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~ Brasil, do volume total de investimentos efetuados, em ações, na Bolsa de Mercadorias e

os Bovespa (BM&FBOVESP A), 24% são oriundos dos investidores individuais, no

rcado à vista, ficando apenas atrás, em números absolutos, dos investidores estrangeiros.

ovavelmente nesse grupo, não é predominante o profissionalismo no conhecimento e

licação das técnicas de análise de ações. Esta característica serviu de motivação para o

senvolvimento deste trabalho, que visa o apoio à tomada de decisão de investimento em

ões, através da interação das técnicas de análise fundamentalista e grafista, demonstradas

ela aplicação de indicadores financeiros e gráficos. As empresas pesquisadas neste trabalho

oram: Suzano Papel e Celulose, Klabin, Aracruz Celulose e Votorantim Celulose e Papel. O

presente trabalho apresenta um conjunto de informações úteis para decisão de investimento,

além de citar as ramificações do mercado fmanceiro, onde aborda o mercado de capitais.

través da interação das técnicas utilizadas, aponta que as ações da empresa Klabin são as

que apresentam dados para maior segurança no investimento e maiores rendimentos, além de

apresentar oportunidades para novas linhas de pesquisa como, por exemplo, a inclusão da

técnica de análise estatística.

Palavras-chave: Ações; Investimento; Mercado de capitais.
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ABSTRACT

j t Brazil, the total volume of investments made in shares on the Brazilian Mercantile

es Exchange Bovespa (BOVESPA), 24% are from individual investors, on the spot

~ ~ t, second only in absolute numbers of foreign investors. Probably this group, is not

ent in the professional knowledge and application of technical analysis of shares. This

e was the main motivation for the development of this work, which aims to support

~__~. ion making for investment in stocks through the interaction of the techniques of

damental analysis and graphic artists, demonstrated by the application of [mancial

~-.......cators and charts. The companies surveyed in this study were: Suzano, Klabin, Aracruz

Votorantim Celulose e Papel. This paper presents a set of useful information for

estment decision, beyond citing the ramifications of the financiaI market, which addresses

capital market. Through the interaction of the techniques used shows that the company's

k Klabin are presenting data for increased security and increased investment income, and

esent opportunities for new lines of research, for example, the inclusion of the technique of

tistical analvsis .•..

eywords: Stocks, Investment, Capital market.
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1. I TRODUÇÃO

1.1. Formulação do Problema

o Brasil por apresentar uma economia, que vem se tomando a uma década,

sustentável e com índices de desenvolvimento econômico, social e humano em

crescimento contínuo, apresenta aumento, também, na parcela da população que passa a

migrar seus recursos da caderneta de poupança para outros tipos de investimento.

Segundo AssafNeto, (2003), investimento representa a aplicação de recursos em

alternativas que promovam o awnento da capacidade futura de geração de riquezas ou

rendas nas diferentes esferas da economia. Com isto, à medida que a economia se

desenvolve, maior e mais ativo se torna seu mercado de capitais, o que gera o

desenvolvimento das empresas, o aumento de produtos, a geração de empregos e tudo

isto contribui para o desenvolvimento do país, que passa a apresentar elevado grau de

interesse no cenário global.

Um dos segmentos da economia que começa a ganhar força para entrar,

definitivamente, no patamar de cultura nacional e representa um importante fator de

geração de riqueza, justamente por representar a participação e aplicação de recursos

onde a economia se sustenta e fortalece a produção de bens e serviços, é o investimento

em títulos de renda variável.

Neste trabalho serão tratados os meandros do mercado de ações, à vista, que tem

uma participação, em média, de 88% no volume total de negócios da Bolsa de Valores,

Mercadorias- e Futuros (BM&FBOVESP A). No mercado à vista, 28% do volume
\

fmanceiro s~ dá através da participação do investidor individual no processo de compra
,

e venda, conforme os gráficos 1 e 2, abaixo.
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opções
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exerclclo

Gráfico 1 - Ações - Participação Financeira - Mensal
Fonte: Elaborado pelo autor

• Clube de in\estimento

Institucional

In\estid. Estrangeiros

Empresa Privo I Publ.

Instit. Financeiras

• In\estidor Individual
'P'~'ft:.i1i':!'t-":''l::<j.;>'-:I

Gráfico 2 - Participação dos investidores no merca· o à vista
Fonte: Elaborado pelo autor

Embora a participação dos brasileiros na bolsa de valores demonstre haver espaço para

um crescimento significativo, pois hoje este número não chega 3% da população, deve-se

levar em consideração que são recentes as medidas mais eficazes para a geração de opções de



3

investimento, que venham a despertar o interesse dos investidores. Tanto que a

BM&FBOVESP A apresentou seu mais recente relatório anual que o número de investidores

com contas de custódia ativas, subiu 14,5%, de 488 mil para 559 mil em 2008. Uma das

medidas mais importantes foi a liberação de parte os recursos do Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS) para investimento em ações da Companhia Petrobras, em 2000 e

da Companhia Vale do Rio Doce, em 2002, com isso o governo brasileiro ao aplicar esta

política econômica, apontou aos brasileiros, naquele momento, a Bolsa de Valores de São

Paulo (Bovespa) como alternativa de investimento. Neste investimento, o investidor, co·'

interesse na participação dos resultados, impulsionou o crescimento das empresas por meio da

compra de suas ações.

Em seu site a BM&FBOVESP A defme ações como sendo títulos nominati os

negociáveis que representam, para quem as possui, uma fração do capital social de uma

empresa, ou seja, ação é um pedacinho de uma empresa e toma quem a possuir, um sóc·

desta empresa, fazendo com que a aquisição destes títulos por meio dos recursos próprios do

investidor contribuam para o sucesso da organização, o que caracteriza a expectativa de

ganhos futuros para este investidor.

Por se tratar de investimento financeiro, e aqui ser depositada a expectati a de

aumento de capital, o investimento em ações apresenta um risco para o investidor, que não

tem garantias de que seus recursos apresentarão os resultados esperados, motivo e

caracteriza ser um investimento de renda variável, no entanto está na capacidade de e o a

da empresa a receber estes recursos que o investidor aumentará os retornos que es e m cado

proporciona, pois pode apresentar, quando corretamente analisado, ganhos muito su erio es

àqueles apresentados nos investimentos de renda fixa.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), alerta em seu portal do -. e -dor que:

"Os papéis negociados na Bolsa de Valores de São Paulo podem subir ou cair ao longo do

tempo, influenciados por inúmeros fatores. Esse é o prin,?ipal risco das a ,oes, que deve ser

sempre levado em consideração".

Os estudos do comportamento do mercado de ações desenvol eram técnicas de análise

desta linha de investimento, que contribuem para a compreensão do cenário que contempla a

economia global, a economia do país, o setor da empresa, a saúde da empresa e o desempenho

de suas ações. Dentre as técnicas mais difundidas para análise de investimentos em ações,

serão abordadas, neste estudo, as técnicas de análise grafista e fundamentalista, que abordam

diferentes parâmetros para a interpretação do comportamento das empresas. A técnica de



4

análise grafista baseia-se nos estudos de gráficos gerados através do comportamento do

investidor em cenários semelhantes, com a intenção de que este se reproduza nas condições

atuais. Conforme Pinheiro, (2005), a análise fundamentalista serve para escolher as ações nas

quais serão investidos os recursos, enquanto a análise técnica serve para determinar o

momento mais favorável para o investimento,.
,
E consenso entre os autores a analistas financeiros que o investidor precisa estar bem

,
informado sobre o que acontece com as empresas. E importante, por exemplo, sab,er sobre os

projetos, a gestão, os balanços financeiros, as expectativas do setor da atuação, e o tratamento

dado aos acionistas, pois quanto mais transparente for uma companhia, quanto mais

informações divulgar ao mercado, melhor.

Investir em ações representa relação direta entre riscos e retornos, inerentes ao

investimento de renda variável e, considerando que os estudiosos das diferentes técnicas de

análises as defmem como vencedoras, ou seja, geradoras de elevados níveis de assertividade

surge a seguinte questão: Quais fatores relevantes, presentes nas análises técnica e

fundamentalista, apontam um ambiente mais seguro para a tomada de decisão de investimento

em ações?

1.2. Justificativa

Este estudo se justifica em razão da necessidade do investimento em ações d._.L.L.II~'_I
um nível diferenciado de informações que não fazem parte, de uma forma ampla, do c eúdo

de ensino para uma educação financeira formal e a disponibilidade de informações re e an es

em um estudo de monografia poder despertar no leitor o interesse pelo e~

aprimorar seus conhecimentos neste setor da economia, obtendo melhore condições de

investimento de seus recursos.

o atual nível de desenvolvimento econômico, a presença de ó gãos reguladores,

controladores e fiscalizadores confiáveis, associados à importância das práticas de governança

corporativa, além do credenciamento do Brasil na categoria de Inve tment Grade pelas três

grandes agências de risco, são informações relevantes e públicas, disponíveis nos diversos

meios de comunicação, que tomam o mercado mais líquido e seguro ao investidor individual.

Para participar do mercado de ações de forma consciente, o investidor necessita

conhecer as instituições que fazem parte deste mercado, bem como suas atribuições e
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limitações, incluindo a Câmara de Arbitragem do Mercado que "deve proporcionar aos

investidores maior agilidade na solução de seus conflitos, de forma sigilosa e a custos

menores que os procedimentos geralmente adotados no poder judiciário" (ASSAF TO,

2003, p.261).

A cultura de participação no mercado de capitais pelo investidor contribui para o

desenvolvimento do setor e fomenta abertura do capital por parte de outras empresas, que

desenvolve a economia do país. Além disto, a pennanência dos investidores no mercado

ações contribui para a geração de recursos não exigíveis que as empresas necessitam p a

expandir suas capacidades de produção de bens, nos quais os investidores também sao

consumidores além de, como acionistas, participarem do processo da distribuição de

dividendos sempre que a empresa obtiver lucros.

1.3. Objetivo Geral

o objetivo geral deste trabalho é apresentar fatores relevantes, presentes nas anal 9 e

técnica e fundamentalista, verificando se a utilização destes, em empresas distintas, retrata

ambiente seguro para a tomada de decisão de investimento em ações pelo in i

individual.

1.4. Objetivos Específicos

• Apresentar as técnicas de análise de investimento em ações com seu at
.

ru

relevantes para construção de um cenário de análise;

• Descrever a importância e a credibilidade das principais instituições arte - an do

mercado;

• Apresentar quatro empresas do mesmo setor de atuação no mercado que apresentem

cotações na BM&FBOVESP A;

• Aplicar técnicas na análise das empresas, extraindo dados de seus respectivos

desempenhos;

• Comparar resultados individuais de indicadores entre as empresas e o que seria o

mínimo desejável para o indicador.



6

1.5. Suposição

Com a gama de informações disponíveis e as diferentes técnicas de análi e de

investimento, a proposta de um mecanismo que extraia dessas técnicas uma linha de conduta,

para aquele investidor individual, que não seja um profissional da área e

consequentemente, estará mais exposto ao risco do investimento mostra que: de acordo com

ASSAF NETO (2003), a principal tarefa de um investidor centra-se na avaliação do re,o

esperado de seu capital aplicado, o qual deverá ser condizente com o risco assumido_ E

estudo poderá contribuir para esta tomada de decisão de investimento, tendo em vista ue o

procedimentos relevantes serão apontados e será efetuada uma interação dos mesmos,

poderá proporcionar, a este investidor, o aumento do interesse em aprofundar e

conhecimentos e desenvolver percepção na avaliação de ações.

1.6. Delimitação do Trabalho

Tendo em vista que as técnicas serão aplicadas na análise das empresas demo

os resultados individuais e coletivos, o período de análise dessas empresas serão os an e

2007 e 2008 devido à disponibilidade de seus balanços patrimoniais e estes retratarem ~~"

mais recentes.

o trabalho aborda somente o mercado à vista, que é aquele no qual co e

vendedores estabelecem um preço para um lote de ações a ser entregue e pag razo

determinado, atualmente D+3, ou seja, o dia da negociação mais três d-a para a .

financeira;

O conteúdo é direcionado ao investidor individual e este representa

28% de um grupo que abrange 88% de todo volume financeir

BM&FBOVESP A.

e articipa com

negociado na

Este projeto não aborda o campo de estudo que leva em cons-deraçao a influência dos

fatores emocionais e psicológicos na tomada de decisão de investimento, pois tais fatores

levariam a perda do foco no processo de aplicação das análises técnica e fundamentalista.

O setor de estudo foi escolhido, seguindo ° enquadram e to da B &FBPVESP A, foi o

de materiais básicos, subsetor de materiais diversos, no segmento de papel e celulose. Sendo
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escolhidas empresas com cotação na BM&FBOVESP A, enquadradas no me mo " elde

govemança corporativa, nível 1, de forma que este fator não comprometerá o foco dado no

trabalho, uma vez que estudos comprovam a influência no preço das ações de em esas com

diferentes níveis de govemança corporativa, tendo maior valor aquela que apresentam ' eis

mais elevados.

