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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral analisar os efeitos da pandemia nos 
indicadores de desempenho e nas estratégias em uma empresa do varejo. Para tanto, 
a pesquisa se configura como aplicada de métodos mistos, descritiva e pesquisa 
documental. Como principais achados verificou-se que a empresa utilizou estratégias, 
para gerenciar suas vendas, a fim de melhorar seu desempenho, demonstrando 
evoluções nos períodos estudados, 2019 e 2020, mesmo em meio a um cenário 
pandêmico. Em relação aos artefatos da contabilidade gerencial, entre eles margens 
de lucro, índices de retorno, giro do ativo, grau de alavancagem, multiplicador de 
alavancagem financeira e o EBTIDA, os resultados apresentados no presente 
trabalho, demonstram que a empresa apresentou uma queda, em especial no primeiro 
trimestre de 2020, mas, nos trimestres subsequentes, apresentou evolução, chegando 
a patamares similares aos anteriores. Assim, as estratégias e conduta gerencial 
utilizadas para superar o período de transformação apresentado, foram satisfatórias e 
impactaram no desempenho da empresa. 
Palavras-chave: Contabilidade gerencial. Indicadores de desempenho. Artefatos 
gerenciais. 
 
Abstract: This work has the general objective of analyzing the effects of the pandemic 
on performance indicators and strategies in a retail company. Therefore, the research 
is configured as applied mixed methods, descriptive and documental research. As 
main findings, it was found that the company used strategies to manage its sales in 
order to improve its performance, demonstrating evolutions in the studied periods, 
2019 and 2020, even in the midst of a pandemic scenario. Regarding managerial 
accounting artifacts, including profit margins, return rates, asset turnover, degree of 
leverage, financial leverage multiplier and EBTIDA, the results presented in the present 
work demonstrate that the company presented a fall, in especially in the first quarter 
of 2020, but, in the subsequent quarters, it showed evolution, reaching levels similar 
to the previous ones. Thus, the strategies and managerial conduct used to overcome 
the transformation period presented were satisfactory and impacted the company's 
performance. 
Key words: Management accounting. Performance indicators. Management artifacts.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O comércio varejista vem apresentando números positivos desde 2017 em 

suas vendas (acumulado anual), sendo assim 2,1% em 2017, 2,3% em 2018, 1,8% 

em 2019 e 1,2% em 2020, como apresentado neste trabalho. Isto evidencia de fato 

um aumento significativo nas vendas do setor, mesmo o ano de 2020 que foi atípico 

devido à pandemia do COVID-19 (IBGE, 2021). 

 Para obter bons resultados, as empresas podem recorrer ao uso de artefatos 

gerencias, que evidenciam os resultados conforme ocorrem, os artefatos gerencias 

também são ferramentas que auxiliam na gestão empresarial, por meio de métodos 

distintos, que possam ser utilizados pelos profissionais da contabilidade (SOUTES, 

2006). 

Estudos como de Lepsch e Toledo (1998) analisaram que a estratégia 

empresarial está relacionada com os objetivos das organizações e decisões de 

alocação de recursos. Já em uma pesquisa recente desenvolvida por Voos (2017), o 

autor demonstra em seu estudo a importância da estratégia de vendas nas empresas 

do varejo, pois são práticas que elevam a chance do sucesso, as varejistas são 

classificadas como atividades de alta relevância econômica. 

No que se refere a análise dos indicadores de desempenho, o sistema Du Pont 

é apresentado como uma ferramenta eficaz, já que tem como objetivo extrair diversas 

informações das demonstrações contábeis, demonstrando a lucratividade da empresa 

por meio de seus indicadores (GITMAN, 2010). 

Assim, percebe-se a relevância deste trabalho e oportunidade de discutir a 

temática para demonstrar a utilização da contabilidade gerencial nas operações e 

tomadas de decisões, de uma determinada empresa, utilizando os artefatos gerenciais 

como a análise de indicadores de desempenho que demonstram a evolução de seus 

resultados, e as estratégias aplicada pela empresa para enfrentamento de cenários 

adversos. Assim, pretende-se responder a seguinte questão de pesquisa: como a 

pandemia da COVID-19 impactou nos indicadores de desempenho e estratégias de 

uma empresa do varejo? 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os efeitos da pandemia nos 

indicadores de desempenho e nas estratégias em uma empresa do varejo, 

demonstrando seu desempenho nos anos de 2019 e 2020, por meio da boa gestão 
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gerencial e principalmente em meio a um momento de crise mundial, a pandemia do 

COVID-19.  

