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Resumo 
A Bombril S.A. é uma empresa que durante décadas dominou o mercado brasileiro, e 

que passou nos últimos anos por uma sucessão de problemas que lhe levaram a uma série de 

prejuízos e perda de espaço no mercado para suas concorrentes. 

Porém isto parece ser passado, pois de 2007 a 2008 a empresa começou a mostrar 

sinais de melhora e a intenção de recuperar seu espaço no mercado através do lançamento de 

novos produtos em 2008. 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise da situação econômico-

financeira da empresa Bombril S.A neste período, enumerando seus pontos fortes e fracos e 

dando sugestões para que ela continue neste caminho de recuperação. 

 



Sumário 

Resumo .......................................................................................................................................... 2 

Sumário ................................................................................................................................. 3 

Introdução ............................................................................................................................. 4 

Estudo dos Indicadores de Liquidez ...................................................................................... 4 

Estudo dos Indicadores de Endividamento ........................................................................... 4 

Estudo dos Indicadores de Atividade .................................................................................... 5 

Estudo do Indicador de Rentabilidade .................................................................................. 5 

Estudo dos Indicadores de Insolvência ................................................................................. 6 

Estudo das Taxas de Retorno ................................................................................................ 6 

Estudo dos Indicadores de Overtrading ................................................................................ 6 

Estudo do EBITDA .................................................................................................................. 7 

Aspectos Positivos Identificados ........................................................................................... 7 

Aspectos Negativos Identificados ......................................................................................... 7 

Sugestões .............................................................................................................................. 7 

Conclusões............................................................................................................................. 7 

Bibliografia ............................................................................................................................ 9 

Anexos ................................................................................................................................. 10 

Anexo I ................................................................................................................................. 10 

Anexo II ................................................................................................................................ 12 

Anexo III ............................................................................................................................... 13 

Anexo IV .............................................................................................................................. 13 

Anexo V ............................................................................................................................... 13 

Anexo VI .............................................................................................................................. 14 

Anexo VII ............................................................................................................................. 15 

Anexo VIII ............................................................................................................................ 15 

Anexo IX ............................................................................................................................... 16 

Anexo X ................................................................................................................................ 18 

 



Introdução 

Nosso objetivo neste trabalho é estudar a situação econômico-financeira da Bombril 

S/A, empresa que com uma pouco mais de 60 anos no mercado, 196 itens encontrados nas 

prateleiras dos supermercados e presente em mais de 90% dos lares brasileiros, esteve nos 

últimos anos sofrendo de algumas adversidades, que a levaram a ser administrada 

judicialmente no período entre julho de 2003 e julho de 2006. 

 

Estudo dos Indicadores de Liquidez 

Utilizando-se dos indicadores de liquidez que tem por objetivo avaliar a disponibilidade 

de recursos para a cobertura das exigibilidades da empresa, podemos perceber que para cada 

um real de dívida, a empresa apresenta menos de um real para honrá-las. 

Sendo que dos indicadores de liquidez o que mais chama atenção é o de Liquidez 

Imediata (que avalia a capacidade de pagamento imediato das obrigações de curto prazo, 

através de uma proporção entre as disponibilidades da empresa (caixa e bancos) e o passivo 

circulante), porque tanto em 2007 quanto 2008 apresentou um índice de quase zero (devido 

principalmente a grande concentração de recursos no Ativo Não Circulante, mais 

especificamente no Ativo Permanente) que se mantido assim irá comprometer a imagem da 

empresa perante seus credores, e contribuir para o aumento das despesas financeiras devido 

ao pagamento em atraso de suas obrigações. 

 

Estudo dos Indicadores de Endividamento 

Com base na análise dos indicadores de endividamento o qual tem o objetivo de 

evidenciar o quanto uma empresa é dependente do capital de terceiros, através da proporção 

entre Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo sobre os Recursos Totais (quais sejam 

Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo sobre mais Patrimônio Líquido), percebemos 

que para cada um real de recursos totais, mais de um real são de recursos de terceiros. 

Porém vale destacar que isso se deve ao fato do Patrimônio Líquido da Bombril está 

negativo devido às más administrações anteriores. E comparando o índice de 2007 com o de 

2008, percebemos uma pequena queda que pode parecer insignificante mais reflete uma 

tentativa da empresa em diminuir a dependência do capital de terceiros. 

E apesar da garantia dos capitais alheios apresentar um índice negativo, grande parte 

das obrigações é de longo prazo, o que é muito benéfico para empresa, pois assim ela tem 

mais tempo para melhorar sua situação. 

 



Estudo dos Indicadores de Atividade 

Utilizados para conhecer a evolução da atividade operacional da empresa, quanto 

tempo à empresa demora para pagar os fornecedores, receber dos clientes, renovar os 

estoques e recuperar o ativo, esses indicadores nos mostram que apesar do aumento das 

vendas em 2008 (consultar DRE anexa), e da diminuição do prazo de recebimento das vendas, 

a empresa continua financiando seu ciclo operacional, ou seja, ela está pagando os produtos 

antes de receber, sendo que o tempo de financiamento do ciclo financeiro aumentou de 04 

para 21 dias (conforme gráfico abaixo), devido principalmente a diminuição do prazo médio de 

pagamento. 

 

 

Estudo do Indicador de Rentabilidade 

Este indicador é utilizado para determinar quanto à empresa obteve de lucro líquido 

para cada real de investimentos e nos mostra que apesar das vendas terem aumentado em 

2008(consultar DRE anexa), o retorno sobre o investimento foi maior em 2007, porque em 

2008 houve um aumento nos custos de produção ocasionado pelo valorização do dólar (que 

afetou o valor do insumos importados), e da alta do aço e derivados do petróleo. 



