
1 Faculdade Santa Rita de Cássia – UNIFASC, Itumbiara/GO. Cursando Ciências Contábeis. E-mail: raffa.marshall@gmail.com 
2 Faculdade Santa Rita de Cássia – UNIFASC, Itumbiara/GO. Cursando Ciências Contábeis. E-mail: 

rosimeiradasilva94@gmail.com 
3 Faculdade Santa Rita de Cássia – UNIFASC, Itumbiara/GO. Cursando Ciências Contábeis. E-mail: jessicavinhadelle@gmail.com 
4 Faculdade Santa Rita de Cássia – UNIFASC, Itumbiara/GO. Cursando Ciências Contábeis. E-mail: 

sebastiaocamargo88@hotmail.com 
5 PontificaUniversidade Católica  de Goiás – PUC GO – GOIÂNIA/GO – Docente pela Faculdaded Santa Rita de Cássia– GO –E-

mail: andreiaa_borges@hotmail.com 

 

 

ANÁLISE DA ESTRUTURA DE CAPITAIS DA EMPRESA 

TERRA SANTA AGRO S/A NO PERÍODO DE 2017 A 2019 

 

 

Rafaella Marçal FERREIRA1  

Rosimeire Almeida SILVA2 

Jéssica Borges VINHADELLE3 

Sebastião Camargo de Oliveira JUNIOR4  

Andréia Aparecida BORGES5 

 
 

 

Resumo: A análise de balanços é importante para uma boa tomada de decisão tanto por parte da 

empresa quanto por terceiros. Para fins internos os gestores precisam saber qual a real situação 

financeira e como está sendo o reflexo de suas escolhas. Para a pesquisa foi analisado o balanço da 

empresa Terra Santa Agro S.A dos anos de 2017 a 2019 retirada do site da BOVESPA, com o objetivo 

de analisar a estrutura de capitais da entidade juntamente com sua liquidez e endividamento. Por fim 

conclui-se que a empresa Terra Santa Agro S.A não possui liquidez e é financiada por capitais de 

terceiros. 
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Abstract: Balance sheet analysis is important for good decision making by both the company and third 

parties. For internal purposes, managers need to know what the real financial situation is and how their 

choices are reflecting. For the research, the balance sheet of the company Terra Santa Agro S.A from 

the years 2017 to 2019 was analyzed, removed from the BOVESPA website, in order to analyze the 

entity's capital structure together with its liquidity and indebtedness. Finally, it is concluded that the 

company Terra Santa Agro S.A has no liquidity and is financed by third party capital. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As empresas e entidades existem em suma para gerar lucro aos proprietários e 

acionistas, consequentemente gerando empregos, aumentando a renda e qualidade de 

vida das famílias proletárias. Entretanto, o mercado empresarial possui um nível 

elevado de risco para quem se aventura neste mundo. A chance de falência é alta e os 

motivos podem ser concorrência elevada, exigência de mercado, falta de planejamento, 

taxas de câmbio elevadas, decisões de investimentos inadequadas e endividamentos 

desnecessários. 

A tomada de decisão sobre assuntos financeiros é extremamente delicada e 

resume-se a conseguir alguma captação de recurso através de financiamentos ou 

alguma decisão de investimento que afetará o futuro do caixa da empresa. 

Contabilmente todas as ações tomadas pelos gestores geram reflexos nos ativos e 

passivos do balanço, o que influência na visibilidade econômica e financeira da 

empresa. 

Assaf Neto (2020) diz que as decisões financeiras possuem caráter 

interdependente, pois o investimento empresarial está diretamente ligado ao volume e 

condições do financiamento. O nível de imobilização dos recursos financeiros e o nível 

de retorno dos investimentos dependem dos passivos selecionados, pois os mesmos 

devem ter uma boa geração de caixa no ativo. 

Visto isto, a pesquisa teve por objetivo geral analisar a estrutura de capitais da 

empresa Terra Santa Agro S/A. e para tal definiu-se os objetivos específicos em 

analisar a composição do endividamento, analisar o índice de Imobilização do 

patrimônio líquido e analisar o índice de imobilização de recursos não correntes da 

empresa Terra Santa Agro S/A no período de 2017 a 2019. 

A pesquisa é descritiva de cunho qualitativa, onde foi aplicado cálculos para 

obter resultados passiveis para a análise do balanço da empresa Terra Santa Agro S/A. 

