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RESUMO: Olhando qualquer economia nota se aspectos e particularidade da 

competitividade empresarial, com situações peculiares e riquezas de acontecimentos. 

Diante disso faz se necessário, uma analise aprofundada, apresentando assim o relatório 

das analises com a situação da empresa. Com a expansão das empresas as 

demonstrações contábeis passaram a ter maior importância na tomada de decisão, para 

os empresários, para os investidores e para os acionistas que tenham interesse em 

investir nessas empresas. Para sua elaboração, será feito um estudo de caso na empresa 

natura observando a análise das Demonstrações Contábeis que fica elencada na  

Bm&fBovespa, uma ferramenta de extrema relevância para a identificação da situação 

econômico-financeira da empresa. Focando no ativo intangível da empresa e seguindo 

as normas do CPC-01 que trata dos ativos em longo prazo, assim como os de natureza 

permanente para que não venham ser registrados por um valor superior ao recuperável.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Analise das demonstrações contábeis; Ativo intangível. 

 

ABSTRACT: Looking at any economy note whether aspects and particularity of 

business competitiveness, with peculiar situations and riches of events. Therefore, if 

necessary, an in-depth analysis, thus presenting the analysis report with the company's 

situation. With the expansion of the companies, the financial statements have become 

more important in decision making for entrepreneurs, investors and shareholders who 

have an interest in investing in these companies. For its elaboration, a case study will be 

done in the natura company observing the analysis of the Financial Statements that is 

listed in Bm & fBovespa, a tool of extreme relevance for the identification of the 

economic-financial situation of the company. Focusing on the intangible assets of the 

company and following the rules of CPC-01 that treats assets in the long term, as well 

as those of a permanent nature so that they will not be recorded for a value higher than 

recoverable. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Contabilidade está caminhando junto com a globalização da economia, 

aumentando sua competitividade nos negócios. Nesse sentido, o presente artigo tem por 

objetivo geral analisar as demonstrações contábeis da empresa Natura. Os objetivos 

específicos são: analisar seu ativo intangível que no ano de 2017 assinou um contrato de 

exclusividade com a L’óreal S.A, adquirindo 100% das ações de emissão da The Body 

Shop e seu grupo de subsidiarias; os específicos são: analisar os investimentos 

necessários para adquirir essas ações e verificar se foi necessário financiamento ou 

venda de outros bens e qual retorno previsto após a aquisição. Com base na análise 

financeira elencada no site da Bm&fBovespa (Bolsa de valores de São Paulo), 

verificando assim a confiabilidade de acordo com a CVM (Comissão de valores 

mobiliários) de que maneira as informações podem auxiliar a sua gestão na tomada de 

decisão. A análise das demonstrações financeiras é imprescindível para que possam 

verificar a eficiência e desempenho de sua administração. O presente artigo tem como 

objetivo geral analisar a importância dos indicadores financeiros na tomada de decisão e 

para complementar os objetivos específicos é analisar os Índices de Endividamento, 

evidenciar se houve rentabilidade do ativo, visando identificar a saúde econômico-

financeira da empresa, comparando seus desempenhos entre os exercícios de 2016, 

2017 e 09/2018.  

Foi realizado um estudo de caso, descritivo, qualitativo e quantitativo. A 

proposta é analisar as demonstrações contábeis da NATURA. Esse método permite 

avaliar a evolução de um grupo de contas ou de um conjunto de contas e demonstrar as 

variações ocorridas após a junção das empresas Natura e The Body Shop, Em 2016 

antes da junção, em 2017 durante a junção e em 2018 vamos analisar até o Mês de 

setembro para ver se já obteve algum retorno. Foram utilizadas na elaboração da 

pesquisa, as demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial, (BP) e demonstração do 

resultado do exercício (DRE), dados esses extraídos do site da Bovespa. 

