
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATHEUS MOURA CÂMARA 

 

 

 

 

O CASO SAMARCO: O IMPACTO NOS INDICADORES ECONÔMICOS-

FINANCEIROS APÓS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA 

2017 

  



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CASO SAMARCO: O IMPACTO NOS INDICADORES ECONÔMICOS-

FINANCEIROS APOS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão do Curso apresentada ao 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis do 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Bacharel em 

Ciências Contábeis.  

Orientador: Prof. Ms. MARIANA PEREIRA 

BONFIM 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA 

2017  



RESUMO 
 

O maior desastre ambiental da história do Brasil ocorreu no dia 05 de novembro de 2015, no município, 

de Mariana, no estado de Minas Gerais. Causado pelo rompimento na Barragem do Fundão, o desastre foi 

responsável por um prejuízo incalculável para todo ecossistema que se encontra aos arredores da barragem e 

para milhares de pessoas que perderam suas casas com a lama de dejetos que varreu tudo em seu caminho. A 

empresa responsável pela barragem, a Samarco S.A., uma das maiores mineradoras do país, se viu obrigada 

em enfrentar inúmeros processos judiciais e paralisar suas atividades após o desastre. Este presente artigo tem 

como o objetivo investigar o impacto econômico-financeiro, através da análise dos indicadores, presentes nas 

demonstrações contábeis da empresa Samarco Mineração S.A. Para isso, realizou-se um estudo de caso, antes 

e após o rompimento da barragem. Primeiramente, foi realizado o levantamento das informações necessárias 

à pesquisa, isto é, o recolhimento dos dados necessários para o desenvolvimento do objetivo proposto. Para 

isso, foram coletados dados das demonstrações contábeis da Samarco entre os anos de 2012 a 2016, e os 

mesmos, foram utilizados para cálculo dos indicadores financeiros. Foram feitos cálculos referentes aos anos 

propostos para garantir que empresa não vinha de uma queda e em seguida a análise correspondente a cada 

indicador. Após os cálculos e as análises, o resultado obtido foi que de fato o desastre impactou nos na saúde 

financeira da empresa, com problema de obrigações de curto prazo elevadas o que modificou muito os 

indicadores financeiros ao longo dos anos. Outro importante fator foi a queda referente ao seu ativo e a 

paralisação de suas atividades, o que acarretou em uma grande diferença, principalmente se tratando no ano 

do desastre que foi em 2015, e o pós acidente, 2016. 

 

 

Palavras-chave: Samarco. Mariana. Análise. Indicadores. Fundão.  



1. INTRODUÇÃO 
 

O ano de 2015 foi marcado por um dos piores acidentes ambientais provocados pelo ser humano no 

Brasil, o rompimento da barragem da Samarco Mineração S.A., no dia 05 de novembro de 2015, no município, 

de Mariana, situado no estado de Minas Gerais. O rompimento da barragem causou 19 mortes, a destruição do 

município e consequentemente uma destruição ambiental inestimável, levando perigo tanto a fauna e flora 

local, além de ter afetado cerca de 35 cidades próximas. A lama tóxica que estava sendo contida pela barragem 

que desabou percorreu quilômetros causando destruição por onde passou e deixando um infeliz legado que 

será lembrado por gerações. Esta mesma lama entrou no leito do Rio Doce e afetou o abastecimento de 

praticamente toda região, gerando perdas e despesas para moradores e empresas contempladas pelo rio. De 

acordo com o laudo técnico preliminar do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA, 2016), a barragem 

do Fundão continha cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração de ferro, sendo 34 milhões 

lançados no meio ambiente e 16 milhões foram lentamente em direção ao mar, já no estado do Espirito Santo.  

De acordo com Alexander (1993) um desastre natural é algo rápido, instantâneo ou de profundo 

impacto ao meio ambiente e sobre o sistema socioeconômico. Os laudos técnicos de 2013 da barragem do 

Fundão já alertavam sobre um possível rompimento. Sendo assim, objetivar o rompimento da barragem do 

Fundão como apenas um desastre natural torna-se incabível. A recuperação do ecossistema da região será lenta 

e medidas sociais e econômicas terão de ser feitas para que a recuperação ocorra de maneira correta. Segundo 

Sánchez (2015), em certas situações, as ações de recuperação do meio ambiente podem acarretar numa 

melhoria até mesmo da condição ambiental original, mas será um processo que demandará gerações até sua 

recuperação. 