A pesquisa será importante para a profissão pois auxiliará outros contadores e 

administradores a entenderem sobre a análise de balanços e como a mesma pode 

auxiliar nas tomadas de decisões. Já para fins educacionais, a pesquisa possibilitará que 

futuros profissionais aprendam conhecimentos teóricos e noções básicas para aplicarem 

na vida profissional. Para a sociedade, a pesquisa poderá auxiliar bancos, credores e 

possíveis investidores a entender a real situação das empresas para a qual está 

concedendo empréstimos e financiamentos. 



 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Classificação das empresas 
 

Assaf Neto (2020) classifica as empresas considerando três aspectos: 

econômico, administrativo e jurídico. Quanto ao aspecto econômico as empresas são 

classificadas em setor primário onde as atividades são relacionadas à exploração do 

solo, em setor secundário onde se enquadram as indústrias e em setor terciário que 

abrangem os comércios e prestadores de serviços. No aspecto administrativo, a 

empresa pode ser classificada como estatal onde o seu capital social é inteiramente 

controlado pelo poder público ou classificada como privada quando seu capital é 

controlado por empresário particular. Entretanto existem empresas consideras mistas, 

pois são pessoas jurídicas de direito privado que possuem associações com o segmento 

público. Por fim no aspecto jurídico a empresa pode ser de caráter individual ou 

societário. A empresa individual possui o capital pertencente a uma única pessoa 

enquanto na empresa societária existe uma sociedade de pessoas trabalhando em 

conjunto para a obtenção de lucros.  De acordo com Iudícibus (2017), as empresas 

com objetivos econômicos podem ser constituídas na forme de firma ou empresário 

individual, por sociedade por quotas de responsabilidade limitada e por sociedade por 

ações ou sociedades anônimas de capital aberto ou fechado. O mesmo autor ressalta 

que as sociedades anônimas dependem de um nível maior de complexidade de 

governança, pois estão sujeitas a Lei nº 6.404/1976 também conhecida como Lei das 

Sociedades por Ações. 

Segundo Assaf Neto (2020) o Lucro Real, Lucro Presumido e o Simples 

Nacional são as principais formas de regimes tributários aderidos no Brasil. O Simples 

Nacional unificou todos os impostos em uma única guia de forma simplificada. Já o 

Lucro Presumido define uma alíquota em cima de uma presunção de faturamento da 

empresa. O Lucro Real por sua vez, calcula o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a 

Contribuição Social sobre o lucro líquido considerando o faturamento real da empresa 

em determinado período. 

 
2.2 Estrutura do Balanço Patrimonial 

 
 

Marion (2018) afirma que o balanço patrimonial é o relatório mais importante 

que é gerado pela contabilidade pois é através dele que é possível identificar a saúde 



 

 

 

financeira da empresa. O balanço patrimonial é divido do lado esquerdo pelas contas do 

ativo e pelo lado direito pelas contas do passivo e patrimônio liquido e ressalta que a 

Lei das Sociedades por Ações utiliza apenas o termo Passivo. 

Segundo Iudicibus (2017) o balanço patrimonial é uma representação gráfica 

divindade em duas colunas onde do lado esquerdo encontra-se o ativo e do lado direito o 

passivo e patrimônio líquido. Segundo o autor, para ser classificado como ativo o item 

deve preencher quatro requisitos: constituir bem ou direito, ser de propriedade da 

empresa, ser mensurável em moeda e trazer benefícios futuros para a empresa. Já o 

passivo representa toda obrigação exigível da empresa e que quando liquidada pode 

implicar na utilização de ativos, pagamentos em dinheiro, substituição de obrigação por 

outra ou conversão de moeda em capital. O patrimônio líquido evidencia o valor do 

capital próprios aportado pelos sócios e acionistas da empresa. 

De acordo com Assaf Neto (2020) o balanço patrimonial é dividido em ativo, 

passivo e patrimônio líquido. No ativo são registrados os recursos, bens e direitos da 

empresa podendo ser divididos em ativos circulantes e não circulantes. Já o passivo é 

composto pelas obrigações da empresa e consequentemente um reflexo do ativo e pode 

ser classificada em passivo circulante e não circulante. Por sua vez, o patrimônio 

líquido representa a diferença do ativo e do passivo contendo os recursos próprios da 

empresa integralizados com capital de acionistas e lucros. A figura 1 ilustra a estrutura 

completa do balanço patrimonial segundo o mesmo autor de acordo com o nível de 

liquidez do ativo e exigibilidade do passivo. 

Figura 1: Estrutura do Balanço Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Assaf Neto, 2020. 

