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RESUMO 

 

O estudo buscou compreender os efeitos da adoção do pronunciamento técnico CPC 06 R2 

(IFRS 16) em empresas varejistas que possuem ações negociadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo (B3 – Brasil Bolsa Balcão). O pronunciamento trouxe uma nova forma de 

reconhecimento contábil de arrendamentos, pois todos os contratos dessas operações passaram 

a ser evidenciados no balanço patrimonial como um ativo de direito de uso e um passivo de 

arrendamento correspondente, diferenciando-se da contabilização sistemática em conta de 

despesa a cada pagamento na regra anterior. O setor escolhido foi o de varejo pois ele se utiliza 

de diversas lojas físicas e centros de distribuição (muitos alugados), onde são armazenados os 

estoques, e os aluguéis se enquadram como arrendamento. Para apurar o impacto dessa 

alteração foi feito um levantamento das demonstrações contábeis das 11 maiores empresas do 

setor e foram calculados os principais indicadores financeiros como índices de liquidez, 

atividade, endividamento e o EBITDA antes e após a adoção da nova norma. Os resultados 

obtidos foram submetidos a um teste estatístico de médias não paramétrico, o teste de sinais de 

postos de Wilcoxon. Com base nas evidências obtidas foi possível afirmar que houve uma 

mudança de paradigma para índices como a liquidez geral, EBITDA e os índices de 

endividamento e imobilização. Dessa forma concluindo que os indicadores financeiros tiveram 

grandes alterações com a adoção do CPC 06 R2 (IFRS 16) a partir de 2019, alterando os 

covenants dos contratos. 

 

Palavras-chave: CPC 06 R2. IFRS 16. Empresas Varejistas. Indicadores Financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The following study examines the effects of the adoption of the CPC 06 R2 (IFRS 16) in retail 

companies that operate in the São Paulo stock market (B3 – Brasil Bolsa Balcão). The new 

standard redefined the way that companies should account lease contracts in their financial 

statements, now they should be disclosed as an asset representing the right of use and a 

respective lease liability in opposition to recognizing systematic expenses at each payment in 

the past. The retail market was chosen as it uses physical stores and fulfillment centers (a lot of 

them rented), where the inventory is stored, and rentals are treated as lease.  In order to verify 

the impact of these changes the financial statements of 11 local top sector companies were 

gathered and their main financial ratios were calculated such as liquidity, activity, debt and 

EBITDA before and after applying the new standard. The results were subjected to a statistical 

non parametric mean test, the Wilcoxon signed rank test. Thus with the collected evidences it 

was possible to affirm that there was a change of paradigm to some ratios including the general 

liquidity, EBITDA, and the ratios that measure debt and current assets to fixed assets. Finally 

it was possible to conclude that the financial ratios had a significant change with the adoption 

of the CPC 06 R2 (IFRS 16) starting from 2019, changing contract covenants. 

 

Keywords: CPC 06 R2. IFRS 16. Retail companies. Financial ratios. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente o mercado de varejo fornece respostas em relação aos hábitos de 

consumo da população e isso ocorre pela própria forma em que esse mercado está estruturado. 

O que é comercializado nas empresas varejistas, objeto do presente estudo, são produtos como 

roupas, eletrodomésticos, videogames, livros, materiais esportivos e outros bens destinados ao 

consumidor final. Estes itens são acessíveis a todas as classes sociais e foram amplamente 

difundidos com a evolução do mercado, seja em lojas físicas, em shopping centers ou, ainda 

mais recente, no varejo on-line. 

Segundo Wang, Head e Archer (2000, p. 374) “com o surgimento da internet e da rede 

mundial de computadores, o comércio eletrônico entrou em uma nova era na qual abriu a porta 

para um mercado eletrônico de empresas-para-consumidores”. Trata-se, portanto, de um 

mercado tradicional que está em processo de evolução e adaptação para as novas tecnologias. 

 O crescimento de mercados emergentes fornece uma via de expansão lucrativa para os 

negócios (KUMAR, SUNDER, SHARMA, 2015), ingrediente que faz do Brasil um mercado 

especialmente atrativo para grandes empresas do setor de varejo, oferecendo ainda mais 

oportunidades no quadro de recuperação da economia após o período de recessão entre os anos 

de 2014 e 2016. Esse é um cenário evidenciado pela presença de empresas como a Amazon 

que, em janeiro de 2019, lançou o seu primeiro centro de distribuição próprio na América do 

Sul, em Cajamar, cidade situada a 40 km de São Paulo (BASILIO, 2019). 

Contudo, os estudos na área ainda seguem anedóticos e conceituais (KUMAR, 

SUNDER, SHARMA, 2015), ou seja, ainda carece de contribuições quantitativas. 

Em linhas gerais o CPC 06 R2 traz novas definições de arrendamento, bastando que 

uma empresa controle um bem arrendado (alugado) para que ele seja reconhecido em seu 

balanço. Não há mais as nomenclaturas “arrendamento financeiro” e “arrendamento 

operacional” nos contratos do ponto de vista do arrendatário, tudo passa a ser apenas 

arrendamento. Antes da aplicação do pronunciamento não havia um passivo de arrendamento 

evidenciado no balanço patrimonial das entidades referente a esses contratos e após a aplicação 

da norma espera-se uma maior transparência em relação a esses fluxos de caixa futuros. 

Além de arrendamentos tradicionais, outros impactos podem ocorrer nos aluguéis, pois 

até 2018 os aluguéis eram contabilizados em conta de despesa a cada pagamento mensal para 

o locador. A nova norma muda o procedimento e requer que os pagamentos contratuais futuros 

a serem feitos pelos locatários sejam todos descontados a valor presente e contabilizados em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902016000600596#B12
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902016000600596#B12
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uma conta de passivo em contrapartida a uma conta de ativo (direito de uso). Isto posto, espera-

se que haja relevantes alterações em índices como o de endividamento e o EBITDA (ganhos 

antes de juros, impostos, depreciações e amortizações). 

Para determinar de que forma as demonstrações contábeis e os indicadores financeiros 

de empresas varejistas foram afetadas pelo CPC 06 R2, foi elaborada a seguinte questão de 

pesquisa: Quais foram os impactos da aplicação do CPC 06 R2 nos indicadores financeiros das 

principais empresas de varejo no Brasil? 

 

1.1. OBJETIVOS   

 

 O objetivo deste trabalho é oferecer uma perspectiva de como a adoção do CPC 06 R2 

(IFRS 16) pode afetar o balanço patrimonial e os indicadores financeiros das empresas de 

varejo, buscando analisar a situação atual dessas empresas com base em cálculos de indicadores 

extraídos das demonstrações contábeis e interpretar a informação que esses índices fornecem. 

 Para alcançar o objetivo principal do trabalho foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: (i) levantamento de duas demonstrações contábeis trimestrais relativas a março de 

2018 e março de 2019 das maiores empresas varejistas de capital aberto do Brasil; (ii) cálculo 

de índices de liquidez, estrutura, atividade e EBITDA; (iii) verificação de possível alteração 

significativa nos índices calculados para o primeiro trimestre de 2019 em relação ao primeiro 

trimestre de 2018; e (iv) interpretação e explicação dos efeitos nos índices para os quais houve 

alteração média significativa após a aplicação da nova norma. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA  

 

 Como citado anteriormente, os estudos na área ainda seguem conceituais (Kumar, 

Sunder e Sharma, 2015), o que torna preferível uma contribuição mais quantitativa em relação 

à situação do setor. O varejo também tem atraído investimento internacional e desenvolvimento 

para economias em que se instalam, mas a pesquisa nos países que recebem esse investimento 

internacional ainda não está totalmente desenvolvida (COE, WRIGLEY, 2007). O presente 

estudo visa preencher parte dessa lacuna e fornecer informações sobre a situação atual de 

algumas das principais empresas de varejo do Brasil. 

Há expectativa no mercado de que a adoção do CPC 06 R2 represente um grande 

impacto para o setor de varejo, em especial, tendo em vista que há muitos contratos de aluguel 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902016000600596#B12
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902016000600596#B12
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para lojas físicas e centros de distribuição espalhados por todo o território nacional. Destaca 

Alex Silva (2019): 

 

É evidente que muitos dos desafios identificados em pesquisas e avaliações são 

semelhantes em todos os perfis de organizações, sem importar o tamanho e o setor de 

atuação. Ainda assim, as consequências da norma irão decorrer da importância das 

operações de locação. Neste contexto, setores como o de varejo e aéreos poderão 

sofrer mais com estas mudanças (SILVA, 2019). 

 

Dessa forma, esse trabalho é importante para: (i) conhecer se de fato essa expectativa se 

confirma nos indicadores financeiros; (ii) contribuir com o processo de convergência às normas 

contábeis internacionais; e também (iii) para a pesquisa no setor de varejo brasileiro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De modo a estabelecer as bases teóricas deste estudo, a seguir estão: (i) quais foram os 

principais conceitos que CPC 06 R2 trouxe; (ii) parte da produção científica já elaborada sobre 

as IFRSs e seu processo de adoção, já que essas servem de base para os pronunciamentos 

técnicos do CPC; e (iii) os principais indicadores financeiros e suas possíveis interpretações. 

 

2.1. O CPC 06 R2 E SEUS PRINCIPAIS CONCEITOS 

 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi criado pela Resolução CFC nº 

1.055/05 e tem como objetivo o preparo e emissão de pronunciamentos técnicos de 

contabilidade tendo em vista a convergência da contabilidade brasileira para os padrões 

internacionais. Participam do CPC entidades normativas brasileiras, dentre elas o Banco 

Central, a Susep, a CVM e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Em 2017 o CPC emitiu o pronunciamento técnico CPC 06 R2, que corresponde à IFRS 

16, tratando sobre operações de arrendamento e esse passou a vigorar a partir de janeiro de 

2019. O pronunciamento trouxe mudanças significativas nos critérios de reconhecimento, 

mensuração e evidenciação de arrendamentos para as companhias arrendatárias. 

A definição do CPC 06 R2 (2017) para arrendamento é “o contrato, ou parte do contrato, 

que transfere o direito de usar um ativo (ativo subjacente) por um período de tempo em troca 

de contraprestação” sendo, portanto, uma definição ampla que abrange os contratos de 

arrendamentos tradicionais, além de aluguéis de imóveis e outros tipos de aluguéis. Outra 

definição igualmente ampla do CPC 06 R2 é a de arrendatário como “a entidade que obtém o 

direito de usar o ativo subjacente por um período de tempo em troca de contraprestação” (p. 

18). 

O CPC 06 R2 (2017) trata em seus itens 9 a 11 que é necessário que haja um ativo 

identificável e que seja transferido, mediante contraprestação, o direito de controlá-lo por um 

período de tempo. Uma vez identificado um contrato que é ou contém um arrendamento, esse 

deve ser reconhecido pelo arrendatário como um ativo de direito de uso e um passivo de 

arrendamento, como determina o CPC 06 R2 (2017) em seu item 22. 

Conforme os itens de 23 a 25 do CPC 06 R2 (2017), o ativo de direito de uso deve ser 

reconhecido pelo arrendatário pelo seu custo, compreendendo quaisquer pagamentos de 

arrendamento efetuados até a data de início e custos para deixar o ativo subjacente em condições 

de uso. Quanto ao passivo de arrendamento, esse deve ser mensurado pelo valor presente dos 
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pagamentos do arrendamento, conforme itens 26 a 28 do CPC 06 R2 (2017), utilizando a taxa 

de juros implícita no arrendamento e, caso essa não possa ser determinada imediatamente, deve 

ser utilizada a taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário. 

Conforme o item 31 do CPC 06 R2 (2017), para reconhecimento da depreciação do ativo 

de direito de uso, aplica-se o pronunciamento CPC 27 – Ativo Imobilizado. Por sua vez o CPC 

27 (2009) determina em seus itens de 43 a 49 que a depreciação deve ser reconhecida como 

despesa no resultado da empresa, exceto quando for parte do custo de um outro ativo, como o 

estoque por exemplo. 

Para facilitar a identificação do contrato como sendo ou contendo um arrendamento, o 

CPC 06 R2 (2017) divulgou a figura a seguir em seu item B31: 

 

Figura I – Identificação de contratos de arrendamento 

 

Fonte: CPC 06 R2 (2017), item B31. 

 

Além dos critérios de reconhecimento, outro ponto fundamental para que haja uma 

avaliação mais acurada da posição financeira da empresa é que os arrendamentos sejam 

apresentados de maneira adequada em suas demonstrações contábeis. Para isso o CPC 06 R2 

estabelece em seus itens de 47 a 50 os critérios de apresentação, determinando que os ativos de 

direitos de uso sejam classificados na mesma rubrica em que os ativos subjacentes estariam 
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classificados se fossem próprios da empresa e que seja divulgado quais rubricas possuem tais 

ativos de direitos de uso. Estabelece ainda que os pagamentos relacionados aos arrendamentos 

devem ser reconhecidos no grupo de atividades de financiamento na Demonstração dos Fluxos 

de Caixa (DFC). Quanto à divulgação, de acordo com o item 51 do CPC 06 R2 (2017): 

 

O objetivo da divulgação é que os arrendatários divulguem informações nas notas 

explicativas que, juntamente com as informações fornecidas no balanço patrimonial, 

na demonstração do resultado e na demonstração dos fluxos de caixa, forneçam uma 

base para os usuários de demonstrações contábeis avaliarem o efeito que os 

arrendamentos têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos 

de caixa do arrendatário (CPC 06 R2, 2017, p. 9). 

 

 O CPC reafirma seu compromisso de que as demonstrações contábeis sejam preparadas 

e divulgadas priorizando a essência sobre a forma. 

 Apesar da exposição das regras citadas anteriormente para os arrendatários, o CPC 06 

R2 (2017) estabelece em seu item 5 duas situações em que há a possibilidade de isenção de 

reconhecimento como anteriormente descrito: arrendamentos de curto prazo e arrendamentos 

para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Conforme o item 6 do CPC 06 R2 (2017), 

caso seja identificado uma dessas situações, o arrendatário pode reconhecer uma despesa de 

arrendamento em base sistemática, ou seja, pode-se contabilizar o pagamento da parcela do 

arrendamento como despesa, obedecendo ao regime de competência.  

O CPC 06 R2 (2017) ainda define em seu apêndice A o arrendamento de curto prazo 

como “o arrendamento que, na data de início, possui o prazo de arrendamento de 12 meses ou 

menos” (p. 18). Quanto ao baixo valor, estabelece em seu item B5 dois requisitos para que 

assim seja considerado: que o arrendatário possa beneficiar-se do uso do ativo subjacente por 

si só ou com recursos imediatamente disponíveis e que não seja dependente de outros ativos. O 

item B8 cita alguns exemplos de ativos de baixo valor: computadores pessoais, tablets, 

pequenos itens de mobiliário de escritório e telefones.  

Caso a vida útil do ativo não tenha sido mensurada corretamente, ou algum ajuste de 

expectativa seja necessário, aplica-se os dispostos do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança 

de Estimativa e Retificação de Erro, que estabelece diretrizes para alterações prospectivas de 

estimativas diante de novas informações, além de estabelecer critérios como uma política 

contábil uniforme. 

Como regra de transição e aplicação retroativa dos dispostos do CPC 06 R2, os casos 

são tratados separadamente de acordo com a classificação anterior do contrato. 
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Em seus item C9 e C10, o CPC 06 R2 (2017) determina que não há necessidade de 

ajuste para arrendamentos anteriormente classificados como operacionais para os quais o ativo 

subjacente é de baixo valor ou que tenha prazo menor do que 12 meses. Reforça ainda que para 

propriedades para investimento aplica-se o CPC 28 (propriedades para investimento). Caso não 

se enquadre nessas duas exceções, o arrendamento operacional deve ser contabilizado como 

um ativo de direito de uso e seu passivo respectivo reconhecido como se o CPC 06 R2 tivesse 

sido aplicado desde a data de início do contrato, realizando um ajuste cumulativo retroativo 

diretamente no patrimônio líquido. 

Caso se trate de um arrendamento financeiro, o CPC 06 R2 determina em seu item C11 

que o valor contábil do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento na data da aplicação 

inicial deve ser o valor contábil do ativo de arrendamento e do passivo de arrendamento 

imediatamente antes dessa data, ou seja, não há alteração significativa para os arrendamentos 

financeiros uma vez que esses ativos já estavam reconhecidos no balanço patrimonial da 

entidade. 

 

2.2. TRABALHOS ACADÊMICOS ANTERIORES 

 

Um trabalho com propostas bem semelhantes a este presente estudo é o artigo de 

Arrozio, Gonzales e Silva (2016), que analisou os impactos do CPC 06 R1 nos indicadores 

financeiros das companhias de capital aberto que possuem contratos de arrendamento mercantil 

operacional atuantes nos setores de atacado e varejo. O estudo verificou recuo nos níveis de 

liquidez e aumento nos níveis de endividamento, contudo não menciona o EBITDA em suas 

considerações finais. A principal diferença dessa análise em relação a que se dará no presente 

estudo está no fato de que o trabalho citado foi baseado na primeira revisão do CPC 06, 

enquanto este se baseia na segunda revisão, em vigor a partir de janeiro de 2019, além da 

inclusão de um manior número de índices. 

Santos e Calixto (2010) buscaram mensurar o impacto da adoção inicial da Lei nº 

11.638/07, o esforço de convergência inicial para as IFRSs e a adoção do CPC nos resultados 

das companhias listadas na então Bovespa (atual B3 – a Bolsa de Valores de São Paulo). 

Utilizando a amostra geral coletada, não foi possível confirmar sua hipótese inicial de aumento 

nos resultados com a nova norma, porém ao reduzir a amostra para 34 empresas que divulgaram 

a tabela de conciliação de resultados e isolando fatores exógenos como a marcação a mercado 

de instrumentos financeiros, procedimento adotado também no ano de 2008 em função da crise 
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econômica mundial, o artigo confirma sua hipótese, deixando a ressalva de não ter uma amostra 

aleatória no segundo caso. 