Este artigo tem como o objetivo investigar o impacto econômico-financeiro, através da análise dos 

indicadores, presentes nas demonstrações contábeis da empresa Samarco Mineração S.A. Para isso, será 

realizado um estudo de caso, antes e após o rompimento da barragem. 

Essa pesquisa se justifica no aspecto teórico, prático e social: no campo teórico, visa contribuir para a 

discussão científica dos indicadores econômico-financeiros e sua aplicabilidade quando da avaliação das 

empresas; no aspecto empírico, busca analisar a relação entre o desempenho da Samarco, através de variáveis 

contábeis, e o rompimento da barragem e; por fim, no campo social, essa pesquisa se torna importante, pois 

fornece informações para os stakeholders e para a sociedade sobre a sustentabilidade econômica da Samarco. 

Esse estudo está estruturado em cinco seções, sendo esta a primeira, na qual consta o objetivo da 

pesquisa e a sua justificativa. Na próxima seção é realizada uma revisão bibliográfica sobre os argumentos 

utilizados para a análise dos dados. Em seguida, são apresentados os métodos utilizados para a confecção da 

pesquisa e a análise dos dados. Por fim, são apresentadas as considerações finais do estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Samarco 

 
A Samarco é uma empresa brasileira de mineração de capital fechado, fundada em 1977. Ela é 

controlada em partes igualitárias por dois acionistas, no caso a BHP Billiton Brasil Ltda. e a Vale S.A. Seu 



principal seguimento são pelotas de minério de ferro que são comercializadas às indústrias de metalurgia.  

Conforme consta em seu site, a Samarco possui como missão “produzir e fornecer pelotas de minério 

de ferro, aplicando tecnologia de forma intensiva para otimizar o uso de recursos naturais e gerando 

desenvolvimento econômico e social, com respeito ao meio ambiente” e possui alguns reconhecimentos como 

“melhor mineradora” concedido pela revista Exame e figurações no ranking de benchmarking do programa de 

Benchmarking Brasil. 

É interessante ressaltar que em nenhum momento a mineradora em sua sessão de “Saúde e Segurança” 

demonstra algum tipo de informação sobre desenvolvimento de projetos para a preservação ambiental. 

 

2.2. Indicadores Financeiros 
 

De acordo com Iudícibus e Marion (2000, p. 53):  

 

O objetivo da contabilidade pode ser estabelecido como sendo o de fornecer informação 

estruturada de natureza econômica, financeira e, subsidiariamente, física, de produtividade e 

social, aos usuários internos e externos à entidade objeto da Contabilidade. 

 

 Anteriormente, a contabilidade era vista somente como principal meio de verificar a situação 

econômico-financeira de uma empresa, apesar disso, atualmente pode-se notar uma grande mudança de 

paradigmas, já que, a contabilidade deixou de ser somente um instrumento gerador de informação, mas também 

um instrumento de tomada de decisão, sendo de vital importância para o suporte de uma empresa. 

Os indicadores financeiros são responsáveis por mostrar a posição econômico-financeira da empresa. 

Para isso devem ser calculados e interpretados a partir das demonstrações contábeis, mais particularmente a 

demonstração do resultado e o balanço patrimonial. Indicadores servem como sistema de suporte, pois a 

divulgação deles não é obrigatória e cabe aos principais interessados o cálculo e a interpretação dos mesmos. 

Conforme Padoveze (2000, p.147), “o objetivo básico dos indicadores econômico-financeiros é evidenciar a 

posição atual da empresa, ao mesmo tempo que tentam inferir o que pode acontecer no futuro, com a empresa, 

caso aquela situação detectada pelos indicadores tenha sequência. ”  

Segundo Gitman (2010), a análise de índices envolve métodos de cálculo e interpretação de 

indicadores financeiros para analisar e monitorar o desempenho da empresa. Isto gera a oportunidade de se 

calcular também os indicadores financeiros de empresas do mesmo ramo ou rivais, sendo assim possível 

mapear o mercado. Em uma visão holística, pode-se determinar que a análise financeira possui três pontos 

cruciais: a estratégica, os investimentos e financiamentos. 

