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RESUMO: O presente artigo apresenta a aplicação de um dos métodos de análise 
das demonstrações contábeis chamado DuPont, utilizando-se dos demonstrativos 
da empresa Buettner S.A. Indústria e Comércio – em Recuperação Judicial. Para um 
maior entendimento sobre esse método foi realizada a análise e posteriormente os 
apontamentos sobre a utilidade dessa ferramenta para os contadores diante do atual 
cenário econômico, que é de recessão. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica, o estudo de caso com a empresa já citada e a pesquisa documental 
valendo-se dos demonstrativos contábeis de 2012 a 2015. Os resultados obtidos 
mostram que o método DuPont é capaz de indicar os setores mais críticos de uma 
empresa, de forma a facilitar o processo de análise do contador e assim agilizar a 
elaboração de estratégias para atacar as causas que têm provocado os problemas 
financeiros nas organizações. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o Brasil tem sido marcado por escândalos políticos que 

refletiram drasticamente na economia, com o aumento da inflação, oscilação na taxa 

de câmbio, saída de investimentos, elevação da taxa de juros, entre outros fatores 

gerando um cenário de incerteza. Isso provocou o recorde de pedidos de 

recuperação judicial por empresas dos mais variados portes. 

O contador tem, dentre várias, a função de elaborar os demonstrativos 

contábeis das organizações e interpretá-las para apresentar aos usuários 

interessados sobre a real situação financeira que essa se encontra, e partir disso 

auxiliar na elaboração de estratégias para possíveis tomadas de decisões. 

Diante do cenário econômico brasileiro evidenciado anteriormente e dos 

novos desafios identificados para o profissional da contabilidade nas organizações, 

detectou-se a necessidade de maior adequação deste. Com base nessa prerrogativa 



 

 

aliada à complexidade das atividades exercidas, é relevante considerar a 

essencialidade da utilização de métodos que auxiliem e simplifiquem as rotinas do 

contabilista no processo de análise da situação financeira das empresas, 

principalmente àquelas que estão em dificuldades, como por exemplo, as que se 

encontram em processo de recuperação judicial. 

Dentre os métodos utilizados na análise das demonstrações contábeis, 

destaca-se o método DuPont, que visa atender exatamente a problemática 

identificada apresentando de maneira objetiva e simplificada a condição financeira 

da empresa através da decomposição das taxas de retorno. 

Mediante isso, levanta-se o seguinte questionamento: Como o sistema 

DuPont pode auxiliar no processo de recuperação de uma empresa a se reinserir no 

mercado em que atua? Para responder a esta questão estabeleceu-se o 

desenvolvimento de um estudo de caso com a empresa BUETTNER S.A. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com os seguintes 

objetivos: Levantar os dados dos demonstrativos contábeis, DRE e Balanço 

Patrimonial, pelo Sistema DuPont; Analisar a evolução dos índices de rentabilidade 

apontando os setores com déficit; e apresentar o Sistema DuPont como ferramenta 

essencial para auxiliar os contadores na Análise das Demonstrações Contábeis de 

empresas em recuperação. 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso atrelado ao método contábil 

intitulado como DuPont. A base para este estudo contou com a pesquisa 

bibliográfica de livros de leitura corrente de obras de divulgação e a pesquisa 

documental a partir dos demonstrativos contábeis da empresa BUETTNER S/A - 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO – em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, disponibilizados no 

site desta (GIL, 2002). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Companhia BUETTNER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – Em 

Recuperação Judicial é uma Companhia Aberta, tem por objeto a indústria têxtil, 

compreendendo todos os ramos complementares, comercialização e exportação de 

seus produtos, importação, atividades relacionadas ao florestamento e 

reflorestamento, podendo ainda participar de outras sociedades de igual ou diversa 



 

 

finalidade, como acionista ou quotista, a critério do Conselho de Administração. Teve 

início no ano de 1898, cuja sede de fundação e atual encontra-se na cidade de 

Brusque (SC) e unidade industrial em Canelinha (SC) (BUETTNER, 2016). 

 Conforme apresenta nos demonstrativos financeiros da Buettner S/A, a 

companhia ingressou em 05.05.2011 com Pedido de Recuperação Judicial, com a 

concessão do pedido. Atualmente, a centenária Buettner S/A continua com o título 

“em processo de recuperação judicial” em sua razão social, o que demonstra sua 

persistência em reestruturar no mercado. 

 Ao aplicar o método DuPont com a empresa Buettner S/A foi possível 

observar uma queda na evolução da TRPL de 41% de 2012 para 2015, ou seja, a 

empresa perdeu uma capacidade significante de gerar lucros com recursos próprios. 