Também como objetivos específicos demonstra-se, identificar os indicadores 

de desempenho da empresa; demonstrar a evolução desses indicadores em um 

cenário de transformação; verificar as estratégias utilizadas pela empresa no período 

e analisar, comparativamente, os artefatos no período pré pandêmico e pandêmico. 

 O trabalho justifica-se, por ter a função de pesquisar e evidenciar que uma boa 

gestão faz as empresas terem bons resultados independente de momentos de crises 

ou dificuldades, utilizando ferramentas gerencias para comprovação, como por 

exemplo os artefatos gerencias, que são instrumentos, ferramentas, filosofias de 

gestão, métodos de avaliação ou sistemas de custeio que podem ser utilizados pelos 

profissionais envolvidos (SOUTES, 2006). Ademais, o período de análise e o modelo 

utilizado para métrica de desempenho são propícios, diante do cenário a que todas as 

empresas foram submetidas.  

 
REVISÃO DE LITERATURA 
 

   A contabilidade gerencial tem seu foco direcionado para o processo de 

tomadas de decisões, de seus usuários internos, e procura desenvolver meios para 

que os diferentes stkeholders possam ser atendidos, sendo necessário a qualquer tipo 

empresa para sua tomada de decisão, sem haver necessidade de hierarquia para ser 

implementada. (PADOVEZE, 2012). 

Para Crepaldi e Crepaldi (2017), a contabilidade gerencial é entendida como 

uma atividade fundamental dentro da vida econômica. Até mesmo um lugar de 

economia simples, precisa manter seus documentos, suas movimentações dos ativos, 

dívidas e envolvimento com terceiros em ordem. Assim Soutes (2006) e Horngren, 

Sundem e Stratton (2008), apresentam artefatos a serem utilizados nas empresas, 

para atender os diferentes usuários das informações contábeis. Tais artefatos serão 

evidenciados na seção a seguir. 

Os artefatos da contabilidade gerencial têm como objetivo refletir sobre 

ferramentas e métodos e sistema de custeio em geral, assim podendo ser ministrados 

por profissionais da Contabilidade Gerencial no âmbito de suas funções. Os principais 

artefatos gerenciais discutidos pela literatura são segregados em tradicionais e 

modernos, sendo, neste estudo, utilizado o artefato tradicional de retorno sobre o 



45 
 

investimento, como métrica de desempenho e o artefato moderno do planejamento 

estratégico (SOUTES, 2006). 

O retorno de investimento tem como medida o percentual realizado através de 

cálculos, mostrando que diante disto a recuperação de suas aplicações vem por base 

de seus conjuntos de elementos, tais como bens materiais e imateriais (SÁ, 1993). 

Conceitua-se o Índice de Retorno de Investimento (ROI) como o cálculo que tem como 

visão analisar se os gestores estão de forma eficiente aplicando os recursos em 

atividades operacionais para obtenção de receitas (NEVES; VICECONTI, 2003).   

Com relação ao artefato moderno do planejamento estratégico, Frezatti et al. 

(2009) relata que planejar significa tomar decisões mesmo que não saiba o que irá 

acontecer, sem saber tempo, lugar e até mesmo qualquer nível de lógica que tenha 

sobre o negócio. Assim o planejamento estabelece um padrão sobre quais os 

acontecimentos devem ser equiparados sendo eminentemente quantitativas ou 

qualitativas.  

Assim, com base nos artefatos de contabilidade gerencial evidenciados, é 

relevante destacar os indicadores de desempenho organizacional, que demonstram 

as estratégias adotadas pela empresa e o retorno sobre os investimentos realizados.  

 Uma das formas de analisar o desempenho empresarial é a partir do Sistema 

Dupont. Luz et al. (2020) define o sistema DuPont, Figura 1, como o agente de análise 

da lucratividade da empresa, sobre as vendas e o uso de seus ativos na geração de 

receitas, gerando retorno aos seus respectivos ativos. Segundo o autor, todos os 

custos, despesas, e receitas do processo da empresa, envolvem no cálculo da 

margem líquida, dividindo o lucro líquido pelas respectivas vendas, sendo possível, 

identificar o retorno da atividade da empresa, porém ele não leva em consideração o 

investimento que foi necessário para o exercício da atividade.  