De acordo com Gitman (2010, p. 51): “os índices financeiros podem ser classificados, por uma questão 

de conveniência, em cinco categorias principais: liquidez, atividade, endividamento, lucratividade e valor de 

mercado. ” Ou seja, não há uma vasta seleção de indicadores que possam representar bem a situação 

econômico-financeira da empresa e isso fica mais claro ainda segundo Matarazzo (2003, p.148): “o importante 

não é o cálculo de grande número de índices, mas de um conjunto de índices que permita conhecer a situação 

da empresa, segundo o grau de profundidade desejada da análise”. É de extrema importância saber quais 



indicadores usar para a avaliação de uma empresa e saber quais pontos serão comparados.  

Para este presente estudo, acredita-se que três tipos de indicadores são suficientes para demonstrar o 

que aconteceu com a Samarco, visto que pelo ramo de atividade da empresa (uma mineradora), alguns tipos 

de indicadores agregarão menos à pesquisa. Serão comparados os seguintes indicadores: a) Índices de 

Liquidez; b) Índices de Endividamento, e; c) Índices de Rentabilidade. 

Os índices de liquidez medem a capacidade de pagamento das empresas em relação as suas obrigações. 

Gitman (2010) menciona que esses índices medem a capacidade de manter as contas em dia e que poderão 

indicar problemas futuros de fluxo de caixa ou insolvência da empresa. Os índices de endividamento indicam 

a quantia de dinheiro de terceiros utilizados para gerar lucros. Basicamente quanto maior o endividamento da 

empresa, maior será o risco de a mesma não honrar suas obrigações. E os índices de rentabilidade visam 

mostrar qual foi a rentabilidade do capital que foi investido, ou de uma forma mais direta, seria os resultados 

das atividades e operações realizadas pela empresa. Estes índices mostram se a empresa obteve lucro, tornando-

se assim um dos principais indicadores para investidores que buscam aplicar dinheiro na empresa. 

 

3. METODOLOGIA  

 
De acordo com Yin (2001), a investigação empírica de um fenômeno contemporâneo é nada mais do 

que um estudo de caso, ou seja, o estudo proposto se encaixa no contexto do que é um estudo caso.  

Inicialmente, foi realizado o levantamento das informações necessárias à pesquisa, isto é, o 

recolhimento dos dados necessários para o desenvolvimento do objetivo proposto. Para isso, foram coletados 

dados das demonstrações contábeis da Samarco entre os anos de 2012 a 2016, e os mesmos, foram utilizados 

para cálculo dos indicadores financeiros, conforme quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Índices econômico-financeiros 

 

Índices Cálculo Justificativa 
Liquidez 

Corrente 
𝐿𝐶 =

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Mostra quanto 

a empresa possui de 

recursos de curto prazo, 

para honrar suas 

obrigações de curto 

prazo.  

Liquidez Seca 
𝐿𝑆 =

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑝. 𝐴𝑛𝑡.

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Este é um 

índice utilizado para a 

análise da capacidade de 

pagamento da empresa 

quando ela possui baixa 

rotatividade de estoque 

(ou nenhum), que pode 

refletir a qualidade da 



gestão sobre as 

compras. 

Liquidez Geral 
𝐿𝐺 =

(𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙𝑎𝐿𝑔𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜)

(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑁ã𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)
 

Considera-se 

algumas coisas deste 

índice: que, um índice 

de liquidez maior que 1, 

a empresa está bem 

estruturada do ponto de 

vista financeiro, e se 

estiver menor que 1, é 

possível que haja risco 

de insolvência, 

evidenciando-se uma 

situação de passivo a 

descoberto.  

Liquidez 

Imediata 
𝐿𝐼 =

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Considera-se 

apenas as contas de alta 

liquidez para o calculo 

da capacidade de 

pagamento das 

obrigações em curto 

prazo. 

Endividamento 

Geral 
𝐸𝐺 =

(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑁ã𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Compara-se a 

proporção entre 

obrigações de curto e 

longo prazo em relação 

ao ativo da empresa 

Endividamento 
𝐸 =

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑁𝐶)

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

Este medirá se 

a empresa necessita ou 

não de recursos 

externos. Geralmente se 

superior a 1, a empresa 

possui dependência de 

recursos proveniente de 

capital externo. 