Telles e Salotti (2015) identificaram que mesmo após a adoção das IFRSs e, 

consequentemente, reconhecimento contábil dos eventos que afetam o patrimônio da entidade 

de acordo com a essência econômica das operações, algumas empresas ainda insistem em seguir 

a antiga normatização e enfoque meramente fiscal do cálculo da depreciação. Os autores 

concluem que muitas empresas ainda precisam se adequar às novas normas e ressalta a 

importância da revisão desses aspectos aos usuários da informação contábil. Esse é um fator 

importante para o reconhecimento patrimonial de arrendamentos de longo prazo que passarão 

a ser reconhecidos no balanço patrimonial da entidade, passando pela análise da vida útil do 

contrato, o reconhecimento a valor presente e a depreciação adequada do ativo de direito de 

uso. 

Outro fator que pode impactar o resultado das empresas e sua análise é o gerenciamento 

de resultado, discutido por Edilson e Mota (2019) que analisaram o impacto dessa prática em 

empresas brasileiras de capital aberto. Por meio de análise estatística, os autores concluem que 

há um comportamento discricionário em relação às provisões contábeis (accruals) e que o 

gerenciamento de resultado também sofre influência do ciclo econômico (agrava-se em 

períodos de crise), sendo também decorrente de decisões efetivamente operacionais. Caberia 

uma discussão mais profunda em relação aos critérios adotados para os accruals e qual os 

impactos dos períodos de crise financeira em análises, projeções e expectativas futuras das 

empresas. 

Machado e Nakao (2014) argumentam que o processo de harmonização para as normas 

IFRS se dá em diferentes ritmos em função de fatores como cultura, localização geográfica, 

fatores políticos e econômicos, dentre outros. São testados por meios estatísticos as relações 

entre medidas dessas variáveis e os níveis de conformidade às IFRSs em diversos países que se 

propuseram a adotá-las. Com isso encontrou-se correlação positiva entre a conformidade e 

fatores culturais individualistas e de aversão ao risco, além de correlação negativa entre a 

conformidade e o tamanho do país (quanto menor o país, maior o nível de conformidade). A 

lógica seria a de que países maiores possuem dificuldades para consolidar a padronização, 

exigindo maiores gastos para a mudança. 

Firmino, Damascena e Edilson (2010) ressaltam a importância do processo de auditoria 

na redução da assimetria informacional para usuários da contabilidade e para a eficiência 

econômica em geral, sendo de grande relevância avaliar o nível técnico dos profissionais que 

atuam na área e para isso buscam avaliar a eficiência das big four, as empresas mais tradicionais 
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de auditoria mundial: PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, EY e Deloitte. O artigo avaliou 

o apontamento da auditoria em relação à aplicação do CPC 01 em empresas que 

tradicionalmente necessitam de ajuste ao valor recuperável (impairment) e os autores 

concluíram que não há uniformidade na qualidade técnica no quesito avaliado, alertando para 

o que pode ser um indício de descumprimento de normas técnicas de auditoria e reforçando a 

necessidade de um amplo estudo na área que possibilite conclusões mais sólidas. 

Todos os tópicos abordados pelos estudos citados acima impactam na avaliação de 

indicadores financeiros e demonstram que o processo de convergência para as IFRSs e a própria 

ciência contábil ainda possuem vários campos a evoluir e, certamente, apresentam desafios que 

não são exclusivos da realidade das empresas brasileiras. 

 

2.3. INDICADORES FINANCEIROS 

 

Existem diversas obras que discutem a estrutura teórica das demonstrações contábeis e 

a aplicabilidade da análise de indicadores financeiros calculados com base nelas, como 

Hendriksen e Van Breda (1999), Assaf Neto (2012) e Iudícibus (2009). 

Segundo Saporito (2016): 

 

Índices econômico-financeiros são números, decimais ou percentuais, obtidos por 

meio de divisões de valores de contas ou grupo de contas das demonstrações 

contábeis. Eles tanto podem ser confeccionados com base em contas pertencentes à 

mesma demonstração contábil como podem resultar da divisão do valor de uma conta 

ou grupo de contas de demonstrações contábeis diferentes, mas da mesma empresa, e 

servem para transformar valores absolutos expressos em moeda corrente em valores 

relativos com significado próprio e particular conforme a fórmula utilizada 

(SAPORITO, 2016, p. 149). 

 

 A definição de indicadores financeiros é, portanto, ampla e pode ser adequada conforme 

a análise em curso. Apesar de já haver indicadores difundidos, existe a possibilidade de criação 

de novos indicadores conforme o que se pretende analisar. Mesmo diante dessa aparente 

amplitude e liberdade, a função dos indicadores é única: resumir e facilitar a interpretação das 

informações econômicas e financeiras das empresas, analisando uma parte da demonstração, 

ou grupos específicos, e, consequentemente, suas relações. 

 Ainda segundo Saporito (2016): 

 

O fator mais importante que devemos apreciar em um índice é seu conteúdo 

informativo. De nada vale a utilização de um grande número de índices para fins de 

análise; ao contrário, o excesso pode ser prejudicial, correndo o risco de levar à perda 
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do foco da análise e dos pontos relevantes que efetivamente devem ser estudados em 

maior profundidade (SAPORITO, 2016, p. 150). 

 

 Vale ressaltar que boa parte da análise dos indicadores financeiros passa pela escolha 

dos mesmos e o foco que se busca nessa análise. Uma vez que há a expectativa no mercado que 

a nova forma de contabilização dos arrendamentos traga um aumento expressivo no passivo e 

no ativo, em função do reconhecimento patrimonial dos arrendamentos de longo prazo e 

aumento nas despesas de depreciação e juros correspondentes, justifica-se uma análise mais 

ampla e extensa quanto aos efeitos de sua adoção nas primeiras demonstrações contábeis 

divulgadas após a sua vigência, verificando se as expectativas do mercado quanto aos efeitos 

da adoção da nova norma são de fato verificáveis. 

 Quanto à classificação dos indicadores financeiros, são tratados segundo uma questão 

de conveniência em cinco principais categorias, como afirma Gitman (2009): 

 

Os índices financeiros podem ser classificados, por uma questão de conveniência, em 

cinco categorias principais: liquidez, atividade, endividamento, lucratividade e valor 

de mercado. Basicamente, os índices de liquidez, atividade e endividamento medem 

risco; os de lucratividade medem retorno; os de valor de mercado capturam tanto risco 

quanto retorno (GITMAN, 2009, p.51). 

 

 Portanto, a bibliografia nos indica as cinco categorias citadas acima, cada uma com um 

enfoque diferente, porém intimamente ligados, tornando imprescindível à análise em conjunto 

para se obter os sintomas que os indicadores podem ressaltar e até antecipar, como problemas 

no fluxo de caixa. Além dessas categorias, será utilizada para a fundamentação teórica a seguir 

a classificação “índices de estrutura” que engloba índices de endividamento e imobilização, da 

mesma forma que é apresentado por Saporito (2016, p.157). Assim o conteúdo torna-se mais 

didático. 

Os índices de liquidez buscam mensurar a capacidade da empresa de honrar seus 

compromissos. Pode ser analisado de maneira absoluta, considerando apenas caixa, ou com 

uma visão de longo prazo, trazendo outros elementos do ativo. Todos os índices de liquidez a 

seguir são apresentados em forma decimal e seu resultado busca mensurar quantos reais a 

empresa tem disponível em contrapartida a cada real de dívida. Os principais índices de liquidez 

são: 

• Liquidez corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante. Busca avaliar a 

capacidade de liquidez no curto prazo, expressando a proporção de valores realizáveis 

a curto prazo em relação às obrigações de curto prazo. 
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• Liquidez seca: (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante. Expressa a 

liquidez da empresa no curto prazo sem que seja necessária a realização do estoque. 

• Liquidez imediata: Caixa e Equivalentes / Passivo Circulante. Quanto maior seu 

resultado, maior será a capacidade da empresa de pagar imediatamente as suas 

obrigações. 

• Liquidez geral: (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo 

Circulante + Passivo não Circulante). Expressa a proporção geral entre valores 

realizáveis e valores a pagar independente do prazo. 

Ainda sobre os índices de liquidez, Saporito (2016) afirma que: 

 

Os índices de liquidez buscam inferir a situação financeira, ou seja a capacidade de 

pagamento da empresa. O termo inferir se refere a consciência de que o analista deve 

ter de que a análise não é uma ciência exata e que, mesmo sendo correta a mensuração, 

ela se refere exclusivamente ao momento em que foi feita (SAPORITO, 2016, p. 152). 

 

Os índices de liquidez possuem, portanto, ressalvas quanto ao período, já que são 

inconstantes dentro do ciclo operacional da empresa e podem não refletir a situação atual. 

Para a mensuração do financiamento da empresa, são calculados os índices de 

endividamento. Já para a mensuração das decisões de investimento, são calculados índices de 

imobilização. 

Os principais índices de endividamento são: 

• Participação de capital de terceiros: (Passivo Circulante + Passivo não 

Circulante) / Patrimônio Líquido. Demonstra a proporção da dívida da empresa em 

relação aos recursos próprios. Quanto menor o seu resultado, menor a dependência em 

relação aos recursos de terceiros. 

• Composição do endividamento: Passivo Circulante / Passivo Total. Demonstra 

o percentual da dívida que vence no período analisado em relação ao passivo total. 

Permite compreender se as saídas de caixa da empresa estão sendo pressionadas no curto 

prazo. 

• Endividamento sobre o ativo total: (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) 

/ Ativo Total. Demonstra a proporção da dívida em relação aos recursos aplicados na 

empresa. Quanto menor o seu resultado, menor a dependência em relação aos recursos 

de terceiros. 

 

Para imobilização apenas seguinte índice será tratado: 
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• Imobilização do patrimônio: (Ativo não Circulante - Realizável a Longo Prazo) 

/ Patrimônio Líquido. Quanto menor, maior a disponibilidade de recursos não aplicados 

permanentemente e, consequentemente, mais recursos próprios para o capital de giro. 

 

Afirma Saporito (2016): 

 

No conjunto, os índices de liquidez e de estrutura permitem ao analista obter uma 

visão geral da situação financeira da empresa. Não há parâmetros universais para 

avaliar cada um dos índices; o analista deve recorrer a padrões do setor de atividades 

da empresa estudada para fazer uma avaliação mais justa e adequada. (SAPORITO, 

2016, p. 165) 

 

 Portanto, os índices de liquidez e estrutura em conjunto nos fornecem uma boa visão 

geral do bem-estar financeiro das empresas, permitindo a avaliação das aplicações dos seus 

recursos em relação a terceiros, além de riscos de caixa e solvência. Contudo, para que haja 

parâmetros adequados que permitam inferir com confiabilidade a situação da empresa naquele 

momento, é fundamental que seja comparada com empresas semelhantes e preferencialmente 

de um mesmo setor. 

 Até agora foram verificados os índices de liquidez e estrutura, que resumem 

informações patrimoniais da empresa. Os índices de atividade, a serem discutidos a seguir, 

utilizam informações contidas na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

 Os índices de atividade tratados serão os seguintes: 

• Margem operacional: Lucro Operacional / Vendas Líquidas. Demonstra o 

quanto de suas vendas a empresa conseguir reter descontando apenas gastos 

operacionais. Quanto maior for esse número, mais eficiência tem a empresa na gestão 

de sua operação essencial. 

• Margem líquida: Lucro Líquido / Vendas Líquidas. Demonstra o quanto de suas 

vendas a empresa conseguiu reter descontando todos os seus custos e despesas. Quanto 

maior for esse número, mais eficiência tem a empresa na sua gestão como um todo. 

• Rentabilidade sobre o patrimônio líquido: Lucro Líquido / Patrimônio Líquido. 

Demonstra o retorno que a empresa gera em relação aos seus recursos próprios. 

• Rentabilidade sobre o ativo total: Lucro Líquido / Ativo Total. Demonstra o 

retorno que a empresa gera em ralação aos seus recursos aplicados, independente se são 

recursos próprios ou de terceiros. 
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Sobre os índices de atividade, Saporito (2016, p. 191 e 192) afirma que eles “...são 

indicadores da velocidade com que circulam alguns importantes elementos de análise e são 

necessários para uma melhor compreensão da liquidez e da rentabilidade”. Compreende-se, 

portanto, o objetivo dos índices de liquidez e estrutura como a mensuração de riscos de 

financiamento e solvência e dos índices de atividade como a capacidade que a empresa tem de 

negociar seus ativos e rentabilizar o seu negócio. 

Complementando a discussão sobre esses índices, afirma Gitman (2009): 

 

A liquidez de uma empresa é medida em termos de sua capacidade de saldar suas 

obrigações de curto prazo à medida que se tornam devidas. A liquidez diz respeito à 

solvência da posição financeira geral da empresa – a facilidade com que pode pagar 

suas contas em dia. Como um precursor comum de dificuldades financeiras é uma 

liquidez baixa ou em declínio, esses índices podem fornecer sinais antecipados de 

problemas de fluxo de caixa e insolvência iminente do negócio (GITMAN, 2009, p. 

51). 

 

Um detalhe importante ressaltado por Gitman no trecho citado acima diz respeito à 

medida que as dívidas se tornam devidas, ou seja, o índice depende da classificação adequada 

e do reconhecimento patrimonial da obrigação. Fato que buscou ser corrigido em relação aos 

arrendamentos quando houve a adoção do CPC 06 R2. 

Ainda segundo Gitman (2009): 

 

De modo geral, quanto mais dívidas uma empresa usa em relação ao seu ativo total, 

maior a sua alavancagem financeira. Alavancagem financeira é uma amplificação 

do risco e do retorno por meio do uso de financiamento a custo fixo, como dívida e 

ações preferenciais. Quanto mais dívidas de custo fixo uma empresa usa, maiores 

serão o risco e o retorno esperados (GITMAN, 2009, p.55). 

 

Há um conceito bem definido por Gitman no trecho citado acima: a alavancagem 

financeira, um aumento nos custos das empresas em forma de esforço para elevar sua eficiência 

operacional e, consequentemente, seu lucro antes do Imposto de Renda. Será possível verificar 

se houve alteração significativa em relação à alavancagem financeira das empresas a serem 

analisadas. 

Mais um ponto de grande relevância quando comparamos demonstrações contábeis de 

períodos diferentes se deve à inflação, como descreve também Gitman (2009):  

 

Os resultados podem ser distorcidos pela inflação, que pode fazer com que os valores 

contábeis de estoques e ativos sujeitos à depreciação difiram substancialmente de seus 

valores reais (de reposição). Além disso, os custos de produtos estocados e as despesas 

de depreciação podem ser diferentes de seus valores reais, o que distorce o lucro. Sem 

que seja feito algum ajuste, a inflação tenderá a fazer com que as empresas mais 
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antigas (com ativos mais velhos) pareçam mais eficientes e rentáveis do que as mais 

jovens (com ativos mais novos) (GITMAN, 2009, p. 51). 

 

 A inflação é, portanto, um fator que destaca uma fragilidade da comparação puramente 

por índices, seria mais adequado limitar-se a dizer que os índices nos fornecem fortes indícios 

sobre a rentabilidade e eficiência operacional de uma empresa, ressaltando ainda mais a 

necessidade de uma análise com vários elementos em conjunto. 

 Além desses pontos levantados sobre análise de indicadores financeiros, há a 

expectativa no mercado que as novas práticas contábeis contidas no CPC 06 R2 melhorem o 

EBITDA (earnings before interests, tax, depreciation and amortization) ou LAJIDA (lucro 

antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) das empresas, um indicador muito 

utilizado no mercado que extrai elementos operacionais da DRE, buscando evidenciar a 

capacidade de geração de caixa dos ativos operacionais. 

 Segue o conceito de margem EBITDA de acordo com Azzolin (2012): 

 

É a margem de lucro operacional. O EBITDA identifica a geração de caixa antes dos 

juros, impostos, depreciação e amortização, indicando, em decorrência, se a empresa 

apresentou superávit ou déficit, se houve lucro ou prejuízo. Entretanto, é possível que 

uma empresa altamente endividada possa apresentar um bom EBITDA, porém lucro 

final negativo ou ruim. A margem do EBITDA é obtida pela aplicação da seguinte 

fórmula: Margem EBITDA = EBITDA / Receita líquida (AZZOLIN, 2012, p. 244). 

 

 Todos os indicadores apresentados farão parte da análise das empresas neste trabalho. 

A seguir uma figura apresentada pelo IASB que trata da alteração na norma: 

 

Figura 2 - O que muda na IFRS 16 (arrendatário) 

 

Fonte: IASB 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa é baseada em uma análise quantitativa e descritiva das demonstrações 

contábeis trimestrais de empresas de varejo já divulgadas e auditadas até a data de 30 de abril 

de 2019, calculando e submetendo os indicadores financeiros a um teste estatístico e 

posteriormente interpretando os resultados. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica e documental, recorrendo a dispostos 

legais e normativos, livros, artigos científicos e documentos divulgados pelas empresas que 

compõem a amostra analisada. 

A amostra conterá as dez maiores varejistas de capital aberto do Brasil que possuem 

ações negociadas na B3 (Brasil Bolsa Balcão), a Bolsa de Valores de São Paulo, segundo os 

critérios de total do ativo e total do patrimônio líquido. Foram elaborados dois quadros: um 

contemplando as dez maiores empresas varejistas segundo o total do ativo e outro segundo o 

total do patrimônio líquido. Todas as empresas contempladas nos dois quadros serão objeto 

deste estudo, excluindo duplicidades. Quanto ao período, as demonstrações serão de março de 

2018 e março de 2019, o primeiro trimestre de cada ano, buscando avaliar o impacto da adoção 

do CPC 06 R2. 