 

 

 
 



 

 

 

Ribeiro (2018) complementa dizendo que o balanço patrimonial é uma 

demonstração contábil com a finalidade de evidenciar quantitativamente e 

qualitativamente o patrimônio e o patrimônio liquido da entidade. O autor também 

ressalta que analisando o balanço patrimonial é possível identificar o tamanho da 

entidade apenas olhando o total do ativo, é possível dizer qual parte do patrimônio 

pertence ao proprietário olhando o patrimônio líquido e é possível dizer se quem 

investiu mais na empresa foram os sócios ou terceiros. 

O mesmo autor complementa explicando que se quiser conhecer mais detalhes 

referente a capital de terceiros na empresa basta entender as contas presentes do 

passivo circulante e no passivo não circulante. Por outro lado, para se conhecer os 

recursos próprios aplicados na empresa é necessário analisar o patrimônio líquido. 

Analisando os demais grupos de contas é possível identificar no passível circulante o 

recurso financeiro disponível também conhecido como capital de giro ou no grupo de 

investimentos é possível encontrar as contas que representam as aplicações de recursos 

em outras sociedades. 

Segundo Assaf Neto (2020) as empresas podem utilizar duas fontes de 

recursos: próprios e de terceiros. Os recursos próprios advêm do Patrimônio Líquido e 

derivam do capital integralizado pelos sócios e também pelos lucros obtidos. Já os 

recursos de terceiros derivam do Passivo e tem suas origens em financiamentos e 

empréstimos. O resultado do investimento desses recursos é chamado de Lucro 

Operacional e é o que viabiliza a empresa. Na figura 2 é possível visualizar o esquema 

de captação de tais recursos. 

Figura 2: Tipos de recursos de capitais 

Fonte: Assaf Neto, 2020. 



 

 

 

2.3 Estrutura da DRE 

 
 

Marion (2018) comenta que uma vez por ano a empresa deve apurara o 

resultado do exercício para saber se obteve lucro ou prejuízo no período. Tal 

apuração é realizada e convertida para a demonstração de resultado do exercício onde 

são ordenadas todas as receitas e despesas da empresa a fim de facilitar uma futura 

tomada de decisão. 

Sobre a demonstração de resultados do exercício Assaf Neto (2020) diz: 

 
 

A demonstração de resultados do exercício (DRE) visa 

fornecer, de maneira esquematizada, os resultados (lucro ou 

prejuízo) auferidos pela empresa em determinado exercício 

social, os quais são transferidos para contas do patrimônio 

líquido. O lucro (ou prejuízo) é resultante de receitas, custos e 

despesas incorridos pela empresa no período e apropriados 

segundo o regime de competência, ou seja, 

independentemente de que tenham sido esses valores pagos 

ou recebidos. 

 
De acordo com Iudicibus (2017) a demonstração de resultados do exercício 

deve iniciar com a receita bruta de vendas e serviços, seguidos das deduções de vendas 

e impostos. O autor ressalto que o CPC 26 não menciona a inclusão dos impostos na 

DRE pois entende-se que seria apenas uma forma de repasse para o governo brasileiro e 

dessa forma todas as demonstrações de resultado do exercício elaboradas pelas 

empresas decorrem da venda liquida. Na figura 3 é possível ver uma demonstração de 

uma DRE simples e uma DRE completa. 

Figura 3: Demonstração do resultado do exercício 

Fonte: Iudicibus, 2017. 



 

 

 

 

Ribeiro (2018), diz que a analise de balanço começa quando termina o 

processo contábil. O mesmo autor ressalta também que para que se consiga realizar 

uma boa analisa é preciso conhecer noções básicas de contabilidade e apurar uma 

demonstração de resultado do exercício. Visto isto, o autor definiu um roteiro para 

apuração do resultado do exercício que pode ser seguido por qualquer profissional para 

obter uma DRE satisfatória. 

 
2.4 Analise Horizontal e Vertical 
 

Segundo Assaf Neto (2020) o princípio para qualquer análise de balanço é a 

comparação. Um grupo de contas analisado de forma individual não apresentará os 

mesmos resultados e perspectivas se analisado de forma comparativa com outro grupo 

de contas ou outro período. Este método de análise ficou conhecido como análise 

horizontal e vertical e se tornou indispensável para o conhecimento da atual situação 

da empresa. 

Entretanto, Iudibicus (2017) ressalta que os demonstrativos utilizados para 

fins de análise devem ser os mais resumidos. Caso algum grupo de conta apresente ser 

uma área-problema pode ser realizado uma análise mais aprofundada. O mesmo autor 

ressalta ainda que se deve aplicar um critério para seleção das contas que serão 

analisadas, verificando a porcentagem da mesma em relação ao total do grupo, assim as 

de menor relevância ficarão fora da análise. 