Margem de 

Lucro 

Operacional 

𝑀𝐿𝑂 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑒𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 

A margem de 

lucro operacional 

medirá a proporção de 

cada unidade monetária 

em relação a receita de 



 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4. ANÁLISES E RESULTADOS 

 
Usando-se como base os Relatórios Financeiros anualmente divulgados pela Samarco, é possível 

coletar todas informações necessárias para uma boa análise de seus indicadores. Os Relatórios são divulgados 

com o parecer da auditoria e nele encontra-se as demonstrações obrigatórias e um Balanço Patrimonial 

resumido, apresentando as principais contas usadas na empresa. Além disso, a maior parte de seus relatórios 

vendas remanescente 

após descontos de 

custos e despesas(sem 

contar imposto de 

renda, juros e 

dividendos 

preferenciais) 

Margem de 

Lucro Líquido 
𝑀𝐿𝐿 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑒𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 

Sendo a 

porcentagem de unidade 

monetária após a 

dedução de todos os 

custos e despesas, isto é, 

até mesmo de juros, 

dividendos 

preferenciais e 

impostos. 

ROA – Return 

On Assets 
𝑅𝑂𝐴 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
 

ROA ou 

retorno sobre o ativo 

total, também chamado 

de retorno sobre o 

investimento(ROI) 

mede a efetividade geral 

da administração na 

busca por geração de 

lucros através dos ativos 

disponíveis. 

ROE – Return 

On Equity 
𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

ROE ou 

retorno sobre capital 

próprio, mede a taxa de 

retorno obtida no 

investimento feito pelos 

acionistas ordinários. 



são Notas Explicativas. 

Para o cálculo dos indicadores usou-se como base os Relatórios referentes ao período entre 2012 e 

2016, para que se pudesse obter um panorama da situação econômico-financeira da empresa, antes e após o 

rompimento da barragem. 

Abaixo será discutido em forma de uma análise como foi a variação dos indicadores ao longo dos anos, 

no ano e pós-acidente, lembrando quais os fatores que acarretaram nos valores encontrados. 

 

4.1. Liquidez Corrente 

 Comparando o Ativo Circulante a seu Passivo Circulante ao longo do tempo percebe-se que em dois 

anos a empresa tinha capacidade de liquidar suas obrigações de curto prazo, inclusive no ano do acidente houve 

um considerado salto em relação a 2013 e 2014. O salto se deve principalmente a diminuição de obrigações 

com fornecedores e na conta de empréstimos. O fato da empresa não ter contratado empréstimos de curto prazo 

e diminuir suas dívidas em relação aos mesmos faz com que se tenha uma ilusória situação de bem-estar na 

saúde financeira da empresa.  

 

Quadro 2: Índices de Liquidez Corrente 

Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez Corrente 1,00 0,90 0,93 1,16 0,03 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Suas obrigações a curto prazo aumentaram e em 2015, no ano do acidente, suas obrigações a curto prazo 

giravam em torno de R$ 2,6 bilhões e em 2016 após o acidente a Samarco viu esse número saltar para R$ 15,8 

bilhões. O principal gerador deste salto foi que após o acidente, a empresa viu na necessidade de fazer vários 

empréstimos e renegociar dívidas, o que gerou uma obrigação de R$ 13,3 bilhões. 

 

4.2. Liquidez Seca 

A Liquidez Seca por retirar do cálculo os estoques e as despesas antecipadas, normalmente é menor 

que a Liquidez Corrente. Isso se deve porque a mesma visa saber se, quando a empresa tem baixa rotatividade, 

a mesma consegue liquidar suas obrigações de curto prazo. E como pode ser observado, os indicadores de 

Liquidez Seca da Samarco seguiram basicamente a mesma linha de variação que os resultados obtidos na 

Liquidez Corrente. 

 

Quadro 3: Índices de Liquidez Seca 

Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez Seca 0,84 0,75 0,81 0,93 0,01 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em 2016, ano após o acidente e ano que a empresa praticamente não operou, o indicador de Liquidez 



Seca foi praticamente nulo assim como na Liquidez Corrente. Descontando suas despesas antecipadas e o 

pouco de estoque restante da empresa, a Samarco demonstrou que praticamente não há disponibilidade perante 

a suas obrigações de curto prazo, ou seja, seria muito difícil a liquidação dessas obrigações.  