Os indicadores financeiros apresentados contemplaram índices de estrutura, que tratam 

da forma que a empresa é financiada, índices de liquidez, tratando da capacidade de liquidez da 

empresa, e índices de atividade, que tratam sobre rentabilidade e retorno. Além desses índices, 

extraídos do balanço patrimonial (BP) e da demonstração do resultado do exercício (DRE), 

portanto relacionadas à perspectiva contábil, será calculado o EBITDA, um índice que busca 

avaliar o desempenho puramente operacional da empresa e que é amplamente utilizado por 

analistas do mercado de capitais. 

Em estudo que analisou o nível de conformidade de empresas brasileiras às normas 

internacionais publicadas pelo IASB, concluem Santos, Ponte e Mapurunga (2014): 

 

De fato, empresas de grande porte conseguem absorver melhor os custos da 

divulgação, são mais sensíveis à visibilidade a fim de atrair capitais e, normalmente, 

são submetidas a exigências de divulgação mais elevadas por parte de acionistas 

múltiplos e institucionais e por stakeholders políticos e sociais (SANTOS, PONTE, 

MAPURUNGA, 2014, p.174). 

 

No estudo citado foi possível verificar a existência de correlação positiva entre variáveis 

como o nível de conformidade às IFRSs e tamanho da empresa. Portanto, com a escolha de 

empresas de grande porte do setor a expectativa é que seja possível identificar com maior 



26 

 

facilidade os impactos do CPC 06 R2, já que essas visam possuir maior transparência 

justamente para atrair investimentos de terceiros, além de serem submetidas a maior rigor 

normativo em relação aos critérios de apresentação das demonstrações contábeis. 

Por fim, para auxiliar na busca por evidências se de fato houve alteração significativa  

nos índices calculados após a adoção do CPC 06 R2 será aplicado um teste estatístico de médias 

não paramétrico (teste de postos sinalizados de Wilcoxon) que avalia amostras emparelhadas 

(dependentes) sem que sejam feitas suposições sobre a população original das amostras. Um 

teste não paramétrico é preferível nesse caso em função do número limitado de observações de 

cada população e elimina a necessidade da verificação da distribuição normal. 

A seguir estão as duas tabelas elaboradas com base em dados recolhidos da consultoria 

Fundamentus com as maiores empresas de varejo do Brasil, os saldos são de março de 2019: 

 

Tabela 1 – As 10 maiores varejistas segundo o total do ativo 

Ordem Grupo Principais Marcas Total do Ativo (R$ mil) 

1 GPA 

Pão de Açúcar, Minuto Pão de 

Açúcar, Extra, Extra Mini 

Mercado, Assaí 

57.672.000 

2 Carrefour 

Carrefour Hiper, Carrefour 

Bairro, Carrefour Express, 

Carrefour.com, Atacadão 

35.656.999 

3 Lojas Americanas 
Lojas Americanas, Americanas 

Express 
32.632.260 

4 Via Varejo 

Casas Bahia, Ponto Frio, 

Casabahia.com, Pontofrio.com, 

Barateiro.com, Extra.com 

22.588.000 

5 B2W Digital 
Americanas.com, Submarino, 

Shoptime, Sou Barato 
14.450.958 

6 Raia Drogasil Droga Raia, Drogasil, Farmasil 11.187.695 

7 
Guararapes 

Confecções 
Riachuelo 11.119.721 

8 Lojas Renner Lojas Renner, Youcom 10.347.815 

9 Magazine Luiza 
Magazine Luiza, Luizacred, 

Luizaseg, Época Cosméticos 
9.741.227 

10 Marisa Lojas Lojas Marisa  3.587.410 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados extraídos da consultoria Fundamentus 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Tabela 2 – As 10 maiores varejistas segundo o total do patrimônio líquido 

Ordem Grupo Principais Marcas 
Total do PL (R$ mil) menos 

não controladores 

1 Carrefour 
Carrefour Hiper, Carrefour 

Express, Carrefour.com, Atacadão 
13.480.000 

2 GPA 
Pão de Açúcar, Minuto Pão de 

Açúcar, Extra, Assaí 
10.395.000 

3 Guararapes Confecções Riachuelo 4.930.652 

4 Lojas Americanas 
Lojas Americanas, Americanas 

Express 
4.662.565 

5 Lojas Renner Lojas Renner, Youcom 4.060.519 

6 Raia Drogasil Droga Raia, Drogasil, Farmasil 3.534.549 

7 B2W Digital 
Americanas.com, Submarino, 

Shoptime Sou Barato 
3.379.922 

8 Magazine Luiza 
Magazine Luiza, Luizacred, 

Luizaseg, Época Cosméticos 
2.433.043 

9 Via Varejo 

Casas Bahia, Ponto Frio, 

Casabahia.com, Pontofrio.com, 

Barateiro.com, Extra.com 

1.958.000 

10 Cia. Hering Hering 1.348.337 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados extraídos da consultoria Fundamentus 

 

Nota-se que, embora as posições sejam alternadas, houve apenas uma alteração entre as 

dez maiores empresas segundo o total do ativo e segundo o patrimônio líquido. Assim sendo a 

amostra será composta de 11 empresas: 

 

Tabela 3 – Composição da amostra para análise 

Ordem Grupo Principais Marcas Área de atuação 

1 GPA 
Pão de Açúcar, Minuto Pão de 

Açúcar, Extra, Assaí 

Super, hiper, atacado, 

varejo e conveniência 

2 Carrefour 
Carrefour Hiper, Carrefour Express, 

Carrefour.com, Atacadão 

Super, hiper, atacado, 

varejo e conveniência 

3 Lojas Americanas 
Lojas Americanas, Americanas 

Express 
Lojas de departamento 

4 Via Varejo 

Casas Bahia, Ponto Frio, 

Casabahia.com, Pontofrio.com, 

Barateiro.com, Extra.com 

Móveis e 

Eletrodomésticos 

5 B2W Digital 
Americanas.com, Submarino, 

Shoptime, Sou Barato 
Lojas de departamento 

6 Raia Drogasil Droga Raia, Drogasil, Farmasil Drogaria e Perfumaria 

7 Guararapes Confecções Riachuelo Vestuário 

8 Lojas Renner Lojas Renner, Youcom Vestuário 

9 Magazine Luiza 
Magazine Luiza, Luizacred, 

Luizaseg, Época Cosméticos 

Móveis e 

Eletrodomésticos 

10 Marisa Lojas Lojas Marisa Vestuário 

11 Cia. Hering Hering Vestuário 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados extraídos da consultoria Fundamentus 
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A amostra inclui empresas de diversos segmentos de atuação: móveis, vestuário, 

drogaria, mercados, móveis e eletrodomésticos. Isso permite que a avaliação e as conclusões 

tomadas a partir dos resultados obtidos nos cálculos dos indicadores não possuam o viés de um 

único segmento de varejo, por outro lado caberia uma discussão mais profunda sobre as 

especificidades de cada setor e se de fato seriam comparáveis. Estruturalmente são todas 

empresas que vendem para um consumidor final a partir de um estoque armazenadado em lojas 

físicas ou centros de distribuição e por vezes as empresas não se limitam a um único segmento 

de varejo, algo que dificulta uma distinção clara. Por esse motivo, serão tratadas como parte de 

um grande grupo de varejo. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Conforme os objetivos iniciais, foram levantadas as demonstrações contábeis do 

primeiro trimestre de 2018 e de 2019 e calculados os principais indicadores financeiros das 

empresas incluídas na amostra. Os resultados obtidos serão expostos em conjunto com uma 

análise da empresa e seu contexto atual de negócios em tópicos posteriores. Essa será uma 

forma de isolar possíveis elementos alheios aos efeitos da nova contabilização dos 

arrendamentos, como observação de efeitos sazonais comuns no varejo, trazendo também uma 

compreensão mais aprofundada dos números apresentados em cada balanço patrimonial ou 

DRE. 

Para referência futura e trazendo o primeiro contato com a análise, a seguir serão 

apresentadas as tabelas com a média e o desvio padrão amostrais obtidas após os cálculos dos 

indicadores. Todos os índices foram calculados a partir dos números divulgados nas 

demonstrações contábeis pelas empresas avaliadas, já devidamente auditadas. Os Balanços 

Patrimoniais e as DREs utilizadas na elaboração das tabelas e, eventualmente, dos comentários 

sobre rubricas específicas deste capítulo serão disponibilizadas nos apêndices do trabalho. 

 

Tabela 4 – Média amostral dos indicadores 

Indicador Média 1ºT 2019 Média 1ºT 2018 Variação 

Liquidez Corrente 1,638 1,672 -0,034 

Liquidez Seca 1,187 1,163 0,023 

Liquidez Imediata 0,490 0,443 0,047 

Liquidez Geral 1,105 1,364 -0,259 

    

Participação de Capital de Terceiros 3,097 2,078 1,019 

Composição do Endividamento 57,97% 70,31% -12,34% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,676 0,609 0,067 

Imobilização do Patrimônio 1,331 0,756 0,575 

    

Margem Operacional 4,84% 4,99% -0,15% 

Margem Líquida 1,08% 1,65% -0,57% 

Rentabilidade sobre o PL 0,74% 1,56% -0,82% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 0,52% 0,71% -0,20% 

    

EBITDA (R$ mil) 402.455 296.818 105.636 

Margem EBITDA 11,11% 8,49% 2,62% 
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Em uma análise preliminar, alguns pontos chamam a atenção, como a mudança na 

composição do endividamento da média amostral (passivo circulante / passivo total), com uma 

queda acentuada de 12 pontos percentuais (tabela 4), indicando que grande parte da dívida das 

empresas analisadas agora se concentra no longo prazo. A explicação para a queda é que o 

endividamento de longo prazo cresceu com a nova norma e o diferencial fica no denominador. 

A seguir o desvio padrão amostral em cada um dos trimestre: 

 

Tabela 5 – Desvio padrão amostral dos indicadores 

Indicador 
Desvio Padrão 

1ºT 2019 

Desvio Padrão 

1ºT 2018 
Variação 

Liquidez Corrente 0,744 0,714 0,031 

Liquidez Seca 0,684 0,578 0,106 

Liquidez Imediata 0,631 0,485 0,146 

Liquidez Geral 0,630 0,725 -0,095 
    

Participação de Capital de Terceiros 2,728 1,491 1,237 

Composição do Endividamento 18,06% 17,48% 0,58% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,176 0,176 0,000 

Imobilização do Patrimônio 0,783 0,243 0,540 
    

Margem Operacional 4,29% 3,92% 0,37% 

Margem Líquida 6,48% 5,27% 1,21% 

Rentabilidade sobre o PL 3,44% 3,24% 0,19% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 1,15% 1,22% -0,07% 
    

EBITDA (R$ mil) 317.322 228.196 89.126 

Margem EBITDA 5,01% 3,63% 1,38% 

 

Para verificar se houve mudança significativa nos indicadores antes e após a aplicação 

do CPC 06 R2, foi realizado um teste de diferença de médias não paramétrico, o teste de sinais 

de postos de Wilcoxon. que é feito com base em duas amostras emparelhadas (na diferença 

entre as observações antes e após a aplicação da nova norma). O procedimento foi feito por 

meio de software livre para análise de dados, o PSPP, a um nível de significância de 5% e 

estabelecendo as seguintes hipóteses: 

 

H0: Diferença entre as médias = 0 

HA: Diferença entre as médias ≠ 0 

 

Para os resultados que apresentarem uma significância assintótica bicaudal maior que 

0,05 teremos a conclusão de que não há evidência de diferença estatisticamente significativa 
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entre a média do indicador para o primeiro trimestre de 2018 em relação ao primeiro trimestre 

de 2019.  

Cabe ressaltar que aceitar H0 significa que o CPC 06 R2 não teve influência significativa 

sob o indicador, mas a rejeição de H0 não implica que o CPC 06 R2 foi o responsável pela 

variação, já que outros fatores também podem estar envolvidos na mudança. Por esse motivo, 

os indicadores em que houver evidência para a rejeição de H0 serão objeto da análise por 

empresa a ser apresentada em tópicos posteriores. As saídas do PSPP para o modelo serão 

exibidas a seguir. 

 

Quadro 1 – Teste de Wilcoxon: indicadores de liquidez 

  Par 1 

Liquidez_Corrente

_1T19 

Liquidez_Corrente

_1T18 

Par 2 

Liquidez_Seca_1T19 

Liquidez_Seca_1T18 

Par 3 

Liquidez_Imediata_

1T19 

Liquidez_Imediata_

1T18 

Par 4 

Liquidez_Geral_1T19 

Liquidez_Geral_1T18 

  

  

Z -0,44 0,00 -0,71 -2,93 

Signif. 

Assintótica 

Bicaudal 

0,657 1,000 0,477 0,003 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados divulgados pelas empresas da amostra analisada. 

 

Conclusões para os indicadores de liquidez: 

• Par 1: Aceito H0. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias. 

• Par 2: Aceito H0. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias. 

• Par 3: Aceito H0. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias. 

• Par 4: Rejeito H0: Em média, a liquidez geral no primeiro trimestre de 2019 (média 

= 1,11) foi menor que a liquidez geral no primeiro trimestre de 2018 (média = 1,36). 

 

Portanto, conclui-se que o CPC 06 R2 não afetou de maneira significativa os indicadores 

de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. As alterações na norma de 

reconhecimento de arrendamentos não afetaram os saldos de caixa ou outros elementos do ativo 

circulante e seu efeito no passivo circulante se limita ao primeiro ano dos contratos, não sendo 

suficiente para promover uma grande transformação na percepção desses indicadores, o que 

não é o caso para a liquidez geral que considera em seu cálculo o passivo total da empresa, 
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considerando a dívida de longo prazo da empresa que cresceu com a nova norma. A liquidez 

geral será objeto da análise por empresa. 

 

Quadro 2 – Teste de Wilcoxon: indicadores de endividamento e imobilização 

  Par 1 

Cap_Terc_1T19 

Cap_Terc_1T18 

Par 2 

Comp_Endivid_1T19 

Comp_Endivid_1T18 

Par 3 

Endivid_Ativo_Total_1T19 

Endivid_Ativo_Total_1T18 

Par 4 

Imob_Patrim_1T19 

Imob_Patrim_1T18 

  

  

Z -2,93 -2,67 -2,93 -2,85 

Signif. 

Assintótica 

Bicaudal 

0,003 0,007 0,003 0,004 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados divulgados pelas empresas da amostra analisada. 

 

Conclusões para os indicadores de endividamento e imobilização: 

• Par 1: Rejeito H0. Em média, a participação de capital de terceiros no primeiro 

trimestre de 2019 (média = 3,10) foi maior que a participação de capital de terceiros 

no primeiro trimestre de 2018 (média = 2,08). 

• Par 2: Rejeito H0. Em média, a composição do endividamento no primeiro trimestre 

de 2019 (média = 0,58) foi menor que a composição do endividamento no primeiro 

trimestre de 2018 (média = 0,70). 

• Par 3: Rejeito H0. Em média, o endividamento sobre o ativo total no primeiro 

trimestre de 2019 (média = 0,67) foi maior que o endividamento sobre o ativo total 

no primeiro trimestre de 2018 (média = 0,61). 

• Par 4: Rejeito H0. Em média, a imobilização do patrimônio no primeiro trimestre de 

2019 (média = 1,33) foi maior que a imobilização do patrimônio no primeiro 

trimestre de 2018 (média = 0,76). 

 

Portanto, todos os indicadores de endividamento e imobilização calculados 

apresentaram variação significativa e serão objeto da análise por empresa nos tópicos 

posteriores. No caso dos três índices de endividamento, o aumento da dívida de longo prazo é 

o fator que explica a variação significativa. No caso do índice de imobilização, a variação 

significativa decorre do aumento no ativo imobilizado em função do reconhecimento contábil  

do direito de uso dos bens arrendados. 
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Quadro 3 – Teste de Wilcoxon: indicadores de atividade 

  Par 1 

Margem_Operac_1T

19 

Margem_Operac_1T

18 

Par 2 

Margem_Líq_1T

19 

Margem_Líq_1T

18 

Par 3 

Rentabilidade_PL_1T

19 

Rentabilidade_PL_1T

18 

Par 4 

Rentab_Ativo_Total_1

T19 

Rentab_Ativo_Total_1

T18 

  

  

Z -0,09 -1,16 -1,29 -1,24 

Signif. 

Assintótica 

Bicaudal 

0,929 0,248 0,197 0,213 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados divulgados pelas empresas da amostra analisada. 

 

Conclusões para os indicadores de atividade: 

• Par 1: Aceito H0. Não houve diferença estatística significativa entre as variáveis. 

• Par 2: Aceito H0. Não houve diferença estatística significativa entre as variáveis. 

• Par 3: Aceito H0. Não houve diferença estatística significativa entre as variáveis. 

• Par 4: Aceito H0. Não houve diferença estatística significativa entre as variáveis. 

 

Portanto, o CPC 06 R2 não afetou de maneira significativa nenhum indicador de 

atividade calculado. Os efeitos no resultado causados pelo CPC 06 R2 se anulam dentro do 

resultado líquido da DRE, ao mesmo tempo em que há um aumento na depreciação e na despesa 

financeira (de juros), há uma redução nas despesas de aluguel. Para o caso específico da 

margem operacional, a diferença produzida no resultado operacional em função da transferência 

da despesa de aluguel para a despesa financeira não causou efeito perceptível para o indicador, 

a maior parte da despesa transferida ainda se anula em função da depreciação compor o cálculo 

do resultado operacional. 

 

Quadro 4 – Teste de Wilcoxon: EBITDA 

  Par 1 

EBITDA_1T19 

EBITDA_1T18 

Par 2 

Margem_EBITDA_1T19 

Margem_EBITDA_1T18 

  

  

Z -2,93 -2,85 

Signif. 

Assintótica 

Bicaudal 

0,003 0,004 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados divulgados pelas empresas da amostra analisada. 