Ao concluir este estudo de caso da empresa natura espera – se proporcionar 

o conhecimento necessário para entender as análises das demonstrações de forma 

simples, afim de extrair delas informações de sua situação econômica, financeira e 

patrimonial. 
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2. A CONTABILIDADE E SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

2.1 Contabilidade 

 

Segundo Iudícibus (2015, p. 16) [...] Entretanto, antes disto, o homem 

primitivo, ao inventariar o número de instrumentos de caça e pesca disponíveis, ao 

contar seus rebanhos, ao enumerar suas ânforas de bebidas,     estava praticando uma 

forma rudimentar de Contabilidade.   possível localizar os primeiros exemplos 

completos de contabilização, portanto, seguramente no terceiro milênio antes de Cristo, 

na civilização da Suméria e da Babilônia e Mesopotâmia   o e  ra ue ,  o   i o e  a 

  i a.  as   provável que algumas formas mais rudimentares de contagem de bens 

tenham sido realizadas bem antes disto, talvez por volta do quarto milênio a  es de 

 ris o.   claro  ue a  o  a ilidade  eve evolução rela ivame  e le  a a   o 

aparecimento da moeda. Na época da troca pura e simples de mercadorias, os 

negociantes anotavam as obrigações, os direitos e os bens perante terceiros, porém, 

obviamente, tratava-se de um mero elenco de inventário físico, sem avaliação 

monetária.  

Não há como dizer exatamente como a contabilidade nasceu ou quem a 

criou, porém seu desenvolvimento foi sendo estimulado através de diversas 

transformações da humanidade. As escolas de pensamento contábil contribuíram com 

essas transformações através de suas importantes pesquisas. 

Em 1.581 surgiu o primeiro colégio de contadores, mas a inscrição no 

colégio só era permitida após seis anos de praticas contábeis e tinha que se submeter a 

um teste. Com a formação do mercado de capitais, grandes companhias comerciais e um 

sistema de imposto sobre o lucro destas empresas, as demonstrações contábeis 

ganharam importância, não só para os credores das organizações, mas também para 

futuros investidores. 

Se u do Os i  2009, 02  “ciência (ou técnica, segundo alguns) que estuda, controla e 

interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a 

demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações 

sobre a composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente 

da gestão da ri ueza pa rimo ial”. 

 

Deste modo, havia a necessidade de um sistema completo de registro e 

mensuração contábil para comportar todas as operações em um único modelo de 

apresentação e cálculo das operações que modificavam o patrimônio das entidades. 
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2.2 Balanço Patrimonial 

 

Segundo Ribeiro (2017 p. 344) O Balanço  a rimo ial   a demonstração 

contábil que evidencia, resumidamente, o patrimônio da empresa, quantitativa e 

qualitativamente. [...]  o  ala  o, as co  as ser o classi icadas se u do os eleme  os 

do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise 

da situação financeira da companhia. No ativo, as contas serão dispostas em ordem 

decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: I 

— ativo circulante; e II — a ivo   o circula  e, compos o por a ivo realiz vel a lo  o 

prazo, investimentos, imobilizado e intangível. No passivo, as contas serão classificadas 

nos seguintes grupos: I — passivo circulante; II — passivo não circulante; e III — 

patrimônio liquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 

patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Os saldos 

devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão 

classificados separadamente. Neste estudo de caso o foco será o Ativo Intangível, onde 

a empresa adquiriu 3 marcas bem estruturadas e vamos analisar se para está aquisição 

houve a necessidade de venda de patrimônio ou empréstimos. 

Segundo Santos et al citado por Martins (1972, p. 53) destaca que a falta de existência 

física não é necessariamente uma condição para diferenciar ativos tangíveis de ativos 

i  a  íveis e ar ume  a  ue, por exemplo, “Patentes são consideradas Ativo Intangível, 

mas Prêmios de Seguros Antecipados não possuem qualquer caráter de tangibilidade 

maior do  ue a uelas, por m,   o per e cem ao  rupo dos    a  íveis”. Para Reilly e 

Schweihs (1998), os ativos intangíveis devem mostrar características tangíveis; isto é, 

ativos intangíveis como marcas, patentes ou bancos de dados, apesar de sua natureza 

intangível, devem estar devidamente registrados e ou mostrar evidências físicas de sua 

existência. Sobre o assunto, o CPC 04, em seu item 8, assinala a necessidade de 

identificação do intangível pela empresa e o define como “um a ivo   o mo e  rio 

ide  i ic vel sem su s â cia  ísica”. (Acessado em 23 de outubro 2018). 