Ribeiro (2018), complementa dizendo que a analise horizontal e a analise 

vertical devem ser aplicadas em conjunto e servem para complementar a analise por 

quocientes. Enquanto as analises por quocientes trabalham com grupos fechados de 

contas do balanço as analises vertical e horizontal são mais detalhadas e podem revelar 

as falhas envolvida na atual situação da empresa. 

Assaf Neto (2020) define analise horizontal como a comparação entre a 

mesma conta em diversos exercícios sociais, analisando assim sua evolução histórica. 

Para realizar tal analise é preciso aplicar a formula constante na figura 4 onde (Vd) 

representa o ano futuro ou presente e (Vb) representa o ano passado. 

Figura 4: Fórmula analise horizontal 



 

 

 

Fonte: Assaf Neto, 2020. 

 

De acordo com Ribeiro (2018) a analise horizontal tem por finalidade 

evidenciar a evolução dos itens das demonstrações contábeis ao longo dos anos. Este 

método de analise é capaz de evidenciar o desempenho das contas contábeis 

ressaltando um padrão de evolução ou de retração. 

Iudicibus (2017) complementa dizendo que a analise horizontal aponta o 

crescimento das contas do balanço patrimonial ou da demonstração de resultado 

através dos períodos, caracterizando tendencias. Um dos maiores problemas que afeta 

uma análise horizontal é a inflação, caso as contas não estejam corrigidas pela correção 

integral a analise pode apresentar um falso resultado de reversão de tendências. 

Assaf Neto (2020) define analise vertical como a comparação entre contas do 

demonstrativo presente no mesmo exercício social apurando dessa forma a participação 

de cada conta no total do ativo, passivo ou demonstração de resultados. Para calcular o 

número índice aplica-se a formula constante na figura 5 onde (Vd) representa o valor 

da conta e (Vb) representa o total do grupo. 

 

Figura 5: Fórmula analise vertical 

 

 

 

 

Fonte: Assaf Neto, 2020. 

 
 

De acordo com Ribeiro (2018) a analise vertical é aquela por qual se compara 

cada uma das contas com o grupo. No balanço patrimonial a analise vertical trabalha 

com todas as contas envolvidas e pode ser comparada não somente com o seu grupo 

como também com o total do ativo ou passivo. 

Iudicibus (2017) complementa dizendo que a analise vertical é importante 

para avaliar a estrutura do balanço e a evolução das contas contábeis com o decorrer do 

tempo. Neste tipo de análise tudo deve ser considerado, por exemplo, a empresa pode 

ter tido um aumento nas despesas financeiras, mas que se analisada a fundo teve um 

reflexo no aumento do ativo foi derivado de empréstimos para serem aplicados em 

ativos da empresa. 

 



 

 

 

2.5 Analise do Quociente de Liquidez 

Assaf Neto (2020) destaca que existem quatro indicadores de liquidez e que 

possuem a finalidade de evidenciar a real capacidade financeira da empresa de cumprir 

com os seus compromissos. A analise a liquidez da empresa não considera somente o 

passivo, mas também o retorno do ativo. 

Segundo Iudicibus (2017) os quocientes de rentabilidade ao longo dos anos 

geram um efeito muito grande sobre os índices de liquidez. Já a posição de 

endividamento é o foco inicial de uma boa ou má rentabilidade no futuro. Isto acontece 

porque a empresa pode tomar decisões sem analisar todos os seus reflexos no balanço 

a curto e a longo prazo. 

Higging (2014) destaca que a capacidade de endividamento da empresa é 

determinada pela liquidez de seus ativos. Um ativo é tido como liquido se puder ser 

prontamente ser convertido em disponível em caixa, já o passivo para ser considerado 

liquido tem que ser pago a curto prazo. O autor comenta o alto risco em se financiar 

novos ativos quando a empresa não possui liquidez, pois os passivos gerados pelos 

financiamentos poderão vencer antes do ativo produzir retorno financeiro. 

 
 

Quadro 1: Indicadores de Liquidez 

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez 

Imediata 

Disponível / Passivo Circulante 

Liquidez 

Seca 

Ativo Circulante – Estoques – Despesas Antecipadas / 

Passivo Circulante 

Liquidez 

Corrente 

Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Liquidez 

Geral 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo 

Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Fonte: Criada pelo autor. 