 

Conclusões para o EBITDA: 

• Par 1: Rejeito H0. Em média, o EBITDA no primeiro trimestre de 2019 (média = R$ 

402.454,55) foi maior que o EBITDA no primeiro trimestre de 2018 (média = R$ 

296.818,18). 
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• Par 2: Rejeito H0. Em média, a margem EBITDA no primeiro trimestre de 2019 

(média = 11,11%) foi maior que a margem EBITDA no primeiro trimestre de 2018 

(média = 8,49%). 

 

Para o EBITDA a hipótese nula foi rejeitada pois as despesas de aluguéis diminuíam o 

EBITDA na norma anterior. As novas despesas geradas pela norma são depreciação e juros e 

estas não fazem parte do EBITDA, pois este tipo de lucro gerencial mede o resultado antes das 

depreciações e juros. O EBITDA será objeto da análise por empresa nos tópicos posteriores. 

Os indicadores para os quais a hipótese nula foi rejeitada são: liquidez geral, 

participação do capital de terceiros, composição do endividamento, endividamento sobre o 

ativo total, imobilização do patrimônio, EBITDA e margem EBITDA. Os próximos tópicos 

detalharão a variação desses indicadores, buscando compreender quanto o CPC 06 R2 é 

responsável por cada alteração. 

 

4.1. GPA ALIMENTAR 

 

O Grupo GPA está presente em todas as regiões do país, contando com mais de mil lojas 

físicas e cerca de 20 centros de distribuição e entrepostos. É o maior grupo varejista e de 

distribuição do Brasil. A estrutura do GPA está dividida em quatro unidades de negócios: 

Multivarejo, Compre Bem, Assaí Atacadista e GPA Malls (GPA, 2016). A seguir as figuras 

contidas nas demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2019: 

 

Figura 3 - Efeitos da IFRS 16 no Multivarejo 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 do Grupo GPA. 
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Figura 4 – Efeitos da IFRS 16 na Assaí 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 do Grupo GPA. 

 

Pela análise das figuras nota-se que houve um efeito muito maior no Multivarejo, apesar 

dos dois segmentos responderem por parcela semelhante da receita bruta do grupo. O EBITDA 

do Multivarejo melhorou em R$ 189 milhões, enquanto o EBITDA da Assaí melhorou em R$ 

50 milhões apenas pelo efeito do reconhecimento dos arrendamentos de acordo com a nova 

norma. Quanto aos indicadores calculados, são apresentados a seguir: 

 

Tabela 6 – Indicadores financeiros do GPA Alimentar 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 1,128 1,195 -0,067 

Liquidez Seca 0,953 1,009 -0,056 

Liquidez Imediata 0,072 0,066 0,006 

Liquidez Geral 0,941 1,063 -0,122 

    

Participação de Capital de Terceiros 3,216 2,423 0,793 

Composição do Endividamento 74,39% 79,67% -5,29% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,763 0,708 0,055 

Imobilização do Patrimônio 1,190 0,848 0,342 

    

Margem Operacional 3,60% 2,48% 1,13% 

Margem Líquida 1,72% 1,99% -0,27% 

Rentabilidade sobre o PL 1,60% 1,70% -0,10% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 0,38% 0,50% -0,12% 

    

EBITDA (R$ mil) 787.000 491.000 296.000 

Margem EBITDA 6,19% 4,33% 1,86% 
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 O passivo total da companhia aumentou de R$ 32 bilhões para cerca de R$ 44 bilhões 

entre o primeiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019, sendo o passivo de 

arrendamento responsável por cerca de R$ 4,8 bilhões dessa variação, portanto 

aproximadamente metade da variação da liquidez geral pode ser atribuída ao CPC 06 R2. A 

liquidez geral teve média amostral de 1,105 (tabela 4) no primeiro trimestre de 2019. O GPA 

se encontra um pouco abaixo da média de seus pares com 0,941 (tabela 6). 

 A Participação de Capital de Terceiros teve uma elevação de 0,793 (tabela 6) o que 

indica uma maior dependência em relação aos recursos de terceiros. Essa também é uma 

variação em função da elevação do passivo total da companhia. A média desse indicador para 

o primeiro trimestre de 2019 foi de 3,097 (tabela 4) com um desvio padrão amostral de 2,728 

(tabela 5) o que indica uma amplitude muito grande para a Participação de Capital de Terceiros 

entre as empresas analisadas, sendo o GPA parte dos elementos entre o centro e o topo da 

amostra com 3,216 (tabela 6) ao final do primeiro trimestre de 2019. A média nesse caso pode 

não ser um bom indicador já que é muito afetada por valores extremos. 

 A Composição do Endividamento foi um dos indicadores mais afetados na média e 

chama a atenção para uma menor variação no caso específico do GPA. A média amostral para 

o primeiro trimestre de 2019 foi de 57,97% (tabela 4), o GPA com 74,39% (tabela 6) no 

primeiro trimestre de 2019 se situa aproximadamente um desvio padrão acima dessa média 

amostral, indicando que suas dívidas de curto prazo ainda se mantêm elevadas em relação às de 

longo prazo mesmo após o reconhecimento dos arrendamentos operacionais em seu balanço. 

Uma das rubricas em destaque em seu passivo circulante é a de “Outros passivos circulantes” 

o que inclui “Passivos sobre ativos não-correntes a venda e descontinuados” representando 

cerca de R$ 21,5 bilhões. O GPA divulgou que está em processo de alienação de sua 

participação no capital da Via Varejo S.A. sendo essa a sua operação descontinuada. Esse foi 

um fator que atenuou o efeito do CPC 06 R2 sobre esse indicador. 

O endividamento sobre o ativo total do GPA se manteve um pouco acima da média dos 

seus pares e houve um aumento de 5,5% (tabela 6) entre o primeiro trimestre de 2018 e o 

primeiro trimestre de 2019, indicando uma dependência maior em relação a recursos de 

terceiros. Embora seu passivo total tenha aumentado em R$ 11 bilhões e sendo R$ 4,8 bilhões 

em função do passivo de arrendamento, seu ativo imobilizado cresceu de maneira proporcional, 

aumentando R$ 4 bilhões, e outra parte da variação significativa tanto do ativo quanto do 

passivo se devem a operações descontinuadas observadas anteriormente. Com isso o efeito 

líquido do CPC 06 R2 nesse indicador seria de aproximadamente R$ 800 milhões, o que é 
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inferior ao de fatores como o aumento das rubricas de “empréstimos e financiamentos” e da 

linha de fornecedores além da redução de contas a receber, que teriam um efeito líquido 

conjunto de R$ 1,5 bilhão. Ainda assim a variação significativa decorre também da norma, pois 

mesmo com um reconhecimento proporcional a razão matemática expressa pelo índice se altera. 

Para as empresas de varejo a serem analisadas a seguir, esse foi o cenário mais comum 

para o endividamento sobre o ativo total, ou seja, o índice apresentou uma variação 

estaticamente significativa atribuída a mudança na razão final do índice, algo que decorre 

também da norma, não sendo necessário pontuar esse tópico empresa por empresa, a discussão 

será retomada no tópico reservado para as conclusões finais. 

A imobilização do patrimônio apresentou um aumento perceptível, subindo de 0,848 

para 1,190 (tabela 6), mas o GPA não está distante da média das outras empresas do setor, 

comportando-se de maneira semelhante às outras empresas analisadas. Enquanto o patrimônio 

líquido total da empresa pouco variou, o ativo imobilizado subiu acentuadamente. A alteração 

observada nesse indicador pode ser atribuída quase em sua totalidade ao CPC 06 R2. 

 

4.2. GRUPO CARREFOUR 

 

Com sede na França, o Carrefour já conta com mais de 600 lojas físicas espalhadas pelo 

Brasil. O grupo atua em todos os 26 estados e no Distrito Federal. O Carrefour estrutura seus 

negócios em quatro segmentos principais: Varejo, cash-and-carry, e-commerce e serviços 

complementares (Carrefour, 2017). A seguir uma figura as presentes em sua demonstração 

contábil que detalha o efeito da IFRS 16 (CPC 06 R2) em cada segmento de sua operação: 

 

Figura 5 – Destaques do Carrefour pré IFRS 16 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 do Grupo Carrefour. 
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Figura 6 – Destaques do Carrefour pós IFRS 16 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 do Grupo Carrefour. 

 

Pela análise das figuras é possível notar que após a aplicação do novo pronunciamento 

o EBITDA aAjustado subiu de R$ 843 milhões para R$ 1,043 bilhão, uma variação de R$ 60 

milhões positiva (R$ 140 milhões não atribuíveis ao novo pronunciamento) apenas em função 

do reconhecimento do passivo de arrendamento. A seguir serão apresentados os índices 

calculados para o Grupo Carrefour: 

 

Tabela 7 – Indicadores financeiros do Grupo Carrefour 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 1,076 0,999 0,077 

Liquidez Seca 0,646 0,633 0,012 

Liquidez Imediata 0,052 0,120 -0,068 

Liquidez Geral 1,013 1,050 -0,037 
    

Participação de Capital de Terceiros 1,449 1,345 0,104 

Composição do Endividamento 68,48% 76,64% -8,16% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,592 0,574 0,018 

Imobilização do Patrimônio 0,982 0,933 0,049 
    

Margem Operacional 6,16% 4,74% 1,42% 

Margem Líquida 3,70% 2,65% 1,06% 

Rentabilidade sobre o PL 3,47% 2,50% 0,97% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 1,42% 1,07% 0,35% 
    

EBITDA (R$ mil) 1.082.000 774.000 308.000 

Margem EBITDA 7,93% 6,17% 1,76% 
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A liquidez geral calculada para o Grupo Carrefour caiu de 1,050 para 1,013 (tabela 7) 

na comparação entre os dois trimestres de cada ano. É a empresa com a menor queda nesse 

indicador dentre as empresas avaliadas. Seu passivo total subiu de R$ 17,8 bilhões para cerca 

de R$ 21 bilhões e o passivo de arrendamento respondeu por cerca de 30% dessa variação, com 

R$ 879 milhões, mas não foi o único passivo a apresentar aumento já que a companhia informou 

que emitiu debêntures no período. Apesar desses eventos, seus ativos também aumentaram, 

principalmente as rubricas de estoques, que segundo informações divulgadas pela companhia 

houve elevação dos níveis de estoque ao final de março em função das preparações para a 

páscoa e aniversário da Rede Atacadão, além de “outros ativos circulantes” que incluem títulos 

e valores mobiliários provenientes do Banco Carrefour. Houve um efeito imediato proveniente 

da nova norma, mas esse foi atenuado por outros fatores esporádicos, o que refletiu na queda 

não tão acentuada quanto a de seus pares. 

A participação do capital de terceiros do Grupo Carrefour subiu de 1,345 para 1,449 

(tabela 7), a segunda menor variação dentre as empresas analisadas, atrás somente da Cia. 

Hering, e se mantendo abaixo da média amostral nos dois trimestres, mais ainda assim é 

possível notar um pequeno aumento na dependência de recursos de terceiros. Como observado 

anteriormente, aproximadamente 30% da variação do passivo se deve ao reconhecimento dos 

arrendamentos, sendo esse o impacto da nova norma para esse indicador.  

A composição do endividamento do Carrefour caiu de 76,64% para 68,48% (tabela 7). 

Trata-se da segunda menor variação dentre as empresas analisadas, atrás apenas do GPA. A 

maior parte do passivo de arrendamento concentra-se no longo prazo, cerca de R$ 700 milhões, 

e mais cerca de R$ 150 milhões no curto prazo. Conclui-se que essa foi uma forte influência 

para a variação do indicador, porém outros fatos relevantes destacados pela empresa também 

podem comprometer esse índice, como a emissão de debêntures. A variação não foi maior em 

função do aumento do passivo de curto prazo relacionado a fornecedores, fator que também 

pode ser proveniente dos preparativos para a páscoa e aniversário da rede Atacadão, uma vez 

que nessa conta são classificadas apenas obrigações operacionais. 

A imobilização do patrimônio observada no Grupo Carrefour teve um pequeno aumento 

entre os trimestres observados, subindo de 0,933 para 0,982 (tabela 7), a segunda menor 

variação na amostra observada, atrás somente da Cia. Hering. Seu ativo imobilizado teve um 

aumento expressivo de R$ 1,87 bilhão, mas seu patrimônio líquido também teve uma elevação 

de R$ 1,28 bilhão no período, mais um fenômeno observado no Grupo Carrefour que 

enfraqueceu o impacto do CPC 06 R2 em seus indicadores financeiros. 

 



40 

 

4.3. LOJAS AMERICANAS 

 

A Lojas Americanas S.A. é uma tradicional empresa de varejo no mercado brasileiro e 

conta com mais de 1.300 lojas e quatro centros de distribuição espalhados por todo o território 

nacional. Sua estrutura operacional de varejo físico é dividida em dois modelos: tradicional e 

express (Americanas, 2019). 

Os números oficiais de EBITDA ajustado consolidado divulgados em sua demonstração 

contábil são de R$ 523,3 milhões para o primeiro trimestre de 2018 e R$ 560,8 milhões para o 

primeiro trimestre de 2019, conforme as figuras a seguir: 

 

Figura 7 – EBITDA Ajustado da Lojas Americanas divulgado em 2018 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2018 da Lojas Americanas S.A. 

 

Figura 8 – EBITDA Ajustado da Lojas Americanas divulgado em 2019 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 da Lojas Americanas S.A. 
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Nota-se pela análise das figuras que seu EBITDA ajustado para o primeiro trimestre de 

2018 divulgado em 2019 (pós IFRS 16) subiu para R$ 638,8 milhões, significando um ajuste 

expressivo no número de 2018 no valor de R$ 115 milhões apenas em função do CPC 06 R2. 

Até então não foi possível encontrar dados divulgados pela Lojas Americanas que detalhem o 

efeito líquido para o número de 2019. 

Seu disclosure quanto à IFRS 16 também foi muito bom, tendo em vista que em maio 

de 2019 o grupo publicou uma tabela que reconcilia o Balanço Patrimonial, DRE e DFC 

trimestrais de 2018, reapresentando os números e detalhando o efeito da adoção da nova norma 

em cada linha, tanto da controladora quanto do consolidado. 

A seguir são apresentados os índices calculados com base nas demonstrações contábeis 

publicadas pela Lojas Americanas. 

 

Tabela 8 – Indicadores financeiros da Lojas Americanas 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 2,213 1,963 0,250 

Liquidez Seca 1,785 1,572 0,213 

Liquidez Imediata 1,391 1,176 0,215 

Liquidez Geral 0,875 0,951 -0,076 
    

Participação de Capital de Terceiros 4,471 3,374 1,098 

Composição do Endividamento 33,28% 41,16% -7,89% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,817 0,771 0,046 

Imobilização do Patrimônio 1,558 1,164 0,393 
    

Margem Operacional 6,39% 7,26% -0,87% 

Margem Líquida -3,01% -0,60% -2,42% 

Rentabilidade sobre o PL -1,79% -0,39% -1,40% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total -0,33% -0,09% -0,24% 
    

EBITDA (R$ mil) 540.000 503.000 37.000 

Margem EBITDA 15,20% 12,51% 2,69% 

 

A liquidez geral da Lojas Americanas caiu de 0,951 para 0,875 (tabela 8), seu passivo 

total aumentou R$ 6 bilhões sendo que o passivo de arrendamento respondeu por cerca de R$ 

2 bilhões dessa variação, ou seja, um terço da variação total apenas em função da adoção do 

CPC 06 R2. 

A participação do capital de terceiros subiu de 3,374 para 4,471 (tabela 8), a terceira 

maior variação amostral para a empresa que tem a segunda maior participação de capital de 
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terceiros dentre as empresas analisadas. Novamente o aumento no passivo total foi o fator de 

peso, embora o passivo de arrendamento seja responsável por um terço da variação, vale 

ressaltar o aumento em fornecedores, em provável decorrência dos preparativos para a Páscoa 

e um aumento em empréstimos e financiamentos, respondendo pelos aproximadamente dois 

terços restantes. A empresa divulgou que contraiu empréstimos para complementar sua 

necessidade de caixa para crescimento e busca mitigar riscos cambiais com contratos 

derivativos. 

A composição do endividamento da Lojas Americanas caiu de 41,16% para 33,28% 

(tabela 8), uma queda um pouco abaixo da média de seus pares. O efeito de longo prazo dos 

arrendamentos e dos financiamentos também foi atenuado pelo aumento de curto prazo de 

fornecedores. 

O endividamento sobre o ativo total da Lojas Americanas subiu de 77,14% para 81,72% 

(tabela 8), o segundo mais elevado dentre as empresas analisadas, atrás somente da Via Varejo. 

Assim como nos casos anteriores, mesmo que o passivo tenha subido em função dos 

arrendamentos, o imobilizado também subiu de maneira proporcional, sendo essa variação 

atribuível ao CPC 06 R2 no sentido de mudar a razão entre numerador e denominador. 

A imobilização do patrimônio teve um aumento de 1,164 para 1,558 (tabela 8). O 

patrimônio líquido teve uma pequena queda que não foi suficiente para explicar a variação do 

indicador, sendo o aumento expressivo do imobilizado, em cerca de R$ 2 bilhões, o responsável 

pela alteração. Portanto a nova norma é a grande responsável pela mudança no indicador. 

 

4.4. VIA VAREJO 

 

A Via Varejo S.A. está presente em mais de 400 municípios brasileiros e conta com uma 

estrutura de mais de 1.000 lojas e 26 centros de distribuição. Em sua estrutura de negócios a 

empresa opera lojas físicas, e-commerce, serviços de varejo e serviços financeiros (Via Varejo, 

2019).  