 

Por ser incorpóreo sempre houve uma comparação com o Imobilizado e 

para definir e orientar sobre o registro surgiu o Comitê de pronunciamentos Contábeis. 

Com a finalidade de padronizar as demonstrações contábeis surgiram normas para 

elencar os dados de maneira que fique compreensível aos acionistas e investidores, deve 

se seguir as normas do CPC (Comitê de pronunciamentos contábeis), IFRS e as IAS 

(International Accounting Standards) para que as informações sejam nos padrões 

internacionais de contabilidade.O IRFS é o modelo de normas contábeis que as 

empresas devem seguir para atender às normas internacionais, deixando o balanço 

contábil claro e interpretável em diferentes países, está padronização facilita a leitura 
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dos dados por profissionais de outros países. O documento que reúne todos os 

movimentos contábeis do negócio deve ser claro, transparente e atender a todas as 

normas do mercado. Os índices são ferramentas que refinam informações especificas, 

traduzindo números brutos em um valor mensurável e comparável com as bases 

desejadas, assim após analisar cada um deles teremos um parecer bem especifico da 

parte que iremos focar nesta empresa que é o ativo intangível.  

Segundo o CPC 04: O objetivo do Pronunciamento é definir o tratamento 

contábil dos ativos intangíveis que não são abrangidos especificamente em outro 

Pronunciamento. Este Pronunciamento estabelece que uma entidade deve reconhecer 

um ativo intangível apenas se determinados critérios especificados neste 

pronunciamento forem atendidos. O Pronunciamento também especifica como apurar o 

valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses 

ativos. Um ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância 

física.  

 

2.3 Demonstrações contábeis 

 

Segundo o Fipecafi (2015), as demonstrações informam os recursos 

econômicos ou obrigações de uma entidade numa determinada data (balanço) ou num 

período de tempo (demais demonstrações financeiras), portanto, históricas. Elas 

objetivam, também, prestar contas dos resultados da atuação da administração na gestão 

da entidade. Elas podem ser de uso geral (elaboradas de acordo com uma estrutura de 

relatórios financeiros para fins gerais) ou de proposito especifico. A análise das 

Demonstrações se baseiam na capacidade da empresa gerar lucro. A análise permite 

uma avaliação muito mais precisa da capacidade da empresa liquidar seus 

compromissos e de se endividar financeiramente junto aos bancos. As Organizações de 

capital aberto visam uma alternativa de financiamento em longo prazo, com fontes 

alternativas de capital além dos bancos, o que resulta em uma disciplina mesmo que seja 

forçada pelo envolvimento com o mercado. Ações da companhia podem ser usadas 

como moeda de troca, e na busca de investidores é necessário dar visibilidade e tornar o 

negócio bem atrativo. A comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma entidade 

autárquica, em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei nº 

6.385, de 07 de dezembro de 1976, com a finalidade de disciplinar, fiscalizar e 

desenvolver o mercado de valores mobiliários. Ela que rege as normas das empresas 
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listadas na Bm&fBovespa e do mercado de capitais, à normatização contábil e de 

auditoria, aos assuntos jurídicos, ao desenvolvimento de mercado, à internacionalização, 

à informática e à administração. 

Osni (2013), [...] as demonstrações financeiras serão assinadas pelos 

administradores e por contabilistas legalmente habilitados, sendo que as demonstrações 

financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela 

Comissão de Valores Mobiliários, e serão, o ri a oriame  e, su me idas   audi oria por 

auditores independentes registrados na citada comissão. Para avaliar a situação 

econômica e financeira da empresa vamos avaliar alguns índices financeiros. 