Para Gitman (2010), o sistema DuPont disseca as demonstrações financeiras 

da entidade e avalia sua situação financeira, unificando o balanço patrimonial e a 

demonstração de resultado com o intuito de resumir e deixar de forma clara e objetiva 

as rentabilidades. Quando se fala de ferramentas gerenciais e processos decisórios 

gerenciais o sistema DuPont é muito utilizado, pois leva em conta os dados do balanço 

patrimonial e da demonstração de resultados (BAZZI, 2015). O sistema DuPont é 

apresentado na Figura 1. 
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FIGURA 1 – SISTEMA DUPONT 

 

FONTE: LUZ et al (2020) 

 

Conforme, destacado no modelo do sistema Dupont, um dos elementos para 

verificar as taxas de retorno é por meio da análise da margem de lucro. Para tanto, 

além da margem líquida é pertinente analisar a margem bruta e a margem operacional 

(GITMAN, 2010). 

A margem de lucro bruto é definida como o cálculo que faz a medição das 

unidades monetárias de vendas, após a empresa deduzir o valor dos bens vendidos, 

quanto maior a margem melhor é, isso significa um custo menor das mercadorias de 

fato vendidas (GITMAN, 2010). Conjuntamente, ao conceito de margem de lucro bruto 

é pertinente analisar a margem operacional. De acordo com Iudícibus (2017), a 

margem de lucro operacional pode ser definida como o quociente que compara o lucro 

com as vendas líquidas realizadas no período.  

Por fim, deve-se destacar a margem de lucro líquido, a qual, segundo Gitman 

(2010), é definida como a operação de cálculo que faz a medição da porcentagem de 

cada unidade monetária de vendas remanescente, após a dedução de todos os custos 

e despesas, incluindo juros, impostos, e dividendos de ações preferenciais, o ideal é 

uma margem de lucro elevada, a representação de uma boa margem de lucro líquido, 

varia de um setor para outro.  

Além dos indicadores de margem de lucro, o Sistema DuPont utiliza 

indicadores de retorno. De acordo com Bazzi (2015), o retorno sobre o ativo total mede 

a rentabilidade da empresa em relação às vendas realizadas, demonstrando suas 

eficácias gerais. Já Gitman (2010) afirma que o ROA mede a eficácia da administração 
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na geração de lucros sobre os ativos totais de uma determinada empresa, seguindo a 

mesma linha de raciocínio de Bazzi (2015), muitas vezes reconhecido e chamado de 

ROI.  

Bazzi (2015) define o retorno sobre o capital próprio como exatamente o 

objetivo da análise DuPont, avaliando a situação financeira da empresa. Gitman 

(2010) explica o ROE como, o retorno alcançado com investimentos dos acionistas 

ordinários da empresa, quanto maior for, melhor para os proprietários. Já sobre o 

Multiplicador de Alavancagem Financeira (MAF), Bazzi (2015) define como o índice 

que reflete o efeito da alavancagem financeira sobre o retorno aos acionistas.  

Por fim, Pereira (2018) define o giro do ativo como o indicador que mostra o 

quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Segundo Bazzi 

(2015), o giro do ativo indica a eficiência da empresa em utilizar os ativos na geração 

das vendas.  

 Além dos indicadores do Sistema Dupont, o EBITDA, pode ser considerado 

como uma métrica relevante para a avaliação de desempenho. De acordo com 

Macedo et al. (2012), sem sombra de dúvidas, as empresas têm um papel muito 

importante na sociedade, o ideal é que elas sempre estejam bem de saúde financeira. 

Para avaliar seu desempenho ao longo do tempo, fazem-se necessários alguns 

indicadores de desempenho, que mostram como a empresa comporta-se em relação 

aos lucros nos respectivos períodos avaliados.  Dentre esses indicadores, um 

indicador muito utilizado é o EBITDA (earnings before interest and tax) ou (LAJIR) 

lucro antes dos juros e impostos, depreciação e exaustão). 

No Quadro 2, faz-se um compilado dos principais indicadores evidenciados 

nesta seção, com destaque para a forma de obtenção de cada variável. 