Para demonstrar o impacto do CPC 06 R2 (IFRS 16) em seu EBITDA ajustado, a Via 

Varejo S.A. divulgou uma figura que detalha o cálculo antes e depois da aplicação da nova 

norma e para ambos os trimestres, atingindo um excelente nível de disclosure em relação ao 

novo pronunciamento. 
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Figura 9 – EBITDA Ajustado da Via Varejo divulgado em 2019 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 da Via Varejo S.A. 

 

Com a análise da figura é possível notar que o CPC 06 R2 teve um impacto de 

aproximadamente R$ 200 milhões em cada um dos trimestres, um número bem expressivo 

apesar da redução da margem EBITDA da empresa de um trimestre para o outro. A seguir os 

índices calculados para a Via Varejo S.A.: 

 

Tabela 9 – Indicadores financeiros da Via Varejo 

 Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 0,783 0,841 -0,058 

Liquidez Seca 0,454 0,445 0,009 

Liquidez Imediata 0,091 0,045 0,046 

Liquidez Geral 0,776 1,006 -0,230 
    

Participação de Capital de Terceiros 10,536 5,685 4,851 

Composição do Endividamento 69,14% 83,74% -14,60% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,913 0,850 0,063 

Imobilização do Patrimônio 3,364 0,965 2,399 
    

Margem Operacional 3,60% 4,56% -0,96% 

Margem Líquida -0,77% 1,07% -1,85% 

Rentabilidade sobre o PL -2,50% 2,49% -5,00% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total -0,22% 0,37% -0,59% 
    

EBITDA (R$ mil) 396.000 368.000 28.000 

Margem EBITDA 6,26% 5,56% 0,70% 

 

A liquidez geral da Via Varejo caiu de 1,006 para 0,776 (tabela 9), uma queda mais 

acentuada do que as empresas analisadas nos tópicos anteriores. Seu passivo total aumentou R$ 

4,4 bilhões e o passivo de arrendamento foi responsável por R$ 4,5 bilhões de aumento, portanto 
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excluindo os efeitos do CPC 06 R2 seu passivo diminuiria. A nova norma é responsável pela 

quase totalidade da variação do índice. 

A participação do capital de terceiros da Via Varejo é um outlier da amostra, passando 

de 5,685 para 10,536 (tabela 9) indicando uma dependência elevada em recursos de terceiros. 

Seu patrimônio líquido diminuiu em função de prejuízos na operação e seu passivo aumentou 

em função do reconhecimento do arrendamento. O efeito da adoção do CPC 06 R2 foi, portanto, 

intensificado pelos desafios atuais na gestão da Via Varejo. 

A composição do endividamento da Via Varejo caiu de 83,74% para 69,14% (tabela 9), 

um comportamento em torno da média amostral, que teve queda de 12 pontos percentuais 

(tabela 4) atribuível quase em sua totalidade ao reconhecimento do passivo de arrendamento. 

O endividamento sobre o ativo total da Via Varejo subiu de 85,04% para 91,33% (tabela 

9) em função da diminuição de seu ativo total, principalmente nas rubricas de “contas a receber” 

e “estoques”, em provável decorrência de seus recentes resultados negativos. 

A imobilização do patrimônio da Via Varejo foi mais um outlier, subindo de 0,965 para 

3,364 (tabela 9) no período analisado, bem acima do restante da amostra. Houve elevação de 

R$ 3,6 bilhões no ativo imobilizado e a queda do seu patrimônio líquido impulsionou o efeito 

esperado do CPC 06 R2. 

 

4.5. B2W DIGITAL 

 

A B2W – Companhia Digital resultou da fusão da Americanas.com e Submarino e vem 

se expandindo desde 2006, incorporando também as marcas Shoptime e Sou Barato. A 

Americanas.com é a maior loja on line brasileira com mais de 2,5 milhões de itens disponíveis 

e também pode ser acessada pelos quiosques instalados nas lojas físicas parceiras da Lojas 

Americanas. Já as demais marcas são 100% digitais (B2W Digital, 2019). 

 A B2W Digital publicou uma DRE reapresentando o resultado de 2018 e detalhando o 

efeito do CPC 06 R2 (IFRS 16) em cada linha. A seguir será apresentada a figura publicada na 

demonstração financeira da B2W referente a março de 2019 detalhandos parte dos efeitos da 

adoção do novo pronunciamento: 
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Figura 10 – Reconciliação dos resultados da B2W Digital 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 da B2W Digital. 

 

Nota-se que o EBITDA Ajustado de março de 2018 melhorou em R$ 13,5 milhões após 

a aplicação do pronunciamento. A seguir a tabela com os indicadores calculados. 

 

Tabela 10 – Indicadores financeiros da B2W Digital 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 2,583 2,166 0,417 

Liquidez Seca 2,312 1,853 0,459 

Liquidez Imediata 1,890 1,454 0,436 

Liquidez Geral 0,977 1,040 -0,063 
    

Participação de Capital de Terceiros 3,275 2,421 0,854 

Composição do Endividamento 28,02% 36,55% -8,53% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,766 0,708 0,058 

Imobilização do Patrimônio 1,076 0,903 0,173 
    

Margem Operacional -4,37% -3,32% -1,05% 

Margem Líquida -10,92% -7,79% -3,13% 

Rentabilidade sobre o PL -4,14% -3,03% -1,11% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total -0,97% -0,89% -0,08% 
    

EBITDA (R$ mil) 71.000 58.000 13.000 

Margem EBITDA 5,54% 3,93% 1,61% 
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A liquidez geral da B2W caiu de 1,040 para 0,977 (tabela 10), a segunda menor queda 

ao lado do Grupo Carrefour. Seu passivo total subiu em R$ 1,8 bilhão, mas o reconhecimento 

do passivo de arrendamento representou apenas R$ 264 milhões dessa variação, não sendo um 

fator de destaque para a queda da liquidez geral do grupo, papel esse ocupado pelo aumento na 

rubrica de “empréstimos e financiamentos” no longo prazo. A companhia divulgou que capta 

recursos principalmente por meio de debêntures e empréstimos de instituições financeiras, 

exemplo parecido com a Lojas Americanas. 

A participação do capital de terceiros da B2W subiu de 2,421 para 3,275 (tabela 10), 

um comportamento apenas um pouco acima da média. No caso da B2W, o CPC 06 R2 

contribuiu, mas não foi o principal fator, além do aumento do passivo já discutido, seu 

patrimônio líquido também caiu em função de prejuízo nos últimos períodos. 

A composição do endividamento da B2W se comportou abaixo da média da amostra, 

novamente em função do aumento de seu passivo total e da não existência de uma grande 

mudança em função da aplicação do pronunciamento. 

A imobilização do patrimônio apresentou uma leve alta, passando de 0,903 para 1,076 

(tabela 10) e o principal fator foi a queda de seu patrimônio líquido, já que seu ativo imobilizado 

aumentou em R$ 193 milhões enquanto a queda no PL foi de R$ 416 milhões. 

 

4.6. RAIA DROGASIL 

 

A Raia Drogasil S.A. conta com mais de 1.800 lojas presentes em 22 estados brasileiros, 

além de nove centros de distribuição (Raia Drogasil, 2017).  Sobre o efeito da adoção do 

pronunciamento em seu EBITDA, a Raia Drogasil publicou a figura a seguir: 

 

Figura 11 – Impactos da IFRS 16: Raia Drogasil 2019 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 da Raia Drogasil. 
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Pela análise da figura, nota-se o efeito da aplicação da norma por um expressivo 

aumento no EBITDA ajustado, em torno de 50%, para os dois trimestres analisados apenas em 

função da nova forma de contabilização. 

Os demais indicadores calculados estão apresentados a seguir: 

 

Tabela 11 – Indicadores financeiros da Raia Drogasil 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 1,396 1,527 -0,131 

Liquidez Seca 0,499 0,507 -0,008 

Liquidez Imediata 0,073 0,040 0,033 

Liquidez Geral 0,625 1,222 -0,597 

    

Participação de Capital de Terceiros 2,132 1,015 1,117 

Composição do Endividamento 44,05% 78,67% -34,63% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,681 0,504 0,177 

Imobilização do Patrimônio 1,800 0,775 1,025 

    

Margem Operacional 3,95% 5,13% -1,18% 

Margem Líquida 2,28% 3,52% -1,25% 

Rentabilidade sobre o PL 2,52% 3,75% -1,23% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 0,80% 1,86% -1,06% 

    

EBITDA (R$ mil) 410.000 272.000 138.000 

Margem EBITDA 10,37% 7,92% 2,45% 

 

A liquidez geral da Raia Drogasil teve a maior queda da amostra e se tornou um outlier 

com queda de 1,222 para 0,625 (tabela 11), o motivo foi o aumento expressivo de seu passivo 

em função do reconhecimento de seu passivo de arrendamento. Seu passivo total aumentou de 

R$ 3,2 bilhões para R$ 7,6 bilhões e o passivo de arrendamento respondeu por 

aproximadamente R$ 3,6 bilhões desse aumento, cerca de 80% da variação. Sem dúvida o maior 

impacto do CPC 06 R2 até o momento. 

A participação do capital de terceiros da Raia Drogasil dobrou, saltando de 1,015 para 

2,132 (tabela 11), uma vez que seu patrimônio líquido não apresentou uma alteração muito 

acentuada, cabendo ao passivo de arrendamento a atribuição desse aumento. 

A composição do endividamento da Raia Drogasil foi mais um outlier produzido pela 

empresa após o reconhecimento do passivo de arrendamento e mostra que seu passivo de longo 

prazo é de fato maior que seu passivo de curto prazo, a composição passou de 78,67% para 

44,05% (tabela 11). 
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O endividamento sobre o ativo total da Raia Drogasil foi outro outlier para a amostra, 

com variação de 17,7% (tabela 11) e o principal responsável por esse indicador ter apresentado 

uma variação significativa no teste de médias. Essa variação é atribuível em sua maior parte 

para o aumento de empréstimos e financiamentos, mas o aumento proporcional entre o ativo 

imobilizado e o passivo de arrendamento também contribuíram para alterar a relação expressa 

pelo cálculo do índice. Quanto a imobilização do patrimônio da Raia Drogasil foi a segunda 

maior variação da amostra, subindo de 0,775 para 1,8 (tabela 11), e uma vez que seu patrimônio 

líquido total pouco variou, assim como na maioria dos casos anteriores, essa é um impacto 

atribuível quase totalmente aos novos dispostos sobre o reconhecimento dos arrendamentos. 

 

4.7. GUARARAPES CONFECÇÕES 

 

A Guararapes Confecções S.A. é a controladora da Lojas Riachuelo, ao todo são cerca 

de 300 pontos físicos, duas fábricas, três centros de distribuição e dois teatros Riachuelo 2019 

(Riachuelo, 2017). O grupo possuía 312 contratos enquadrados na nova norma em 31 de março 

de 2019, de acordo com nota sua nota explicativa. A seguir os índices calculados para o grupo: 

 

Tabela 12 – Indicadores financeiros da Guararapes Confecções 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 1,944 1,676 0,268 

Liquidez Seca 1,598 1,345 0,253 

Liquidez Imediata 0,279 0,194 0,085 

Liquidez Geral 1,255 1,514 -0,260 
    

Participação de Capital de Terceiros 1,255 0,907 0,348 

Composição do Endividamento 49,88% 77,18% -27,30% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,557 0,476 0,081 

Imobilização do Patrimônio 0,680 0,533 0,147 
    

Margem Operacional 3,58% 6,62% -3,04% 

Margem Líquida 1,79% 3,41% -1,62% 

Rentabilidade sobre o PL 0,59% 1,26% -0,67% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 0,26% 0,66% -0,40% 
    

EBITDA (R$ mil) 188.000 177.000 11.000 

Margem EBITDA 11,59% 11,83% -0,24% 

 

O EBITDA calculado para o grupo subiu em R$ 11 milhões (tabela 12) decorrente 

principalmente da queda com suas despesas gerais e administrativas na DRE, certamente parte 
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dessa redução decorre do CPC 06 R2, mas não é possível mensurar seu impacto exato, uma vez 

que a rubrica inclui diversas outras despesas operacionais que podem ser igualmente 

responsáveis. 

A liquidez geral do grupo caiu de 1,514 para 1,255 (tabela 12) e seu passivo de 

arrendamento reconhecido foi de R$ 1,18 bilhão com maior impacto no longo prazo, 

semelhante aos demais casos analisados, sendo esse aumento responsável por cerca de 20% da 

elevação do passivo total da companhia. Outro fator com enorme influência foi o aumento de 

empréstimos e financiamentos em seu passivo não circulante, com variação de R$ 1,5 bilhão, 

que corresponde ao financiamento de ativos imobilizados, emissão de debêntures e 

empréstimos contraídos para administrar a sua liquidez. 

A participação do capital de terceiros da Guararapes subiu de 0,907 para 1,255 (tabela 

12), um movimento abaixo da média da amostra embora ainda perceptível, com a ressalva de 

que a Via Varejo S.A. foi um grande outlier no quesito e tem grande influência na média do 

indicador. O principal fator para o aumento também foi a elevação de seu passivo total. 

A composição do endividamento da Guararapes caiu de 77,18% para 49,88% (tabela 

12), retratando que o seu passivo não circulante agora praticamente se iguala ao seu passivo 

circulante, a segunda maior variação da amostra, atrás apenas da Raia Drogasil. Um impacto 

atribuível em carca de 20% ao CPC 06 R2, como evidenciado pelo aumento do passivo total. 

A imobilização do patrimônio da Guararapes subiu de 0,533 para 0,680 (tabela 12) em 

função do aumento de seu ativo imobilizado e o efeito do CPC 06 R2, mesmo seu patrimônio 

líquido também crescendo em função dos resultados do grupo, ou seja mesmo absorvendo parte 

do crescimento do ativo imobilizado, ainda se nota o efeito do CPC 06 R2. 

 

4.8. LOJAS RENNER 

 

A Lojas Renner S.A. tem sede em Porto Alegre e possui cerca de 20 mil colaboradores, 

contando com 4 centros de distribuição e cerca de 350 lojas físicas (Renner, 2019). Sua estrutura 

de negócios pode ser dividida entre as suas principais marcas: Renner, Camicado, Youcom, 

Ashua e Realize (Renner, 2019). 

A seguir uma figura que ilustra os impactos da nova norma elaborado pela Lojas Renner: 
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Figura 12 – Destaques do período para a Lojas Renner 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 da Lojas Renner. 

 

A figura traz números muito particulares da Lojas Renner pois, como descrito na 

pequena nota na parte inferior da figura, não são consideradas as despesas com depreciação, 

seja de bens próprios ou arrendados, tornando o enfoque dessa análise operacional e própria do 

negócio e descartando um dos principais efeitos observáveis oriundos da aplicação da nova 

norma. A seguir estão os índices calculados para o grupo: 

 

Tabela 13 – Indicadores financeiros da Lojas Renner 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 1,253 1,830 -0,577 

Liquidez Seca 0,973 1,370 -0,398 

Liquidez Imediata 0,298 0,372 -0,074 

Liquidez Geral 0,926 1,242 -0,316 

    

Participação de Capital de Terceiros 1,549 1,150 0,399 

Composição do Endividamento 70,75% 63,38% 7,36% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,608 0,535 0,073 

Imobilização do Patrimônio 1,115 0,722 0,393 

    

Margem Operacional 12,58% 10,44% 2,14% 

Margem Líquida 8,51% 6,88% 1,63% 

Rentabilidade sobre o PL 3,97% 3,43% 0,54% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 1,56% 1,59% -0,04% 

    

EBITDA (R$ mil) 418.000 244.000 174.000 

Margem EBITDA 22,09% 14,99% 7,11% 
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Seu EBITDA calculado aumentou R$ 174 milhões (tabela 13), uma variação que fica 

atrás apenas do Carrefour e do GPA, empresas de porte ainda maior do que a Renner, em função 

da redução de suas despesas operacionais que podem incluir despesas de aluguel na rubrica, 

mas não possibilitam uma conclusão mais sólida. 

A liquidez geral da Renner caiu de 1,242 para 0,926 (tabela 13) e o seu passivo total 

aumentou em R$ 2,5 bilhões, sendo que o passivo de arrendamento respondeu por R$ 1,9 bilhão 

dessa variação, portanto responsável por aproximadamente 75% do aumento. 

A participação do capital de terceiros aumentou de 1,150 para 1,549 (tabela 13), um 

movimento semelhante ao do Grupo Guararapes que, apesar de ser abaixo da média dos seus 

pares, ainda representa um efeito significativo do novo pronunciamento, uma vez que a média 

amostral do indicador foi afetada por elementos isolados. 

A composição do endividamento da Renner foi a única da amostra que apresentou uma 

variação no sentido contrário das demais, ou seja, enquanto o restante da amostra viu seu 

passivo não circulante aumentar em relação ao passivo circulante, a Renner experimentou o 

aumento de seu passivo circulante no período analisado. Apesar de seus empréstimos e 

financiamentos não representarem um grande aumento para o passivo total, eles foram 

transferidos do passivo não circulante para o circulante, diminuindo o percentual da dívida que 

vence no longo prazo e aumentando a dívida que vence no período ao mesmo tempo, fato que 

foi suficiente para reverter o efeito do novo pronunciamento sobre o indicador. 

A imobilização do patrimônio da Renner subiu de 0,722 para 1,115 (tabela 13) e assim 

como nos casos anteriores, o aumento expressivo no ativo imobilizado proveniente do 

arrendamento foi o responsável por quase a totalidade da variação. 

 

4.9. MAGAZINE LUIZA 

 

A Magazine Luiza S.A. conta com 12 centros de distribuição e cerca de 800 lojas físicas. 

Além das tradicionais lojas de varejo da marca, sua estrutura de negócios se desdobra na 

Luizacred, Luizaseg e o Consórcio Luiza (Magazine Luiza, 2016). 

 De maneira semelhante a Lojas Renner, a Magazine Luiza divulgou uma conciliação de 

sua DRE, apresentando os números do primeiro trimestre de 2019 antes e depois da aplicação 

do novo pronunciamento, mantendo a comparabilidade dos números, sem realizar alterações 

quanto à depreciação. 