 

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 A Natura cosméticos S/A é uma sociedade anônima de capital aberto com sede 

no Brasil, fundada em 1.969 por Antônio Luiz Seabra na cidade de São Paulo hoje está 

presente no Brasil. Com a formação da Natura &Co, a empresa conta com 18 mil 

colaboradores, presente em 72 Países, 5 Continentes e 9,9 bilhões de receita após a 

junção, suas atividades e de suas controladas compreendem o desenvolvimento, 

industrialização, distribuição, comercialização e a exploração de modelos de comercio 

de cosméticos fragancias em geral e produtos de higiene pessoal substancialmente por 

meio de vendas diretas pelos consultores, no mercado de varejo e e-commerce. Em 09 

de junho a empresa anunciou uma combinação de negócios de contrato de exclusividade 

com a L’óreal S/A para a uisi  o de 100% das a ões da T e Body Shop International e 

seu grupo de subsidiarias. 

 A sociedade aprovou a captação de recursos mediante a realização da 3° 

emissão de notas promissórias pela sociedade, realizada em 23 de agosto 2017, no valor 

de 3,7 bilhões, em 07 de setembro de 2017 a sociedade captou o total de R$ 0,3 bilhão 

através de sua subsidiaria Natura (Brasil), somando as captações de recursos no total de 

R$ 4,0 bilhões e foram destinadas ao pagamento do preço pela aquisição da The Body 

Shop. Em 19 de fevereiro de 2018, as notas promissórias foram liquidadas a partir de 

recursos obtidos com a captação de US$ 750.000, realizada em 01 de fevereiro de 2018 

a raves da emiss o de  í ulos represe  a ivos de divida  “ o es”   o mercado 

internacional com vencimento para 01 de fevereiro de 2023 e da captação de R$ 

1.400.000 realizada em 04 de fevereiro de 2018 atraves da 8° emissão de debentures 
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simples, não conversíveis em ações, a sociedade contratou instrumentos financeiros 

deriva ivos  “Swaps”  com o o  e ivo de elimi ar do resul ado variações cambiais 

geradas pela exposição do principal contratado e dos juros devidos conforme os 

vencimentos contratuais da respectiva emissão. 

Com maior eficiência operacional no curto prazo e aumento da receita no 

médio prazo, o Ebitda da The Body Shop deve dobrar até 2022, partindo de US$ 82 

milhões registrados em 2016, enquanto a margem Ebitda da operação deve passar dos 

atuais 8,4% e alcançar entre 12% e 14%. O grupo ainda deve buscar obter sinergias por 

meio de maior presença da venda direta na América Latina e aceleração do crescimento 

internacional das marcas Natura e Aesop, além de se beneficiar de ganhos de escala e 

eficiência, ao ganhar acesso a uma cadeia global de fornecedores, maximizando a 

diversificação geográfica e monetária do grupo. A Empresa teve uma alteração 

considerável após a compra de marcas bem estruturadas no mercado, para avaliar qual a 

vantagem a empresa terá ao adquirir estas marcas. 

 

 

4. ÍNDICES 

 

A análise de indicadores financeiros é fundamental quando se fala de uma 

gestão de negócios estratégica e eficaz. Por meio da coleta e análise de dados relevantes 

para o negócio, é possível acompanhar de perto o desempenho da empresa ao longo do 

tempo e, mais do que isso, repensar estratégias e planejamentos que não estiverem 

proporcionando os resultados esperados em tempo hábil. 

Segundo Silva (2017, p 110) Na Demonstração do Resultado, apresenta o montante de 

cada componente dessa demonstração com as respectivas receitas e despesas. Balanço 

patrimonial indica a estrutura de ativos e passivos, bem com suas modificações e calcula 

se o percentual de cada conta em relação ao total do ativo. DRE analisa em detalhes o 

desempenho da empresa e calcula se o percentual de cada conta em relação às vendas 

líquidas. Os índices estão ligados às decisões de financiamento e investimento, através 

destes índices os investidores tem um parecer sobre a situação da empresa ano após ano. 
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FIGURA 1: ÍNDICES DE RENTABILIDADE 

Índice Fórmula Indica 

Giro do Ativo Receita liquida 

Ativo total 

médio 

 

 

Quanto a Cia. Vendeu em 

relação ao seu investimento 

total. 

Margem líquida Lucro líquido 

Receita Líquida 

 

x100 

O percentual de lucro que a 

sociedade obteve em relação as 

suas vendas. 

Rentabilidade do Ativo 

(ROA) 

Lucro líquido 

Ativo total 

médio 

 

X100 

Quanto a cia. Lucrou em relação 

ao seu investimento total. 

Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido 

(ROE) 

Lucro líquido 

Patr. Líq. Médio 

 

X100 

Representa o rendimento do 

capital próprio. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

Fonte: Marion (2012) adaptada pelo autor. 

 

A rentabilidade é um indicador que tem como função medir qual é o potencial 

que a empresa tem em se pagar, tendo como base o investimento que é feito em sua 

aquisição ou estruturação. Conhecer e saber aplicar os indicadores de rentabilidade de 

uma empresa ajudará a descobrir se ela está lucrando o esperado ou se a margem de 

lucratividade está abaixo da expectativa, sendo necessário adotar medidas para reverter 

este quadro quando negativo. Afinal de contas, a rentabilidade é um dos mais 

importantes indicadores de desempenho de um negócio. 

 

FIGURA 2: ÍNDICES DE ESTRUTUTA DE CAPITAL 

Índice Fórmula Indica 

Participação de capital de 

terceiros 

Capital de 

terceiros 

Patrimônio 

líquido 

x100 Quanto a Cia. obteve de capital 

de terceiros em relação ao 

capital próprio. 

Composição do Passivo x100 Quanto a cia.  possui de dívidas 
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endividamento circulante 

Capitais de 

terceiros 

de curto prazo em relação ao 

total de dívidas. 

Endividamento geral Capitais de 

terceiros 

Total do ativo 

x100 A dependência do capital de 

terceiros no financiamento da 

sociedade. 

Interpretação: quanto menor, melhor. 

Marion (2012) Adaptada pelo autor. 

 

Este índice possibilita à empresa conhecer a composição de todo o seu 

endividamento, se a participação maior é com a dívida de curto ou de longo prazo. 

Considerando-se que as dívidas de curto prazo geralmente vencem no prazo de até doze 

meses, enquanto as dívidas de longo prazo vencem em prazo superior a doze meses. 

 

FIGURA 3: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

 

01/01/2018 a 

30/09/2018 

01/01/2017 a 

31/12/2017 

01/01/2016 a 

31/12/2016 

RECEITA BRUTA 9.061.966 9.852.708 7.912.664 

RECEITA LIQUIDA 6.543.098 6.941.631 5.465.705 

LUCRO LIQUIDO 166.748 670.251 308.238 

Fonte: Bovespa adaptado pelo autor. 

 

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) tem um papel importante na 

tomada de decisões por parte dos gestores das empresas e concentra em si informações 

de grande relevância para a realização de um bom planejamento estratégico e para os 

investidores e interessados na Sociedade. A DRE é um tipo de demonstração financeira 

que tem como foco principal compilar as informações financeiras da empresa a fim de 

formar o resultado líquido do exercício ou seja o lucro ou prejuízo resultante da 

operação. 

  

FIGURA 4: BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ 

 

01/01/2018 

a 

30/09/2018 

01/01/2017 

a 

31/12/2017 

01/01/2016 a 

31/12/2016 

ATIVO TOTAL 14.800.487 14.957.462 8.421.579 

ATIVO CIRCULANTE 6.127.319 7.056.309 4.802.900 
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ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.673.168 7.901.153 3.618.679 

PASSIVO TOTAL 14.800.487 14.957.462 8.421.579 

PASSIVO CIRCULANTE 3.863.114 6.912.005 4.177.899 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8.435.196 6.410.711 3.247.295 

PATRIMONIO LIQUIDO  2.502.177 1.634.746 996.385 
Fonte: Bovespa adaptado pelo autor. 

 

Essa demonstração informa toda a situação patrimonial, ou seja, os bens, direitos 

e obrigações de uma empresa. Além disso, é possível identificar todos os investimentos 

e suas fontes de recursos.Por esses motivos e outros que ele, junto com 

uma Demonstração de Resultado do Exercício é uma excelente fonte de informação 

para o planejamento e ação nas empresas. 

 

GRAFICO 1 - INDICADORES DE RENTABILIDADE 2016 a 2018 - % 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os índices de rentabilidade evidenciam o quanto renderam os investimentos 

efetuados pela empresa, é os que mais interessam aos sócios pois a rentabilidade é 

entendida como o grau de remuneração de um negócio, medido pelo retorno, que é o 

lucro obtido pela empresa. 