 

De acordo com Assaf Neto (2020) o indicador de liquidez imediata revela o 

percentual de dívidas de curto prazo passiveis de liquidação imediata. Já o indicador de 

liquidez seca demonstra as dívidas de curto prazo passiveis de serem liquidadas com o 

saldo monetário do ativo circulante. Quanto à liquidez corrente o autor ressalta que 

representa o indicativo de quanto de ativo circulante existe para cada R$1 de dívidas de 

curto prazo. O mais utilizado, entretanto, é o indicador de liquidez geral, pois analisa a 



 

 

 

dívida tanto de curto como de longo prazo em comparação ao ativo. No quadro 1 é 

possível visualizar a formula de cálculo de cada um dos indicadores de liquidez. 

Segundo Iudicibus (2017) o quociente de liquidez imediata representa o valor 

disponível em caixa para liquidar as dívidas de curto prazo lembrando que na conta 

devem ser somadas as dívidas que vencerão no prazo de 365 dias. Já o quociente de 

liquidez corrente relaciona todo o valor disponível no ativo com relação as dívidas de 

curto prazo, ressaltando que na conta entra valores disponíveis em estoques, valores a 

receber e disponibilidades. O quociente de liquidez seco é uma variante que avalia a 

situação de liquidez da empresa eliminando-se o valor dos estoques. Por fim, o 

quociente de liquidez geral serve para detectar a saúde financeira da empresa em longo 

prazo. 

Ribeiro (2018) complementa dizendo que quando o índice de liquidez geral 

for inferior a 1 a empresa encontra-se em estado de insolvência pois o ativo circulante e 

o realizável a longo prazo foi financiado por capital de terceiros. Sobre o índice de 

liquidez corrente é o que mais espelha a real liquidez da empresa e quando seu 

quociente for igual a 1 significa que a empresa possui solvência suficiente para cumprir 

seus compromissos de curto prazo. O índice de liquidez seca deve ser analisado em 

conjunto com o índice de liquidez corrente devido às datas de vencimento das 

obrigações contidas no passivo circulante. Por fim o índice de liquidez imediata não é o 

mais indicado para analisar a solvência de uma empresa pois mantem elevadas contas 

contábeis como caixa, bancos e investimentos. 

 
2.6 Analise do Quociente de Endividamento 

 
 

Sobre o endividamento da empresa, Ribeiro (2018) ressalta que quanto menor 

for o valor da divida em curto prazo, maior será o tempo disponível para a empresa 

adquirir recursos financeiros para quitar seus compromissos. O autor ressalta que gerar 

recursos financeiros de forma tão rápida não é uma tarefa fácil para a administração da 

empresa e devido a isso nem sempre essas operações são benéficas para a saúde 

financeira da empresa. 

De acordo com Iudicibus (2017) existem três principais quocientes de 

endividamento na estrutura de capital e tais quocientes são capazes de retratar a 

posição do capital próprio em relação ao capital de terceiros em uma empresa. A 

análise de endividamento é de suma importância, pois mostra a dependência da 



 

 

 

empresa de fundos de terceiros. 

Ribeiro (2018) ressalta que quanto menor for à participação de capital de 

terceiros na entidade consequentemente menor será o endividamento. Outra 

consequência da dependência de capital de terceiros é a necessidade de sujeitar o caixa 

da empresa a altas taxas de juros e menores prazos para pagamento de duplicatas. 

Quando existe mais capital próprio investido do que capital de terceiro a empresa 

trabalha com um alivio financeiro e assegura a obtenção de recursos financeiros. 

Iudicibus (2017) diz que o quociente de participação de capitais de terceiros 

sobre recursos totais expressa o percentual do endividamento comparado com os fundos 

totais da empresa. Já o quociente de participação de capitais de terceiros/capital próprio 

demonstra a dependência da empresa em capitais de terceiros. Por fim, o quociente de 

participação das dividas de curto prazo sobre o endividamento total é capaz de mostrar 

qual a composição do endividamento vence a curto prazo. No quadro 2 é possível 

visualizar a formula de cálculo de cada um dos quocientes de endividamento. 

 
Quadro 2: Quocientes de endividamento 

 

QUOCIENTE FÓRMULA 

Quociente de participação de capitais de 

terceiros sobre recursos totais 

Exigível Total / Exigível Total + 

Patrimônio 

Liquido 

Quociente de participação de capitais de 

terceiros/capital próprio 

Exigível Total / Patrimônio Liquido 

Quociente de participação das dívidas de 

curto prazo sobre o endividamento total 

Passivo Circulante / Exigível Total 

Fonte: Criada pelo autor. 