 

QUADRO 2 – INDICADORES DE DESEMPENHO 

Variável Descrição da Variável FONTE 

MB Margem de Lucro Bruto = LUCRO BRUTO/RECEITAS DE VENDAS 

Gitman (2010); 
Bazzi (2015) 

MO 
Margem de Lucro Operacional = LUCRO OPERACIONAL/RECEITAS 

DE VENDAS 

ML Margem de Lucro Líquida = LUCRO LÍQUIDO/RECEITA DE VENDAS 

GA Giro do Ativo = VENDAS/ATIVO TOTAL 

MAF 
Multiplicador de Alavancagem Financeira = ATIVO 

TOTAL/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

ROA Retorno Sobre o Ativo Total = MARGEM LÍQUIDA/GIRO DO ATIVO  

ROE Retorno Sobre o Capital Próprio = ROE= ROA/MAF 

EBTIDA LUCRO BRUTO - DESPESAS OPERACIONAIS 
Braga e Iço 

(2000) 

FONTE: Gitman (2010); Bazzi (2015) e Braga e Iço (2000) 
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 Conforme apresentado no Quadro 2, tais indicadores são de suma importância 

para demonstrar o desempenho da organização em determinados períodos que sejam 

cenários de análise, tendo como objetivo principal sempre avaliar o desempenho. 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada neste trabalho quanto a sua natureza, se classifica 

como aplicada, ou seja, envolve a prática e tem como objetivo “Investigar, comprovar 

ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos”. (RODRIGUES, 2007, p.3). 

 Em relação à abordagem do problema, a pesquisa é de métodos mistos, que, 

em sua essência, no presente estudo utiliza, análise qualitativas e quantitativas, e 

busca descrever qual foi o desempenho da empresa em períodos distintos, 

demonstrando os respectivos números que representam variações em seus 

resultados financeiros.  

Segundo Figueiredo, Chiari e Goulart (2013, p.3), a pesquisa qualitativa 

responde a questões muitos particulares, trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, com um nível de realidade que não 

pode ser totalmente quantificado. A pesquisa quantitativa, de acordo com Zanella 

(2011), é definida pela representatividade numérica, ou seja, estuda uma pequena 

parcela de uma determinada população, quantificando de forma objetiva os resultados 

ou dados. 

Para descrever os objetivos desta pesquisa, utiliza-se a pesquisa descritiva, 

que exige dos pesquisadores um certo grau de responsabilidade, para que possa ser 

validada cientificamente, ela se define como uma pesquisa que atua em determinado 

acontecimento de um grupo específico. De acordo com Silva (2017, p.155), a 

pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis. 

No que tange aos procedimentos, esta pesquisa é caracterizada como 

documental, que pode ser definida como consultas em documentos de determinada 

entidade, seja ela pública ou privada. Os documentos utilizados neste trabalho são 

como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, balancetes de verificação, 

notas explicativas e demonstrativos de evolução patrimonial e financeira, de uma 

empresa privada que disponibiliza seus dados em meios digitais.  
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Assim, para coleta dos referidos demonstrativos buscou-se informações nos 

meios digitais da empresa privada, objeto de estudo, neste trabalho. Posteriormente, 

os dados foram tabulados utilizando planilhas eletrônicas, para o cálculo das variáveis 

do estudo extraídos da literatura.  

Para análise dos dados, de acordo com o delineamento qualiquantitativo, serão 

utilizados gráficos e tabelas, para os períodos de 2019 e 2020, também foram 

analisados o desempenho pré-pandemia e o período pandêmico, por meio de 

indicadores de desempenho e da análise do conteúdo dos relatórios da empresa, em 

busca de determinar as estratégias utilizadas que de certa forma demonstram o quão 

a empresa evoluiu de um período para o outro. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Ao analisar os indicadores de desempenho, em especial por meio da análise 

proposta no Sistema Dupont, podem-se identificar algumas variações tanto positivas, 

como negativas ao longo destes dois últimos anos.  Sendo assim, ao decorrer das 

análises é possível se chegar a um entendimento em relação a forma gerencial 

aplicada na entidade. 

Conforme Tabela 1, observa-se a variação do EBTIDA, que representa o 

indicador responsável por demonstrar os lucros antes de juros, impostos, depreciação, 

amortização e exaustão, sendo assim um bom indicador de desempenho operacional. 

 
TABELA 1 – EBTIDA (EM R$ MILHÕES) 

Ano 2019   Ano 2020   

Trimestres Trimestres 

1T19 2T19 3T19 4T19 % 
Variação 

1T20 2T20 3T20 4T20 % 
Variação 

395,4 379,9 501,2 499,1 26,22% 332,6 143,7 546,1 504,7 51,72% 

FONTE: Os autores (2021). 

 

A variação registrada nos anos de 2019 foram positivas, fixando em 26,22% no 

ano, já em 2020 observa-se na Tabela 1 a variação no ano e, em especial no 2° 

trimestre para o 3° trimestre, calculando a variação entre os dois trimestres foi de 

279,89%, como explicado em outro momento neste artigo. 