  

4.3. Liquidez Geral 

 

A Liquidez Geral como o próprio nome diz, mede a capacidade de liquidação geral da empresa 

dividindo seus ativos de curto prazo e realizável a longo prazo pelo passivo da empresa. A Samarco desde 

2012 já apresentava uma Liquidez Geral considerada baixa e que ao longo dos anos chegou até o ano do 

acidente em 0,20. Isso provavelmente se deve a concentração de obrigações a longo prazo, já que enquanto 

comparado aos indicadores que medem a liquidez a curto prazo a empresa apresentou resultados considerados 

normais. A Liquidez Geral quando menor que 1 pode acarretar em um Passivo a Descoberto e é o que 

justamente acaba acontecendo no ano de 2015. 

 

Quadro 4: Índices de Liquidez Geral 
Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez Geral 0,30 0,23 0,28 0,20 0,09 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

É nítido que as provisões feitas a longo prazo no ano de 2015 por conta do acidente em Mariana 

influenciaram na Liquidez Geral (o que acarretou em um Passivo a Descoberto) mas a Samarco já vinha desde 

2012 diminuindo cada vez mais sua capacidade de liquidação e em 2016, percebe-se a influência de um Ativo 

Circulante baixíssimo que não consegue mesmo se somar as contas de Realizável a Longo Prazo, tornando o 

impacto praticamente nulo. 

 

4.4. Liquidez Imediata  

  
Para o cálculo da Liquidez Imediata usa-se apenas a disponibilidade atual da empresa sobre suas 

obrigações de curto prazo, ou seja, coloca-se o que de fato a empresa tem em caixa e bancos por seu Passivo 

Circulante. Há um aumento relevante nos anos de 2014 e 2015 (ano do acidente), isso ocorreu, pois, a Samarco 

passou por um aumento muito grande nas suas contas de maior liquidez. Entretanto, as suas obrigações de 

curto prazo sempre estiveram em um mesmo patamar o que contribui para esse crescimento em dois anos. 

 

Quadro 5: Índices de Liquidez Imediata 
Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez Imediata 0,25 0,19 0,56 0,69 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A princípio, considerando apenas o ano do acidente a Liquidez Imediata não foi afetada, mas levando 

em consideração o ano de 2016, pós-acidente, o indicador se tornou nulo, já que com os R$ 57 milhões 

referentes ao grupo de contas do Disponível da empresa a frente de um Passivo Circulante de R$ 15 bilhões a 



empresa não possui praticamente nenhuma maneira de liquidar suas obrigações de curto prazo imediatamente. 

 

4.5. Endividamento Geral 

No Endividamento Geral, verifica-se as obrigações tanto no curto e longo prazo a frente dos ativos da 

mesma, então neste caso, quanto maior o nível do indicador obtido, pior. Ele basicamente é o oposto da 

Liquidez Geral e quando maior que 1,00 a empresa mostra que não possui ativos suficientes para honrar 

obrigações. Na Samarco, observa-se esse indicador aumentando ao longo dos anos o que indica que a empresa 

acabou nutrindo maiores obrigações ao longo desses quatro anos. É evidente também que o Endividamento 

Geral acaba sendo como o próprio nome diz, geral, mas de 2014 para 2015 percebe-se que há um grande 

aumento o que provavelmente foi contribuído pelas provisões feitas após o acidente e a baixa na própria 

barragem que contabilizava um valor de R$ 216,8 milhões.  

Quadro 6: Índices de Endividamento Geral 

Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Endividamento Geral 0,70 0,75 0,78 1,06 1,35 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Um ano após o acidente o indicador acaba piorando, com um aumento de 0,29, é nítido como o Ativo 

Circulante foi parte importante para que a empresa apresentasse esse aumento em seu Endividamento Geral. 

 

4.6. Endividamento  

 Quanto se refere ao Endividamento, considera-se valores acima de 1,00 como ruins, já que os mesmos 

implicam que a empresa depende de capital de terceiros. Os resultados vinham em um crescente aumento, isto 

é, fruto do aumento do seu Passivo a frente do Patrimônio Líquido da entidade ao longo dos anos.  

Quadro 7: Índices de Endividamento  

Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Endividamento 2,36 3,00 3,53 -17,59 -3,89 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 No ano de 2015, o indicador apresentado é de -17,59, valor no qual é fruto de um aumento de suas 

contas de Passivo provocando um aumento de cerca de 50%. Além disto, o Patrimônio Líquido negativo, ou 

seja, Passivo a Descoberto o que explica o sinal negativo encontrado no indicador e a contribuição para um 

indicador péssimo obtido pela empresa neste determinado ano. No ano seguinte, o indicador permanece 

negativo já que a empresa continua com um Passivo a Descoberto.  