Em 31 de dezembro de 2017 e Setembro de 2018, a sociedade e suas 

controladas passou por uma hiperinflação na Argentina deixando as expostas ao risco de 

flutuação do dólar e taxas cambiais, para se proteger de futuras exposições cambiais 

https://capitalsocial.cnt.br/demonstracao-do-resultado-de-exercicio/
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com relação a moeda estrengeira, a sociedade e suas controladas contrataram operações 

com instrumentos financeiros derivativos do tipo Swap, (swap é uma troca de riscos 

entre duas partes).  

Em 30 de setembro de 2018, o balanço patrimonial inclui contas em moeda 

estrangeira que em conjunto representa um passivo de R$ 3.107.175 e R$ 3.120.402 

respectivamente em 31 de dezembro de 2017, R$ 495.954 e R$ 510.477, essas contas 

constituídas por empréstimos e financiamentos na sua totalidade são protegidas com 

derivativos do tipo Swap. O giro do Ativo representa quanto a empresa vende para cada 

R$ 1,00 de investimento (ativo), determina quanto dinheiro tem sido gerado pelos ativos 

que a empresa possui, com o giro do ativo a 61% até 30/09/2018 significa que a 

empresa tem produzido 61% por ano para cada real de ativos possuídos por ela. Em 

2017 o Giro do ativo foi de 0,66%, e no ano de 2016 foi de 0,94%. Quanto maior o 

índice, melhor, indica que a empresa gerou em 2016 mais renda para cada real que ela 

possui em forma de ativos, embora que no ano de 2018 não foi apurado o ano todo mas 

a tendência é que seja melhor que 2017. Significa que o volume de vendas é 

correspondente a 0,61 vezes do valor investido no ativo do período analisado e a 

quantidade de vezes que os valores investidos no ativo giram em um determinado 

período, apesar de ter diminuído em relação ao ano de 2016, o giro do ativo em 

setembro de 2018 já está quase atingindo o indice do ano de 2017, se espera que ao fim 

do ano de 2018 este valor ultrapasse o valor do ano de 2017. 

Margem Líquida é a parcela do resultado positivo de que os empresários 

podem dispor, seja para retirar na forma de lucros distribuídos ou dividendos, seja para 

reforçar o patrimônio liquido na forma, por exemplo de lucros acumulados ou reservas. 

Indica o quanto restou da receita gerada pela empresa após a dedução de todos os 

custos, gastos e despesas incorridos pela empresa. Mostrando o lucro líquido para cada 

unidade de venda realizada na empresa. A empresa que possui uma margem líquida 

superior aos seus concorrentes diretos é uma empresa eficiente em suas atividades 

operacionais e também eficiente na sua gestão financeira. Mostra quanto a empresa tem 

de lucro líquido para cada R$ 1,00 de receita. Em 2018 a margem liquida foi de 1,84% 

até o Mês de setembro, em 2017 a margem liquida foi de 6,80% e no ano de 2016 foi 

3,89%. Quanto maior o índice, melhor, de cada unidade monetária de vendas na 

empresa, houve uma grande alteração de 2016 para 2017 e 2018, podendo atribuir aos 

investimentos feitos, mas o percentual não chega ser alarmante, considerante que ainda 

não findou o ano e este índice ainda vai melhorar. 
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Rentabilidade do Ativo indica a lucratividade em relação as aplicações que se 

destinou ao ativo total, ou seja, sobre recursos próprios e de terceiros, ou qual 

percentual que essa relação apresenta. Seu resultado para efeito de analise financeira 

será considerado, quanto maior melhor para a segurança da entidade. Representa quanto 

a empresa tem de lucro liquido para cada R$ 1,00 de investimento. Em 2016 foi 3,66%, 

em 2017 a rentabilidade do ativo aumentou para 4,46 % e no ano de 2018 caiu para 

1,12% valor apurado até o Mês de setembro. Em relação a 2016 e 2017 teve uma queda 

considerável, mas a empresa ainda tem 1,12% de lucratividade para cada R$ 1,00 de 

investimento portanto ainda está na média e a tendência é melhorar pois ainda não 

finalizou o ano de 2018. 