1.7. Limitações do Trabalho

o presente trabalho está baseado no desenvolvimento de um campo de atuação

a tomada de decisão de investimento seja estabelecida pelo uso das análises tée ,.

fundamentalista, adotando como fonte complementar à análise fundamentalista, a técru a e

previsão de falência.

As recomendações aqui sugeridas são aplicáveis ao mercado nacional com as aço

empresas cotadas na BM&FBOVESP A.

Apenas a modalidade de oferta pública de ações será tratada nos objetivos do

O desenvolvimento e a aplicação das análises neste trabalho serão limitados a

reduzido, porém significativo, número de favores essenciais para o alcance da pro sta

integração entre as mesmas.

A constatação pessoal do autor na existência de investidores que adquirem ações

baseados em informações pouco confiáveis e sem nenhum fundamento ou análise, a ' ta- e

fato de conhecer grupos de funcionários de uma empresa de grande porte, que in e em em

ações a partir de boatos e dados instantâneos gerados por noticiários.
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,. ,
2. REVISAO TEORlCA

2.1. Formas de Investimento

2.1.1. Investimento

A maioria das pessoas vive num dilema de investir ou gastar tudo o que ganha. a e

direcionar os recursos fmanceiros para empreendimentos que capitalize estes rec,

proporção esperada, no tempo desejado, arriscando-se até mesmo a estar equivocado q o a

correta escolha do empreendimento é um dilema de investimento.

Os economistas lembram que investir representa renunciar ao consumo g

menos do que ganha, assumir os riscos do investimento; desinvestir rep es 13

liquidar uma posição de investimento, direcionar os recursos recebidos para

consumir ou cobrir despesas com imprevistos. (CAVALCANTE, 2009, p.9 ).

A CVM, (2009), em seu Portal do Investidor, destaca que investir é emp e ar

dinheiro poupado em aplicações que rendam juros ou outra forma de remuneração ou

correção. Acrescenta, ainda, uma seqüência de constatações que contribuem para reflexao

que se refere a investimentos, como: O investimento é tão importante quanto a poupança, po·s

todo o esforço de cortar gastos pode ser desperdiçado quando mal investido; ainda ue a

maioria das pessoas esteja acostumada a pesquisar e comparar preços de bens e se iço

nem sempre acontece quando o objetivo é escolher serviços financeiros.

Quando se trata de fmanças, tendemos confiar mais na opinião de amigos e familiares

do que em conselhos de profissionais especializados. Quando se tem muitas alterna· as, a

tendência é simplificar o processo de decisão, apoiando-se em opiniões e dicas nem empre

técnicas.

Poupar e investir são duas atitudes relacionadas. Sem poupança é muito difícil

acumular recursos para realizar investimentos. Por outro lado, um investimen o inadequado

ao perfil do investidor pode resultar em prejuízos e, assim, compro e er os recursos

poupados. (CVM, 2009).

Os recursos necessários para uma aplicação provêm da parcela não consumida da

renda, a qual se dá o nome de poupança. Qualquer pessoa que tenha uma poupança (por

menor que seja seu valor) ou uma disponibilidade financeira pode efetuar um investimento,

dele esperando obter: reserva para qualquer despesa imprevista e uma garantia para o futuro,

ou seja: segurança; boa remuneração - rentabilidade; esperança de ver crescer o capital
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empregado - valorização; defesa contra eventual desvalorização do dinheiro - proteção;

oportunidade de associação com empresas dinâmicas - desenvolvimento eco

disponibilidade do dinheiro aplicado - liquidez. (BM&FBOVESP A, 2009

Todo investidor busca a otimização de três aspectos básicos em um i e timento:

" rá ida

retomo, prazo e proteção. Ao avaliá-lo, portanto, deve estimar sua rentabilidad ze

grau de risco. A rentabilidade é sempre diretamente relacionada ao risco. Ao in e· ai

definir o nível de risco que está disposto a correr, em função de obter uma maior eno

lucratividade.

Para comparar diferentes alternativas de investimento deve-se levar em conta0 o

de oportunidade do capital. Para isso, deve-se considerar alternativas de in este o

semelhantes, com mesmo nível de risco, explica a BM&FBOVESP A, (2009. ara

Cavalcante (2009, p. 265), o investidor racional irá escolher entre dois ativos, em cas e

risco igual, aquele que apresentar maior retomo e, no caso de retomo igual, ° que ap ese tar
.

menornsco.

2.1.1.1. Investimentos Imobiliários

Envolvem a aquisição de bens imóveis, como terrenos e habitações. Para a econ

como um todo, entretanto, a compra de um imóvel já existente não constitui inves· e

mas apenas transferência de propriedade. Os objetivos do investidor em imó ei sao

a

geralmente distintos daqueles almejados pelos que procuram aplicar em valores mo ili'

sobretudo no que se refere ao fator liquidez de um e de outro in e· o.

(BM&FBOVESP A).

2.1.1.2. Investimentos em Títulos

Abrangem aplicações em ativos diversos, negociados no mercado financeiro, que

apresentam características básicas com referência a: renda - variável ou flXa" prazo - variável

ou fixo; emissão - particular ou pública. (BM&FBOVESP A, 2009 .

A renda é fixa quando se conhece previamente a forma do rendimento que será

conferida ao título. Nesse caso, o rendimento pode ser pós ou prefixado, como ocorre, por

exemplo, com o certificado de depósito bancário. A renda variável será definida de acordo

com os resultados obtidos pela empresa ou instituição emissora do respectivo título. Há títulos
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com prazo de emissão variável ou indeterminado, isto é, não tem data definida para resgate ou

vencimento, podendo sua conversão em dinheiro ser feita a qualquer momento ..Já os títulos

de prazo fixo apresentam data estipulada para vencimento ou resgate, quando seu detentor

receberá o valor correspondente à sua aplicação, acrescido da respectiva remuneração.. Os

títulos podem ser particulares ou públicos. Particulares, quando lançados por sociedades

anônimas ou instituições fmanceiras autorizadas pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil,

respectivamente; públicos, se emitidos pelos governos federal, estadual ou municipal. De

forma geral, as emissões de entidades públicas têm o objetivo de propiciar a cobertura de

déficits orçamentários, o financiamento de investimentos públicos e a execução da política

monetária.

2.1.2. Mercado Financeiro

Citando Cavalcante (2009, p.27), o mercado fmanceiro é o setor da economia onde

agentes superavitários e deficitários, em seus orçamentos, se utilizam de um intermediário

fmanceiro para a aproximação entre eles, criando assim um mercado. Este mercado é

segmentado em: Mercado de crédito; Mercado de cambial; Mercado monetário e Mercado de

capitais.

". ."ca o . -a e'-

Agentes
. , .

su eravltarlOS
ou poupadores

r

Estruturação e distribuição
Agentes

deficitários
ou tomadores
de recursos

Ca i ai

adquirem títulos
de empresas.

-----==============:><================----- emitem títulos.

Ca ital + ju ~os

,.. -- - •...•..-- - - -"" -- - - .... - - .•.

Figura 1 - Mercado fmanceiro
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Fonte: OLIVEIRA e PACHECO (2005)

Conforme a figura 1, de Oliveira e Pacheco (2005), pode-se perceber a dinâmica do

mercado financeiro, onde os agentes superavitários ou poupadores, aqui chamados de

investidores, se utilizam da estrutura de intermediação, que capta e distribui recursos,

compondo o mercado financeiro, onde os agentes poupadores e tomadores e instituições

intermediárias, interagem para que estes recursos sejam direcionados aos agentes deficitários

ou tomadores, chamados de empresas e retornem aos superavitários em forma de rendimento.

Os beneficios deste sistema atingem todos os participantes do mercado, devido ao

rendimento do capital do investidor através do recebimento de juros sobre o montante

investido. As instituições intermediárias se beneficiam através do recebimento de taxas de

intermediação. Por ftm, as empresas se beneficiam por captarem recursos que servirão de

apoio para a gestão do negócio.

Cavalcante (2009, p.3) defme que:

A atuação da autoridade monetária se faz presente mediante o
exercício de políticas envolvendo a moeda, atuando sobre todas as
áreas em que a moeda se faz presente, tais sejam os mercados
monetário, de crédito, de câmbio e de capitais.

Citando Assaf Neto, (2003), é importante destacar que em muitas situações os

mercados assumem um nível de interação em que seus segmentos se confundem na prática,

permitindo que as operações financeiras interajam por meio de um amplo sistema de

comunicação.

2.1.2.1. Segmentos

A segmentação do mercado financeiro baseia-se nas necessidades dos clientes e,

segundo Assaf Neto, 2003, p.l06, o mercado de crédito engloba as operações de curto e

médio prazos, direcionadas aos ativos permanentes e capital de giro das empresas. Esse

segmento é constituído, basicamente, pelos Bancos Comerciais e Sociedades Financeiras,

englobando o serviço de crédito para consumo das famílias. O mercado de cambial inclui as

operações de conversão de moeda de um país pela de outro, determinada principalmente pela

necessidade da prática do comércio internacional, no caso de importação as empresas

compram moedas estrangeiras e no caso de exportação as empresas vendem moeda
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estrangeira. O mercado monetário envolve as operações de curto e curtíssimo prazos,

proporcionando um controle ágil e rápido da liquidez da economia e das taxas de juros

básicas pretendidas pela política econômica das autoridades monetárias. O mercado de

capitais contempla as operações financeiras de médio e longo prazos, e de prazo

indeterminado, como as operações com ações e aquisição de bens duráveis para as famílias.

2.1.2.1.1. Sistema Financ iro Nacional

De acordo com a BM&FBOVESP A, (2009), o Sistema Financeiro Nacional é

composto de Instituições responsáveis pela captação de recursos fmanceiros, pela distribuição

e circulação de valores e pela regulação deste processo. Seu principal objetivo é fonnular e

executar a política de moeda e do crédito, visando o progresso econômico e social do país.

O Conselho Monetário Nacional- CMN, seu organismo maior, presidido pelo ministro

da Fazenda, é quem defme as diretrizes de atuação do sistema. Diretamente ligados a ele estão

o Banco Central do Brasil, que atua como seu órgão executivo e a Comissão de Valores

Mobiliários - CVM, que responde pela regulamentação e fomento do mercado de valores

mobiliários (de bolsa e de balcão).

Citando Assaf Neto, (2003), o Sistema Financeiro Nacional se divide em sistema

nonnativo e de intennediação.

O normativo é responsável pelo funcionamento do mercado frnanceiro e de suas

instituições, fiscalizando e regulamentando as atividades por meio da CMV.

O sistema de intermediação são os que apresentam as instituições capazes de emitir

moeda, instituições auxiliares e as definidas como instituições não financeiras.

No grupo das instituições auxiliares, encontram-se as bolsas de valores, as corretoras

de crédito, as sociedades distribuidoras e os agentes autônomos de investimento, que são

agentes de especial interesse neste trabalho, pois aproximam o investidor, com seus recursos a

serem investidos e a empresa com sua emissão de títulos.
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Subsistema de Intermediação

Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo - SBPE
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Figura 3 - Sistema de Intermediação
Fonte: ASSAF NETO (2003, p. 78).
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2.2. Investimento em Ações

A CVM, 2009, em seu Portal do Investidor chama a atenção para a importância em

analisar muito bem quais são as opções de investimento disponíveis no mercado, antes de
,

aplicar se dinheiro. E possível comprar ações, buscar clubes e fundos de investimento, plano
,

de previdência privada, ou partir para os chamados derivativos no mercado futuro. E neste

momento que começa a ser formado o perfil do investidor. A construção de um perfil de

investidor só se concretiza a partir do momento em que este faz uso de conjWlto de

informações, relevantes para tomada de decisões, onde a principal é conhecer as

características do investimento. A opção pelo investimento em ações, no mercado à vista, é

tomada a partir da própria dinâmica do mercado, onde o investidor consciente se identifica e

pode conseguir retornos acima daquele oferecido no mercado de renda fixa, além de ter a

liberdade de decidir o melhor momento de entrada ou saída do negócio.

2.2.1. Definição de ação

Ações são títulos nominativos negociáveis que representam, para quem as possui, uma

fração do capital social de uma empresa. (BM&FBOVESP A, 2009).

Para Fortuna, (2004, p.439) conceitua ações como:

títulos representativos do capital social de uma companhia que, no caso, é dita aberta
por ter seus títulos negociados em bolsa de valores e, portanto, sujeita a uma série de
exigências quanto ao fornecimento de informações junto ao público. Essas empresas
tem que se sujeitar a todas as regras de divulgações de informações a seus
acionistas.

Pinheiro, (2005, p.97) reitera que ações, podem ser consideradas como um certificado

ou título de propriedade, representativo das partes do capital social de uma sociedade
" .econOffilca.

Lagioia, (2007, p.56) defme ações como a menor fração do capital social da sociedade

anônima, ou companhia, denominação deste tipo de empresa na legislação brasileira.

