise mais 

aprofundada calculou-se o coeficiente de correlação ordinal de Kendall, que analisa se as 

classificações estão na mesma ordem. Outros métodos podem ser utilizados para verificar se 

os rankings apresentam grau de associação, porém, Fonseca, Martins e Toledo (1985, p. 48), 

mencionam que o coeficiente de Kendall “fornece uma medida mais satisfatória de associação 

entre as classificações, principalmente quando o número de relações é muito grande”. 

Portanto, foi utilizado o coeficiente de correlação ordinal de Kendall, cuja fórmula é dada por: 

 

)1n(n

S2

−
=τ  

 

Em que: 

S = relação das ordens encontradas 

n = o número de etapas, e 

τ = representa a associação das classificações 

 

Para verificar o grau de associação entre os rankings confronta-se o ranking obtido pelo 

método AHP com o ranking obtido pela análise de componentes principais. Desta forma, o 

Quadro 24 compara as posições obtidas pelo método AHP com as posições obtidas pela 

análise de componentes principais dos indicadores de liquidez. 
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2004 2005 2006 2007 2008 

AHP ACP AHP ACP AHP ACP AHP ACP AHP ACP 
1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 
6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 
7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 
8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 
9 12 9 9 9 9 9 9 9 9 
10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 
12 10 12 13 12 12 12 11 12 12 
13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 
τ = 0,8205 τ = 0,9231 τ = 0,9744 τ = 0,9744 τ = 0,9744 

Quadro 24 – Comparação dos rankings em relação aos indicadores de liquidez 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Verifica-se no Quadro 24 que o ranking das empresas não varia muito. Diante destes 

dados ordenados, calculou-se o coeficiene de correlação ordinal de Kendall que se manteve 

superior a 82% no período analisado. Em média, tem-se um coeficiente de 93,34%. O 

percentual obtido indica que existe um bom grau de associação entre os rankings. No Quadro 

25, observa-se o ranking das empresas obtido por meio da aplicação dos dois métodos sobre 

os indicadores de endividamento. 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

AHP ACP AHP ACP AHP ACP AHP ACP AHP ACP 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 
5 10 5 5 5 5 5 7 5 6 
6 6 6 6 6 7 6 5 6 4 
7 5 7 7 7 6 7 6 7 5 
8 7 8 8 8 9 8 8 8 8 
9 8 9 11 9 8 9 9 9 9 
10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
τ = 0,8462 τ = 0,9231 τ = 0,9487 τ = 0,9487 τ = 0,8718 

Quadro 25 – Comparação dos rankings em relação aos indicadores de endividamento 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Nota-se no Quadro 25 que o coeficiente de correlação é mais forte em 2006 e 2007 e o 

coeficiente é igual, ou seja, a relação entre os rankings é a mesma. De modo geral, verifica-se 
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um bom coeficiente de correlação no período analisado, o que indica associação entre as 

classificações de 90,74%, em média. No Quadro 26, observa-se as posições das empresas em 

relação aos indicadores de atividade com seus respectivos coeficientes de correlação. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

AHP ACP AHP ACP AHP ACP AHP ACP AHP ACP 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 7 5 9 5 7 5 6 5 5 
6 3 6 5 6 8 6 5 6 6 
7 4 7 10 7 6 7 8 7 7 
8 10 8 6 8 5 8 7 8 8 
9 8 9 7 9 10 9 9 9 12 
10 9 10 12 10 11 10 12 10 10 
11 13 11 13 11 12 11 10 11 9 
12 11 12 11 12 9 12 11 12 11 
13 12 13 8 13 13 13 13 13 13 
τ = 0,6923 τ = 0,6923 τ = 0,7949 τ = 0,8974 τ = 0,8974  

Quadro 26 – Comparação dos rankings em relação aos indicadores de atividade 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observando o Quadro 26, verifica-se que o coeficiente de correlação ordinal de 

Kendall se apresenta mais fraco em 2004 e 2005, porém, é aceitável, pois não está abaixo de 

50%. Isso significa que existe associação, e isso pode ser observado nas posições ocupadas 

pelas empresas nesse período. Nos demais anos, 2006, 2007 e 2008, o coeficiente apresenta-se 

superior a 75%, indicando maior associação entre os rankings. Em média, o grau de 

associação é de 79,49%.  