Essa queda é reflexo da TRI, cuja margem líquida caiu 29% contra o aumento do 

giro do ativo de 5%. A margem líquida é o quociente do Lucro Líquido e das Vendas, 

sendo que esse fechou o ano de 2015 com prejuízo e uma queda de 31% em 

relação a 2012. Já o giro do ativo é o quociente das vendas e do ativo total, que 

obteve uma evolução de apenas 1% entre os anos já relacionados. Ao analisar 

essas informações pode-se afirmar que apesar da Buettner S/A ter alcançado 

resultados positivos na geração de receita, essa melhora não teve a capacidade 

arcar com os prejuízos, gerados em maior grau pelas despesas operacionais, 

especificamente as despesas financeiras, que elevaram-se em 36% de 2012 para 

2015. 

O MAF teve um crescimento de 57% de 2012 para 2015, representando o 

aumento de investimentos com capital de terceiros e consequentemente o aumento 

do nível de endividamento da companhia. Isso mostra que, tanto a TRI, quanto o 

MAF, são responsáveis pelo déficit da TRPL. 

De acordo com os indicadores do FIESC - Federação das Indústrias de Santa 

Catarina, Estado sede da Buettner S/A, disponibilizado no Boletim de Indicadores 

Econômico-Fiscais, o percentual acumulado das vendas da indústria foi de 11,7% 

negativos no ano de 2015. E a produção do ramo têxtil teve o percentual negativo 

acumulado de 12,1%. Esses percentuais indicam que a indústria encontra-se em 

fase de retração tanto no setor de vendas, quanto no setor de produção, refletindo 

na diminuição de investimentos e consequentemente na elevação do desemprego, 

transformando em um ciclo vicioso. 



 

 

Diante a atual conjuntura do mercado brasileiro e da situação financeira da 

Buettner S/A que encontra-se em estado de endividamento desde 2011, pode-se 

concluir que a Buettner S/A não tem condições de recuperar-se no mercado têxtil.  

 

4. CONCLUSÕES 

Com a crise política e econômica instaurada no país nos últimos anos, 

observou-se a afetação direta na rentabilidade das empresas, sejam elas de grande, 

médio ou pequeno porte, formando um cenário de retração do qual necessita de 

profissionais capacitados para elaborar e aplicar estratégias com o objetivo de 

contornar a situação atual, ou no mínimo, amenizar prejuízos de forma a dar 

sustentabilidade as organizações para enfrentarem esse período sem fechar as 

portas por definitivo.  

O contabilista é o profissional habilitado para elaborar os demonstrativos 

contábeis das empresas, logo é capacitado para analisar e apresentar aos usuários 

que norteiam a alta administração, a real situação financeira desta.  

Ao identificar essa problemática, viu-se a necessidade de apresentar, de 

forma prática através da metodologia de estudo de caso, a ferramenta técnica e 

contábil DuPont, que tem o papel de auxiliar o contabilista na análise financeira das 

organizações.  

Após analisar os relatórios contábeis da companhia Buettner S/A pelo método 

DuPont, foi constatado que a empresa não tem conseguido se recuperar no 

mercado, pois seus índices têm caído drasticamente ao longo dos últimos cinco 

anos, simultaneamente com a recessão do ramo têxtil. Devido ao longo período em 

que a Buettner S/A encontra-se em processo de recuperação judicial, é relevante 

considerar que a aplicação do método DuPont se faz necessária a partir do 

momento em que a companhia identificar prejuízos financeiros para logo tomar 

decisões assertivas, não permitindo que a situação se agrave.   

Ao desenvolver este trabalho alcançou-se os objetivos definidos que são a 

exposição de forma prática valendo-se dos dados da sociedade anônima Buettner 

S/A, a análise DuPont e apresentação do método aos contadores destacando a 

importância do DuPont no processo de análise das demonstrações contábeis das 

empresas, pois esse tem a funcionalidade de apontar os setores da organização que 

têm causados resultados, tanto positivos, quanto negativos nas taxas de 

rentabilidade.  



 

 

Considera-se relevante comentar que o presente artigo contribuiu para o 

desenvolvimento da habilidade de análise financeira organizacional concomitante ao 

comparativo do mercado econômico. 

Durante a produção deste trabalho científico, identificou-se a necessidade da 

utilização da ferramenta DuPont, principalmente pelos contadores que atuam com a 

análise das demonstrações contábeis, como procedimento essencial para o 

acompanhamento da saúde financeira das organizações, pois através do DuPont é 

possível identificar com rapidez os setores que têm apresentado resultados 

negativos e assim aplicar medidas corretivas diretamente no local que está 

causando problemas no todo. 
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