Para que uma companhia tenha a opção do mercado de capitais como fonte de

fmanciamento é necessário que ela abra seu capital social a negociação no mercado.

Ao abrir seu capital, uma empresa encontra uma fonte de captação de recursos

financeiros permanentes. A plena abertura de capital acontece quando a empresa lança suas
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ações ao público, ou .seja, emite ações e as negocia nas bolsas de valores.

(BM&FBOVESP A).

A abertura do capital se dá através da oferta pública de parcela do capital social de

uma companhia, que passará a ter suas ações negociadas em mercado e distribuídas entre

outros acionistas além dos que representam o controle acionário.

No mercado primário se dá o lançamento inicial de ações no mercado.

No mercado secundário acontece a negociação de ativos, títulos e valores mobiliários

onde investidores compram e vendem, transferindo, entre si, os títulos anteriormente

adquiridos no mercado primário.

Apesar de todas as sociedades anônimas terem o seu capital dividido em ações,

somente as ações que forem emitidas por companhias de capital aberto, as quais possuem

registro na CVM, poderão ser negociadas publicamente. (portal do investidor)

A forma pela qual uma pessoa física qualquer pode se tomar acionista de uma

companhia aberta é comprando ações dessa companhia no mercado secundário através de

uma corretora ou banco credenciado pela CVM, pelo Banco Central e pela própria

(BM&FBOVESP A).

Citando Assaf Neto, 2003, de acordo com o tipo, as ações são classificadas como:

preferências (sigla PN) ou ordinárias (sigla ON).

Basicamente, ações preferenciais são aquelas dão prioridade aos seus possuidores

tanto no recebimento de dividendos quanto no reembolso do capital na hipótese de dissolução

da empresa. Este tipo de ação não dá direito a voto em assembléia. (BM&FBOVESP A).

Assaf Neto (2003, p.223), destaca que para o acionista preferencial, o lucro é mais

importante que o controle da companhia, priorizando a distribuição dos resultados.

Ações ordinárias são as que comandam a assembléia de acionistas de uma empresa,

dando direito a voto, tendo em cada ação a equivalência de um voto. (BM&FBOVESP A).

As ações devem ser: Nominativas (Até 1990 havia ações ao portador) ou Escriturais

(extrato de depósito).

Notícias, informações, fatos relevantes, balanços, bem como pura especulação fazem

variar o preço das ações.

Ao se tornar um acionista, o investidor passa a ter wna série de direitos pertinentes às

ações possuídas. Obedecida a legislação e observando o contido no Estatuto Social da

Companhia, os administradores propõem e os acionistas, em assembléia geral, deliberam a

distribuição de direitos aos acionistas.
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2.2.2. Formas de remuneração do acionista

Segundo a BM&FBOVESP A, as empresas propiciam benefícios a seus acionistas, sob

a forma de proventos (dividendos, bonificações) ou de direito de preferência na aquisição de

ações (subscrição).

2.2.2.1. Dividendos

Para Assaf Neto (2003, p. 226), os dividendos representam distribuição de lucros

auferidos pela empresa aos seus acionistas, sendo normalmente pago em dinheiro.

O dividendo é a parcela do lucro distribuída em dinheiro aos acionistas, sendo

deliberado em Assembléia Geral Ordinária, anualmente realizada para aprovação das contas

do exercício social anterior.

Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício, a

parcela dos lucros estabelecida no estatuto, ou, se este for omisso, metade do lucro líquido do

exercício ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei 6404/76. A maioria das companhias

abertas brasileiras estabelece em seus estatutos sociais o dividendo obrigatório de 25% do

lucro líquido obtido. Cabe destacar a possibilidade de que o estatuto social também defina

dividendos prioritários mínimos ou fixos sobre o capital social ou o patrimônio líquido da

companhia.

2.2.2.2. Bonificações

Ao longo das atividades, a Companhia poderá destinar parte dos lucros sociais para a

constituição de uma conta de "Reservas" (termo contábil). Caso a companhia queira, em

exercício social posterior, distribuir aos acionistas o valor acumulado na conta de Reservas,

poderá fazê-lo na forma de Bonificação, podendo efetuar o pagamento em espécie ou com a

distribuição de novas ações.
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2.2.2.3. Subscrições de novas ações

A subscrição é o direito de todos os acionistas em adquirir novas ações amitidas pela

companhia. (ASSAF NETO, 2003, p. 232)

Citando Lagioia (2007, p.66), este é o direito de preferência do acionista de subscrever

novas ações de uma companhia, quando do aumento de capital mediante subscrição, na

proporção das ações que possuir.

Os direitos de subscrição conferem aos seus detentores a possibilidade de exercer o

direito de compra de novas ações e podem ser negociados no mercado, isoladamente das

ações. Esses direitos deixam de ter valor para negociação assim que se encerra o prazo para a

subscrição de novas ações, emitidas pela companhia aberta. (Bovespa)

2.2.2.4. Juros sobre o Capital

Citando AssafNeto (2003, p. 229), é o valor pago pela empresa, aos acionistas, com

base em suas reservas patrimoniais de lucros por resultados de exercícios anteriores que ficam

retidos na empresa, e não com base nos resultados do período, conforme os dividendos.
,
E a remuneração paga em dinheiro pela empresa aos seus sócios (os acionistas). Para a

empresa, a principal vantagem da distribuição de juros sobre o capital, em vez de dividendos,

é que o valor pago aos acionistas é contabilizado como custo e, portanto, reduz o montante do

imposto de renda pago pela companhia. (BM&FBOVESP A).

A CVM, em seu portal do investidor, retrata outros eventos que geralmente ocorrem

no mercado de ações, que merecem atenção, são eles:

2.2.2.5. Desdobramento (Split)

Consiste em dividir as ações existentes, sem alterar o valor do investimento, também

conhecido como Split. Esta operação é realizada quando a administração da companhia

acredita que deve aumentar a quantidade de papéis em circulação no mercado para facilitar

sua negociação. Com a divisão da ação, o valor dela no mercado também será dividido

proporcionalmente.
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Exemplo: se um acionista detém 100 ações ao preço de R$ 8,00 cada ação, terá um

investimento total de R$ 800,00. Se a companhia resolve dividir cada ação em duas, o

investidor passará a ter 200 ações ao preço de R$ 4,00, valendo sua aplicação os mesmos R$

800,00.

Para Lagioia (2007, p. 67), é a distribuição de novas ações aos acionistas, pela diluição

do capital em maior número de ações, com o objetivo de dar liquidez aos títulos no mercado.

2.2.2.6. Grupamento (Inplit)

,
E a operação contrária ao Desdobramento, consistindo em reunir várias ações em uma,

conhecida como Inpli!. O grupamento ocorre quando uma companhia decide elevar o preço da

ação para facilitar sua negociação em bolsa, pois entende que o preço baixo está dificultando

as operações. Da mesma forma que o desdobramento, a operação não altera o valor do

investimento. (BM&FBOVESP A).

Exemplo: Se um acionista detém 100 ações ao preço de R$ 2,00 cada ação, terá um

investimento total de R$ 200,00. Se a companhia resolve grupar duas ações em uma, o

investidor passará a ter 50 ações ao preço de R$ 4,00 cada e seu investimento valerá os

mesmos R$ 200,00.

2.2.3. Custos operacionais

Os custos operacionais para negociação de ações na bolsa de valores são os de

corretagem e emolumentos.

Citando Cavalcante (2009, p.318), corretagens é a taxa de remuneração da sociedade

corretora ao efetuar uma compra ou venda de ações. Este valor pode variar entre as diferentes

corretoras.

Emolumentos correspondem à tarifa cobrada pela BM&FBOVESP A de acordo com o

tipo de investimento. A taxa de negociação, liquidação, registro e custódia segmento

BM&FBOVESP A para renda variável, no mercado à vista, é de 0,0345%, sobre o valor

investido. (BM&FBOVESP A).



20

2.2.4. Ordens de compra e venda

As ordens de compre e venda de ações podem ser efetuadas através de ligações

telefônicas do investidor para a corretora ou via internet, usando o site de sua corretora (Home

Broker). Nesse caso, o investidor estará enviando sua ordem diretamente ao sistema da Bolsa.

Por meio do site da corretora o investidor utiliza uma plataforma de negociações, onde

são disponibilizados vários recursos de análise, como: gráficos, indicadores etc.

De acordo com a BM&FBOVESP A e confirmada pelos relatos de Lagioia (2007 ~

p.123), os principais tipos de ordem de compra e venda de ações são:

Ordem a Mercado - o investidor especifica somente a quantidade e as características dos

valores mobiliários ou direitos que deseja comprar ou vender. A Corretora deverá executar a

ordem a partir do momento que recebê-la.

Ordem Administrada - o investidor especifica somente a quantidade e as características dos

valores mobiliários ou direitos que deseja comprar ou vender. A execução da ordem ficará a

critério da Corretora.

Ordem Discricionária - pessoa física ou jurídica que administra carteira de títulos e valores

mobiliários ou um representante de mais de um cliente estabelecem as condições de execução

da ordem. Após executada, o ordenante irá indicar:

• O nome do investidor (ou investidores);

• A quantidade de títulos e/ou valores mobiliários a ser atribuída a cada um deles;

• O preço.

Ordem Limitada - a operação será executada por um preço igualou melhor que o indicado

pelo investidor.

Ordem Casada - o investidor define a ordem de venda de um valor mobiliário ou direito de

compra de outro, escolhendo qual operação deseja ver executada em primeiro lugar. Os

negócios somente serão efetivados se executadas as duas ordens.
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Ordem de Financiamento - o investidor determina uma ordem de compra ou venda de um

valor mobiliário ou direito em determinado mercado e, simultaneamente, a venda ou compra

do mesmo valor mobiliário ou direito no mesmo ou em outro mercado, com prazo de

vencimento distinto.

Ordem On-Stop - o investidor detennina o preço mínimo pelo qual a ordem deve ser

executada.

• ordem on-stop de compra - será executada quando, em uma alta de preços, ocorrer um

negócio a preço igual ou maior que o preço determinado;

• ordem on-stop de venda - será executada quando, em uma baixa de preços, ocorrer um

negócio a um preço igualou menor que o preço determinado.

2.3. Técnicas de Análise

Citando a BM&FBOVESP A, no que se refere ao investimento em ações, muitas

vezes, esta decisão é tomada de forma intuitiva. O sucesso ou fracasso dependerá do nível de

informações e da capacidade de análise do investidor ao definir que ações comprar ou vender.

Segunda a BM&FBOVESPA, o mercado de ações é movido à informação. Todos os

agentes demandam informações sobre as companhias, os agregados setoriais e

macroeconômicos, os negócios realizados e em andamento e os respectivos investidores.

Cavalcante et aI (2009, p. 264), revelam que: " ... é justamente essa infinidade de

informações que pode confundir a avaliação que cada investidor deve fazer das diferentes

alternativas de investimento".

A BM&FBOVESP A é uma das maiores divulgadoras de informações sobre o mercado

brasileiro de capitais. Ela produz e distribui uma série de guias, manuais e folhetos específicos

sobre o mercado, sendo que alguns deles também estão disponíveis em inglês e espanhol.

Essas publicações são destinadas aos investidores nacionais e estrangeiros que buscam maior

familiaridade com o investimento em bolsa. Abrangem o funcionamento e a regulamentação

dos mercados a vista, de opções e a termo, além de produtos e serviços. Ainda segundo a

BM&FBOVESPA, 2009, em seu site, ela permite, ao investidor, acompanhar o

comportamento de operações e índices da BOVESP A.
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Assaf Neto (2003, p.263), explica que: "Os modelos de avaliação procuram, em

essência, projetar o comportamento futuro dos ativos financeiros, formulando previsões com

relação às variações de seus preços no mercado".

Quando há necessidade de tomada de decisão a qualidade das informações é, muitas
,

das vezes, mais relevante que a quantidade destas. E justamente neste ponto que a seleção dos

fatores mais relevantes, na visão do autor, possibilita uma avaliação mais coerente,

consequentemente, uma tomada de decisão mais segura.

A síntese deste trabalho encontra-se na frase de Cavalcante (2009, p.263): "O objetivo

fmal da análise de investimento é descobrir que ações comprar ou vender".

Citando Assaf Neto (2003), basicamente, são adotados dois critérios de análise para

investimento em ações: análise fundamentalista e análise técnica.

2.3.1. Análise Fundamentalista

De acordo com AssafNeto (2003, p. 264):

A técnica fundamentalista considera a análise das variáveis internas e
externas à empresa, as quais exerceram influências sobre seu
desempenho e, em conseqüência, sobre o valor intrínseco de suas
ações. Os principais subsídios desse critério de análise são os
demonstrativos financeiros da empresa e os diversos dados e
informações referentes ao setor econômico de atividade, ao mercado

• ,- ,. A •aCIonano e a cODJunturaeconOID1ca.
,
E a metodologia de análise que busca determinar o preço justo de uma ação. Realiza a

avaliação de dados macroeconômicos em conformidade com as informações operacionais e as

demonstrações financeiras de uma companhia. (CAVALCANTE, 2009, p.264).