 Quanto ao lançamento dos intangiveis as licenças de programas softwares e de 

sistemas de gestão empresarial adquiridas são capitalizadas e amortizadas conforme as 

vidas uteis e gastos associados á manutenção são reconhecidos como despesas quando 

incorridos, quando há evidencias de geração de benefícios econômicos futuros, 

considerando sua viabilidade econômica e tecnológica. As marcas e patentes adquiridas 

separadamente são demonstradas pelo custo histórico, as marcas e patentes adquiridas 

em uma combinação de negócios são reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição 

e a amortização para as marcas e patentes com vida útil definida é calculada pelo 

método linear, com base nas taxas demonstradas. E os de vida útil indefinida mantidas 

pela sociedade correspondem principalmente a marcas de ágio por expectativa de 

rentabilidade futura oriundos de combinações de negócios, malem de fundos de 

comercio negociáveis, estes ativos não são amortizados, mas são testados anualmente 

em relação a perdas por redução ao valor recuperável individualmente ou no nível da 

unidade geradora de caixa e a avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente 

para determinar se essa avaliação continua a ser justificável, caso contrario, a mudança 

na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva. Ganhos e perdas 

resultantes da baixa de um ativo intangível com vida útil indefinida são mensurados 

como a diferença entre o valor liquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, 

sendo reconhecidos na demonstração de resultados no momento da baixa do ativo. 

Em 07 de setembro de 2017, a Natura (Brasil) international B.V. Holanda 

(Natura Holanda), subsidiaria da sociedade, concluiu a aquisição de 100 % das ações da 

The Body Shop em uma combinação de negocios, sociedade domiciliada, registrada e 

constituída segundo as leis da Inglaterra, tem como atividade desenvolver, distribuir e 

ve der cosm  icos e produ os de  eleza e opera so  a marca “T e Body S op” Na 
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Africa, Ásia, America do Norte, Amercica do Sul, Europa e Oceania. A comercialização 

ocorre através de lojas próprias, e-commerce e lojas franqueadas. A The Body Shop 

para expandir sua atuação no mercado internacional e no mercado de varejo, uma vez 

que a aquisição adiciona aproximadamente 3.000 lojas sendo próprias e franquadas, 

distribuídas por todos os continentes. sendo: Preço de aquisição de 100% das ações R$ 

3.485.575, Royalties sobre propriedade intelectual R$ 8.236 Contas a pagar entre partes 

relacio adas  T e Body S op com L’oreal  R$ 493.730. Somando um total de R$ 

3.987.541. A avaliação do valor justo dos ativos líquidos na data da aquisição foi 

concluída em 31 de março de 2018 sem modificações no valores reconhecidos em 31 de 

dezembro de 2017. 

Rentabilidade do Patrimonio Liquido indica a lucratividade em relação ao 

capitais próprios, posicionando estes capitais diante de investimentos alternativos. 

Representa a medida de rentabilidade do investimento dos proprietários, sócios ou 

acionistas na empresa, quanto a empresa tem de lucro liquido para cada R$ 1,00 de 

capital próprio, Quanto maior o índice, melhor. Em 2016 a rentabilidade do PL foi de 

30,93%, em 2017 a rentabilidade do PL foi de 41,00% e no ano de 2018 caiu para 

6,66%, apesar da queda nos índices em 2018 a empresa ainda é rentável pois indica que  

o capital investido pelos sócios rendeu 6,66% a cada R$ 1,00 investido e com tendência 

de melhorar. 

 

                     GRAFICO 2: INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO 2016 a 2018  - % 

 

              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



14 
 

Participação de Capital de terceiros representa quanto a empresa tem de divida 

com terceiros para cada R$ 1,00 de capital próprio. Em 2016 a participação de capital 

de terceiros foi de 745,21%, em 2017 a participação de capital de terceiros foi de 

815,10%, e no ano de 2018 caiu para 491,50%. Quanto menor o índice, melhor pois 

indica que o seu grau de envididamento está menor e que a empresa tem mais liberdade 

financeira para tomar decisões, a empresa teve uma queda boa do índice, o que garante 

a liberdade financeira. 