 

4.7. Margem de Lucro Operacional 

 Após os descontos referentes aos custos de despesas operacionais e antes de se calcular o imposto de 

renda na Demonstração do Resultado do Exercício o valor encontrado denomina-se Resultado Operacional. A 

partir dele a empresa começa a ter noção do que se esperar para o resultado do período, podendo assim se 



preparar para um lucro ou prejuízo. No decorrer dos anos, é notável que em 2015 a empresa tenha despencado 

com seu índice já que neste ano ela teve um prejuízo operacional de R$ 8,2 bilhões, muito diferente do ano 

anterior em que a empresa teve um lucro operacional de R$ 3,4 bilhões. Outro fato agregador pode ter sido a 

paralisação em sua produção no final do ano e a queda no valor dos seus produtos a frente do mercado 

internacional.  

 

Quadro 8: Margem de Lucro Operacional 
Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Margem de Lucro 

Operacional 

51,26% 50,71% 45,67% -126,70% -20,82% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No ano seguinte o que se enxerga é um aumento no indicador, isso se deve principalmente pelo fato 

do Lucro Operacional ser menos negativo que no ano anterior, o que gera um indicador de “melhora” já que 

praticamente não houve atividade neste ano. 

 

 

4.8. Margem de Lucro Líquido 

 Na Margem de Lucro Líquido quanto maior o valor do indicador encontrado, melhor. Como visto 

anteriormente, o prejuízo operacional da empresa foi de R$ 8,2 bilhões, ou seja, a empresa, com certeza, 

apresentaria um resultado líquido muito insuficiente, muito abaixo do que acabou sendo nos outros anos antes 

da queda da barragem. 

 

Quadro 9: Margem de Lucro Líquido 

Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Margem de Lucro Líquido 40,40% 37,91% 37,22% -90,05% -1623,69% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em 2015, a empresa apresentou um prejuízo líquido, de cerca de R$ 5,8 bilhões o que acarretou em 

mais uma queda drástica no seu indicador. Além de lidar com todo processo envolvendo os ocorridos em 

Mariana, a empresa apresentou grandes dificuldades e resistência em relação ao seu mercado o que impactou 

em um resultado negativo. Como no ano seguinte a empresa apresentou uma Receita de Vendas muito baixa e 

o um Prejuízo Líquido elevado, o indicador obtido foi péssimo o que indica como uma empresa que estava 

com suas atividades suspensas, vários processos a serem pagos e com altas dívidas não consegue se manter 

forte. 

 

4.9. ROA – Return On Assets 

 Muito usado na administração financeira, o ROA ou ROI é um indicador que mede a efetividade do 

resultado líquido do período avaliado perante os ativos da empresa e é um dos indicadores mais usados por 



investidores estrangeiros.  

 

Quadro 10: ROA 

Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 24,06% 18,17% 14,35% -21,28% -16,79% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como visualizado na tabela, nota-se que os valores do indicador ao longo dos anos foram diminuindo 

e em 2015 como a empresa apurou um prejuízo, mais uma vez há a ocorrência de um indicador negativo. Além 

disto, a baixa da barragem em seu ativo certamente são um dos pontos a serem observados para a obtenção 

desse indicador. Mesmo com prejuízo em 2016 a Samarco ainda apresentou um Resultado Líquido melhor que 

o ano anterior o que fez seu indicador aumentar 0,04. 

 

4.10. ROE – Return On Equity 

 Também muito usado no âmbito da administração financeira, o ROE visa obter a razão entre o resultado 

obtido pela empresa e o que foi investido em seu Patrimônio Líquido. Ao longo dos anos é possível perceber 

um declínio, já que acompanhado de um relativo aumento no resultado veio também um aumento relevante 

em seu patrimônio. Como abordado anteriormente, em 2015 por conta da queda da barragem, isto resultou 

com que a Samarco obtivesse um Passivo a Descoberto, cerca de – R$ 1,6 bilhões de reais.  