Segundo Cavalcante (2009, p.264), o preço justo da ação é calculado a partir da

expectativa dos resultados futuros da companhia. Ele é avaliado, principalmente, através do

exame das seguintes informações:

• Patrimônio líquido contábil da companhia.

• Patrimônio líquido calculado a valor do mercado.

• Comparação por múltiplos.

• Cotação em mercado, ou valor de negociação da ação.

• Outro critério aceito pela CVM.
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Os principais demonstrativos financeiros de uma empresa são: Balanço Patrimonial,

Demonstrativo de Resultados e Demonstrativo de Origens e Recursos. (InfoMoney, 2009).

2.3.1.1. Indicadores Financeiros

Segundo Pinheiro, 2005, os indicadores fmancerros apóiam a análise fundamentalista,

no que se refere a gestão da empresa e, contribuem para projetar a capacidade da empresa em

saldar seus compromissos tendo como um importante indicador a Margem Líquida, que

determina a porcentagem de cada real de vendas que restou após a dedução de todas as
,

despesas, inclusive o imposto de renda. E definida como lucro líquido dividido pela receita

líquida de vendas. Outro indicador é o de Liquidez, que mede a capacidade da empresa de

satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data de vencimento, ou seja, refere-se à solvência

da situação financeira global da empresa. Os principais indicadores de liquidez são: capital

circulante, índice de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral.

O cálculo da liquidez das empresas selecionadas se deu por meio da liquidez corrente,

que indica o quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relação ao quanto tem a pagar
,

no mesmo período. E definido como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Em

spera-se que esse indicador esteja acima de 1, pois caso contrário, a empresa pode ter

dificuldades para pagar suas obrigações de curto prazo. Citando Pinheiro (2005, p. 240), em

alguns casos, a liquidez corrente pode não retratar a situação real da empresa em função de

alguns ativos de classificação de alta liquidez não apresentarem esta característica para todos

os tipos de atividade, comprometendo, desta forma, sua conversão em ativos monetários.

2.3.1.2. Indicadores Fundamentalistas

Segundo Assaf Neto, 2003, os indicadores de análise objetivam avaliar o reflexo do

desempenho da empresa sobre o valor de mercado das ações. Desta forma, são inúmeros os

indicadores desenvolvidos para este propósito, sendo escolhidos para análise das empresas

selecionadas, aqueles que apresentam grande facilidade de obtenção dos dados e clareza de

definição, para ° favorecimento na tomada de decisão, que são:
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,
• Valor de Mercado: E calculado multiplicando-se a quantidade total de ações pelo último

preço, ou seja, equivale a quanto a empresa vale na ótica do mercado. Vale lembrar que o

valor de mercado não equivale ao preço de compra de 100% das ações. Isso porque o

preço usado no cálculo reflete o último negócio concluído, que pode ser bem diferente das

expectativas de preço dos demais acionistas da empresa. No caso de uma empresa com

várias classes de ações (ON, PN, etc.), o valor de mercado da companhia é obtido pela

soma do valor de mercado de cada classe de ações.

• PreçoNalor Patrimonial por Ação (PNPA): indica quanto o mercado paga para cada real

que os acionistas investiram na empresa. Por exemplo, se o PNPA da companhia é 1,5,

isso significa que o mercado está disposto a pagar R$ 1,5 por cada R$ 1 que os acionistas

investiram na empresa. O mesmo raciocínio vale para PNPA inferiores a 1, nesse caso o

mercado aplica um desconto no capital investido pelos acionistas.

• PreçolLucro Líquido por ação (PILPA): expressa o valor de mercado da empresa em

termos de seu lucro líquido. Assim como o PNPA, quanto maior o indicador, mais cara a

ação está em relação a sua geração de lucro, e vice-versa no caso de um indicador menor.

Novamente, é recomendável fazer uma análise comparativa do P/LPA da empresa com o

de outras companhias do mesmo setor. Para Lagioia (2007, p.141) este indicador revela

em quanto tempo (em anos) o investidor obteria o retomo do capital aplicado na aquisição

de ações se fosse mantido o lucro por ação verificado no último exercício~

• Dividend Yield (ou retomo de dividendos): é calculado como a divisão entre o dividendo

pago por ação em um determinado período, geralmente 12 meses, e a última cotação da

ação. Empresas que possuem um dividend yield alto tendem a ser as escolhidas por

investidores que preferem retomo garantido a ganhos de capital.

Para Assaf Neto, 2003, um outro indicador de análise de ações é o índice LPA, que

denota, em verdade, a parcela do lucro líquido pertencente a cada ação, sendo que sua

distribuição aos acionistas é definida pela política de dividendos adotada pela empresa. Ele é

mensurado através do lucro líquido pelo número de ações emitidas.
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2.3.2. Análise Técnica

Segundo Assaf Neto (2003), a análise técnica, também conhecida por análise gráfica,

dedica-se a estabelecer projeções sobre o comportamento das ações a partir de padrões

observados no desempenho passado do mercado ..A hipótese implícita na análise técnica é que

as variações nos preços das ações guardam uma relação entre si, descrevendo uma tendência

de mercado. (ASSAF NETO, 2003).

Para a Escola Técnica, a resposta está nos gráficos de preços e volume. Os gráficos

traduzem o comportamento do mercado e avaliam a participação de massas de investidores

que influenciam a formação dos preços. Portanto, uma característica básica da análise técnica

é a defesa da análise comportamental. (CAVALCANTE, 2009, p.282).

O conceito defendido por Pinheiro, 2005, para a análise técnica é o de que esta baseia-

se no estudo dos movimentos passados dos preços e dos volumes de negociações de ativos

financeiros, com o objetivo de fazer previsões sobre comportamento futuro dos preços.

Citando Cavalcante (2009), a escola de análise técnica baseia-se nos preceitos de

Charles H. Dow que, no início do século passado, publicou uma série de artigos no The Wall

Street Journal, tendo observado o comportamento das massas, atraídas pelo mercado de

investimento e construiu um prognóstico de tendência de preços com base em formações

gráficas de preços e volumes passados. Dow dizia que "o que aconteceu ontem pode

determinar o que acontecerá hoje, e a configuração gráfica dos preços tende a se relacionar

com a direção que eles tomarão no futuro".

A Teoria de Dow Jones, segundo o analista Luiz Freire, é o ponto de partida dos

estudos relacionados ao mercado acionário. Tem como objetivo, determinar as tendências

primárias, mais significativas, do mercado. Reitera ainda, que o mercado tem três

movimentos~ que são:

• Primário, que apresenta tendência de longo prazo;

• Secundário, com duração de semanas a meses;

• Terciário, com duração de dias e até horas.

2.3.2.1. Princípios

Segundo Pinheiro, 2005, a análise técnica baseia-se na tese de que os preços das

negociações futuras são fortemente dependentes dos preços das negociações anteriores, ou
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seja, sua informação de entrada é o comportamento histórico dos preços, definidos pelos

fatores internos da relação oferta e procura, estabelecendo o patamar de compra e venda dos

ativos, onde os principais instrumentos de avaliação deste critério de análise são os

'gráficos". Desta forma, a análise técnica é o estudo de como os preços se movimentam e não

o porquê se movimentam, apoiada em três princípios, sendo assim, a interpretação de Pinheiro

et ai, 2005:

Os preços refletem tudo

• Os preços são reflexos da disputa entre compradores e vendedores.

• O preço é reflexo da psicologia de massa. Os sentimentos de confiança, o excesso

de otimismo e a ambição e por outro lado o pânico, medo e o pessimismo são o

combustível que irá mover o mercado para cima ou para baixo.

• Como o preço reflete todas as informações, o único instrumento utilizado pela

análise técnica é o gráfico ..

Citando Lagioia (2007, p.147) o preço de uma ação é, inicialmente, determinado pela

relação oferta e procura, sendo esta relação defmida pelos fatos econômicos, políticos,

psicológicos e mesmo fundamentalistas.

Os preços movem-se dentro de uma tendência

• O mercado não é aleatório. O mercado trabalha dentro de tendências.

• Se as pessoas que compõem a massa, na média, forem mais compradoras, o preço

irá subir, do contrário irá cair.

• Nunca compre numa tendência de baixa ou venda numa tendência de alta.

Ainda citando Lagioia (2007, p.147), a busca pela compra de uma ação eleva seu

preço, caracterizando uma tendência de alta. Este aumento de preço encontra um preço em

que a ação é considerada cara, perdendo o interesse, passando a reduzir seu valor, que com a

queda volta a se tornar atraente.

Os padrões do mercado se repetem
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• Vale a pena estudar o passado, pois existem padrões comportamento que se

repetem no futuro.

• Uma das premissas da análise técnica consiste na identificação da tendência.

• Topos e vales sucessivos ascendentes definem uma tendência de alta.

• Topos e vales sucessivos descendentes definem uma tendência de baixa ..

• Topos e vales nivelados indicam um mercado sem tendência ou em acumulação.

Por último, Lagioia (2007, p.147), comenta que pela análise técnica, diferentes

comportamentos do mercado irão se repetir no futuro pelo mesmo motivo que os

comportamentos dos analistas se repetirão.

2.3.2.2. Tipos de gráficos mais utilizados

Existe um imenso e variado número de gráficos que reportam o investidor às mais

variadas linhas de análise das ações de uma empresa ou setor específico. Segundo Weiland

(2009), analista de mercado do portal Monitor Investimentos, os gráficos mais utilizados são

apresentados a seguir.

O gráfico de linha é o mais simples de todos, podendo ser construído através do

registro da evolução de uma ação no período analisado e união dos pontos de forma que no

eixo vertical seja situado o preço e no eixo horizontal o tempo, baseado em formas distintas

de cotação, conforme necessidade, ou seja: preço de abertura, fechamento, máxima, mínima

ou média de cada período.

aOV:VALE5 (VALE PnA (BRL»
Abertura: 40.48 Max: 41.5 Min: 3Q.9 Ult 40.3

10,40,3519

44

42

Jun 23 Jul1 Jul7 Jul14

Gráfico 3 - Exemplo de gráfico de linha
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Fonte: Carla Weiland, (2009).

o gráfico de barras é o mais usado pelos analistas técnicos, pois é fácil de ser construído e

visualizado. Os gráficos são construídos utilizando curto espaço de tempo. Segundo Pinheiro,

2005, nele a cotação está representada por uma linha de tempo vertical e os preços máximos e

mínimos são representados por traço, sendo o traço a esquerda indicando o preço de abertura

e o traço a direita, o preço de fechamento.

BOV:VALE5 (VALE PnA (BRL»
Abertura: 40.q8 Max: 41.5 Min: 39.9 Ult 40.3 (-1-)

i-j- -r-f--1i-
42

i-
Jun23 Jul1 Jul7 Jul14

46

50

Gráfico 4 - E emplo de gráfico de barras
Fonte: Carla Weiland, (2009).

CandleSticks ou Velas - apresentam a mesma informação que os gráficos de barras,
porém de forma mais visível. Cada "vela" tem um corpo que mostra os valores de abertura e
de fechamento - relação entre compradores e vendedores, em cada período. Pinheiro, 2005,
acrescenta que as linhas que saem do corpo da vela são chamadas de sombra e representam os
valores máximo e mínimo que a ação alcançou durante o período de cotação.



29

90V:VALE5 (VALE PnA (9RL»
Abertura: 40.48 . ax: 41.5 Mio: 39.9 Ult 40.3

50Jul 4, 39,6967

44

42

Jun23 Jul1 Jul7 Jul14

Gráfico· 5 - Exemplo de gráfico Cand eStie
Fonte: Carla Weiland; (2009).

2.3.2.3. Instrumento·s de análise

Os instrumentos usados pelos analistas técnicos dividem-se normalmente em dois:

• indicadores ( Os indicadores são instrumentos como linhas de média (médias

móveis), que assumem valores por cima ou por baixo da linha do preço para
significar algo)

• osciladores (Os osciladores formam linhas que oscilam dentro de determinados

limites de valor, como zero e 1 ou zero e 100). (Conexão dinheiro).

2.3.2.4. Suporte e Resistência

São dois conceitos muito utilizados na análise técnica.

• Suporte: nível de cotações onde existem muitos investidores que estão dispostos a

comprar a ação pelo preço cotado naquele momento, evitando que os preços caiam

ainda mais. Analisando o gráfico abaixo podemos observar um nível de suporte em

tomo de 230 entre abril e agosto (ver no gráfico 6, linha preta, entre 04 e 09).
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• Resistência é o contrário, ou seja, um nível de cotações onde existem muitos

vendedores dispostos a vender ao este preço cotado naquele momento, evitando

que os preços subam mais. No mesmo período de abril a agosto, podemos observar

um nível de resistência em torno de 275 (ver gráfico 6, linha laranja).

As linhas laranja a preta foram dispostas de forma a facilitar a visualização. Ao

associar-se a uma corretora para efetuar negociação, compra e venda de ações, o investidor

passa a disponibilizar de uma plataforma de negociação, cedida pela corretora, onde os

diversos tipos de gráficos passam a ser utilizados.