Composição do Endividamento representa a politica de captação de recursos de 

terceiros e se o endividamento ocorre mais no curto prazo ou a longo prazo a fim de 

evitar que a empresa passe por problemas de liquidez pela falta de dinheiro no curto 

prazo,. Em 2016 a composição do endividamento foi de 56,27%, e em 2017 a 

composição do endividamento foi de 51,88%, e no ano de 2018 caiu para 31,41%, está 

analise indica que do total de dividas que a empresa possui 31,41% devem ser pagos no 

curto prazo e 68,59% devem ser pagos a longo prazo, houve uma melhora significativa 

em relação a 2017. Quanto menor o índice, melhor, significa que ela terá mais tempo 

para honrar as suas dívidas e poderá enfrentar eventuais quedas de demanda ou da 

lucratividade com mais tranquilidade. 

Endividamento Geral representa a proporção de ativos da empresa que são 

financiados por recursos de terceiros. Em 2016 o endividamento geral foi de 88,17%, 

em 2017 o endividamento geral foi de 89,07%,e no ano de 2018 caiu para 83,09 %. 

Quanto menor o índice, melhor! A empresa possui grande dependência do capital de 

terceiros, mas isto não representa um problema, considerando que a empresa paga uma 

remuneração fixa de juros para quem o emprestou, e usa este capital para gerar uma 

margem de lucro superior ao valor que ela deve, mais é importante destacar que embora 

possibilite maiores ganhos, também representa riscos de inadimplencia caso a empresa 

não consiga manter a lucratividade ou volume de vendas. 

  

5. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

A empresa recorreu a capitais de terceiros para investir na sua atividade 

produtiva, neste caso o endividamento é considerado sadio, pois as aplicações 

produtivas irão gerar, futuramente, recursos para saldar os compromissos financeiros 

assumidos. Mas os índices indicam que a empresa está em uma situação regular pois 
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ainda consegue honrar com seus compromissos e tem perspectiva de grandes 

crescimentos até 2.022 devido ao seu investimento de ativos intangiveis, ao adquirir a 

marca the Body shop a empresa fez um bom investimento até o momento. 

Foram adotadas procedimentos requeridos pelo CPC 02 – Mudanças nas taxas 

de cambio e conversão das demonstrações conforme IAS 21 e 29, em observância das 

normas e IAS sobe a flutuação da taxa cambial motivada pela hiperinflação que iniciou 

em julho de 2018 na Argentina, os montantes de ativos, passivos e itens do patrimônio 

liquido,  foram convertidos pela taxa de cambio da data de encerramento do período de 

Peso Argentino para Real, quando a economia é não hiperinflacionaria  é usada uma 

taxa de cambio media do período. A inflação acumulada no período foi de 30,09% 

conforme IPC que resultou um impacto negativo no resultado financeiro de R$ 11.732, 

dos quais R$ 1.047 referem se ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018, um 

impacto negativo no lucro liquido do período de R$ 23.723, dos quais R$ 1.441 referem 

se ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018. A conversão da demonstração do 

resultado pela taxa de cambio da data de encerramento do período, ao invés da taxa de 

cambio médio do período, resultou em um impacto negativo no período de nove meses 

do ano de 2018 no montante de R$ 21.132 valor de suas cotas, mas eles conseguiram 

manter a estabilidade da empresa e honrar com todos os compromissos, e ainda tem 

mais um trimestre para melhorar os índices, e adotaram um sistema de segurança  

chamado swap (instrumentos derivativos para proteção do risco de cambio). 

O ano de 2017 foi emblemático para a Natura, com a aquisição da The Body 

Shop e a formação, junto com a Aesop, do grupo Natura &Co. Além dos resultados 

econômicos ascendentes de Aesop e The Body Shop, a Natura, isoladamente, também 

teve um ano de recuperação econômica no comparativo com 2016, Esse resultado 

positivo, mesmo com um cenário econômico ainda desafiador, certamente é um reflexo 

da transformação e pela conquista de mercado.  
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