A elevação do dólar também interferiu no aumento de suas despesas financeiras, 

devido à variação cambial, levando tudo isso a uma diminuição do lucro líquido da Bombril S.A. 

 

Estudo dos Indicadores de Insolvência 

Indicador cujo objetivo é determinar a tendência de uma empresa falir ou não, ele nos 

mostra que tanto em 2007 quanto em 2008 a Bombril não apresenta riscos de falência, porém 

devido à redução de seu lucro líquido em 2008 seu índice acabou ficando muito menor que o 

apresentado em 2007, quase chegando à fase de penumbra a qual indica que a empresa está 

caminhando para falência. 

 

Estudo das Taxas de Retorno 

A Taxa de Retorno Total é uma taxa que demonstra de quanto foi o retorno do Capital 

Produtivo Total levando em consideração o Lucro Antes dos Juros e Impostos (LAJI), e ela nos 

mostra que de 2007 para 2008 houve uma significativa melhora neste índice, porém ao 

analisarmos a taxa de retorno de terceiros e a taxa de retorno próprio, percebemos que neste 

período houve uma melhora na taxa de retorno de terceiros em detrimento a de retorno 

próprio, ocasionado pela variação cambial que elevou as despesas financeiras. 

 

Estudo dos Indicadores de Overtrading 

Com relação aos indicadores de overtrading ou desequilíbrio operacional, que tem por 

objetivo revelar quando uma empresa está comprometendo excessivamente seu capital de 

giro próprio e afetando sua liquidez, percebemos que os que mais precisam de atenção são os 

de preponderância do Ativo Permanente sobre o Ativo Total, preponderância do Faturamento 

a Receber sobre o Ativo Circulante, e Margem de lucro líquido proporcionado pela venda. 

Pois o aumento de indicadores como o da preponderância do Ativo Permanente sobre 

o Ativo Total devido aos projetos de modernização e recuperação do parque industrial, 

representam uma imobilização de recursos, que poderá afetar o desempenho da empresa com 

a redução dos valores reservados ao giro do negócio. 

Apesar de ter ocorrido uma pequena redução nas vendas a prazo, a preponderância do 

Faturamento a Receber sobre o Ativo Circulante continua alta, o que poderá causar também 

desequilíbrio operacional, pois como o prazo de recebimento das vendas da Bombril é superior 

ao de pagamento dos produtos, e as disponibilidades são praticamente insuficientes para 

honrar as dívidas de liquidez imediata, isso acabará afetando o pagamento das obrigações. 

E a diminuição de indicadores como o da “Margem de lucro líquido proporcionado 

pela venda”, afetada pelo aumento dos custos de produção, demonstram que a empresa não 



tem um bom controle dos seus custos, pois apesar deste aumento ter sido causado por fatores 

externos, ela deveria está atenta ao cenário econômico-financeiro mundial. 

 

Estudo do EBITDA 

Diante da análise do EBITDA que é indicador que serve para medir o desempenho 

operacional de uma empresa considerando as receitas operacionais líquidas, menos os custos 

e despesas operacionais, com exceção das depreciações e amortizações, percebemos que o 

desempenho operacional da Bombril, no período analisado foi melhor em 2007, pois em 2008 

os custos operacionais neste ano foram bem maiores que os do ano anterior. 

 

Aspectos Positivos Identificados 

Com base no histórico da empresa, no estudo de seu Balanço Patrimonial e DRE, bem 

como dos indicadores analisados percebemos que apesar de algumas adversidades a Bombril 

S.A. está se recuperando gradativamente, tendo como principais aspetos positivos que 

refletem esta realidade, uma estabilização dos indicadores de liquidez e endividamento, e um 

aumento nas vendas. 

 

Aspectos Negativos Identificados 

Dentre os aspectos negativos identificados na análise, observamos o elevado nível de 

vendas a prazo, e uma grande discrepância entre o prazo de pagamento das compras e o prazo 

de recebimento das vendas, bem como um índice de liquidez imediata desfavorável, que 

podem afetar a capacidade operacional da empresa. 

 

Sugestões 

Diante do atual quadro da empresa, recomendamos que a empresa procure seus 

credores para tentar renegociar os prazos de pagamentos, pois dispõem de poucos recursos 

para liquidar suas obrigações de curto prazo, e renegociando estas obrigações antes do 

vencimento ela poderá conseguir condições melhores. 

Outra sugestão é tentar diminuir ainda mais as vendas a prazo, ou pelo menos diminuir 

o tempo de recebimento destas para um prazo no qual ela possa receber, trabalhar com esse 

dinheiro e depois pagar os fornecedores. 

 

Conclusões 

Apesar do período de turbulência pelo qual passou a Bombril, percebemos com base 

nos períodos analisados que a empresa está buscando o caminho para uma situação 

econômico-financeira mais favorável. 



Vale ressaltar que para que isso se concretize é de fundamental importância que a 

empresa busque eliminar seus pontos negativos, sobretudo o elevado índice de vendas a 

prazo, pois através desta prática ela conseguirá melhorar o seu capital de giro. 

Outro ponto no qual ela deve se focar é na busca de alternativas para redução de seu 

custo de produção, pois este foi um dos principais elementos a interferir no lucro da empresa 

em 2008 conforme pode ser observado em sua DRE anexa. 

Sendo assim entendemos que a continuidade das políticas adotadas pela Bombril em 

2007 e 2008, em conjunto com as sugestões acima, irão permitir que a empresa volte atuar 

com um situação operacional mais favorável. 
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