 
Bruni (2014) complementa dizendo que sobre o quociente de endividamento 

não se deve tomar conclusões precipitadas visto que a analise dos demais indicadores 

se complementam apresentando uma melhor situação da empresa. Entretanto o autor 

ressalta que deve manter ressalva quanto aos percentuais da participação de terceiros 

no endividamento da empresa pois um maior endividamento implica em um maior 

retorno financeiro e também a um maior risco. 

 

 

 



 

 

 

2.7 Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido 
 

De acordo com Ribeiro (2018) o quociente de imobilização do patrimônio 

líquido evidencia a existência ou não a dependência de capitais de terceiros financiando 

o ativo circulante da empresa visto que se a analise obtiver que todo o patrimônio 

liquido foi utilizado para financiar o ativo fixo consequentemente o ativo circulante e o 

realizável a longo prazo foi financiado por capital de terceiros. 

Iudicibus (2017) explica que o quociente de imobilização do patrimônio 

liquido retrata o percentual de recursos próprios imobilizados em instalações da 

empresa. Pela formula o resultado de tal quociente não poderia passar de 1 pois um 

investimento alto no ativo imobilizado pode causar sérios problemas futuros no capital 

de giro. Na figura 6 é possível visualizar a formula deste quociente. 

 

Figura 6: Fórmula quociente de imobilização do patrimônio liquido 

Fonte: Iudicibus, 2017. 

 
 

Bruni (2014) complementa dizendo que quanto menos recursos próprios 

estiverem alocados aos ativos imobilizados da empresa maior seria a folga financeira. O 

mesmo se justifica, pois, quanto menor o valor aplicado no ativo imobilizado mais sobra 

para aplicação nos demais ativos se necessitar de capital de terceiros. 

 
2.8 Índice de Imobilização de Recursos não Correntes 

 

Segundo Ribeiro (2018) o quociente de imobilização dos recursos não 

correntes revela qual a relação perpetrada entre o ativo fixo e os recursos não correntes. 

A análise final deste quociente identifica se o capital circulante negativo foi 

compensado pelos empréstimos em longo prazo. O autor ressalta que o capital 

circulante negativo ocorre quando o patrimônio liquido é inferior ao valor do ativo fixo 

e o mesmo é derivado de empréstimo junto a terceiros para melhorias na empresa com 

quitação de dividas a curto prazo, sendo que o ideal é financiar o ativo fixo com capital 

de terceiro a longo prazo para pagar a divida com o lucro gerado sobre a imobilização 

do ativo. Na figura 7 é possível visualizar a formula deste quociente. 

Bruni (2014) complementa dizendo que do ponto de vista da solvência da 



 

 

 

empresa o indicador resultante do índice de imobilização dos recursos não correntes 

deve ser o menor possível pois quanto menos recursos de longo prazo estiverem 

aplicados no ativo imobilizado maior será a folga financeira da entidade. 

 
Figura 7: Fórmula quociente de imobilização de recursos não correntes 

Fonte: Ribeiro, 2018. 

 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a analise foi utilizado como base, o balanço extraído do site da 

BOVESPA, da empresa Terra Santa Agro S.A. nos períodos de 2017 a 2019. Com o 

objetivo de analisar a estrutura de capitais da entidade foi realizado o calculo referente 

aos índices de liquidez, composição do endividamento, índice de imobilização do 

patrimônio liquido e índice de imobilização de recursos não correntes. Na figura 7 é 

possível visualizar o balanço patrimonial utilizado. 

Figura 7: Balanço patrimonial Terra Santa Agro S.A. 

 
 

Descrição 2019 2018 2017 

Ativo Total 2.488.577,00 2.325.009,00 2.222.459,00 

Ativo Circulante 728.619,00 657.974,00 536.320,00 

Caixa e Equivalentes de Caixa 50.357,00 30.677,00 10.561,00 

Aplicações Financeiras - - 710,00 

Contas a Receber 17.307,00 37.682,00 38.906,00 

Clientes 6.160,00 17.111,00 12.719,00 

Outras Contas a Receber 11.147,00 20.571,00 26.187,00 

Estoques 393.755,00 339.835,00 259.067,00 

Ativos Biológicos 213.573,00 225.252,00 202.684,00 

Tributos a Recuperar 39.623,00 16.841,00 17.671,00 

Despesas Antecipadas 580,00 658,00 4.180,00 

Outros Ativos Circulantes 13.424,00 7.029,00 2.541,00 

Ativos de Operações Descontinuadas 10.170,00 2.934,00 51,00 

Outros 3.254,00 4.095,00 2.490,00 

Instrumentos financeiros derivativos - 2.647,00 - 

Outros ativos 3.254,00 1.448,00 2.490,00 

Ativo Não Circulante 1.759.958,00 1.667.035,00 1.686.139,00 

Ativo Realizável a Longo Prazo 292.738,00 324.993,00 305.070,00 

Contas a Receber 3.579,00 9.833,00 11.339,00 



 