 A seguir os calculados publicados na demonstração financeira da Magazine Luiza: 
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Figura 13 – Conciliação da DRE da Magazine Luiza 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 da Magazine Luiza. 

 

Uma vez que não há a exclusão da depreciação, pode-se concluir que o CPC 06 R2 

melhorou o EBITDA do grupo em R$ 76 milhões, aproximadamente 20% em relação ao 

EBITDA “pró-forma”. A seguir os indicadores calculados para a Magazine Luiza: 

 

Tabela 14 – Indicadores financeiros da Magazine Luiza 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 1,170 1,321 -0,151 

Liquidez Seca 0,625 0,785 -0,160 

Liquidez Imediata 0,112 0,297 -0,185 

Liquidez Geral 0,844 1,138 -0,294 
    

Participação de Capital de Terceiros 3,005 2,371 0,634 

Composição do Endividamento 62,38% 74,41% -12,04% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,750 0,703 0,047 

Imobilização do Patrimônio 1,468 0,673 0,795 
    

Margem Operacional 6,72% 7,28% -0,56% 

Margem Líquida 3,05% 4,10% -1,05% 

Rentabilidade sobre o PL 5,43% 7,23% -1,80% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 1,36% 2,14% -0,79% 
    

EBITDA (R$ mil) 395.000 300.000 95.000 

Margem EBITDA 9,12% 8,30% 0,82% 
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A liquidez geral da Magazine Luiza caiu de 1,138 para 0,844 (tabela 14) e o seu passivo 

total aumentou de R$ 4,8 bilhões para R$ 7,3 bilhões, sendo que o passivo de arrendamento foi 

o maior responsável por esse aumento, respondendo por aproximadamente R$ 1,9 bilhão do 

aumento, cerca de 75% da variação. Seu indicador de participação do capital de terceiros 

apresentou uma elevação de 0,634 (tabela 14) também em função do aumento de seu passivo 

total e consequentemente dos arrendamentos reconhecidos por conta do novo pronunciamento. 

A composição do endividamento da Magazine Luiza se comportou de modo semelhante ao 

restante da amostra, com uma queda de cerca de 12% (tabela 14), também em função do 

reconhecimento do arrendamento. 

A imobilização do patrimônio do grupo apresentou uma das maiores elevações da 

amostra, com um aumento expressivo de 0,795 (tabela 14) atribuível ao aumento de seu ativo 

imobilizado. 

 

4.10. LOJAS MARISA 

 

A Marisa possui cerca de 400 lojas físicas espalhadas pelo país e também conta com 

uma divisão financeira e um e-commerce. A proposta da empresa é oferecer produtos de moda 

a preços acessíveis para o público feminino, sendo a maior varejista de moda feminina e íntima 

do Brasil. 

De modo a conciliar seus indicadores financeiros com os impactos provocados pelo 

CPC 06 R2, a Marisa divulgou a figura a seguir em sua demonstração contábil do primeiro 

trimestre de 2019: 

 

Figura 14 – Conciliação dos indicadores financeiros da Lojas Marisa 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 da Magazine Luiza. 
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Dessa forma, a Marisa também optou por uma adoção apenas prospectiva e 

apresentando os resultados do primeiro trimestre de 2019 em uma coluna adicional “pró-

forma”, excluindo os efeitos da adoção da nova norma. 

Pela análise da figura conclui-se que o reconhecimento dos arrendamentos de acordo 

com o CPC 06 R2 respondeu por um aumento de R$ 53,8 milhões no EBITDA ajustado total, 

mais do que dobrando o EBITDA “pró-forma” do primeiro trimestre de 2019. 

 Os demais indicadores calculados são apresentados a seguir: 

 

Tabela 15 – Indicadores financeiros da Lojas Marisa 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 1,299 1,425 -0,126 

Liquidez Seca 0,965 1,016 -0,051 

Liquidez Imediata 0,195 0,325 -0,130 

Liquidez Geral 0,980 1,283 -0,303 
    

Participação de Capital de Terceiros 2,845 1,906 0,939 

Composição do Endividamento 51,62% 67,82% -16,20% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,740 0,656 0,084 

Imobilização do Patrimônio 1,056 0,460 0,596 
    

Margem Operacional 1,98% 0,68% 1,30% 

Margem Líquida -6,78% -6,96% 0,18% 

Rentabilidade sobre o PL -4,39% -4,49% 0,10% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total -1,14% -1,55% 0,40% 
    

EBITDA (R$ mil) 93.000 40.000 53.000 

Margem EBITDA 15,37% 6,79% 8,58% 

 

A liquidez geral da Marisa teve uma queda de 0,303 (tabela 15) proveniente do aumento 

de seu passivo de arrendamento e de seus empréstimos e financiamentos. Seu passivo total 

aumentou de R$ 1,7 bilhão para R$ 2,6 bilhões, sendo o passivo de arrendamento responsável 

por R$ 665 milhões dessa variação, cerca de 75% da variação total. O efeito também foi 

atenuado pelo reconhecimento de créditos tributários que aumentaram seu ativo total em cerca 

de R$ 736 milhões. 

A participação do capital de terceiros aumentou em 0,939 (tabela 15) figurando na 

metade superior entre as variações amostrais que assim como a sua composição do 

endividamento, que apresentou uma queda de 12% (tabela 15), deve-se ao aumento em seu 

passivo total. 



55 

 

A imobilização do patrimônio da Marisa apresentou uma variação de 0,596 (tabela 15), 

atribuída quase totalmente ao aumento de seu ativo imobilizado e, portanto, ao reconhecimento 

de seus contratos de arrendamentos. 

 

4.11. CIA. HERING 

 

A Cia. Hering possui mais de 80 lojas próprias, cerca de 600 franquias e mais dois 

centros de distribuição. Seu sistema de abastecimento combina produção própria e terceirizada, 

além da compra de produtos acabados nacionais e importados. Seu objetivo é fornecer produtos 

de moda casual para seus clientes. A empresa menciona em sua demonstração contábil que 

possuía 74 contratos de arrendamento em 31 de março de 2019 (Cia. Hering, 2019). 

A companhia optou por divulgar os efeitos do CPC 06 R2 (IFRS 16) com uma coluna 

“pró-forma”, excluindo os efeitos do pronunciamento, de maneira a demonstrar a variação 

oriunda do reconhecimento dos arrendamentos em cada linha. 

A seguir a figura divulgada pela Cia. Hering em sua demonstração contábil relativa ao 

primeiro trimestre de 2019: 

 

Figura 15 – Conciliação da DRE da Cia. Hering 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis Consolidadas do primeiro trimestre de 2019 da Cia. Hering. 
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Pela análise da figura, nota-se que o CPC 06 R2 teve um efeito de R$ 6,8 milhões sobre 

o EBITDA da Cia. Hering, um aumento de cerca de 13% em relação ao EBITDA pró-forma do 

primeiro trimestre de 2019. Os demais indicadores são apresentados a seguir: 

 

Tabela 16 – Indicadores financeiros da Cia. Hering 

Indicador 1º TRI de 2019 1º TRI de 2018 Variação 

Liquidez Corrente 3,178 3,450 -0,272 

Liquidez Seca 2,243 2,262 -0,019 

Liquidez Imediata 0,937 0,790 0,148 

Liquidez Geral 2,946 3,497 -0,551 
    

Participação de Capital de Terceiros 0,331 0,265 0,066 

Composição do Endividamento 85,68% 94,21% -8,52% 

Endividamento sobre Ativo Total 0,249 0,209 0,039 

Imobilização do Patrimônio 0,355 0,338 0,017 
    

Margem Operacional 9,09% 9,04% 0,05% 

Margem Líquida 12,30% 9,91% 2,39% 

Rentabilidade sobre o PL 3,41% 2,75% 0,66% 

Rentabilidade sobre o Ativo Total 2,56% 2,17% 0,39% 
    

EBITDA (R$ mil) 47.000 38.000 9.000 

Margem EBITDA 12,57% 11,08% 1,49% 

 

A liquidez geral da Cia. Hering caiu em 0,551 (tabela 16) e o seu passivo total passou 

de R$ 328 milhões para R$ 447 milhões, sendo que o passivo de arrendamento respondeu por 

R$ 69 milhões, mas não foi o principal fator, pois a rubrica fornecedores, com um aumento de 

R$ 80 milhões, foi o maior responsável pela queda da liquidez da Cia. Hering. O realizável a 

longo prazo foi ajustado em relação ao publicado em sua demonstração financeira, a Hering 

considerou o ativo de direito de uso decorrente da nova norma em um grupo ao lado do ativo 

imobilizado, sob a rubrica de realizável a longo prazo, esse foi somado ao grupo de ativo 

imobilizado na análise da empresa. 

A participação do capital de terceiros da Cia. Hering teve a menor variação da amostra, 

com queda de 0,066 (tabela 16) e seu valor absoluto também é o mais baixo entre as empresas 

analisadas, com 0,265 e 0,331 nos trimestres analisados (tabela 16). Seu passivo aumentou 

quase na mesma proporção de seu patrimônio líquido em função de seus resultados, fato que 

quase anulou os efeitos do passivo de arrendamento, que foi baixo quando comparado aos seus 

pares da amostra. 
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A composição do endividamento caiu de 94,21% para 85,68% (tabela 16), mostrando 

que seu passivo ainda é majoritariamente de curto prazo embora tenha apresentado uma 

alteração perceptível. Seu maior passivo ainda continua sendo o de fornecedores no curto prazo 

apesar dos efeitos do pronunciamento. 

Sobre a imobilização do patrimônio da Cia. Hering, foi a única empresa da amostra que 

reconheceu o direito de uso dos arrendamentos em sua demonstração contábil padronizada sob 

o grupo de realizável a longo prazo. Em seu balanço patrimonial o ativo de direito de uso não 

é apresentado como um subgrupo do imobilizado, mas sim como um grupo a parte, ao lado do 

ativo imobilizado. Para que seja possível a comparação com o restante da amostra, o direito de 

uso reconhecido foi somado ao ativo imobilizado, resultando em um aumento em seu indicador 

de imobilização do patrimônio, subindo de 0,338 no primeiro trimestre de 2018 para 0,355 no 

primeiro trimestre de 2019. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao analisar a forma como o pronunciamento foi estruturado e seus impactos nas 

demonstrações contábeis, nota-se que houve uma importante correção para a projeção de fluxos 

de caixa. Contratos de arrendamento firmados no longo prazo com a capacidade de afetar as 

saídas de caixa das empresas durante anos não possuíam nenhuma forma de evidenciação no 

balanço patrimonial. Apesar do fluxo de caixa não ser afetado, agora há uma maior 

transparência em relação à sua expectativa, algo que deve ser bem comunicado aos stakeholders 

para que não haja uma incorreta alteração na percepção dos indicadores das empresas, em 

especial no setor de varejo analisado. Para que haja uma boa análise do efeito da nova norma 

para os analistas de mercado, a divulgação deve destacar o direito de uso e o passivo de 

arrendamento 

Dentre os índices analisados que apresentaram variação média significativa, de acordo 

com as condições específicas do teste aplicado, o endividamento sobre o ativo total é o único 

em que a nova norma influencia o numerador e o denominador do índice analisado, sendo a 

variação desse indicador um fenômeno gerado pela forma que o reconhecimento do passivo de 

arrendamento e do direito de uso alteram a razão do cálculo, mesmo que sejam reconhecidos 

de forma proporcional entre ativo e passivo. Objetivamente, a percepção da alavancagem 

financeira das empresas do setor de varejo foi alterada. 

É possível observar que os indicadores afetados envolvem áreas específicas das 

demonstrações contábeis: o passivo não circulante, o ativo imobilizado e as despesas de 

depreciação e de juros, ou seja, elementos associados ao longo prazo. Todas essas áreas 

apresentaram um aumento em maior ou menor grau de acordo com cada negócio. Para a Raia 

Drogasil, os impactos foram severos em seu passivo total, mais que duplicando suas obrigações. 

Já para a B2W Digital, focada em e-commerce, os impactos não foram tão perceptíveis. Há 

evidências para afirmar que a variação dependeu da capilaridade e presença física das lojas e 

do quanto essa presença é feita por meio de contratos de arrendamento, as varejistas que 

possuem mais imóveis alugados têm um maior efeito nos índices. 

O impacto da adoção do pronunciamento depende, em última instância, de sua correta 

aplicação e da forma como é feito seu disclosure. Com a Cia. Hering, como o único grupo da 

amostra que classificou seu ativo de direito de uso sob a rubrica de realizável a longo prazo, foi 

possível notar divergência em relação à prática usual de mercado, fazendo-se necessário um 

ajuste nos cálculos com a soma do direito de uso reconhecido ao ativo imobilizado e respectiva 
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remoção do realizável a longo prazo, ajustando índices de liquidez e imobilização, para que se 

mantivesse a comparabilidade com o restante da amostra. Com isso poderiam ser tecidas 

conjecturas de que esse caso não seria uma exclusividade, ainda que tenhamos ideias gerais 

sobre o efeito do pronunciamento, uma análise individual mais profunda não pode ser 

descartada. Entende-se que a companhia e a firma de auditoria deveriam reavaliar essa prática 

contábil. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Respondendo a questão de pesquisa do trabalho, ou seja, com base nas evidências 

coletadas, a adoção do CPC 06 R2 causou impacto significativo nos índices das empresas de 

varejo de capital aberto no Brasil, tais como: liquidez geral, participação do capital de terceiros, 

composição do endividamento, endividamento sobre ativo total, imobilização do patrimônio e 

EBITDA. Embora não tenha afetado os fluxos de caixa, a norma alterou de maneira 

significativa a percepção desses índices, trazendo maior transparência no balanço patrimonial 

dessas empresas. 

A mais importante constatação do trabalho é justamente essa mudança de paradigma 

para todos os índices de imobilização e endividamento abordados, além da liquidez geral e do 

EBITDA. Espera-se que as empresas destaquem os efeitos dos arrendamentos em suas 

demonstrações contábeis de modo que analistas de mercado possam ter uma correta percepção 

dos novos ativos e passivos reconhecidos em função da nova norma, com melhorias inclusive 

em sites de relações com investidores. 

Também foi levantando um ponto em relação ao reconhecimento do ativo de direito de 

uso em um grupo separado do ativo imobilizado, uma contribuição importante do trabalho em 

relação ao processo de adaptação e revisão de práticas contábeis por parte das empresas e firmas 

de auditoria. 

É importante que esse novo retrato das demonstrações contábeis e dos indicadores 

calculados sejam transmitidos de maneira eficiente para os usuários da informação contábil, 

pois essa alteração pode afetar uma eventual tomada de decisão. Credores, sócios, acionistas, 

analistas de mercado e mesmo o governo podem não ter visibilidade da adoção de uma norma 

geral cujo impacto seja de maior relevância para setores específicos como o de varejo. 

Dentre as limitações a que foram sujeitas esse trabalho estão o viés da escolha das 

empresas, todos os pontos mencionados aplicam-se somente para empresas de varejo de grande 

porte. Outro ponto é o tamanho da amostra, como continuação desse estudo os cálculos e o teste 

aplicado poderiam ser expandidos para amostras maiores, especialmente para os indicadores 

em que foi possível concluir que houve influência significativa do novo pronunciamento tratado 

no trecho acima da conclusão. Ainda há a questão dos impactos da IFRS 16 fora do balanço 

patrimonial e DRE, como as possíveis mudanças na Demonstração dos Fluxos de Caixa nas 

rubricas de fluxo operacional e financeiro. 



61 

 

Vale ressaltar que esse estudo não buscou avaliar a performance das empresas 

analisadas e os índices calculados têm fins acadêmicos para o conhecimento do impacto da 

aplicação do CPC 06 R2, porém o resultado também é importante para outros stakeholders, 

especialmente para os analistas do mercado de capitais. 

A IFRS 16 (CPC 06 R2) é mais um passo na direção da convergência internacional da 

contabilidade, trazendo um grande desafio e ao mesmo tempo um avanço na ciência contábil. 

Parte desse avanço pode ser constatado pelo presente estudo em forma de uma mudança de 

paradigma para indicadores financeiros como o EBITDA em empresas do setor de varejo no 

Brasil. 
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APÊNDICE A – Balanço Patrimonial e DRE das Empresas da Amostra 

 

A seguir serão apresentadas as demonstrações contábeis utilizadas para a elaboração do 

trabalho. Trata-se de transcrições das demonstrações contábeis padronizadas publicadas pelas 

respectivas empresas, mas com abertura ou sintetização de contas e grupos de contas conforme 

os detalhes de maior relevância para a análise. 