 Por fim, no Quadro 27 observa-se as posições das empresas em relação aos 

indicadores de rentabilidade com seus respectivos coeficientes de correlação. 
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2004 2005 2006 2007 2008 

AHP ACP AHP ACP AHP ACP AHP ACP AHP ACP 
1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
2 5 2 1 2 2 2 4 2 2 
3 6 3 2 3 3 3 3 3 5 
4 4 4 6 4 4 4 6 4 3 
5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 
6 7 6 5 6 6 6 2 6 6 
7 3 7 7 7 7 7 7 7 9 
8 10 8 9 8 9 8 10 8 7 
9 9 9 8 9 8 9 8 9 8 
10 8 10 11 10 10 10 9 10 10 
11 13 11 13 11 11 11 11 11 12 
12 11 12 12 12 12 12 13 12 11 
13 12 13 10 13 13 13 12 13 13 
τ = 0,6410 τ = 0,7692 τ = 0,9744  τ =0,7692  τ = 0,8718 

Quadro 27 – Comparação dos rankings em relação aos indicadores de rentabilidade 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 No Quadro 27 observa-se que o coeficiente de correlação varia bastante de um ano 

para o outro. Em 2004 tem-se o menor coeficiente de correlação e, em 2006, o maior. Em 

média, o grau de associação entre os rankings ficou em 80,51%. 

 De modo geral, analisando todos os grupos de indicadores observa-se que os 

coeficientes de correlação ordinal de Kendall se apresentam superiores a 79%, mostrando que 

as classificações obtidas pelo método AHP estão associadas com as classificações obtidas 

pelo método de análise de componentes principais no período de 2004 a 2008. Isso indica que 

é possível estabelecer rankings utilizando o método AHP. 

  

4.4.2 Rankings gerais dos indicadores de liquidez, endividamento, atividade e 

rentabilidade 

 

 De posse dos rankings parcias, ou seja, ano a ano de cada grupo de indicadores, 

estabeleceu-se um ranking  geral em relação a cada grupo e o período analisado. Para 

estabelecer esse ranking  a partir dos rankings  parciais,  verificou-se a evolução de cada 

empresa ao longo dos anos analisados em cada grupo de indicadores por meio de um sistema 

de pontos corridos.  

 Toma-se como exemplo uma empresa i, com i = 1, 2, 3, ..., 13, que possui uma posição 

no ranking em cada ano  para os indicadores de liquidez: 2004 a 9ª posição; 2005 a 7ª 

posição; 2006 a 9ª posição; 2007 a 6ª posição; e 2008 a 9ª posição. Considerando o total de 13 

empresas, a última posição possível é a de 13ª. Nesse caso, tem-se o seguinte cenário: 
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(13-9) + (13-7) + (13-9) + (13-6) + (13-9) = 4 + 6 + 4 + 7 + 4 = 25 

 

 O melhor cenário possível é: 

 

(13-1) + (13-1) + (13-1) + (13-1) + (13-1) = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 60 

 

 O pior cenário possível é: 

 

(13-13) + (13-13) + (13-13) + (13-13) + (13-13) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 

 

 Desta forma, cada empresa apresenta uma pontuação e a empresa que tiver a 

pontuação mais alta estará em primeiro lugar  no ranking. Conseqüentemente, a empresa que 

apresentar a menor pontuação estará em 13º lugar.  

 Esse sistema de pontos corridos foi aplicado para o grupo de indicadores de liquidez, 

endividamento, atividade e rentabilidade. No Quadro 28 são apresentados os rankings obtidos 

mediante esse procedimento. 

