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1. SUMARIO EXECUTIVO
1.1 Objetivo:
O objetivo desta Nota CEMEC 02/2018 é atualizar os indicadores sobre
a situação financeira das empresas não financeiras, com dados até o
terceiro trimestre de 2017 para as companhias de capital aberto. Para
as empresas fechadas os indicadores ainda usam os balanços de 2016
e somente poderão ser atualizados após a publicação das suas contas
de 2017.
Os indicadores de endividamento, alavancagem e cobertura de
despesas financeiras seguem a mesma metodologia das notas
anteriores e são obtidos mediante a consolidação de balanços dessas
empresas e a construção da distribuição de frequência desses
indicadores nas empresas da amostra(*).
(*) Para mais detalhes da metodologia v. Nota CEMEC 06/2017 de Julho de 2017 ‐www.cemec.fipe.org.br

1.2. Amostra
Tamanho:
1.349 empresas não financeiras
255 empresas de capital aberto
1094 empresas fechadas
Representatividade
1. Porcentagem de empresas grandes na amostra, com faturamento maior que
R$ 300 milhões
67% das empresas de capital aberto
46% das empresas fechadas
2. Dívida consolidada das empresas da amostra:
55% da dívida total das empresas não financeiras (CEMEC)

1.3. Indicadores de endividamento e capacidade de pagamento
INDICADOR

EBITDA / DF

DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA > 5

EBITDA+CAIXA(T‐1) / (DESPESAS
FINANCEIRAS + DÍVIDA CP(T‐1)) >1

VALOR DE REFERÊNCIA
Capacidade de gerar recursos para
pagar as despesas financeiras da
dívida; relação entre o valor contábil
de geração de caixa de um período
com as despesas financeiras
apropriadas nesse mesmo período.
Indica o número de períodos anuais
necessários para amortizar a dívida
líquida (dívida bruta menos caixa e
equivalentes de caixa mais
aplicações financeiras) com a
geração de caixa apropriada no
período de referencia.
Capacidade de pagar despesas
financeiras e amortizações da dívida
de curto prazo (menos de 12 meses
de vencimento) registrada no início
do período com o disponível (caixa e
equivalentes de caixa mais
aplicações financeiras) existente no
início do período mais a geração de
caixa apropriada no período.

EBITDA/DF > 1: geração de caixa
cobre as despesas financeiras da
dívida do período;
EBITDA/DF < 1: geração de caixa não
cobre as despesas financeiras da dívida;

DL/EBITDA > 5: nível de
endividamento é considerado elevado;
quando seriam necessários mais de 5
anos para amortizar a dívida com o
EBITDA gerado no período.
Indicador > 1 : a soma do disponível do
início do período mais geração de caixa
desse período cobre as despesas
financeiras e a amortização de dívida de
curto prazo;
Indicador < 1: a soma do disponível do
início do período mais geração de caixa
desse período é inferior ao necessário
para cobrir despesas financeiras e a
amortização de dívida de curto prazo.

1.4 Principais resultados
1. Resumo:
a. Os indicadores agregados de endividamento no ano terminado em
3T2017 mostram relativa estabilidade em nível próximo ao
observado desde 4T2016.
b. Os índices de cobertura de despesas financeiras tem melhoria
considerável, favorecida pela redução de taxas de juros e de
cambio e algum aumento da geração de caixa (EBITDA)
c. Os números da amostra sugerem que essa melhoria ocorreu
basicamente nas empresas grandes; nas pequenas e médias
empresas da amostra o avanço é muito modesto, mais de 60% da
empresas não cobrem suas despesas financeiras no ano terminado
em 3T2017.

1.4. Principais resultados
2. Analise de resultados
a. A divida bruta das empresas abertas reverteu a tendência de queda
observada desde 12/2015, não obstante a queda da taxa de cambio e
da taxa de juros, indicando a realização de novas operações de divida
em valor superior ao resgate;
b. Os indicadores de endividamento bruto sobre o capital próprio e
de divida liquida sobre geração de caixa não apesentam redução,
mantendo‐se praticamente estáveis, com pequena elevação terceiro
trimestre de 2017

1.4. Principais resultados
c. A acentuada melhoria nos indicadores da cobertura de despesas
financeiras pela geração de caixa (EBITDA) em relação a 2T17, tanto nos
dados agregados como na porcentagem de empresas em que EBITDA é
inferior às despesas financeiras, resulta em principalmente da redução de
27% das despesas financeiras como resultado da queda da taxa de juros e
da taxa de cambio, e um aumento da geração de caixa de 10%.
d. Os dados sugerem que a melhoria dos indicadores agregados de
cobertura de despesas financeiras aconteceu somente nas empresas
grandes da amostra. Nas demais classes de tamanho, mais de 60% das
empresas ainda apresentam geração de caixa (EBITDA) inferior às despesas
financeiras. Outros dados(*) mostram que o numero de micro e pequenas
empresas inadimplentes em 11/2017 (4,9MM) era 11% mais elevado que
em igual mês de 2016 e não mostra redução em relação ao mês anterior
(*) Fonte: SERASA Experian

2. Indicadores de endividamento e capacidade de pagamento

Entretanto, divida bruta das empresas abertas interrompe
tendência de queda em 3T2017: cresce 6,4% s/2T2017

Queda da taxa de cambio e da taxa de juros tem ajudado na
redução da divida e das despesas financeiras das empresas

Alavancagem em relação ao capital próprio parou de cair, com
pequeno crescimento em 2017 3T contra trimestre anterior

Fonte: CEMEC

Nos 12 meses até 3T2017, a geração de caixa se mantem no nível
observado desde o ano de 2016, com pequeno crescimento s/2T2017

No ano terminado em 3T2017 dívida líquida/EBITDA praticamente
mantem mesmo nível observado desde 2016

Fonte: CEMEC

Queda de cambio e juros e elevação de EBITDA , geram forte
aumento do índice de cobertura de despesas financeiras em 3T2017

Fonte: CEMEC

Parcela de empresas abertas com EBITDA inferior a despesas
financeiras tem queda acentuada em 3T2017

Fonte: CEMEC

Empresas abertas de menor porte tem maior porcentagem de cias
com geração de caixa inferior às despesas financeiras (<1).

Empresas abertas de menor porte tem maior porcentagem
com endividamento excessivo

Fonte: CEMEC

Até 11/2017 número de micro e pequenas empresas inadimplentes
se m antem em níveis elevados

Fonte: Serasa Experian Elaboração: CEMEC
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