 

 

Titulos a receber 3.579,00 9.833,00 11.339,00 

Tributos Diferidos 215.486,00 186.538,00 171.567,00 

Outros Ativos Não Circulantes 73.673,00 128.622,00 122.164,00 

Tributos a recuperar 52.581,00 91.204,00 89.180,00 

Depósitos Judiciais 5.555,00 21.998,00 20.223,00 
 

Outros Ativos 15.537,00 15.420,00 12.761,00 

Investimentos 4.190,00 4.717,00 7.840,00 

Propriedades para Investimento 4.190,00 4.717,00 7.840,00 

Imobilizado 1.186.585,00 1.060.842,00 1.092.802,00 

Imobilizado em Operação 993.451,00 1.060.842,00 1.092.802,00 

Direito de Uso em Arrendamento 193.134,00 - - 

Intangível 276.445,00 276.483,00 280.427,00 

Passivo Total 2.488.577,00 2.325.009,00 2.222.459,00 

Passivo Circulante 786.858,00 710.134,00 588.274,00 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 6.698,00 8.557,00 11.434,00 

Fornecedores 159.337,00 192.461,00 151.079,00 

Obrigações Fiscais 11.007,00 11.069,00 8.886,00 

Empréstimos e Financiamentos 355.347,00 319.781,00 230.089,00 

Outras Obrigações 254.469,00 178.266,00 186.786,00 

Outros 254.469,00 178.266,00 186.786,00 

Adiantamentos de Clientes 195.653,00 146.695,00 143.123,00 

Tributos Parcelados 6.900,00 6.943,00 5.642,00 

Instrumentos Financeiros Derivativos 13.686,00 3.951,00 11.947,00 

Arrendamentos e serviços a pagar 30.354,00 13.251,00 16.237,00 

Dívida com a União - PESA - - 2.923,00 

Títulos a pagar 7.876,00 7.426,00 6.914,00 

Passivo Não Circulante 758.700,00 674.870,00 642.265,00 

Empréstimos e Financiamentos 474.391,00 562.974,00 561.607,00 

Outras Obrigações 192.101,00 24.624,00 12.372,00 

Outros 192.101,00 24.624,00 12.372,00 

Tributos Parcelados 17.501,00 21.665,00 10.165,00 

Títulos a pagar 2.807,00 2.959,00 2.207,00 

Arrendamentos a Pagar 171.793,00 - - 

Tributos Diferidos 72.215,00 62.642,00 48.668,00 

Provisões 19.993,00 24.630,00 19.618,00 

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabal 19.993,00 24.630,00 19.618,00 

Patrimônio Líquido Consolidado 943.019,00 940.005,00 991.920,00 

Capital Social Realizado 2.757.844,00 2.707.502,00 2.707.502,00 

Reservas de Capital - - 1.890,00 

Lucros/Prejuízos Acumulados - 1.793.340,00 - 1.658.621,00 - 1.701.546,00 

Ajustes de Avaliação Patrimonial - 21.485,00 - 108.876,00 - 15.926,00 
 

Fonte: Criada pelo autor 

 
 

 



 

 

 

Para a primeira analise foram aplicadas as formulas para se calcular os índices 

de liquidez da empresa. Tais índices permitirá analisar se a empresa possui boas 

condições financeiras para pagar suas dividas e o resultado pode ser visualizado no 

quadro 3. 

 

Quadro 3: Cálculo dos índices de liquidez 
 

INDICE/ANO 2019 2018 2017 

Índice de Liquidez Corrente 0,93 0,93 0,91 

Índice de Liquidez Seca 0,42 0,45 0,46 

Índice de Liquidez Imediata 0,06 0,04 0,02 

Índice de Liquidez Geral 0,66 0,71 0,68 

Fonte: Criada pelo autor 

 
 

O índice de liquidez corrente nos três anos analisados fora inferior a 1 e isto 

demonstra que a empresa não possui folga financeira suficiente para cobrir seus 

compromissos, ou seja, o capital circulante liquido é negativo. Para o índice de 

liquidez seca o valor referente aos estoques é retirado da conta por representar 

deterioração e dessa forma o resultado nos três anos é de um índice muito baixo sendo 

que o esperado seria superior a 1. O índice de liquidez imediata apresentou resultados 

próximos a 0 mostrando que a empresa não possui dinheiro em caixa para cumprir 

dividas de curto prazo, entretanto, deve-se considerar que baixo dinheiro em caixa pode 

significar aplicação do mesmo no estoque ou em aplicações financeiras. Por fim o 

índice de liquidez geral mostra que a empresa não possui solidez financeira suficiente 

para cobrir as dívidas de curto e longo prazo. 