 

 Liquidez Endividamento Atividade Rentabilidade 
1 Tekno Tekno Mangels Aços Villares 
2 Ferbasa Ferbasa Aços Villares Usiminas 
3 Aliperti Panatlantica Eluma Tekno 
4 Panatlantica Confab Paranapanema Sid Nacional 
5 Mangels Aliperti Fibam Ferbasa 
6 Confab Eluma Sid Nacional Confab 
7 Usiminas Usiminas Vicunha Fibam 
8 Eluma Fibam Panatlantica Panatlantica 
9 Aços Villares Aços Villares Confab Eluma 
10 Vicunha Mangels Usiminas Vicunha 
11 Sid Nacional Sid Nacional Tekno Paranapanema 
12 Paranapanema Vicunha Ferbasa Mangels 
13 Fibam Paranapanema Aliperti Aliperti 

Quadro 28 – Ranking geral das empresas em relação aos indicadores de liquidez, 
endividamento, atividade e rentabilidade do período de 2004 a 2008 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se no Quadro 28 que a Tekno e a Ferbasa se destacam ocupando as primeiras 

posições nos indicadores de liquidez e endividamento e ocupam posições consideráveis nos 

indicadores de rentabilidade. 

  Constata-se também que estas duas empresas, Tekno e Ferbasa, não desfrutam de 

liquidez e rentabilidade máximas, porém, apresentam um equilíbrio entre liquidez e 
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rentabilidade. Analisando-se a Aliperti, que se encontra na terceira posição nos indicadores de 

liquidez e décima terceira posição nos indicadores de rentabilidade, observa-se um maior 

conflito entre estes indicadores. A Aços Villares ocupa a primeira posição nos indicadores de 

rentabilidade, porém, na liquidez não está tão bem classificada, desfrutando de uma maior 

rentabilidade e menor liquidez, assim como a Usiminas. Isso prova, portanto, a afirmação de 

Assaf Neto (2000), que uma empresa não pode usufruir ao mesmo tempo de liquidez e 

rentabilidade. 

 Em relação aos indicadores de atividade, destaca-se a Mangels ocupando a primeira 

posição e a Aços Villares na segunda posição. Silva (2004) afirma que a gestão dos prazos 

influencia na liquidez, endividamento e lucratividade da empresa. Percebe-se que a Mangels 

apresenta uma posição considerável no indicador de liquidez e não está entre as empresas que 

possuem alto grau de endividamento, porém, não está entre as empresas que apresentam 

maior grau de rentabilidade. Assim, possui boa liquidez, porém, baixa rentabilidade. A Aços 

Villares, não apresenta alto grau de liquidez nem de endividamento, mas possui elevada 

rentabilidade, apresentando assim, baixa liquidez e alta rentabilidade. O contrário da Mangels. 

  Constata-se que os resultados obtidos pela aplicação do método AHP estão de acordo 

com a teoria apresentada no capítulo 2. A liquidez imediata, um indicador irrelevante de 

acordo com a literatura, foi utilizada na análise e, no entanto, não interfere nos resultados.  

 

4.4.3 Ranking final das empresas do setor metal mecânico 

 

 Utilizando o ranking geral de cada grupo de indicadores, foi estabelecido o ranking 

final considerando todos os indicadores que compõe os estudos de: liquidez, endividamento, 

atividade e rentabilidade conjuntamente.  Para estabelecer esse ranking final é utilizado o 

método AHP e, para tal, foi necessário estabelecer os scores para cada grupo de indicadores. 

Para eliminar a subjetividades, foram utilizadas as variâncias apresentadas pelos indicadores. 

No Tabela 23 são apresentadas as variâncias de cada grupo anualmente. 
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Tabela 23 – Variâncias dos indicadores de liquidez, endividamento, atividade e 
rentabilidade 

2004 2005 2006 2007 2008 Liquidez → 
91,021 94,125 95,336 97,929 94,695 

2004 2005 2006 2007 2008 Endividamento → 
66,712 67,744 66,021 67,983 85,322 

2004 2005 2006 2007 2008 Atividade → 
43,153 53,347 46,298 43,433 37,843 

2004 2005 2006 2007 2008 Rentabilidade → 
53,859 60,814 57,391 59,656 66,873 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Nota-se na Tabela 23 que as maiores variâncias são apresentadas em ordem de 

importância pela liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade, respectivamente. O 

método AHP foi aplicado considerando as variâncias de 2008. Como todas elas seguem a 

mesma ordem de importância em relação aos grupos ao longo do período analisado poderia 

ser utilizado qualquer grupo de variâncias. 