Nota-se uma evolução das vendas da empresa analisada, no ápice de uma 

pandemia mundial e sua respectiva administração, os números apontam para isso, 

fechando assim o ano com uma variação total de 51,72% do 1° ao 4° trimestre. 
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Contudo, percebe-se que no 1° trimestre de 2020, início da pandemia, verifica-se uma 

acentuada queda no EBITDA, podendo estar relacionado aos impactos do mercado. 

No Gráfico 1, observa-se a evolução do EBTIDA em milhões, destacando-se 

variações significativas para a empresa, em especial a tendência de recuperação dos 

resultados a partir do 3° trimestre de 2020 em comparação com a significativa queda 

no trimestre anterior. 

 
GRÁFICO 1 – EBTIDA (EM R$ MILHÕES) 

 
FONTE: Autores (2021). 

 

 Ao analisar o Gráfico 1, em especial no 3º e 4º trimestres de 2020, identifica-se 

o ganho de vendas de mercado e consequentemente recursos para a organização, se 

comparados ao período anterior. As vendas totais cresceram 66% no 4º trimestre de 

2020, atingindo R$14,9 bilhões (R$ 43,5 bilhões em 2020).  

Esses resultados se justificam pelas ações de vendas totais que cresceram 

66% no 4º trimestre de 2020, atingindo R$14,9 bilhões (R$43,5 bilhões em 2020), e-

commerce que cresceu 121% no 4º trimestre atingindo R$9,5 bilhões e 64% das 

vendas totais, vendas nas lojas físicas evoluíram 16% no total (11% nas mesmas 

lojas). EBITDA ajustado atingiu R$524 milhões no 4º trimestre (margem de 5,2%), 

lucro líquido ajustado de R$232 milhões no 4º trimestre, com 40% de crescimento e 

geração de caixa operacional de R$2,1 bilhões no 4º trimestre (R$3,1 bilhões em 

2020), mostradas pelos indicadores de desempenho.  

A Tabela 2 demonstra as variações ocorridas no longo dos anos de 2019 e 

2020 nos indicadores de margem de lucro, segregadas por trimestres. 
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TABELA 2 – MARGENS DE LUCRO ANUAL 

  Ano 2019 % 
Variação Indicadores de desempenho Trimestres 

1T19 2T19 3T19 4T19 

Margem de Lucro Bruto 22,80% 21,02% 23,75% 23,20% 1,75% 

Margem de Lucro Operacional 3,62% 10,37% 4,96% 2,40% -33,78% 

Margem de Lucro Líquido 2,49% 7,44% 3,92% 2,14% -14,13% 

  Ano 2020 % 
Variação Indicadores de desempenho Trimestres 

1T20 2T20 3T20 4T20 

Margem de Lucro Bruto 21,90% 21,05% 21,05% 19,94% -8,94% 

Margem de Lucro Operacional 0,98% -1,81% 2,65% 1,60% 63,92% 

Margem de Lucro Líquido 0,47% -0,95% 1,99% 1,76% 270,82% 

FONTE: Autores (2021). 

 

 De acordo com a Tabela 2, a margem de lucro bruto variou significativamente 

ao longo dos anos de 2019 e 2020. Em 2019, a variação foi de 1,75%, se comparados 

os dados do 1º ao 4º trimestre, iniciando com índice 22,80% (1º trimestre) e passado 

para 23,20% (4º trimestre). Tal resultado pode estar associado a um custo menor das 

mercadorias vendidas e ao crescimento de 38,7% nas vendas dessa empresa, 

comparado ao ano anterior 2018. 

Já em 2020 foi o oposto, o índice variou negativamente em (-) 8,94%, partindo 

de 21,90% (1º trimestre) a 19,94% (4º trimestre). Isso aconteceu, conforme dados 

coletados nos documentos da empresa, pelo fato de a empresa investir recursos para 

um atendimento melhor aos seus clientes, arcando com algumas despesas, porém 

fidelizando mais clientes pela qualidade dos serviços prestados, nesse aspecto, a 

pandemia acabou gerando mais despesas e a diminuição do lucro bruto. 

A Margem de Lucro operacional variou de forma dinâmica nos dois anos, em 

especial 2019, do 1º trimestre para o 2º trimestre houve aumento significativo, seguido 

de uma queda de forma a atingir uma variação total de (-) 33,78% no ano.  Já em 2020 

o comportamento foi em outro aspecto, começando com 0,98% e finalizando com 

1,60%, sendo uma variação positiva de 63,92%.  