 

Quadro 11: ROE 

Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 80,82% 72,68% 65,04% 353,03% 48,57% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A razão entre o Prejuízo Líquido e seu Passivo a Descoberto, ambos negativos, resultou em um valor 

totalmente abstrato que não representa de forma clara o que se passou durante o ano de 2015, já que 

teoricamente quanto maior, melhor. E em 2016 o indicador acaba realmente demostrando a realidade que o de 

2015 não passou e evidenciando os problemas por trás de uma paralisação em suas atividades é capaz de 

acarretar. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 Definitivamente o ano de 2015 será lembrado para sempre na história do Brasil como o ano do trágico 

rompimento da Barragem do Fundão o que acarretou no maior desastre ambiental já ocorrido no país. A busca 

pelo lucro associado a uma má gestão e controle tanto gerencial como financeiro são algumas das variáveis 

que podem ser encontradas e apontadas como principais causadoras do que ocorreu no município de Mariana 

e seus arredores.  



 Em março de 2016 foi criada a Fundação Renovar por um Termo de Transação e de Ajustamento de 

Conduta, uma entidade privada sem fins lucrativos para gerenciar todo o processo de restauração das áreas 

afetadas pelo acidente de 2015. Espera-se que até 2018 a Samarco repasse cerca de R$ 4,4 bilhões e que entre 

2019 e 2020, as contribuições anuais para a Fundação sejam elaboradas e definidas a partir da execução anual 

prevista dos projetos restantes de remediações e compensações. Ainda de acordo com a Samarco, serão 

repassados R$ 500 milhões para obras de saneamento básico nas cidades afetadas. É possível encontrar no site 

da entidade todo o cronograma de eventos e projetos, além dos programas realizados na região afetada. 

 No dia 13 de julho de 2017, a Justiça suspendeu por tempo indeterminado a ação movida pelo Ministério 

Público Federal de R$ 155 bilhões que serviriam de indenização para a recuperação das áreas afetadas pelo 

desastre. Ainda estão em vigor outros processos que totalizam um valor de R$ 20 bilhões, contudo, a decisão 

da Justiça brasileira pela suspensão da ação, indica, ainda que temporariamente, no adiamento das punições 

cabíveis à Samarco. 

  Os indicadores financeiros abordados para o estudo proposto de fato contribuíram para a análise 

feita, evidenciando de uma maneira macro a situação financeira pré e pós o desastre. Entretanto, alguns 

indicadores como os de Liquidez não foram suficientes para afirmar que houve um grande impacto pós-

acidente, somente com o auxílio dos demais indicadores é que a motivação do estudo realmente ficou notória. 

O desastre sim impactou em seus ativos como nos demais grupos de contas, principalmente levando-se em 

conta que a baixa efetuada foi em seu imobilizado, ou seja, um grupo de contas com baixa liquidez, o que 

explica, por exemplo, os indicadores de liquidez não serem afetados imediatamente.  

Por outro lado, em 2015 mesmo com a baixa dos imobilizados, ficou nítido que a Samarco aumentou 

suas contas de Ativo Não Circulante, o que também gerou um conflito no índice de Endividamento Geral, 

indicando sim um aumento nas dívidas da empresa, mas talvez não o que se esperava após o acidente. De fato, 

a real repercussão financeira por conta do acidente fica mais evidente no ano de 2016, a Samarco começa o 

ano já com suas atividades paralisadas e segue assim ao longo do ano todo, isso faz com que a empresa 

apresente péssimos indicadores financeiros, o que pode gerar afastamento de clientes e stakeholders ainda 

maior que o já causado pelo próprio acidente. 

 O problema de pesquisa proposto por este artigo foi respondido e demonstrou-se que sim, o acidente na 

Barragem do Fundão causou um grande impacto na Samarco o que pode gerar certamente uma terrível 

sensação de incerteza por conta de toda população afetada pelo desastre. A capacidade da empresa de quitar 

suas obrigações é muito baixa e com os últimos acontecimentos envolvendo a suspensão da ação contra a 

empresa coloca em choque também a Justiça no país. Por mais que ainda sim exista um plano de recuperação 

com projetos da Fundação Renovar, ainda é muito pouco se comparado a toda destruição e todo impacto 

ambiental ocorrido na região. 

 Para pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação da pesquisa com um período de tempo superior, 

demonstrando como os efeitos da queda da barragem impactaram no longo prazo da empresa. Além disso, a 

mesma pesquisa também pode ser realizada nas empresas controladoras da Samarco, a Vale e a BHP, para 

verificar se as mesmas também sofreram algum impacto em seus indicadores econômico-financeiros. 
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