Em seguida foi analisado o endividamento da empresa buscando verificar se a 

mesma depende de capitais de terceiros para se financiar. No quadro 4 é possível 

visualizar o resultado de tais cálculos. 

Quadro 4: Cálculo dos índices de endividamento 
 

INDICE/ANO 2019 2018 2017 

Quociente de participação de capitais de terceiros 

sobre recursos totais 

0,62 0,60 0,55 

Quociente de participação de capitais de 

terceiros / 

capital próprio 

1,64 1,47 1,24 



 

 

 

Quociente de participação das dívidas de curto 

prazo sobre o endividamento total 

0,51 0,51 0,48 

Fonte: Criada pelo autor 

 
 

Analisando o quociente de participação de capitais de terceiros sobre recursos 

totais é possível verificar que no ano de 2017 55% do ativo total da empresa era 

financiada por capital de terceiros, no ano de 2018 o índice aumenta para 60% e no ano 

de 2019 subiu novamente para 62%. Analisando o balanço patrimonial, tal elevação o 

índice é compatível com o aumento da conta de empréstimos e financiamentos. Já o 

quociente de participação de capitais de terceiros sobre capital próprio aumentou 

significativamente de 2017 a 2019 o que demonstra uma maior dependência de capital 

de terceiros. Por fim, o quociente de participação das dividas de curto prazo sobre o 

endividamento total mostra que nos três anos a empresa manteve uma media de 50% 

da composição do endividamento vencendo a curto prazo. 

Por fim, foi realizada a análise do índice de imobilização do patrimônio líquido 

e o do índice de imobilização de recursos não correntes. O resultado obtido pode ser 

visualizo no quadro 5. 

 
Quadro 5: Cálculo dos índices de imobilização 

 

INDICE/ANO 2019 2018 2017 

Índice de Imobilização do Patrimônio Liquido 1,26 1,13 1,10 

Índice de Imobilização de Recursos não Correntes 0,86 0,83 0,85 

Fonte: Criada pelo autor 

 
 

Analisando o índice de imobilização do patrimônio líquido é possível 

verificar que os quocientes resultaram em valores superiores a 1 e isto significa que 

100% do capital próprio foi utilizado para financiar o ativo imobilizado da empresa e 

consequentemente os capitais de terceiros foram utilizados para financiar o ativo 

circulante. Já o índice de imobilização de recursos não correntes evidenciou que a 

empresa fez muitos empréstimos com terceiros a curto prazo para investir no ativo pois 

este índice deveria ser o mais próximo de zero. 

 

 

 



 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A pesquisa evidenciou que quanto a liquidez a empresa apresenta quocientes 

inferiores a 1 nos três anos analisado o que indica baixa solidez financeira para cumprir 

com suas dividas de curto e longo prazo. Analisando o balanço de forma detalhada, 

ficou evidente um investimento alto em estoques e ativo imobilizado o que prejudica a 

liquidez e atrapalha a aquisição de novos empréstimos. 

Os quocientes de endividamento comprovaram que a empresa depende 

excessivamente de capitais de terceiros para financiar suas operações. Tal dependência 

acarreta em maiores pagamentos de taxas de juros e maiores vencimentos a curto 

prazo. A solução seria a empresa evitar novos empréstimos com terceiros e tentar se 

financiar com capital próprio para dar alivio ao caixa. Adquirindo menos empréstimos 

com terceiros o índice de liquidez consequentemente aumentará deixando a empresa 

convidativa financeiramente. 

Os quocientes apresentados para os índices de imobilização do patrimônio 

liquido e imobilização de recursos não correntes mostram que o ativo imobilizado da 

empresa foi financiado por capital de terceiro com pagamento a curto prazo o que não 

é viável financeiramente para empresa já que ativos imobilizados devem ser 

preferencialmente adquiridos a longo prazo para que a divida possa ser paga com o 

retorno sobre a imobilização.  Por fim, conclui-se que a empresa Terra Santa Agro 

S.A. não possui liquidez por adquirir muito empréstimo com terceiros, aumentando 

assim seu endividamento. Consequentemente o dinheiro adquirido de tal recurso 

financeiro está sendo aplicado em ativos imobilizados com pagamentos a curto prazo, 

o que deixa a empresa com baixa solvência. 
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