2.3.2.5. Gráficos

.•.. o O'" o 1-
Gráfico 6 - Cotação

Fonte: Infomoney, (2009).

Segundo Pinheiro, (2009); ° gráfico de volume no mercado de ações, pode representar
o volume negociado, em dinheiro; a quantidade de lotes negociados e o número de negócios,
onde o eixo horizontal representa o dia, para gráfico mensal e o eixo vertical o volume.

01 03 - . 05 o 08 10 12

Gráfico 7 - Volume
Fonte: Infomoney, (2009).
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Gráfico 8 - Cotação e Volume
Fonte: Luiz Freire, (2009).

Segundo Luiz Freire, (2009), uma vez que o aumento de volume significa a entrada de

novos investidores, reforçando a força compradora. De maneira semelhante, se o mercado

constrói um novo fundo e o volume atinge um patamar mais alto, provavelmente, o fundo

criado será atingido novamente e até superado.

Convergência - Divergência da Média Móvel (MACD): indica a diferença entre as

expectativas de curto e de longo prazo e é calculado utilizando médias das cotações. Citando

Pinheiro, (2005), o objetivo é a correção da instabilidade dos preços, o que leva ao

acompanhamento da linha da média (linha azul), pela linha de cotação (linha vermelha). A

regra básica do MACD é vender se o MACD (linha vermelha no gráfico) cai abaixo da média

de 9 dias (linha azul no gráfico) e comprar, quando o MACD passa acima da mesma linha.

01 03 05 .• o 08

Gráfico 9 MACD

10 1

Fonte: Infomoney, (2009)
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stocástico (STK): também se utiliza de médias históricas. De acordo com o STK, poderá ser

um bom ponto de compra de uma ação, quando o STK estiver aumentando em relação ao dia

anterior, principalmente se seu valor for menor do que 20. Da mesma forma, poderá ser um

om ponto de venda, quando o STK estiver diminuindo em relação ao dia anterior,

principalmente se seu valor for maior do que 80. A linha vermelha do gráfico representa uma

média de curto prazo, enquanto a linha azul representa uma média de longo prazo.

Gráfico 10 - Estocástico
Fonte: Infomoney, (2009)

,
Indice de Força Relativa (IFR): de acordo com o IFR, poderá ser um bom ponto de compra

de uma ação, quando o IFR estiver aumentando em relação ao dia anterior, principalmente se

seu valor for menor do que 30. Da mesma forma, poderá ser um bom ponto de venda de uma

ação, quando o IFR estiver diminuindo em relação ao dia anterior, principalmente se seu valor

for maior do que 70.

Gráfico 11 - IFR
Fonte: Infomoney, (2009)
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Gráfico 12 - Cotação e IFR
Fonte: Luiz Freire, (2009)

A interpretação feita é que acima de 70 o ativo está em uma condição de compra

excessiva, ou seja, os preços estão altos, levando a pressão compradora a tomar-se fraca e

abrindo espaço par uma correção. De maneira semelhante, abaixo de 30 aconteceram muitas

vendas e o ativo está barato, sugerindo oportunidades de compra que podem dar origem a um

movimento altista. Alguns autores acreditam que em uma tendência grande de alta o valor de

80 é mais adequado para sinalizar a condição de compra excessiva, enquanto que em um

mercado de baixa o limite inferior pode ser ajustado para 20. Disponível em:

http://www.luizfreire.com/bovespa/analise_tecnica/indicadores_br.php.

2.3.2.6. Características da análise técnica:

• Auxilia na tomada de decisão
,

• E adaptável a qualquer mercado

• Facilidade de aplicação e rapidez nos resultados

• Mostra os momentos de entrada e saída

• O único instrumento é o gráfico

http://www.luizfreire.com/bovespa/analise_tecnica/indicadores_br.php.
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• Verificação imediata das conclusões

2.3.3. Considerações das técnicas

Vantagens e Desvantagens da Avaliação por Múltiplos:

Vantagens: Simplicidade e Rapidez na precificação e a necessidade de poucas

informações.

Desvantagens: Diferença nos fundamentos das empresas comparáveis, qualidade das

informações (empresas não auditadas e que não publicam suas Demonstrações financeiras),

especificidades de cada tr~sação (empresa, linha de negócio, carteira de clientes, ativos

imobilizados, etc.), efeito manada (todo o setor pode estar super ou sub-avaliado).

Assim como são diversos os indicadores desenvolvidos para a aplicação da análise

fundamentalista das empresas, também são diversos e sofisticados os fatores, que

transformados em gráficos com médias e linhas de tendência, mais são usados para

determinar se um título é bom para comprar ou vender. Com isso análise fundamentaI é mais

de caráter contabilístico e de gestão, indicada para investimentos de longo prazo, enquanto a

análise técnica é o estudo do movimento de mercado, principalmente através do uso de

gráficos, com o propósito de prever a tendência futura dos preços sendo, normalmente,

utilizada para curto prazo.
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Considerando-se o critério de classificação de pesquisa, quanto aos fins e quanto aos

meios, temos: Quanto aos fms, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois expõe características

da variação de desempenho de determinados grupos de ações; pesquisa aplicada, pois

motivada pela necessidade de resolver um problema que afeta o investidor na tomada de

decisão e, ainda apresenta, como proposta, um mecanismo para tomada de investimento em

ações. (VERGARA, 2009, p. 42). Quanto aos meios, trata-se de uma investigação

documental, pois se utiliza de documentos conservados em órgãos públicos e privados, como

balanço patrimonial; pesquisa bibliográfica, pois ocorre um estudo sistematizado

desenvolvido com base em informes e publicações disponíveis em jornais e revistas

especializadas, informe público das empresas e grupos de estudo do mercado de ações;

investigação ex post facto, pois faz uso de informações históricas relevantes a

análise.(VERGARA, 2009, p. 43)

Segundo LAROSA e AYRES (2005, p.35),

a Pesquisa Descritiva "permitem ao pesquisador observar e registrar fatos
cotidianos, perfis de grupos, opiniões, dogmas etc. Após a analise dos registros
obtidos é possível ao pesquisador efetuar a correlação dos fatos observados, defmir
o que aconteceu, como, quando e onde ocorreu.

Os dados utilizados na pesquisa foram extraídos em sua maior parte do próprio site das

empresas, através do link Investidores, também foram utilizadas as informações disponíveis

em jornais, revistas e sites de instituições especializadas, além das informações disponíveis no

site da BM&FBOVESP A.

O setor de estudo foi escolhido a partir da observação da volatilidade verificada

inicialmente nas ações empresa Votorantim Celulose e Papel S.A. e da sua importância no

cenário nacional e, em seguida, as demais empresas pesquisadas foram incluídas por estarem

enquadradas no mesmo nível de govemança corporativa que a Votorantim, nível 1, além de

terem cotação na BM&FBOVESP A no período de análise, últimos dois anos, condição que

permitiria uma análise dentro da ótica pré defmida, excluindo este importante fator de

influência detectado por outros estudos. As empresas estudadas foram: Aracruz Celulose

S.A., Suzano Papel e Celulose S.A., Klabin S.A. e Votorantim Celulose e Papel S.A ..

Foram utilizados balanços patrimoniais e demonstrativos financeiros das empresas,

sendo utilizados os dados na análise através dos indicadores financeiros.
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,
Foram demonstrados os gráficos de Volume, de Cotação, MACD, Estocástico e lndice

de força Relativa (IFR), em condições de tornar clara a análise grafista, disponíveis no site da

lnfomoney.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados foi dividida em fundamentalista e técnica.

Na análise fundamentalista, foram utilizados os dados do balanço patrimonial das

empresas, assim distribuídas: Suzano (Anexo A), Votorantim (Anexo C), Aracruz ( Anexo E)

e Klabin (Anexo G). Também foram utilizados os demonstrativos de resultado das empresas

Suzano (Anexo B), Votorantim (Anexo D), Aracruz ( Anexo F) e Klabin (Anexo H).

Extraídos dos diferentes dados fmanceiros das empresas, os quadros de 1 a 8, trazem

indicadores de análise que permitem verificar, segundo a ótica fundamentalista o desempenho

das empresas conforme os comentários ao final desta seção.

Concluindo a análise fundamentalista foram elaboradas as tabelas: Tabela l(Va or de

mercado ), Tabela 2 (Indicadores Financeiros), onde indicadores foram calculados e

relacionados para conclusões.

Na parte da análise técnica, foram utilizados os gráficos que relacionam a cotação da

ação das empresas versus °volume financeiro, que da mesma forma que a técnica de análise,

anterior, permite direcionar a análise para conclusões defendidas por essa técnica. Os gráficos

apresentados correspondem as seguintes empresas: Aracruz Celulose (Gráfico 13), Klabin

S.A. (Gráfico 14), Suzano Papel e Celulose (Gráfico 15), Votorantim (Gráfico 16).

4.1 Dados Fundamentalistas

Quadro 1 - Consulta sobre a Suzano Papel e Celulose S.A.

Nome de Pregão: SUZANO PAPEL

Códigos de Negociação: SUZB5

CNPl: 016.404.287/0001-55

BM&F80VESPA

Atividade Principal:

Classificação Setorial:

Site:

Fab.com.celulose E Outros Prod. de Essencias Florestais

Materiais Básicos / Madeira e Papel/Papel e Celulose

W\vw.suzano.com.br

Fonte: BM&FBOVESPA, 2009
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Quadro 2 - Dados Fundamentalistas Suzano Papel

Papel SUZB5 Cotação 15,99

Tipo PNA Data últ cot 06/11/2009

Empresa Suzano Papel PNA Min 52 sem 9,24

Setor Madeira e Papel Max 52 sem 18,66

Subsetor Pape] e Celulose VoI $ méd (2m) 17.736.200

Valor de mercado
,

5.028.570.000 Ult balanço processado 30/09/2009

Valor da firma 9.047.570.000 Nro. Ações 314.482.000

Indicadores fundamentalistas

PIL 18,69 LPA 0,86

PNP 1,12 VPA 14,24

PIEBIT 7,35 Marg. Bruta 26,6%

PSR 1,25 Marg. EBIT 17,0%

P/Ativos 0,40 Marg. Liquida 6,7%

P/Capo Giro 2,56 EBIT I Ativo 5,4%

P/Ativ Cire Liq -1 24 ROIC 6,9%,

Div. Yield 0,0% ROE 6,00/0

EV /EBIT 13,22 Liquidez Corr 1,93

Giro Ativos 0,32 Div Brl Patrim 1,44

Cres. Rec (5a) 9,0%

Dados Balanço Patrimonial

Ativo 12.603.200.000 Dív. Bruta 6.465.550.000

Disponibilidades 2.446.550.000 Dív. Líquida 4.019.000.000

Ativo Circulante 4.085.730.000 Patrim. Líq 4.478.370.000

Dados demonstrativos de resultados
,
Ultimos 12 meses

,
Ultimos 3 meses

Receita Líquida 4.033.150.000 Receita Líquida 890.712.000

EBIT 684.529.000 EBIT 91.840.000

Lucro Líquido 269.104.000 Lucro Líquido 212.513.000

Fonte: Fundamnetus, 2009
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BM&F80VESPAQuadro 3 - Consulta sobre a Aracruz Celulose S.A.