A Margem de Lucro Líquido em 2019 variou negativamente 14,13% saindo de 

2,49% no 1º trimestre e finalizando o ano em 2,14% no 4º trimestre. Em 2020 o 

comportamento foi diferente, houve uma evolução no indicador ao longo do ano, já 

que no 1° trimestre apresentou 0,47% e finalizou o ano em 1,76%.  

Para melhor compreensão das variações ocorridas nos indicadores de margem 

de lucro, de acordo com o Gráfico 2, podem-se observar as variações em 2019 e 2020. 
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GRÁFICO 2 – MARGENS DE LUCRO 

 
FONTE: Autores (2021). 

 

 O Gráfico 2 expressa as tendências ocorridas nos dois anos estudados, 

observa-se a diminuição na Margem de Lucro Bruto no ano de 2020, após uma 

elevação no 3° trimestre de 2019. Como já mencionado neste trabalho, isso pode ter 

ocorrido em razão de investimentos em qualidade dos serviços prestados e à 

pandemia do COVID-19.   

Na margem de Lucro Operacional o que chama atenção, conforme pode ser 

observado no Gráfico 2, que desde o 2° trimestre de 2019 até o 2° trimestre de 2020, 

a curva está em declínio, chegando a uns indicadores negativos. De acordo com o 

Gráfico 2, a Margem de Lucro Líquido atingiu seu melhor momento no 2° trimestre de 

2019, porém fechou o ano em queda e no 2° trimestre de 2020 atingiu sua menor taxa, 

chegando a (-) 0,95%, coincidindo com o início da pandemia. 

Além dos dados representativos da margem de lucro, outros indicadores de 

desempenho, que compõe o Sistema Dupont, foram utilizados na análise. A Tabela 3 

apresenta os indicadores de desempenho utilizados para avaliar e identificar os dados 

calculados, sendo de fato para dar ênfase às estratégias gerenciais utilizadas na 

empresa durante os períodos estudados, sendo eles: Giro do Ativo (GA), Multiplicador 

de Alavancagem Financeira (MAF), Retorno Sobre o Ativo Total (ROA) e Retorno 

Sobre o Capital Próprio (ROE). 
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TABELA 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO ANUAL (MODELO DUPONT) 

  Ano 2019 % 
Variação Indicadores de desempenho Trimestres 

1T19 2T19 3T19 4T19 

Giro do Ativo 0,55 0,43 0,45 0,40 -27,11% 

Multiplicador de Alavancagem 
Financeira 

4,00 3,88 4,15 2,62 -34,66% 

Retorno Sobre o Ativo Total 4,56% 17,30% 8,66% 5,37% 17,81% 

Retorno Sobre o Capital Próprio 1,14% 4,45% 2,09% 2,05% 80,30% 
 

  Ano 2020 % 
Variação Indicadores de desempenho Trimestres 

1T20 2T20 3T20 4T20 

Giro do Ativo 0,37 0,33 0,47 0,47 29,54% 

Multiplicador de Alavancagem 
Financeira 

2,35 2,76 2,96 3,36 43,02% 

Retorno Sobre o Ativo Total 1,30% -2,86% 4,19% 3,71% 186,27% 

Retorno Sobre o Capital Próprio 0,55% -1,03% 1,42% 1,10% 100,15% 

FONTE: Autores (2021). 

 

Pode-se observar na Tabela 3 o comportamento no ano de 2019, finalizando 

com uma variação negativa de (-) 21,11%, sendo o 1°e 3° trimestre melhores no 

cenário deste ano, demonstrando que, nestes trimestres, os ativos renderam mais 

receitas para a empresa estudada.  

Já no ano de 2020, conforme Tabela 3, a variação foi melhor do que o ano de 

2019, apresentou 29,54%, em destaque para a diminuição de (-) 9,47% do 1° para o 

2° trimestre e aumento de 43,09% para o 3° trimestre ficando em 0,43%, mantendo-

se no 4° trimestre, sendo assim finalizou-se o ano em 0,43% de retorno de suas 

vendas para cada R$ 1,00 de seus ativos totais. 

No Gráfico 3 observa-se a evolução do indicador do Giro do Ativo, com as 

respectivas variações trimestrais nos dois anos analisados. 

 
GRÁFICO 3 – GIRO DO ATIVO 

 
FONTE: Autores (2021). 
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Com base no Gráfico 3, nota-se a evolução do giro do ativo, em especial nos 

últimos trimestres analisados, nos quais há tendência a subir, em um ano atípico como 

o de 2020. Embora o indicador já estivesse em uma tendência de queda, observa-se 

que, do 1° para o 2° trimestre, houve a maior queda, pois neste momento atingiu-se o 

ápice da crise vividos nos dias atuais, a pandemia do COVID-19.  