 Assim, para estabelecer o ranking final, considerou-se a matriz das pontuações obtidas 

pelo sistema de pontos corridos, que possibilitou ranquear as empresas em relação aos grupos 

de indicadores e a matriz das variâncias na qual foi aplicado o método AHP. Nesse caso, foi 

efetuada a multiplicação das matrizes: 
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9,7590

29,9120

53,3530

41,0630

26,6140

18,8240

35,3660

34,0700

11,9440

32,6430

17,0520

48,4610

30,6740

0,059

0,206

0,328

0,407

411936

43273327

17446058

30274745

4591939

3631246

21324333

1044048

3121411

21472930

3543107

14355555

45502325

 

 

 Por meio dessa multiplicação obteve-se o ranking final que é apresentado no Quadro 

29. 
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 Pontuação Ranking final 
1 533.530 Tekno 
2 484.610 Ferbasa 
3 410.630 Panatlantica 
4 353.660 Confab 
5 340.700 Aliperti 
6 326.430 Usiminas 
7 306.740 Aços Villares 
8 299.120 Eluma 
9 266.140 Mangels 
10 188.240 Fibam 
11 170.520 Sid Nacional 
12 119.440 Vicunha 
13 97.590 Paranapanema 

Quadro 29 – Ranking final das empresas em relação aos indicadores de liquidez, 
endividamento, atividade e rentabilidade do período de 2004 a 2008 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se no Quadro 29 que a Tekno ocupa a primeira posição no ranking final 

destacando-se em relação ao seu desempenho econômico-financeiro e patrimonial. Em 

segundo e terceiro lugar estão as empresas Ferbasa e Panatlantica, respectivamente. É natural 

que estejam bem classificadas considerando suas posições nos rankings parciais e gerais de 

liquidez, endividamento e rentabilidade. Ainda de acordo com as variâncias a liquidez, 

seguida do endividamento são os indicadores mais importantes, resultando conseqüentemente 

numa boa classificação.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 Neste capítulo apresentam-se as conclusões deste estudo, bem como as recomendações 

para futuras pesquisas sobre o tema abordado. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 Este estudo objetivou criar um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas 

na Bovespa com base em seu desempenho econômico-financeiro e patrimonial utilizando o 

método de análise hierárquica de processos. Foi utilizada metodologia descritiva, por meio de 

análise documental, com abordagem quantitativa. Foram utilizados os indicadores econômico-

financeiros extraídos das demonstrações contábeis do período de 2004 a 2008 e, sobre eles, 

aplicado o método AHP.   

Em relação ao primeiro objetivo específico, identificar por meio dos indicadores de 

liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade o posicionamento das empresas do setor 

metal mecânico listadas na Bovespa, utilizou-se a análise de componentes principais. Esta foi 

aplicada sobre os indicadores das empresas ano a ano e grupo a grupo, a fim de obter os 

scores de cada componente para cada grupo de indicadores. Por exemplo, para os indicadores 

de liquidez, obtiveram-se scores de liquidez geral, corrente, seca e imediata ano a ano que 

foram multiplicados pelos respectivos indicadores extraídos das demonstrações contábeis das 

empresas. Esse procedimento resultou num posicionamento das empresas referente aos 

indicadores de liquidez, endividamento, atividade e rentabilidade para cada ano. As 

componentes que apresentaram comunalidades muito baixas foram excluídas. Verificou-se 

que em relação aos indicadores de liquidez e endividamento as empresas Tekno e Ferbasa 

obtiveram as melhores posições. No tocante aos indicadores de atividade e rentabilidade as 

posições apresentaram variação de um ano para o outro. 

Em relação ao segundo objetivo específico, definir por meio dos indicadores de 

liquidez, um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa utilizando o 

método AHP, estabeleceu-se um ranking para cada ano. Em 2004 destacou-se a empresa 

Aliperti, ocupando a primeira posição. Em 2005, 2007 e 2008 a posição de destaque é 

ocupada pela Tekno, e em 2006 a Ferbasa ocupa a primeira posição.  

Para o terceiro objetivo específico, definir por meio dos indicadores de endividamento, 

um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa utilizando o método 

AHP, foram estabelecidos da mesma forma rankings anuais. A Tekno e a Ferbasa se 



 102 
 

destacaram ocupando a primeira e a segunda posição, respectivamente, durante os cinco anos 

analisados.  