Nome de Pregão:

Códigos de Negociação:

CNPJ:

ARA CRUZ

ARCZ6

042.157.511/0001-61

Atividade Principal:

Classificação Setorial:

Site:

Produção de Celulose de Fibra Branqueada de Eucalipto

Materiais Básicos I Madeira e Papel I Papel e Celulose

www.aracruz.com.br

Fonte: BM&&BOVESPA, 2009

Quadro 4 - Dados Fundamentalistas Aracruz Celulose

Papel

Tipo

ARCZ6

PNBNI

Cotação

Data últ cot

3,53

10/11/2009

1,28

4,07

Empresa ARA CRUZ CELULOSE SA PNB Nl Min 52 sem

Setor Madeira e Papel Max 52 sem

Subsetor Papel e Celulose

Valor de mercado 3.644.920.000

Vol $ méd (2m) 42.564.100

Últ balanço processado 30/06/2009

Valor da frrma 11.616.800.000 Nro. Ações 1.032.550.000

Indicadores fundamentalistas

PIL -o 90 LPA -3 91, ,

PNP 2,32 VPA 1,52

PIEBIT 7,03 Marg. Bruta 23,2%

PSR 1,0 1 Marg. EBIT 14,4% t

P/Ativos 0,34 Marg. Líquida -111,6%

P/Capo Giro 4 11 EBIT / Ativo 4,9%,

P/Ativ Circ Liq -O 53 ROIC 5,1%,

Div. Yield 0,0% ROE -256,1%

EV IEBIT 22,42 Liquidez Corr 1,71

Giro Ativos 0,34 Div Brl Patrim 5,18

Cres. Rec (5a) 1,8%

Dados Balanço Patrimonial

Ativo 10.643.800.000 Dív. Bruta 8.159.520.000

Disponibilidades 187.638.000 Dív. Líquida 7.971.890.000

Ativo Circulante 2.143.240.000 Patrim. Líq 1.574.450.000

Dados demonstrativos de resultados

http://www.aracruz.com.br
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,
Ultimos 12 meses

,
Ultimos 3 meses

Receita Líquida 3.603.080.000 Receita Líquida 811.697.000

EBIT 518.244.000 EBIT 38.265.000

Lucro Líquido -4.032.480.000 Lucro Líquido 608.272.000

Fonte: Fundamentus, 2009

Nome de Pregão:

Códigos de Negociação:

CNP1:

BM&F80VESPAQuadro 5 - Consulta sobre a Klabin S/A

KLABIN S/A

KLBN4
089.637.490/0001-45

Atividade Principal:

Classificação Setorial:

Site:

Indústria de Papel, Celulose, Embalagem, Florestamento E Reflorestamento

Materiais Básicos 1Madeira e Papel 1Papel e Celulose

\vww.klabin.com.br

Fonte: BM&FBOVESPA, 2009

Quadro 6 - Dados Fundamentalistas Klabin

Papel KLBN4 Cotação 4,38

Tipo PNNl Data últ cot 06/11/2009

Empresa KLABINPNNl Min52 sem 2,53

Setor Madeira e Papel Max 52 sem 4,84

Subsetor Pape) e Celulose VoI $ méd (2m) 9.517.470
,

Valor de mercado 4.019.450.000 Ult balanço processado 30/09/2009

Valor da firma 6.823.660.000 Nro. Ações 917.683.000

Indicadores fundamentalistas

PIL 23,58 LPA 0,19

PNP 1,50 VPA 2,91

PIEBIT 14,33 Marg. Bruta 26,2%

PSR 1,36 Marg. EBIT 9,5%

P/Ativos 051 Marg. Líquida 5,9%,

P/Cap. Giro 1,92 EBIT 1Ativo 3,6%

P/Ativ Circ Liq -205 ROIC 4,8%,

Div. Yield 2,1% ROE 6,4%

EV IEBIT 24,33 Liquidez Corr 2,85

Giro Ativos 0,38 Div Brl Patrim 1,75
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Cres. Rec (5a) 2,5%

Dados Balanço Patrimonial

Ativo 7.892.860.000 Dív. Bruta 4.689.660.000

Disponibilidades 1.885.460.000 Dív. Líquida 2.804.210.000

Ativo Circulante 3.219.800.000 Patrim. Líq 2.673.060.000

Dados demonstrativos de resultados

Últimos 12 meses
,
Ultimos 3 meses

Receita Líquida 2.960.570.000 Receita Líquida 750.372.000

EBIT 280.433.000 EBIT 92.893.000

Lucro Líquido 170.429.000 Lucro Líquido 182.803.000

Fonte: Fundamentus, 2009

Quadro 7 - Consulta sobre a Votorantim Celulose e Papel S.A. BM&F80VESPA

Nome de Pregão:

Códigos de Negociação:

VCP

VCPA3 Mais códigos

CNPJ: 060.643.228/0001-21

Atividade Principal:

Classificação Setorial:

Site:

Fabricação de Papel E Celulose

Materiais Básicos 1Madeira e Papel 1Papel e Celulose

\Vww.vcp.com.br

Fonte: BM&FBOVESP A, 2009

Quadro 8 - Dados Fundamentalistas Votorantim

Papel VCPA3 Cotação 26,01

Tipo PNNl Data últ cot 11/08/2009

Empresa VOTORANTIM PN Nl Min 52 sem 8,51

Setor Madeira e Papel Max 52 sem 28,40

Sub setor Papel e Celulose Vol $ méd (2m) O

Valor de mercado 10.148.200.000 Últ balanço processado

19.854.500.000 Nro. Ações

30/06/2009

390.164.000Valor da fIrma

Indicadores fundamentalistas

PIL -986 LPA -264, ,

PIVP 1,17 VPA 22,20

PIEBIT 26,23 Marg. Bruta 22,1%

PSR 2,24 Marg. EBIT 8,6%

PIAtivos 0,35 Marg. Líquida -13,8%

P/Cap. Giro -68,59 EBIT 1Ativo 1,3%



P/Ativ Cire Liq -o 71 ROIC 1,50/0,

Div. Yield 0,0% ROE -11,9%

EV IEBIT 51,33 Liquidez Corr 0,97

Giro Ativos 0,15 Div Brl Patrim 1,45

Cres. Ree (5a) 3,7%

Dados Balanço Patrimonial

29.283.200.000 Dív. Bruta 12.567.500.000

2.861.210.000 Dív. Líquida 9.706.340.000

5.424.800.000 Patrim. Líq 8.662.820.000

Ativo

Disponibilidades

Ativo Circulante

Dados demonstrativos de resultados
,
Ultimos 12 meses

,
Ultimos 3 meses

Receita Líquida 4.521.820.000 Receita Líquida 1.502.240.000

EBIT 386.838.000 EBIT 32.288.000

Lucro Líquido -1.028.710.000 Lucro Líquido 532.979.000

Fonte: Fundamentus, 2009

4.2. Tabela de Valor de Mercado

Ta ela 1 - Valor de mercado

2,24

SUZB5 15,99 1,24
PAPELP A

CELULOSE SA ARCZ6 3,53 1,01

PNB 1

1 KLBN4 4,38KLABINP 1,36

VCPA3 26,01
PN 1

1,12 0,86

6,56 -3,91

1,50 0,19

-2,641,17

18,59

- 0,90

23,05

- 9,85

0,0%

2,10/0

42
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PNL - PreçoN endas Líquidas
PNP - Preço I Valor Patrimonial

LPA - Lucro por ação
P I LP A - Preço/Lucro Líquido por Ação
Dividend Yie/d ou retorno de dividendos

Legenda:

Fonte: BM&FBOVESPA

4.3. Tabela com Indicadores Financeiros

Tabela 2 - Indicadores Financeiros

SUZANO PAPEL

P A
SUZB5 1,93

ARACRUZ

CELULOSESA

PNB 1

KLABINPN 1

ARCZ6

KLBN4

1,71 -111,60/0

2,85

VOTORANTIM

PNNl
VCPA3 -13,8%0,97

Liquidez Corrente - ativo circulante / passivo circulante
Margem Líquida - lucro líquido / receita líquida de vendas

Fonte: Elaborado pelo autor



4.4. Resumo Mensal- Mercado à Vista - Ref.: Nov/2008 - Out/2009

Gráfico 13 - Resumo Mensal Aracruz Celulose S.A.
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Gráfico 14 - Resumo Mensal Klabin S.A.
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Fonte: BM&FBOVESPA, 2009

Gráfico 15 - Resumo Mensal Suzano Papel e Celulose S.A.
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Fonte: BM&FBOVESPA, 2009

Gráfico 16 - Resumo Mensal - Votorantim Celulose e Pa el S.A.
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4.5. Análise dos Dados

os casos citados, foram levados à análise empresas do mesmo setor de atuação e os

resultados extraídos demonstraram diferentes desempenhos, mesmo porque, todas elas

enfrentaram a crise fmanceira mundial e seus resultados, tanto na análise fundamentalista

quanto na técnica, corroboraram para a necessidade da interação das técnicas sugeridas neste

trabalho, para tomada de decisão de investimento.

Ao utilizar os indicadores financeiros, liquidez corrente e margem líquid~ que são

aqueles que refletem a gestão da empresa, os resultados demonstraram que as empresas

Suzana Papel e Klabin foram as que apresentaram um valor positivo na relação lucro líquido

sobre a receita líquida. Aracruz Celulose e Votorantim, por terem apresentado prejuízo

acumulado, demonstraram ainda não terem revertido os efeitos da crise.

No indicador liquidez corrente, que define a capacidade de pagamento das dívidas de

curto prazo, tendo como ponto de referência para as condições de pagamento o fator 1, ou

seja, neutralidade. A Klabin apresentou o melhor resultado, tendo a Votorantim o pior

desempenho estando um pouco abaixo desta neutralidade, o que significa impossibilidade de

pagamento que, em caso de agravamento, pode significar a necessidade de financiamentos

junto a instituições de crédito.

Passando à análise que se refere aos indicadores de valor de mercado, que são aqueles

diretamente ligados à análise da ação, ao analisar o índice preço/lucro por ação (PILPA) ,

expressa o valor de mercado da empresa em termos de lucro líquido, mostrando o quanto cara
,

pode estar a ação em relação a sua geração de lucro, qllando apresenta valores elevados. E um

indicador que, segundo ASSAF NETO (2003), é muito usado por investidores. E no caso das

empresas pesquisadas, mais uma vez, Klabin e Suzano apresentaram uma importante relação

entre o preço pago na aquisição de ação e os lucros oferecidos. No período de análise,

Aracruz e Votorantim lucro por ação, de forma que, outros ganhos dependerão da política de

dividendos de cada empresa.

O indicador PNL, preço sobre vendas líquidas, segundo CAVALCANTE (2009), é

bastante útil na comparação de desempenho entre empresas do mesmo setor. Como destaque

para este setor, a Votorantim apresentou o melhor desempenho valendo-se do elevado valor

de suas ações e baixa quantidade das mesmas em cotação no mercado.

O indicador PNP, preço sobre valor patrimonial, mede o quanto a ação está cotada em

relação ao seu valor patrimonial. Quanto menor estiver o indicador, mais subavaliada estará a
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ação, ° que, no comparativo das empresas, que são do mesmo setor, as ações da empresa

Aracruz Celulose encontra-se superavaliada, o que indica que é uma ação cara

Concluindo a análise das empresas pelos indicadores fundamentalistas, o último

indicador é o Dividend Yield Citando Assaf Neto (2003), este refere-se a remuneração do

acionista realizada pelo capital investido (valor pago pela empresa). Somente a empresa

Klabin pagou dividendos neste período, o que para o investidor de tem o perfil dos que

gostam de garantir os lucros, seguindo essas considerações, as ações da empresa Klabin, pela

a análise fundamentalista são as que apresentam melhores oportunidades de investimento. E

para o investidor que acredita que os melhores ganhos serão recebidos no futuro (médio e

longo prazos), as ações de Votorantim são as que apresentam maior rentabilidade. A análise

técnica das empresas foi baseada neste trabalho no indicador volume e, ao utilizar os gráficos

da relação preço e volume financeiro, referente aos últimos doze meses, ficou evidente o

efeito da variação das forças compradoras e vendedores sobre o preço das ações.

O investidor, leitor, após as definições e linhas de análise apresentadas, observa que a

empresa Aracruz apresentou uma queda no volume no mês de outubro, gráfico 13, o que

justifica a tendência de queda do preço, confmnado na cotação do dia 10 de novembro,

mostrada no quadro 4 .

A Klabin apresentou uma alta no volume e uma estabilidade no preço. Como a análise

técnica busca tendência, seria esperado que o volume elevasse o preço das ações da Klabin,

fato confirmado nos primeiros pregões do mês de novembro.

As ações da Suzano também apresentaram uma alta no volume, porém uma acentuada

queda nos preços, fato que pode se justificar por informações diversas do mercado nos

últimos dias de pregão. Novamente, o volume dita a tendência e os preços das ações da

empresa tiveram valorização nos primeiros dias de novembro.

A Votorantim foi a empresa que teve a maior queda no volume negociado entre as

empresas pesquisadas e, ainda assim, o preço manteve-se quase estável. Esta discrepância se

confirmou com a queda de quase 10% registrada nos primeiro dias de novembro.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. Considerações sobre o Trabalho

A análise do presente trabalho conduz o leitor, investidor, à reflexão da importância da

busca por infonnações relevantes, de diferentes linhas da aplicação dos métodos de avaliação

de ações.

A tomada de decisão de investimento exige um alto nível de racionalidade e, para que

estas sejam bem sucedidas, faz-se necessário, por parte do investidor, um estudo de cenários,

comparação de resultados e acompanhamento do mercado.

Os objetivos anteriormente apresentados para este trabalho, demonstraram ser verdade

a importância e credibilidade das instituições pertencentes ao sistema fmanceiro nacional que

hoje tem credenciamento internacional e permitiu que o Brasil se elevasse ao nível de

excelência com o título de investment grade.

Com relação às empresas participantes da pesquisa, a participação no mercado de

ações nos últimos anos de análise e as informações disponíveis, permitiram a demonstração

de um cenário para tomada de decisão de investimento.

A aplicação das técnicas de análise, através de gráficos e índices, quando

confrontadas, permitiram a conclusão que o ambiente de integração das técnicas é mais

adequado quando não se tem um profundo conhecimento sobre o mercado de ações.

A comparação dos resultados mostrou a situação recente das empresas além de

permitir dizer qual se encontra em momento oportuno de investimento, fato gerador da
.pesqUIsa.