 

Tabela A-1 – Balanço Patrimonial GPA Alimentar 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 36.919.000 30.614.000 6.305.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 2.359.000 1.701.000 658.000 

Contas a Receber 1.072.000 1.181.000 -109.000 

Estoques 5.732.000 4.758.000 974.000 

Tributos a Recuperar 648.000 573.000 75.000 

Outros Ativos Circulantes 27.108.000 22.401.000 4.707.000 

Ativo Não Circulante 20.753.000 14.805.000 5.948.000 

Realizável a Longo Prazo 4.468.000 3.547.000 921.000 

Contas a Receber 189.000 698.000 -509.000 

Tributos Diferidos 518.000 147.000 371.000 

Despesas Antecipadas 15.000 51.000 -36.000 

Créditos com Partes Relacionadas 39.000 52.000 -13.000 

Tributos a Recuperar 2.876.000 1.785.000 1.091.000 

Depósitos Judiciais 785.000 788.000 -3.000 

Instrumentos Financeiros Derivativos 46.000 26.000 20.000 

Investimentos 236.000 188.000 48.000 

Imobilizado 13.181.000 9.150.000 4.031.000 

Intangível 2.868.000 1.920.000 948.000 

Total do Ativo 57.672.000 45.419.000 12.253.000 

 

Passivo Circulante 

 

32.724.000 

 

25.614.000 

 

7.110.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 694.000 664.000 30.000 

Fornecedores 6.481.000 5.511.000 970.000 

Obrigações Fiscais 364.000 273.000 91.000 

Empréstimos e Financiamentos 2.342.000 1.388.000 954.000 

Passivo com Partes Relacionadas 159.000 161.000 -2.000 

Dividendos e JCP a Pagar 164.000 78.000 86.000 

Serviços Públicos 0 26.000 -26.000 

Aluguéis 0 77.000 -77.000 

Propaganda 0 39.000 -39.000 

Repasse a Terceiros 0 11.000 -11.000 

Financiamento por Compra de Ativos 47.000 24.000 23.000 

Receitas a Apropriar 213.000 125.000 88.000 

Passivo de Arrendamento 481.000 0 481.000 
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Outros Passivos Circulantes 21.779.000 17.237.000 4.542.000 

Passivo Não Circulante 11.268.000 6.535.000 4.733.000 

Empréstimos e Financiamentos 4.197.000 4.102.000 95.000 

Impostos Parcelados 447.000 540.000 -93.000 

Tributos Diferidos 561.000 424.000 137.000 

Passivo de Arrendamento 4.386.000 0 4.386.000 

Provisões 1.275.000 1.155.000 120.000 

Lucros e Receitas a Apropriar 18.000 19.000 -1.000 

Outros Passivos Não Circulantes 384.000 295.000 89.000 

Patrimônio Líquido do Controlador 10.395.000 10.338.000 57.000 

Capital Social 6.825.000 6.822.000 3.000 

Reservas de Capital 426.000 378.000 48.000 

Reservas de Lucros 3.827.000 3.161.000 666.000 

Lucros / Prejuízos Acumulados -610.000 36.000 -646.000 

Outros -73.000 -59.000 -14.000 

Patrimônio Líquido Total 13.680.000 13.270.000 410.000 

Participação de Não Controladores 3.285.000 2.932.000 353.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 57.672.000 45.419.000 12.253.000 
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Tabela A-2 – Balanço Patrimonial Grupo Carrefour 

 
Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 15.547.000 13.661.000 1.886.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 747.000 1.635.000 -888.000 

Contas a Receber 1.012.000 1.040.000 -28.000 

Estoques 6.217.000 4.998.000 1.219.000 

Tributos a Recuperar 413.000 398.000 15.000 

Outros Ativos Circulantes 7.158.000 5.590.000 1.568.000 

Ativo Não Circulante 20.110.000 17.458.000 2.652.000 

Realizável a Longo Prazo 5.821.000 5.079.000 742.000 

Contas a Receber 5.000 0 5.000 

Tributos Diferidos 437.000 538.000 -101.000 

Despesas Antecipadas 13.000 23.000 -10.000 

Tributos a Recuperar 2.689.000 1.763.000 926.000 

Depósitos Judiciais 2.290.000 2.238.000 52.000 

Outros Ativos Não Circulantes 387.000 517.000 -130.000 

Investimentos 490.000 494.000 -4.000 

Imobilizado 11.523.000 9.653.000 1.870.000 

Intangível 2.276.000 2.232.000 44.000 

Total do Ativo 35.657.000 31.119.000 4.538.000 

 

Passivo Circulante 

 

14.448.000 

 

13.679.000 

 

769.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 624.000 590.000 34.000 

Fornecedores 7.592.000 6.659.000 933.000 

Obrigações Fiscais 274.000 286.000 -12.000 

Empréstimos e Financiamentos 751.000 2.001.000 -1.250.000 

Dividendos e JCP a Pagar 58.000 34.000 24.000 

Receitas a Apropriar 18.000 14.000 4.000 

Passivo de Arrendamento 143.000 0 143.000 

Outros Passivos Circulantes 4.988.000 4.095.000 893.000 

Passivo Não Circulante 6.651.000 4.170.000 2.481.000 

Empréstimos e Financiamentos 1.883.000 516.000 1.367.000 

Tributos Diferidos 444.000 498.000 -54.000 

Passivo de Arrendamento 736.000 0 736.000 

Provisões 3.065.000 3.022.000 43.000 

Lucros e Receitas a Apropriar 20.000 24.000 -4.000 

Outros Passivos Não Circulantes 503.000 110.000 393.000 

Patrimônio Líquido do Controlador 13.480.000 12.327.000 1.153.000 

Capital Social 7.629.000 7.608.000 21.000 

Reservas de Capital 2.175.000 2.170.000 5.000 

Reservas de Lucros 3.513.000 2.658.000 855.000 

Lucros Acumulados 441.000 170.000 271.000 

Outros -278.000 -279.000 1.000 

Patrimônio Líquido Total 14.558.000 13.270.000 1.288.000 

Participação de Não Controladores 1.078.000 943.000 135.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 35.657.000 31.119.000 4.538.000 
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Tabela A-3 – Balanço Patrimonial Lojas Americanas 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 19.639.000 16.616.000 3.023.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 12.341.000 9.953.000 2.388.000 

Contas a Receber 1.696.000 1.421.000 275.000 

Estoques 3.795.000 3.307.000 488.000 

Tributos a Recuperar 808.000 835.000 -27.000 

Outros Ativos Circulantes 999.000 1.100.000 -101.000 

Ativo Não Circulante 12.993.000 10.047.000 2.946.000 

Realizável a Longo Prazo 3.702.000 2.949.000 753.000 

Tributos Diferidos 1.361.000 1.057.000 304.000 

Créditos com Partes Relacionadas 52.000 48.000 4.000 

Tributos a Recuperar 1.763.000 1.413.000 350.000 

Depósitos Judiciais 414.000 357.000 57.000 

Outros Ativos Não Circulantes 112.000 74.000 38.000 

Imobilizado 5.495.000 3.369.000 2.126.000 

Intangível 3.796.000 3.729.000 67.000 

Total do Ativo 32.632.000 26.663.000 5.969.000 

 

Passivo Circulante 

 

8.874.000 

 

8.466.000 

 

408.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 146.000 141.000 5.000 

Fornecedores 4.698.000 3.401.000 1.297.000 

Obrigações Fiscais 161.000 172.000 -11.000 

Empréstimos e Financiamentos 2.881.000 4.185.000 -1.304.000 

Dividendos e JCP a Pagar 126.000 102.000 24.000 

Passivo de Arrendamento 351.000 0 351.000 

Outros Passivos Circulantes 511.000 465.000 46.000 

Passivo Não Circulante 17.794.000 12.101.000 5.693.000 

Empréstimos e Financiamentos 15.832.000 11.812.000 4.020.000 

Impostos Parcelados 8.000 9.000 -1.000 

Passivo de Arrendamento 1.745.000 0 1.745.000 

Provisões 209.000 280.000 -71.000 

Patrimônio Líquido do Controlador 4.663.000 4.654.000 9.000 

Capital Social 3.958.000 3.927.000 31.000 

Reservas de Capital 103.000 83.000 20.000 

Reservas de Lucros 624.000 597.000 27.000 

Lucros / Prejuízos Acumulados -53.000 20.000 -73.000 

Outros 31.000 27.000 4.000 

Patrimônio Líquido Total 5.964.000 6.096.000 -132.000 

Participação de Não Controladores 1.301.000 1.442.000 -141.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 32.632.000 26.663.000 5.969.000 
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Tabela A-4 – Balanço Patrimonial Via Varejo 

 
Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 11.166.000 11.402.000 -236.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.296.000 604.000 692.000 

Contas a Receber 3.913.000 4.750.000 -837.000 

Estoques 4.695.000 5.376.000 -681.000 

Tributos a Recuperar 934.000 371.000 563.000 

Outros Ativos Circulantes 328.000 301.000 27.000 

Ativo Não Circulante 11.422.000 7.631.000 3.791.000 

Realizável a Longo Prazo 4.835.000 4.883.000 -48.000 

Contas a Receber 224.000 193.000 31.000 

Tributos Diferidos 867.000 526.000 341.000 

Créditos com Partes Relacionadas 183.000 414.000 -231.000 

Tributos a Recuperar 2.570.000 2.720.000 -150.000 

Depósitos Judiciais 962.000 1.010.000 -48.000 

Outros Ativos Não Circulantes 29.000 20.000 9.000 

Investimentos 114.000 87.000 27.000 

Imobilizado 5.085.000 1.412.000 3.673.000 

Intangível 1.388.000 1.249.000 139.000 

Total do Ativo 22.588.000 19.033.000 3.555.000 

 

Passivo Circulante 

 

14.264.000 

 

13.554.000 

 

710.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 443.000 538.000 -95.000 

Fornecedores 6.608.000 6.966.000 -358.000 

Obrigações Fiscais 148.000 193.000 -45.000 

Empréstimos e Financiamentos 3.976.000 3.828.000 148.000 

Passivo com Partes Relacionadas 146.000 123.000 23.000 

Dividendos e JCP a Pagar 0 15.000 -15.000 

Repasse a Terceiros 510.000 441.000 69.000 

Receitas a Apropriar 403.000 380.000 23.000 

Passivo de Arrendamento 933.000 0 933.000 

Outros Passivos Circulantes 1.097.000 1.070.000 27.000 

Passivo Não Circulante 6.366.000 2.632.000 3.734.000 

Empréstimos e Financiamentos 342.000 368.000 -26.000 

Impostos Parcelados 30.000 43.000 -13.000 

Tributos Diferidos 6.000 5.000 1.000 

Passivo de Arrendamento 3.593.000 0 3.593.000 

Provisões 856.000 1.285.000 -429.000 

Lucros e Receitas a Apropriar 1.520.000 923.000 597.000 

Outros Passivos Não Circulantes 19.000 8.000 11.000 

Patrimônio Líquido Total 1.958.000 2.847.000 -889.000 

Capital Social 2.899.000 2.896.000 3.000 

Reservas de Capital -867.000 -871.000 4.000 

Reservas de Lucros 537.000 944.000 -407.000 

Prejuízos Acumulados -569.000 -68.000 -501.000 

Outros -42.000 -54.000 12.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 22.588.000 19.033.000 3.555.000 
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Tabela A-5 – Balanço Patrimonial B2W Digital 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 8.014.000 7.277.000 737.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 5.864.000 4.885.000 979.000 

Contas a Receber 423.000 329.000 94.000 

Estoques 841.000 1.053.000 -212.000 

Tributos a Recuperar 450.000 477.000 -27.000 

Outros Ativos Circulantes 436.000 533.000 -97.000 

Ativo Não Circulante 6.437.000 5.709.000 728.000 

Realizável a Longo Prazo 2.800.000 2.281.000 519.000 

Tributos Diferidos 1.240.000 1.012.000 228.000 

Créditos com Partes Relacionadas 14.000 0 14.000 

Tributos a Recuperar 1.329.000 1.151.000 178.000 

Depósitos Judiciais 74.000 44.000 30.000 

Outros Ativos Não Circulantes 143.000 74.000 69.000 

Imobilizado 650.000 457.000 193.000 

Intangível 2.987.000 2.971.000 16.000 

Total do Ativo 14.451.000 12.986.000 1.465.000 

 

Passivo Circulante 

 

3.102.000 

 

3.359.000 

 

-257.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 56.000 53.000 3.000 

Fornecedores 1.836.000 1.329.000 507.000 

Obrigações Fiscais 50.000 42.000 8.000 

Empréstimos e Financiamentos 772.000 1.671.000 -899.000 

Passivo de Arrendamento 71.000 0 71.000 

Outros Passivos Circulantes 317.000 264.000 53.000 

Passivo Não Circulante 7.969.000 5.831.000 2.138.000 

Empréstimos e Financiamentos 7.616.000 5.397.000 2.219.000 

Passivo de Arrendamento 193.000 0 193.000 

Provisões 147.000 190.000 -43.000 

Outros Passivos Não Circulantes 13.000 244.000 -231.000 

Patrimônio Líquido Total 3.380.000 3.796.000 -416.000 

Capital Social 5.742.000 5.709.000 33.000 

Reservas de Capital 53.000 56.000 -3.000 

Prejuízos Acumulados -2.415.000 -1.969.000 -446.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 14.451.000 12.986.000 1.465.000 
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Tabela A-6 – Balanço Patrimonial Raia Drogasil 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 4.682.000 3.932.000 750.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 244.000 103.000 141.000 

Contas a Receber 1.275.000 1.101.000 174.000 

Estoques 3.008.000 2.627.000 381.000 

Tributos a Recuperar 109.000 69.000 40.000 

Outros Ativos Circulantes 46.000 32.000 14.000 

Ativo Não Circulante 6.507.000 2.565.000 3.942.000 

Realizável a Longo Prazo 79.000 68.000 11.000 

Contas a Receber 1.000 1.000 0 

Despesas Antecipadas 1.000 3.000 -2.000 

Tributos a Recuperar 53.000 34.000 19.000 

Depósitos Judiciais 24.000 30.000 -6.000 

Imobilizado 5.225.000 1.307.000 3.918.000 

Intangível 1.203.000 1.190.000 13.000 

Total do Ativo 11.189.000 6.497.000 4.692.000 

 

Passivo Circulante 

 

3.355.000 

 

2.575.000 

 

780.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 240.000 205.000 35.000 

Fornecedores 2.020.000 1.832.000 188.000 

Obrigações Fiscais 119.000 99.000 20.000 

Empréstimos e Financiamentos 281.000 186.000 95.000 

Dividendos e JCP a Pagar 72.000 134.000 -62.000 

Aluguéis 51.000 68.000 -17.000 

Passivo de Arrendamento 506.000 0 506.000 

Outros Passivos Circulantes 66.000 51.000 15.000 

Passivo Não Circulante 4.262.000 698.000 3.564.000 

Empréstimos e Financiamentos 798.000 388.000 410.000 

Impostos Parcelados 6.000 11.000 -5.000 

Tributos Diferidos 238.000 244.000 -6.000 

Passivo de Arrendamento 3.139.000 0 3.139.000 

Provisões 44.000 6.000 38.000 

Outros Passivos Não Circulantes 37.000 49.000 -12.000 

Patrimônio Líquido do Controlador 3.535.000 3.196.000 339.000 

Capital Social 1.809.000 1.809.000 0 

Reservas de Capital 120.000 107.000 13.000 

Reservas de Lucros 1.593.000 1.228.000 365.000 

Lucros Acumulados 31.000 70.000 -39.000 

Outros -18.000 -18.000 0 

Patrimônio Líquido Total 3.572.000 3.224.000 348.000 

Participação de Não Controladores 37.000 28.000 9.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 11.189.000 6.497.000 4.692.000 
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Tabela A-7 – Balanço Patrimonial Guararapes Confecções 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 6.002.000 4.750.000 1.252.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 861.000 549.000 312.000 

Contas a Receber 3.553.000 2.864.000 689.000 

Estoques 1.068.000 938.000 130.000 

Tributos a Recuperar 431.000 314.000 117.000 

Outros Ativos Circulantes 89.000 85.000 4.000 

Ativo Não Circulante 5.117.000 2.969.000 2.148.000 

Realizável a Longo Prazo 1.764.000 811.000 953.000 

Tributos Diferidos 523.000 510.000 13.000 

Tributos a Recuperar 985.000 94.000 891.000 

Depósitos Judiciais 256.000 207.000 49.000 

Investimentos 176.000 183.000 -7.000 

Imobilizado 2.969.000 1.840.000 1.129.000 

Intangível 208.000 135.000 73.000 

Total do Ativo 11.119.000 7.719.000 3.400.000 

 

Passivo Circulante 

 

3.087.000 

 

2.834.000 

 

253.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 166.000 206.000 -40.000 

Fornecedores 434.000 495.000 -61.000 

Obrigações Fiscais 114.000 120.000 -6.000 

Empréstimos e Financiamentos 494.000 855.000 -361.000 

Dividendos e JCP a Pagar 267.000 130.000 137.000 

Passivo de Arrendamento 188.000 0 188.000 

Outros Passivos Circulantes 1.424.000 1.028.000 396.000 

Passivo Não Circulante 3.102.000 838.000 2.264.000 

Empréstimos e Financiamentos 1.920.000 412.000 1.508.000 

Passivo de Arrendamento 993.000 0 993.000 

Provisões 186.000 166.000 20.000 

Outros Passivos Não Circulantes 3.000 260.000 -257.000 

Patrimônio Líquido Total 4.930.000 4.047.000 883.000 

Capital Social 3.100.000 3.100.000 0 

Reservas de Lucros 1.691.000 806.000 885.000 

Lucros Acumulados 2.000 0 2.000 

Outros 137.000 141.000 -4.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 11.119.000 7.719.000 3.400.000 
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Tabela A-8 – Balanço Patrimonial Lojas Renner 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 5.573.000 4.360.000 1.213.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.325.000 885.000 440.000 

Contas a Receber 2.703.000 2.227.000 476.000 

Estoques 1.247.000 1.096.000 151.000 

Tributos a Recuperar 202.000 133.000 69.000 

Outros Ativos Circulantes 96.000 19.000 77.000 

Ativo Não Circulante 4.774.000 2.666.000 2.108.000 

Realizável a longo prazo 246.000 306.000 -60.000 

Contas a Receber 0 8.000 -8.000 

Tributos Diferidos 139.000 207.000 -68.000 

Tributos a Recuperar 82.000 80.000 2.000 

Depósitos Judiciais 0 10.000 -10.000 

Outros Ativos Não Circulantes 25.000 1.000 24.000 

Imobilizado 3.895.000 1.822.000 2.073.000 

Intangível 633.000 538.000 95.000 

Total do Ativo 10.347.000 7.026.000 3.321.000 

 

Passivo Circulante 

 

4.448.000 

 

2.382.000 

 

2.066.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 258.000 244.000 14.000 