Em relação ao quarto objetivo específico, definir por meio de indicadores de atividade, 

um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa utilizando o método 

AHP; e o quinto objetivo específico, definir por meio dos indicadores de rentabilidade, um 

ranking das empresas do setor metal mecânico listadas na Bovespa utilizando o método AHP, 

também foram estabelecidos os rankings anuais. Estas apresentam características semelhantes 

em relação às posições de destaque das empresas. Verificou-se que ocorre variação maior de 

um ano para o outro em relação à primeira posição do ranking. Nos indicadores de atividade a 

Aços Villares se destaca em 2004, a Eluma ocupa a primeira posição em 2005 e 2006 e a 

Mangels em 2007 e 2008. Nos indicadores de rentabilidade se destaca em 2004 a 

Panatlantica, em 2005 e 2007 a Aços Villares e em 2006, a Tekno. Ainda referente aos 

indicadores de rentabilidade a Sid Nacional se destaca em 2008. 

Ao estabelecer a correlação ordinal entre os posicionamentos parciais obtidos, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Kendall, que permitiu verificar o grau de associação 

entre as classificações obtidas pelo método AHP e por meio da análise de componentes 

principais. Os coeficientes foram calculados para cada indicador anualmente. Os coeficientes 

de correlação, de modo geral, ficaram acima de 79%, indicando associação entre as 

classificações. Isso indica que para estabelecer rankings pode ser utilizado o método AHP. 

Assim, foi possível estabelecer um ranking geral a partir dos rankings parciais, 

obtendo-se o posicionamento geral de cada empresa em relação a cada grupo de indicadores. 

A Tekno e a Ferbasa destacaram-se ocupando as primeiras posições nos indicadores de 

liquidez e endividamento. Nos indicadores de atividade destacaram-se a Mangels e a Aços 

Villares, e na rentabilidade a Aços Villares e Usiminas. Algumas observações em relação ao 

referencial teórico puderam ser mencionadas, como por exermplo, o caso da liquidez imediata 

que foi utilizada na análise e não influenciou nos resultados. Segundo Assaf Neto (2000), as 

empresas não podem desfrutar de alta liquidez e alta rentabilidade simultaneamente e isso 

pôde ser observado nos resultados. As empresas que apresentavam o mais alto grau de 

liquidez não se destacaram com o mais alto grau de rentabilidade e vice-versa. 

Verificou-se que as empresas Tekno e Ferbasa, que apresentavam o melhor 

desempenho nos indicadores de liquidez e endividamento, ocupam as primeiras posições no 

ranking final, apresentando o melhor desempenho econômico-financeiro e patrimonial do 

período analisado. 

Com base na questão problema, duas hipóteses foram levantadas: 
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H0: É possível, com base na teoria dos métodos hierárquicos, da escola americana de 

análise multiatributo, estabelecer um ranking das empresas do setor metal mecânico listadas 

na Bovespa. 

 H1: Não é possível, com base na teoria dos métodos hierárquicos, da escola americana 

de análise multiatributo, estabelecer um ranking das empresas do setor metal mecânico 

listadas na Bovespa. 

Considerando os rankings obtidos por meio da aplicação do método AHP e analisando 

os coeficientes de correlação de Kendall, que se apresentaram, em sua maioria, superiores a 

79%, no momento da comparação com a análise de componentes principais, foi aceita a 

hipótese nula, ou seja, é possível, com base na teoria dos métodos hierárquicos, da escola 

americana de análise multiatributo, estabelecer um ranking das empresas do setor metal 

mecânico listadas na Bovespa. 

Com efeito, outros métodos podem ser utilizados para ranquear as empresas em 

relação ao seu desempenho econômico-financeiro e patrimonial, além da possibilidade de 

analisar outros indicadores. Nesse sentido, outros estudos serão válidos.  

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

 Considerando as limitações deste estudo, e as demais possibilidades de aplicação do 

método AHP bem como da utilização de outros indicadores, recomenda-se: 

a) selecionar outros indicadores com finalidade específica de análise e aplicar o 

método utilizado nesta pesquisa para verificar se as posições se mantém; 

b) utilizar o mesmo grupo de indicadores e aplicar algum método de outras escolas de 

análise multiatributo, gerando ou não rankings; 

c) aplicar os mesmos indicadores e o método AHP em outros segmentos econômicos. 
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