Por fim, a suposição de que, ao final deste trabalho, seria proposto um ambiente em

que o investidor pudesse, através de procedimentos simples de pesquisa e análise, dispor de

um conjunto de medidas que, através da integração das técnicas de análise de ações mais

difundidas porém, adversas em conceitos, que são as análises fundamentalista e grafista,

resultou no fato inicialmente imaginado e recomendado a todos os investidores.

5.2. Sugestões de Pesquisas Futuras

Não existe uma verdade única para a avaliação de ações. Uma proposta para o aumento

na eficácia de análise das ações seria o estudo voltado para uma terceira linha de estudo,

recente entre os analistas de mercado, que trata do desenvolvimento de uma análise estatística
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o que, associada às demais, poderá apresentar resultados mais precisos e aumentar o nível de

conforto para tomada de decisão de investimento em ações.

Outro estudo seria o uso das técnicas de análise apresentadas em empresas de setores

distintos e confrontar os resultados entre as empresas.

'.
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A EXOS

Ane o A - Balanço Pa · o ·ai da Suzano
Balanço Patrimonial (consolidado) - Suzano Papel

Ativo Total

Ativo Circulante

Disponibilidades

Créditos

Estoques

Outros

Ativo Realizável

a Longo Prazo

Créditos Diversos

Créditos com

Pessoas Ligadas

Outros

Ativo Permanente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Diferido

Passivo Tot I

Passivo Circulante

Emprestimos e

Financiamentos

Debentures

Fornecedores

Impostos, Taxas

e Contribuicoes

Dividendos a Pagar

Provisões

Dividas com Pessoas

Ligadas

Outros

Passivo Exigivel a

LongoPr zo

Emprestimos e

Financiamentos

Debentures

Provisões

Dividas com Pessoas

30/09/2009 30/06/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/09/2008

12..603 ..228 12..570 ..275 12.874 ..096 12..958.479 12.038.494

4.085.732 4.226.081 4.406.882 4.406.710 3.868.333

2.446.551 2.428.855 2.139.192 2.176.312 1.649.513

540.126 676.049 775.767 790.042 742.891

675.135 688.303 914.355 881.568 899.516

423.920 432.874 577.568 558.788 576.413

971.574 1.034.963 1.126.568 1.165.436 838.127

633.569 662.816 761.457 799.087 541.367

O O 37 O 14

338.005 372.147 365.074 366.349 296.746

7.545.922 7.309.231 7.340.646 7.386.333 7.332.034

11.277 12.381 8.089 8.100 9.212

7.033.183 6.795.388 6.831.095 6.876.776 6.797.102

501.462 501.462 50 l.462 501.457 521.218

O O O O 4.502

12.603.228 12.570.275 12.874.096 12.958.479 12.038.494

2.118.715 2.086.417 2.679.285 2.356.593 1.507.892

1.515.590 1.629.817 2.025.255 1.703.942 881.389

29.200 11.089 49.587 32.863 30.552

233.381 224.678 247.584 277.318 274.507

77.343 59.237 108.087 59.916 61.713

422 422 470 470 470

O O O O O

O O O 521 O

262.779 161.174 248.302 281.563 259.261

6.006.138 6.218.179 6.368.372 6.865.227 6.304.540

4.149.473 4.500.731 4.603.778 5.094.183 4.675.917

771.289 781.839 799.000 804.056 779.687

280.077 275.619 283.395 272.719 222.262

O O O O O

51

30/06/2008

1 .4 O.

3.270.767

1.468.104

639.297

765.257

398.109

846.579

563.529

O

283.050

7.293.242

9.944

6.738.619

540.979

3.700

11.410.588

1.192.775

743.715

12.043

270.563

63.165

479

O

O

102.810

5.698.677

4.092.786

754.177

223.003

O



o o o o o

805.299 659.990 682.199 694.269 626.674

O O O O O

O O O O O

4.478.375 4.265.679 3.826.439 3.736.659 4.226.0 2

2.054.430 2.054.430 2.054.430 2.054.430 2.054.430

210.615 210.432 210.432 210.432 210.432

O O O O O

1.471.797 1.471.797 1.471.797 1.471.797 1.940.079

O O O O 21.121

741.533 529.020 89.780 O O

Ligadas

Adiantamento para

Futuro Aumento Capital

Outros

Resultados de Exercícios

Futuros

Part. de Acionistas

Não Controladores

Patrimônio L'qido

Capital Social Realizado

Reservas de Capital

Reservas de ReavaJiaçao

Reservas de Lucro

Ajustes de Avaliação

Patrimonial

LucroslPrejuízos

Acumulados

Adiantamento para

Futuro Aumento Capital

Fonte: Fundamentus, 2009

o oo o o

52

o

628.711

o

o

4.519.136

2.054.430

210.432

o
1.940.079

314.195

O

o



Anexo B - Demonstrativo de Resultado da Suzano Papel

Receita Bruta

de Vendas

e/ou Serviços

Deduções da

Receita Bruta

Receita Líquida

de Vendas e/ou

Serviços

Custo de Bens

e/ou Serviços

Vendidos

Resultado Bruto

Despesas/

Receitas

Operacionais

Com Vendas

Gerais e

Administrativas

Financeiras

Outras Receitas

Operacionais

Outras Despesas

Operacionais

Resultado da

Equivalência

Patrimonial

Resultado

Operacional

Resultado Não

Operacional

Resultado Antes

Tributação/

Participações

Provisão para

IR e

Contribuição

Social

IR Diferido

Participações/

Contribuições

Demonstrativo de Resultado - Suz8no Papel - Trimestres Isolados

30/09/2009 30/06/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/09/2008

1.018.536.000 1.227.641.984 1.059.603.968 1.251.244.032 1.151.010.944

-127.824.000 -128.437.000 -116.724.000 -150.885.984 -161.336.000

890.712.000 1.099.204.992 942.880.000 1.100.357.888 989.675.008

-704.841.984 -891.473.024 -666.441.024 -698.690.048 -639.625.984

185.870.000 207.732.000 276.439.008 401.667.904 350.048.992

93.613.000 430.792.992 -100.965.000 - -770.588.992

1.058.348.992

-37.252.000 -39.672.000 -36.093.000 -61.344.000 -47.800.000

-56.7i8.000 ..- -"'7 000 -47.343.000 -53.121.008 -75.809.000-)).) I . \

183. :l7R.O'JO 522.838.016 -22.646.000 r?8 60 - O-E 6-1 -16 n1?-) •..... ).)) - )~.) .\. --
3.665.000 3.204.000 5.11 7 ono 3.299.000 26.330.000

O O () -18.386.000 -19.761.000

O r -192.000 ~'")ocr.> - -' -., .. , »)

•

279.483.008 638.524.992 175.474.000 -656.680.960 -420.540.000

o o o -24.799.000 4.661.000

279.483.008 638.524.992 175.474.000 -681.479.936 -415.879.008

-66.970.000 -199.284.992 -85.694.000 209.051.008 122.805.000

o o o o o
o o o o o

53

30/06/2008

1.145.506.944

-141.622.000

1.003.884.992

-646.296.000

357.588.992

-100.598.000

-49.217.000

-62.916.000

32684.000

o

-21.136.000

~13.000

256.991.008

21.866.000

278.856.992

-93.296.000

o
o



Estatutárias

Reversão dos

Juros sobre

Capital Próprio

Part.de

Acionistas Não

Controladores

LucrolPrejuízo

do Período

o O O O O

O O O O O

212.512.992 439.240.000 89.780.000 -472.428.992 -293.073.984

Fonte: Fundamentus, 2009

54

O

O

185.560.992



Anexo C - Balanço Patrimonial da Votorantim
Balanço Patrimonial (consolidado)- VOTORt.\NTIM

Ativo Total

Ativo Circulante

Disponibilidades

Créditos

Estoques

Outros

Ativo Realizável a Longo Prazo

Créditos Diversos

Créditos com Pessoas Ligadas

Outros

Ativo Permanente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Diferido

Passivo Total

Passivo Circulante

Emprestimos e Financiamentos

Debêntures

Fornecedores

Impostos, Taxas e

Contribui coes

Dividendos a Pagar

Provisões

Dividas com

Pessoas Ligadas

Outros

Passivo Exigível a

Longo Prazo

Empréstimos e

Financiamentos

Debêntures

Provisões

Dividas com

Pessoas Ligadas

Adiantamento para

Futuro Aumento Capital

Outros

30/06/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/09/2008

29.283.224 29.398.254 12.797.764 12.061.506

5.424.805 5.886.881 2.136.310 2.164.256

2.861.208 3.260.371 886.173 1.042.208

748.502 909.629 303.820 237.675

979.321 1.049.980 535.002 549.167

835.774 666.901 411.315 335.206

1.901.570 2.270.693 1.049.687 769.432

419.467 316.249 174.751 191.015

O O O O

1.482.103 1.954.444 874.936 578.417

21.956.850 21.240.680 9.611.767 9.127.818

19.328 19.341 2.802 1.017

16.848.152 16.748.460 8.977.090 8.407.663

5.089.370 4.472.879 631.875 672.923

O O O 46.215

29.283.224 29.398.254 12.797.764 12.061.506

5.572.766 6.301.033 2.731.883 2.144.647

2.613.866 3.430.128 2.148.669 1.368.460

O O O O

440.198 456.596 191.842 190.602

36.584 29.570 24.504 68.228

, 765 683 805 8.741

O O O O

O O O O

2.481.353 2.384.056 366.063 508.616

14.121.487 15.988.436 5.932.888 2.995.215

9.953.678 10.967.543 3.789.218 2.631.861

O O O O

533.885 540.399 132.306 131.119

O O O O

O O O O

3.633.924 4.480.494 2.011.364 232.235

55

30/06/2008

11.590.747

2.054.925

1.059.681

251.660

481.179

262.405

592.366

198.944

O

393.422

8.943.456

720.557

8.173.568

O

49.331

11.590.747

1.427.015

1.088.640

O

177.817

49.255

11.636

O

o

99.667

2.656.243

2.232.179

o
O

o

O

424.064



Resultados de

Exercicios Futuros

Parto de Acionistas

Não Controladores

Patrimônio Liquido

Capital Social Realizado

Reservas de Capital

Reservas de Reavaliação

Reservas de Lucro

Ajustes de Avalíação

Patrimonial

LucroslPrejuízos

Acumulados

Adiantamento para

Futuro Aumento Capital

Fonte: FundaEnentus,2009

o O O 1.781.000

926.147 617.259 1.122 O

8.662.825 6.491.526 4.131.871 5.139.611

7.057.302 3.052.21 I 3.052.211 3.052.211

2.687 2.687 2.687 2.687

11.124 11.587 12.073 12.564

1.063.651 1.063.651 1.064.900 2.412.677

O O O -340.528

528.061 -5.380 O O

O 2.366.770 O

56

1.781.000

O

5.725.583

3.052.211

84.902

13.056

2.330.251

245.163

O



Anexo D - Demonstrativo de Resultado da Votorantim

Receita Bruta

de Vendas

e/ou Serviços

Deduções da

Receita Bruta

Receita Líquida

de Vendas e/ou

Serviços

Custo de Bem
s e/ou Serviços

Vendidos

Resultado Bruto

DespesaslReceitas

Operacionais

Com Vendas

Gerais e

Administrativas

Financeiras

Outras Receitas

Operacionais

Outras Despesas

Operacionais

Resultado da

Equivalência

Patrimonial

Resultado

Operacional

Resultado Não

Operacional

Resultado Antes

Tributação/

Participações

Provisão para

IR e Contribuição

Social

IR Diferido

Participações/

Contribuições

Estatutárias

Reversão dos

Demonstrativo de Resultado - VOTORANTIM - Trimestres Isolados

30/06/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/09/2008

1.661.649.024 1.649.547.008 919.837.952 861.860.992

-159.408.000 -151.036.000 -131.092.000 -129.540.000

1.502.241.024 1.498.510.976 788.745.728 732.321.024

-1.259.426.944 -1.195.748.992 -547.358.976 -518.684.992

242.814.000 302.761.984 241.387.008 213.636.000

1.144.365.952 -271.774.016 -1.598.163.840 -1.068.824.000

-1~7. 79-J.OOO -1 I 3.88 I .000 -73.'+45.008 -63.101.000

-62 73~.f. J -64.502.000 -47.56lJ.OOO -40.737.000

J 1-8 ., 1'" 9-' )2 903.{, -1 ..,1J J ~ 0.9'-)2 .f.)57.988 992.. 6 .., I.) ...• -
3.448.000 l.) 26.00C O O