Contudo, no 3° trimestre de 2020 houve uma evolução e manteve-se no 4° 

trimestre, por meio desse comportamento pode-se afirmar que o retorno sobre os 

ativos dessa empresa está evoluindo, com foco em um cenário de crise. Tal fato 

corrobora as informações evidenciadas nos indicadores anteriores, que também 

demonstram uma tendência de recuperação a partir do 3° trimestre de 2020.  

O Multiplicador de Alavancagem Financeira (MAF) mostra como foram os 

retornos aos seus acionistas e quão os seus investimentos foram realmente aplicados 

e valorizados. Assim   o Gráfico 4 mostra os dados anuais da empresa sendo de 2019 

e 2020. 

GRÁFICO 4- MULTIPLICADOR DE ALAVANCAGEM FINACEIRA 

 
FONTE: Autores (2021). 

 

Pode-se observar que o Gráfico 4 apresenta como foi este grau de 

alavancagem em trimestres, no ano de 2019.  Até o 3° trimestre a empresa 

apresentava resultados positivos e quase constantes, representando um bom 

desempenho para empresa, pois quanto maior os seus números maiores serão os 

seus retornos. 

Contudo, já no último trimestre do referido ano, os dados revelam uma queda 

significativa. No ano de 2020, após uma queda no 1° trimestre, após o início da 

pandemia, houve uma evolução dos índices, tendendo a recuperação a patamares 

similares aos do ano anterior. 
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A justificativa apresentada pela empresa, em seu relatório de administração, foi 

que, a partir do mês de março, algumas ações e estratégias foram executadas. Para 

garantir que nenhum colaborador fosse demitido, a empresa reduziu os salários dos 

diretores e conselheiros, implementou a medida provisória 936, que permitiu a 

suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornada e salários e renegociou 

contratos de aluguel e de prestação de serviços.  

O Retorno sobre o ativo total traz a rentabilidade realizada sobres suas vendas 

podendo mostrar a eficácia com as vendas da empresa. Já o Retorno sobre o Capital 

Próprio tem como interesse referenciar a gestão administrativa da empresa, para uma 

melhor transparência juntos aos seus acionistas.  Apresenta-se a seguir o Gráfico 5, 

que trata dos índices de retorno os dados da empresa e como foi seu comportamento 

nos trimestres do ano de 2019 e 2020. 

 
 

GRÁFICO 5- ÍNDICES DE RETORNO 

 
FONTE: Autores (2021). 

 

Pode-se ver no Gráfico 5, que o ROA nos trimestres de 2019 estava em 

crescente do 1º para o 2º trimestre, tendo em vista que os resultados foram positivos 

para empresa.  Na tabela 3, percebem-se os bons números deste indicador, pois no 

1º trimestre o resultado passou de 4,56%, para 17,30% no 2º trimestre, significando 

retornos favoráveis de suas vendas. 

Pode-se observar ainda, que nos trimestres seguintes tem-se uma queda 

expressiva, já que no 3º trimestre o índice foi de 8,66% e no 4º trimestre 5,37%. Com 

isso, pode-se notar que ao longo do ano houve uma variação dos dados, refletidos no 

Gráfico 5, mas mesmo assim o ano de 2019 não trouxe retorno negativo em favor a 

suas vendas e sim positivo.  
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 Ainda sobre o ROA, foi analisado o ano de 2020, ano que se tornou atípico pelo 

início da pandemia, que pode ter afetado os resultados e desempenho das empresas, 

como já observado nos indicadores anteriores. Isto posto, nos dados da empresa 

percebe-se uma queda no 1º trimestre do ano de 2020 diante do ano que passou, 

passando a apresentar somente 1,30% das vendas. 

O pior cenário observado, foi no 2º trimestre de 2020, mostrando dados 

negativos de -2,86%. O motivo desta queda, como já foi citado, pode estar relacionado 

ao início da pandemia e onde as empresas tiveram que pensarem em um novo método 

de serviço. 

No terceiro trimestre a empresa apresentou melhoras nos indicadores e voltou 

apresentar dados positivos passando novamente a deixar suas vendas positivas com 

4,19%, fato que pode estar relacionado ao avanço do seu e e-commerce. O Gráfico 5 

mostra, que novamente voltou a ser crescente os seus rendimentos, chegando a 

índices similares ao do mesmo período no ano anterior. Posteriormente, no 4 trimestre 

voltou a dar uma queda, mas com menor representatividade se comparada a queda 

acentuada em períodos anteriores, conforme evidenciadas no Gráfico 5. 