Fornecedores 661.000 595.000 66.000 

Obrigações Fiscais 151.000 146.000 5.000 

Empréstimos e Financiamentos 1.871.000 525.000 1.346.000 

Dividendos e JCP a Pagar 293.000 215.000 78.000 

Aluguéis 27.000 49.000 -22.000 

Passivo de Arrendamento 391.000 0 391.000 

Outros Passivos Circulantes 796.000 608.000 188.000 

Passivo Não Circulante 1.839.000 1.376.000 463.000 

Empréstimos e Financiamentos 203.000 1.295.000 -1.092.000 

Tributos Diferidos 9.000 0 9.000 

Passivo de Arrendamento 1.596.000 53.000 1.543.000 

Provisões 30.000 26.000 4.000 

Outros Passivos Não Circulantes 1.000 2.000 -1.000 

Patrimônio Líquido Total 4.060.000 3.268.000 792.000 

Capital Social 2.637.000 2.557.000 80.000 

Reservas de Capital 87.000 74.000 13.000 

Reservas de Lucros 1.235.000 596.000 639.000 

Lucros Acumulados 95.000 38.000 57.000 

Outros 6.000 3.000 3.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 10.347.000 7.026.000 3.321.000 
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Tabela A-9 – Balanço Patrimonial Magazine Luiza 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 5.333.000 4.772.000 561.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 510.000 1.074.000 -564.000 

Contas a Receber 1.761.000 1.411.000 350.000 

Estoques 2.485.000 1.937.000 548.000 

Tributos a Recuperar 222.000 192.000 30.000 

Outros Ativos Circulantes 355.000 158.000 197.000 

Ativo Não Circulante 4.408.000 2.129.000 2.279.000 

Realizável a Longo Prazo 837.000 751.000 86.000 

Contas a Receber 4.000 3.000 1.000 

Tributos Diferidos 169.000 195.000 -26.000 

Tributos a Recuperar 247.000 190.000 57.000 

Depósitos Judiciais 384.000 334.000 50.000 

Outros Ativos Não Circulantes 33.000 29.000 4.000 

Investimentos 295.000 277.000 18.000 

Imobilizado 2.671.000 566.000 2.105.000 

Intangível 605.000 535.000 70.000 

Total do Ativo 9.741.000 6.901.000 2.840.000 

 

Passivo Circulante 

 

4.559.000 

 

3.612.000 

 

947.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 270.000 189.000 81.000 

Fornecedores 2.974.000 2.457.000 517.000 

Obrigações Fiscais 203.000 92.000 111.000 

Empréstimos e Financiamentos 129.000 381.000 -252.000 

Passivo com Partes Relacionadas 106.000 83.000 23.000 

Dividendos e JCP a Pagar 166.000 114.000 52.000 

Receitas a Apropriar 39.000 41.000 -2.000 

Passivo de Arrendamento 225.000 0 225.000 

Outros Passivos Circulantes 447.000 255.000 192.000 

Passivo Não Circulante 2.750.000 1.242.000 1.508.000 

Empréstimos e Financiamentos 322.000 437.000 -115.000 

Passivo de Arrendamento 1.667.000 0 1.667.000 

Provisões 381.000 344.000 37.000 

Lucros e Receitas a Apropriar 378.000 459.000 -81.000 

Outros Passivos Não Circulantes 2.000 2.000 0 

Patrimônio Líquido Total 2.432.000 2.047.000 385.000 

Capital Social 1.719.000 1.719.000 0 

Reservas de Capital -29.000 -26.000 -3.000 

Reservas de Lucros 612.000 202.000 410.000 

Lucros Acumulados 132.000 147.000 -15.000 

Outros -2.000 5.000 -7.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 9.741.000 6.901.000 2.840.000 
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Tabela A-10 – Balanço Patrimonial Lojas Marisa 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 1.779.000 1.681.000 98.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 267.000 383.000 -116.000 

Contas a Receber 681.000 595.000 86.000 

Estoques 457.000 482.000 -25.000 

Tributos a Recuperar 305.000 113.000 192.000 

Outros Ativos Circulantes 69.000 108.000 -39.000 

Ativo Não Circulante 1.808.000 972.000 836.000 

Realizável a Longo Prazo 823.000 552.000 271.000 

Contas a Receber 86.000 25.000 61.000 

Tributos Diferidos 65.000 399.000 -334.000 

Tributos a Recuperar 548.000 4.000 544.000 

Depósitos Judiciais 124.000 124.000 0 

Investimentos 0 12.000 -12.000 

Imobilizado 863.000 289.000 574.000 

Intangível 122.000 119.000 3.000 

Total do Ativo 3.587.000 2.653.000 934.000 

 

Passivo Circulante 

 

1.370.000 

 

1.180.000 

 

190.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 75.000 86.000 -11.000 

Fornecedores 480.000 413.000 67.000 

Obrigações Fiscais 50.000 39.000 11.000 

Empréstimos e Financiamentos 369.000 533.000 -164.000 

Passivo com Partes Relacionadas 1.000 0 1.000 

Dividendos e JCP a Pagar 7.000 0 7.000 

Aluguéis 19.000 21.000 -2.000 

Receitas a Apropriar 17.000 20.000 -3.000 

Passivo de Arrendamento 213.000 0 213.000 

Outros Passivos Circulantes 139.000 68.000 71.000 

Passivo Não Circulante 1.284.000 560.000 724.000 

Empréstimos e Financiamentos 657.000 387.000 270.000 

Passivo de Arrendamento 452.000 0 452.000 

Provisões 124.000 100.000 24.000 

Lucros e Receitas a Apropriar 51.000 0 51.000 

Outros Passivos Não Circulantes 0 73.000 -73.000 

Patrimônio Líquido do Total 933.000 913.000 20.000 

Capital Social 899.000 899.000 0 

Reservas de Capital 74.000 3.000 71.000 

Reservas de Lucros 0 117.000 -117.000 

Prejuízos Acumulados -40.000 -106.000 66.000 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.587.000 2.653.000 934.000 
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Tabela A-11 – Balanço Patrimonial Cia. Hering 

 

Balanço Patrimonial (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Ativo Circulante 1.217.000 1.066.000 151.000 

Caixa e Equivalentes de Caixa 359.000 244.000 115.000 

Contas a Receber 420.000 402.000 18.000 

Estoques 358.000 367.000 -9.000 

Tributos a Recuperar 78.000 51.000 27.000 

Outros Ativos Circulantes 2.000 2.000 0 

Ativo Não Circulante 579.000 500.000 79.000 

Realizável a Longo Prazo 181.000 81.000 100.000 

Contas a Receber 25.000 22.000 3.000 

Tributos Diferidos 53.000 41.000 12.000 

Tributos a Recuperar 16.000 10.000 6.000 

Ativo de Direito de Uso 81000 0 81000 

Outros Ativos Não Circulantes 6.000 8.000 -2.000 

Imobilizado 301.000 307.000 -6.000 

Intangível 97.000 112.000 -15.000 

Total do Ativo 1.796.000 1.566.000 230.000 

Passivo Circulante 383.000 309.000 74.000 

Obrigações Sociais e Trabalhistas 48.000 42.000 6.000 

Fornecedores 230.000 150.000 80.000 

Obrigações Fiscais 10.000 15.000 -5.000 

Empréstimos e Financiamentos 0 28.000 -28.000 

Dividendos e JCP a Pagar 24.000 31.000 -7.000 

Passivo de Arrendamento 23.000 0 23.000 

Outros Passivos Circulantes 48.000 43.000 5.000 

Passivo Não Circulante 64.000 19.000 45.000 

Passivo de Arrendamento 46.000 0 46.000 

Provisões 13.000 14.000 -1.000 

Outros Passivos Não Circulantes 5.000 5.000 0 

Patrimônio Líquido Total 1.349.000 1.238.000 111.000 

Capital Social 370.000 370.000 0 

Reservas de Capital 33.000 32.000 1.000 

Reservas de Lucros 915.000 825.000 90.000 

Lucros Acumulados 24.000 4.000 20.000 

Outros 7.000 7.000 0 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.796.000 1.566.000 230.000 
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Tabela A-12 – DRE GPA Alimentar 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 12.709.000 11.343.000 1.366.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -9.913.000 -8.796.000 -1.117.000 

Lucro Bruto 2.796.000 2.547.000 249.000 

Despesas / Receitas Operacionais -2.009.000 -2.056.000 47.000 

Despesas com Vendas -1.672.000 -1.739.000 67.000 

Despesas Gerais e Administrativas -269.000 -241.000 -28.000 

Outras Despesas Operacionais -51.000 -43.000 -8.000 

Resultado de Equivalência Patrimonial -17.000 -33.000 16.000 

EBITDA 787.000 491.000 296.000 

Depreciação e Amortização -329.000 -210.000 -119.000 

Resultado Financeiro -289.000 -132.000 -157.000 

Receitas Financeiras 36.000 40.000 -4.000 

Despesas Financeiras -325.000 -172.000 -153.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 169.000 149.000 20.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social -19.000 -41.000 22.000 

Resultado de Operações Descontinuadas 69.000 118.000 -49.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) 219.000 226.000 -7.000 

 

Tabela A-13 – DRE Grupo Carrefour 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 13.642.000 12.544.000 1.098.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -10.773.000 -10.000.000 -773.000 

Lucro Bruto 2.869.000 2.544.000 325.000 

Despesas / Receitas Operacionais -1.787.000 -1.770.000 -17.000 

Despesas com Vendas -1.839.000 -1.708.000 -131.000 

Outras Despesas Operacionais 52.000 -62.000 114.000 

EBITDA 1.082.000 774.000 308.000 

Depreciação e Amortização -242.000 -180.000 -62.000 

Resultado Financeiro -117.000 -83.000 -34.000 

Receitas Financeiras 42.000 45.000 -3.000 

Despesas Financeiras -159.000 -128.000 -31.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 723.000 511.000 212.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social -218.000 -179.000 -39.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) 505.000 332.000 173.000 
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Tabela A-14 – DRE Lojas Americanas 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 3.552.000 4.021.000 -469.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -2.325.000 -2.684.000 359.000 

Lucro Bruto 1.227.000 1.337.000 -110.000 

Despesas / Receitas Operacionais -687.000 -834.000 147.000 

Despesas com Vendas -591.000 -751.000 160.000 

Despesas Gerais e Administrativas -75.000 -63.000 -12.000 

Outras Despesas Operacionais -21.000 -20.000 -1.000 

EBITDA 540.000 503.000 37.000 

Depreciação e Amortização -313.000 -211.000 -102.000 

Resultado Financeiro -385.000 -320.000 -65.000 

Receitas Financeiras 216.000 215.000 1.000 

Despesas Financeiras -601.000 -535.000 -66.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -158.000 -28.000 -130.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social 51.000 4.000 47.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) -107.000 -24.000 -83.000 

 

Tabela A-15 – DRE Via Varejo 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 6.330.000 6.624.000 -294.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -4.583.000 -4.479.000 -104.000 

Lucro Bruto 1.747.000 2.145.000 -398.000 

Despesas / Receitas Operacionais -1.351.000 -1.777.000 426.000 

Despesas com Vendas -1.144.000 -1.499.000 355.000 

Despesas Gerais e Administrativas -142.000 -263.000 121.000 

Outras Despesas Operacionais -75.000 -21.000 -54.000 

Resultado de Equivalência Patrimonial 10.000 6.000 4.000 

EBITDA 396.000 368.000 28.000 

Depreciação e Amortização -168.000 -66.000 -102.000 

Resultado Financeiro -259.000 -157.000 -102.000 

Receitas Financeiras 18.000 17.000 1.000 

Despesas Financeiras -277.000 -174.000 -103.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -31.000 145.000 -176.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social -18.000 -74.000 56.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) -49.000 71.000 -120.000 
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Tabela A-16 – DRE B2W Digital 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 1.282.000 1.477.000 -195.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -935.000 -1.123.000 188.000 

Lucro Bruto 347.000 354.000 -7.000 

Despesas / Receitas Operacionais -276.000 -296.000 20.000 

Despesas com Vendas -218.000 -250.000 32.000 

Despesas Gerais e Administrativas -46.000 -35.000 -11.000 

Outras Despesas Operacionais -12.000 -11.000 -1.000 

EBITDA 71.000 58.000 13.000 

Depreciação e Amortização -127.000 -107.000 -20.000 

Resultado Financeiro -156.000 -121.000 -35.000 

Receitas Financeiras 120.000 124.000 -4.000 

Despesas Financeiras -276.000 -245.000 -31.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -212.000 -170.000 -42.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social 72.000 55.000 17.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) -140.000 -115.000 -25.000 

 

Tabela A-17 – DRE Raia Drogasil 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 3.953.000 3.434.000 519.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -2.792.000 -2.407.000 -385.000 

Lucro Bruto 1.161.000 1.027.000 134.000 

Despesas / Receitas Operacionais -751.000 -755.000 4.000 

Despesas com Vendas -634.000 -675.000 41.000 

Despesas Gerais e Administrativas -112.000 -80.000 -32.000 

Outras Despesas Operacionais -5.000 0 -5.000 

EBITDA 410.000 272.000 138.000 

Depreciação e Amortização -254.000 -96.000 -158.000 

Resultado Financeiro -55.000 -16.000 -39.000 

Receitas Financeiras 18.000 17.000 1.000 

Despesas Financeiras -73.000 -33.000 -40.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 101.000 160.000 -59.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social -11.000 -39.000 28.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) 90.000 121.000 -31.000 
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Tabela A-18 – DRE Guararapes Confecções 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 1.622.000 1.496.000 126.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -583.000 -528.000 -55.000 

Lucro Bruto 1.039.000 968.000 71.000 

Despesas / Receitas Operacionais -851.000 -791.000 -60.000 

Despesas com Vendas -781.000 -665.000 -116.000 

Despesas Gerais e Administrativas -85.000 -122.000 37.000 

Outras Despesas Operacionais 15.000 -4.000 19.000 

EBITDA 188.000 177.000 11.000 

Depreciação e Amortização -130.000 -78.000 -52.000 

Resultado Financeiro -25.000 -16.000 -9.000 

Receitas Financeiras 31.000 18.000 13.000 

Despesas Financeiras -56.000 -34.000 -22.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 33.000 83.000 -50.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social -4.000 -32.000 28.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) 29.000 51.000 -22.000 

 

Tabela A-19 – DRE Lojas Renner 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 1.892.000 1.628.000 264.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -744.000 -619.000 -125.000 

Lucro Bruto 1.148.000 1.009.000 139.000 

Despesas / Receitas Operacionais -730.000 -765.000 35.000 

Despesas com Vendas -576.000 -458.000 -118.000 

Despesas Gerais e Administrativas -22.000 -83.000 61.000 

Outras Despesas Operacionais -132.000 -224.000 92.000 

EBITDA 418.000 244.000 174.000 

Depreciação e Amortização -180.000 -74.000 -106.000 

Resultado Financeiro -28.000 -14.000 -14.000 

Receitas Financeiras 11.000 12.000 -1.000 

Despesas Financeiras -39.000 -26.000 -13.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 210.000 156.000 54.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social -49.000 -44.000 -5.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) 161.000 112.000 49.000 
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Tabela A-20 – DRE Magazine Luiza 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 4.329.000 3.613.000 716.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -3.118.000 -2.570.000 -548.000 

Lucro Bruto 1.211.000 1.043.000 168.000 

Despesas / Receitas Operacionais -816.000 -743.000 -73.000 

Despesas com Vendas -693.000 -642.000 -51.000 

Despesas Gerais e Administrativas -136.000 -133.000 -3.000 

Outras Despesas Operacionais 13.000 9.000 4.000 

Resultado de Equivalência Patrimonial 0 23.000 -23.000 

EBITDA 395.000 300.000 95.000 

Depreciação e Amortização -104.000 -37.000 -67.000 

Resultado Financeiro -99.000 -59.000 -40.000 

Receitas Financeiras 38.000 24.000 14.000 

Despesas Financeiras -137.000 -83.000 -54.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 192.000 204.000 -12.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social -60.000 -56.000 -4.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) 132.000 148.000 -16.000 

 

 

Tabela A-21 – DRE Lojas Marisa 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 605.000 589.000 16.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -300.000 -290.000 -10.000 

Lucro Bruto 305.000 299.000 6.000 

Despesas / Receitas Operacionais -212.000 -259.000 47.000 

Despesas com Vendas -155.000 -217.000 62.000 

Despesas Gerais e Administrativas -51.000 -61.000 10.000 

Outras Despesas Operacionais -6.000 19.000 -25.000 

EBITDA 93.000 40.000 53.000 

Depreciação e Amortização -81.000 -36.000 -45.000 

Resultado Financeiro -34.000 -17.000 -17.000 

Receitas Financeiras 10.000 12.000 -2.000 

Despesas Financeiras -44.000 -29.000 -15.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -22.000 -13.000 -9.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social -19.000 -28.000 9.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) -41.000 -41.000 0 
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Tabela A-22 – DRE Cia. Hering 

 

Demonstração de Resultados do Exercício (RS mil) 1T 2019 1T 2018 Variação 

Receita Operacional 374.000 343.000 31.000 

Custo dos Bens ou Serviços Vendidos -212.000 -203.000 -9.000 

Lucro Bruto 162.000 140.000 22.000 

Despesas / Receitas Operacionais -115.000 -102.000 -13.000 

Despesas com Vendas -81.000 -82.000 1.000 

Despesas Gerais e Administrativas -15.000 -14.000 -1.000 

Outras Despesas Operacionais -19.000 -6.000 -13.000 

EBITDA 47.000 38.000 9.000 

Depreciação e Amortização -13.000 -7.000 -6.000 

Resultado Financeiro 8.000 8.000 0 

Receitas Financeiras 17.000 15.000 2.000 

Despesas Financeiras -9.000 -7.000 -2.000 

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 42.000 39.000 3.000 

Imposto de Renda e Contribuição Social 4.000 -5.000 9.000 

Resultado do Exercício (R$ mil) 46.000 34.000 12.000 

 