J 6 --8 t ')() -1.525.000 -77.118.000 -44.931.000- ..6) .. ,

-2 J 6.000 -8~._ ) 3 1.109.000 37.934.000

1.387.180.032 30.988.000 -1.356.776.960 -855.187.968

O O 14.227.000 -6.902.000

1.387.180.032 30.988.000 -1.342.550.016 -862.089.984

-4.723.000 -6.073.000 30.318.000 -22.601.000

-448.656.000 -28.147.000 341.968.992 299.352.992

O O O O

O O O O

57

30/06/2008

878.670.016

-116.630.000

762.040.000

-494.433.984

267.606.000

-78.469.000

-78. I 51.000

-38.841.000

150 022. OfJO

o

-49.118.000

-62.381.000

189.136.992

-2.025.000

187.112.000

-23.715.000

-28.947.000

O

o



Juros sobre

Capital Próprio

Parto de Acionistas

Não Controladores

LucrolPrejuízo do

Período

-400.822.016 -2.634.000 -90.000 -127.000

532.979.008 -5.866.000 -970.353.024 -585.465.024

Fonte: Fundamentus, 2009

-79.000

134.371.008

58



Anexo E - Balanço Patrimonial da Aracruz
Balanço Patrimonial (Consolidado) - ARACRUZ CELULOSE AS

Ativo Total

Ativo Circulante

Disponibilidades

Créditos

Estoques

Outros

Ativo Realizável a Longo Prazo

Créditos Diversos

Créditos com Pessoas Ligadas

Outros

Ativo Permanente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Diferido

Passivo Total

Passivo Circulante

Empréstimos e Financiamentos

Debêntures

Fornecedores

lnlPOStoS, Taxas e Contribuições

Dividendos a Pagar

Provisões

Dividas com Pessoas Ligadas

Outros

Passivo Exigível a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos

Debêntures

Provisões

Dividas com Pessoas Ligadas

Adiantamento para Futuro Aumento

Capital

Outros

Resultados de Exercicios Futuros

Parto de Acionistas Nao

Contro ladores

Patrimônio Liquido

Capital Social Realizado

30/06/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/09/2008

10..643 ..782 11..579.944 11..867 ..860 11.285.572

2..143.239 2.534.947 2.821.446 2.867.843

187.638 69.906 20.126 212.404

897.750 1.031.375 1.106.114 956.198

475.381 566.840 677.859 676.898

582.470 866.826 1.017.347 1.022.343

928.461 1.315.762 1.307.277 833.303

888.777 1.286.464 1.277.671 803.364

9.168 O O O

30.516 29.298 29.606 29.939

7.572 ..082 7.729.235 7.739.137 7.584.426

18.946 19.161 19.605 19.994

7.480.456 7.653.786 7.663.244 7.440.651

72.680 56.288 O 84.432

O O 56.288 39.349

10..643.782 11.579.944 11.867.860 11.285.572

1.256.072 1.493.818 1.525.580 3.024.669

922.189 1.110.843 1.035.437 605.422

O O O O

207.597 244.580 258.115 230.327

41.687 36.291 119.802 95.219

1.398 2.219 2.220 2.225

53.783 46.249 50.887 2.070.825

24.933 47.671 54.987 15.221

4.485 5.965 4.132 5.430

7.791.480 9.111.202 9.370 ..697 4.274.020

7.237.334 8.533.151 8.799.073 3.739.384

O O O O

467.164 462.248 458.545 448.656

O O O O

O O O O

86.982 115.803 113.079 85.980

O O O O

21.785 9.567 9.088 O

1.574.445 965.357 962..495 3..978.519

2.871.781 2.871.781 2.871.781 2.871.781

59

30/06/2008

10.137.433

2.371.820

27.534

879.315

551.581 .

913.390

627.746

507.084

O

120.662

7.137.867

20.711

6.962.803

112.576

41.777

10.137.433

765.825

283.889

O

254.052

69.560

87.155

50.216

13.155

7.798

3.728.087

2.823.287

O

824.346

O

O

80.454

O

o

5.636.182

2.871.781



Reservas de Capital

Reservas de Reavaliação

Reservas de Lucro

Ajustes de Avaliação Patrimonial

LucroslPrejuízos Acumulados

Adiantamento para Futuro Aumento

Capital

Fonte: Fundarnentus,2009

o 3.472 O 162.209

O O O O

-8.986 -8.986 -8.986 2.369.253

O O O -1.424.724

-1.288.350 -1.900.910 -1.900.300 O

O O O

60

162.209

O

2.369.253

232.939

O



Anexo F - Demonstrativo de Resultado da Aracruz

Receita Bruta de

Vendas e/ou

Serviços

Deduções da

Receita Bruta

Receita Líquida

de Vendas e/ou

Serviços

Custo de Bens

e/ou Serviços

Vendidos

Resultado Bruto

DespesaslReceitas

Operacionais

Com Vendas

Gerais e

Administrativas

Financeiras

Outras Receitas

Operacionais

Outras Despesas

Operacionais

Resultado da

Equivalência

Patrimonial

Resultado

Operacional

Resultado Não

Operacional

Resultado Antes

Tributação/

Parti cipações

Provisão para

IR e Contribuição

Social

IR Diferido

Parti cipações/

Contribui ções

Estatutárias

Reversão dos

Demonstrativo de Resultado - ARACRUZ CELULOSE SA - Trimestres Isolado,s

30/06/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/09/2008

877.273.984 988.219.008 1.138.803.712 941. 745.984

-65.577.000 -64.802.000 -117.212.000 -95.375.000

811.697.024 923.417.024 1.021.592.064 846.371.008

-707.936.000 -764.008.000 -703.948.032 -589.777.984

103.761.000 159.408.992 317.643.904 256.592.992

846.1%.992 -127.767.000 -3.664.680.960 -2.689.779.968

-45.990.000 -46 653.000 -51.323.008 -39'<'07.000

-19.506.000 -40.61 R.OOU -36.264 992 -39.80 J .000

903.393.984 -60.6 J 2.000 -3.5 J 4.644.992 -2.498.228. (
,..
-

1().684.000 16.241.000 .13.516.000 25.1-t5.000

- j 1.169.000 4.318 000 -95 574.976 -137.171.008

-216.000 -4-t- 3. ()(JO -389.000 -717.UOO

949.958.016 31.642.000 -3.347.036.672 -2.433.187.072

O O 20.634.000 -21.695.000

949.958.016 31.642.000 -3.326.402.816 -2.454.882.048

-2.546.000 -1.463.000 -23.597.000 2.037.000

-328.759.008 -26.838.000 364.769.984 796.206.976

O O O O

O O O O

61

30/06/2008

1.044.326.016

-110.343.000

933.982.976

-644.649.024

289.334.016

31.156.000

-44.800.000

-34676.000

155.782.000

9.320.000

!'" 1 ')') O·00-)c·L __ o

-34g.000

320.489.984

2.555.000

323.044.992

-21.825.000

-121.922.000

O

85.000.000



Juros sobre

Capital Próprio

Parto de Acionistas

Não Controladores

LucrolPrejuízo

do Período

-10.381.000 -479.000 -724.000 -1.025.000

608.272.000 2.862.000 -2.985.954.304 -1.657.662.976

Fonte: Fundamentus, 2009

62

-643.000

263.655.008



Anexo G - Balanço Patrimonial da Klabin
Balanço Patrimonial- (consolidado) KLABIN

Ativo Total

Ativo Circulante

Disponibilidades

Créditos

Estoques

Outros

Ativo Realizável a

Longo Prazo

Créditos Diversos

Créditos com

Pessoas Ligadas

Outros

Ativo Perma e te

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Diferido

P ssivo Total

Passivo Circulante

Empréstimos e

Financiamentos

Debêntures

Fornecedores

Impostos Taxas

e Contribuições

Dividendos a Pagar

Provisões

Dividas com

Pessoas Ligadas

Outros

Passivo E igív I

Longo Prazo

Empréstimos e

Financiamentos

Debêntures

30/09/2009 30/06/20 9 31/03/20 9 31/12/2008 30/09/2008

7.892.863 7.857.068 8.1 O. 2 8.242.200 8.301.612

3.219.798 2.915.517 3.042.020 3.180.419 3.416.776

1.885.458 1.693.657 1.616.910 .702.698 2.129.552

520.619 520.664 673.176 633. O 504.715

443.769 437.526 447.491 3 . 92 398.429

369.952 263.670 304.443 7. 384.080

446.769 655.864 768.701 6 490.851

O O O O

1.860 1.993 2.000 2.12 2.333

444.909 653.871 766.701 7 .2 2 88.518

4.226.296 4.285.687 4329.700 .355.384 .393.985

11.552 10.264 8.700 . 48.547

4.159.319 4.221.801 4.266.606 .2 . 3 .085.086

55.425 53.622 54.394 7.2 O

O O O O 260.352

7.892.863 7.857.068 8.1 • 2 8..24' .2 8.301.612

1.129.828 1.070.259 1.032.3 ...3_.., 788.402

784.021 743.461 71 . 9.262 298.698

O O O O O

179.346 171.679 1 1. 215.546 208.841

49.006 50.091 2. Dl 42.916 42.828

O O O O 116.995

O O O O O

2.045 1.779 2.045 1.816 1.952

115.410 103.2 101.026 103.828 119.088

4.052.22 .2 6. 4.805.959 5.123.843 4.752.028

3.905.643 4.059.244 4.657.867 4.971.637 4.601.962

O O O O O

O O O O O

O O O O O

Provisões

Dividas com

Pessoas Ligadas

63

30/06/2008

8.123.904

3.327.447

2.093.229

501.920

369.025

363~273

420 ..832

O

2.714

418.118

4375.625

67.110

4.074.585

O

233.930

8.123.904

684.433

205.950

o
234.196

128.518

O

O

2.067

113.702

4.309.905

4.158.975

O

O

O



Adiantamento para

Futuro Aumento Capital

Outros

Resultados de

Exercícios Futuros

Parto de Acionistas

Não Controladores

Patrimônio Líquido

Capital ocial Realizado

Reservas de Capital

Reservas de Reavaliação

Reservas de Lucro

Ajustes de Avaliação

Patrimonial

ucroslPrejuízos

Acumulados

Adiantamento para Futuro

Aum nto Capital

o O O O O

146.586 157.196 148.092 152.206 150.066

O O O O O

37.745 30.179 29.156 27.974 O

2.673.061 2.540.190 2.272.927 2.247.015 2.622.665

1.500.000 1.50 .0 1.5 O. 1.50 .0 1.500.000

84.491 84.491 84.491 84. 91 84.491

79.461 79.973 80.493 81.016 81.541

581.817 581.817 581.817 581. 17 1.073.608

-12.179 -9.228 -3.163 -309 -116.975

439.471 303.137 29.289 O O

O o O o

O

150.930

O

O

2.993.187

1.500.000

84.696

82.067

1.073.608

252.816

O
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Anexo H - Demonstrativo de Resultado da Klabin

Demonstrativo de Resultado - KLABIN - Trimestres Isolados.
30/09/2009 30/06/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/09/2008 30/06/2008

Receita Bruta

de Vendas e/ou 914.140.032 832.420.992 863.481.984 ' 959.446.016 926.747.008 941.643.008

Serviços

Deduções da
-163.768.000 -149.726.000 -141.708.000 "-153.717.024 -156.546.000 -161.347.008

Receita Bruta

Receita Líquida

de Vendas e/ou 750.371.968 682.694.976 721.774.016 ·,805.729.024 770.201.024 780.296.000

Serviços

Custo de Bens

e/ou Serviços -540.422.976 -518.459.008 -520.555.008 -604.664.064 -587.910.016 -582.323.968

.- . 2 1.219. O .201.065.024 182.291.008 197.972.000

- I 6 -5 9.984 50.950.000I I - -. . . . . . . . .

Operacionais
.

Com Vendas -72. ~13.000 -6R.202.000 -8li.(:( . O -Q} ~ I 9 -l - )0 -79.--162.000- - -
Gerais e

-44 7·~3.000 -42 853.000 --lO.5R7.000 -i6 9R6 016 -53.i90.00l -44.142.000
Administrativas

Financeiras 173.951.008 383.796.000 -38.2~6.000 'I 4"- ')0- -447.088.992 173.Y88.000-6_ . _/.l ~

Outras --

Receitas 13.853.000 13.692.000 2.148.000 44 159.000 -2.455.000 6.027.000
I

Operacionais

Outras

Despesas -19.768.000 -24.694.000 -~.159.000 -18.267.000 -:>.35-1-.000 -5.458.000

Operacionais

Resultado da

Equivalência O O O O -178.000 -3.000

Patrimonial

Resultado
260.928.992 425.975.008 32.335.000 -532.758.016 -398.159.008 248.922.000

Operacional

Resultado
O O O -1.496.000 724.000 591.000

Não Operacional

Resultado Antes

Tributação/ 260.928.992 425.975.008 32.335.000 -534.253.984 -397.435.008 249.512.992

Participações

Provisão para -2.636.000 -2.781.000 -2.285.000 -8.296.000 85.201.000 -69.495.000



IR e Contribuição

Social

IR Diferido

Participações/

Contribuições

Estatutárias

Reversão dos

Juros sobre

Capital Próprio

Parto de .o ·stas

ã C

-74.668.000 -116.181.000 -611.000 195.952.000 61.501.000

O O O O O

O O O O O

- - -1. 29. O -2. 09.000- - . -I . .

-3 7.627. -253.1 2.

~'-6amentus, 2009

6

-2.672.000

O

o

-2.374.000

174.972.000

"; ' ..

. .
1