Ao verificar os resultados dos trimestres dos anos de 2019 e 2020, pode-se 

notar que apesar de haver quedas de percentuais principalmente no ano de 2020 que 

pode estar relacionado com a pandemia os dois anos da empresa trouxeram 

resultados positivos dando o desempenho necessário a empresa. 

 Já o Retorno sobre o Capital Próprio (ROIC) em 2019, conforme mostrado no 

Gráfico 5, variou pouco, significando para empresa um aspecto positivo. Segundo o 

relatório administrativo da empresa o fluxo de caixa das operações, ajustado pelos 

recebíveis, atingiu R$1,5 bilhão em 2019 em função dos resultados positivos e da 

disciplina na gestão do capital de giro, apresentando elevado crescimento, com o 

retorno sobre o capital investido e a geração de caixa.  

 Para o ano de 2020, assim como citado anteriormente no ROA de 2020, o 

segundo trimestre apresenta uma queda significativa, demonstrando, mais uma vez, 

a dificuldade da empresa, no início do período pandêmico.  Para tanto, tornou-se 

necessário utilizar novas estratégias, as quais, segundo o que foi apresentado em seu 

relatório da administração, proporcionaram que o fluxo de caixa das operações, 

ajustado pelos recebíveis, atingisse R$3,1 bilhões em 2020 em função dos resultados 

positivos e da disciplina na gestão do capital de giro. Mais uma vez, a Companhia 

apresentou elevado crescimento, com rentabilidade e geração de caixa.  
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Diante disso, percebe-se que os indicadores de desempenho da companhia, 

de modo geral, foram favoráveis ao longo dos anos, apresentando, contudo, uma 

expressiva queda no 2° trimestre de 2020, período que coincide com o início da 

pandemia. Ademais, percebe-se também, que já a partir do 3° trimestre do mesmo 

ano a empresa apresentou uma tendência a recuperação nos indicadores de 

desempenho a patamares similares aos do fechamento do ano anterior. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como base artefatos gerenciais, o presente estudo buscou analisar os 

efeitos da pandemia nos indicadores de desempenho e nas estratégias em uma 

empresa do varejo apresentando resultados relativos ao período de 2019 e 2020.  

Foram utilizados para a pesquisa realizada, documentos da própria empresa, assim 

como obras de autores que dissertam o assunto tratado, para embasamento do tema 

e discussão dos resultados.   

Em relação ao ano de 2019, a empresa apresentou dados positivos 

evidenciados pelos seus indicadores de desempenho analisados trimestralmente, 

consequentemente em todos os dados de apontamentos de rentabilidade houve uma 

queda no primeiro trimestre de 2020, coincidente com o período inicial da pandemia. 

Após esse período a empresa adotou estratégias que proporcionaram uma melhora 

nos seus resultados, chegando a patamares similares ao ano anterior.  

Como evidenciado nas ferramentas utilizadas a entidade cresceu durante o ano 

de 2020 quando ela mudou suas estratégias no momento certo e oportuno. No 

momento em que as lojas físicas foram totalmente paralisadas a empresa renovou e 

focou no seu e-commerce, modificando e ampliando a plataforma digital da empresa 

com novas variedades e oportunidades de consumo. Assim, com base nos dados 

descritos, percebe-se um reflexo no desempenho, frente ao cenário adverso 

enfrentado por todo o mercado.  

Diante o processo de desenvolvimento também se destaca a importância da 

contabilidade gerencial, mostrando que a eficácia e boa gestão realizada por suas 

ferramentas de análise e desempenho foram relevantes no apontamento de 

resultados e de mudança de postura da empresa, mesmo diante das adversidades 

observadas no cenário mundial, decorrentes da pandemia.  
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Cabe destacar que o estudo se limitou a evidenciar o comportamento de uma 

única empresa para um ano atípico, e como ela se utilizou de artefatos gerenciais, 

para gerar resultados positivos para empresa. Para futuras pesquisas, sugere-se a 

continuação de análise do comportamento da empresa, referente ao ano de 2020 e 

de 2021 se irá manter a mesma performasse e quais serão os seus respectivos 

resultados a alcançar, ainda sobre o cenário pandêmico, inclusive com a inclusão de 

outras empresas do mesmo ramo, para fins de comparações. 
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