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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo geral deste estudo é analisar a produtividade de cinco (5) indústrias 

de cera de carnaúba no estado do Piauí, que corresponde a 41,6% do total de indústrias do 

estado. As indústrias foram assim consideradas para fins de análises: pequena, média e 

grande porte, visando contribuir para o incremento desse segmento. A variável – chave foi 

a produtividade, proveniente do processo de produção mensal da cera de carnaúba em 

toneladas e o número de funcionários empregados. Os dados foram obtidos por meio de 

uma planilha, elaborada para esta pesquisa, abrangendo o período de 2003 a 2006, quarenta 

e oito meses, totalizando duzentas e quarenta observações. A análise dos dados foi 

realizada em dois momentos: no primeiro momento realizou-se uma análise financeira das 

indústrias de cera de carnaúba pesquisadas, percebendo sua lucratividade e liquidez e, a 

segunda análise elaborada para verificar a produtividade foi estimado um modelo 

econométrico com dados em painel. E para isso, foi utilizada a função de produção do tipo 

Trans-log, a qual foi estimada por Efeito Aleatório e utilizou o método de Mínimos 

Quadrados Generalizados e, em relação aos resultados, pode-se inferir que a 

produtividades das indústrias de cera de carnaúba são positivamente influenciadas pelo 

gasto com lenha e negativamente com o gasto com energia elétrica. Ademais, esse setor é 

intensivo no uso de lenha e pode ser explicado pelo baixo custo desse insumo.  

Palavras-chave: produtividade; cera de carnaúba; indústrias do Piauí. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 

The general objective of this study is to analyze the productivity of five (5) 

wax industries of carnaúba in the state of Piauí, that corresponds to 41,6% of the total of 

industries of the state. The industries had been considered for ends of analyses of: small, 

average and great transport, aiming to contribute for the increment of this segment. The 

variable key was the productivity, proceeding from the process of monthly production of 

the wax of carnaúba in tons and the number of employees used in a month. The study 

shows the relation between productivity, real wage, consumption of firewood and dollar 

exchange. Allowing to raise the hypothesis of that the productivity is influenced by these 

three variables. The data was obtained by means of two instruments, a spread sheet, 

elaborated for this research, enclosing the period of 2003 2006, forty and eight months, 

totalizing two hundred and forty comments and an interview with the five proprietors. The 

analysis of the data was carried through three moments: at the first moment it was done a 

descriptive analysis of the five industries, its localization, number of employees and, the 

importance for the economy of the region. At the second moment, it was done a financial 

analysis of the researched wax industries of carnaúba, perceiving its profitability and 

liquidity and, the third elaborated analysis, to verify the productivity was by means of 

econometrical modeling. The second analysis prepared for evaluating the productivity was 

estimated an econometric model with panel data. And for this, was used in the production 

function of the type Trans-log, which was estimated, this model was estimated by Random 

effect and used the method of Generalized Least Squares and, in relation to the results, it 

can be inferred that the productivity of industries of carnaúba wax, are positively 

influenced by spent on firewood and negatively with the spent on electricity. In addition, 

this sector is intensive in the use of firewood and can be explained by the low cost of this 

input. 

Key-words: productivity; carnauba wax, Piauí industries. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Brasil é o único país do mundo que produz cera de carnaúba e o Piauí, Ceará 

e Rio Grande do Norte são os principais produtores. Os dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2005) mostram que a grande 

ocorrência de carnaubais no Piauí localiza-se nas microrregiões de Campo Maior, Baixo 

Parnaíba Piauiense, Litoral Piauiense, Valença do Piauí, Alto Médio Canindé, Picos, 

Floriano e outras microrregiões, com pequena ocorrência. 

Após apresentar, no Piauí, um crescimento extraordinário da produção da cera 

de carnaúba no século XIX e até meados do século XX, com o advento da cera sintética, 

uma das explicações para o declínio do setor, verifica-se que este segmento permanece 

estagnado desde então e sem investimentos em novas formas de produção. 

Apesar do desprestígio do setor, a cera de carnaúba ocupou o terceiro lugar na 

pauta de faturamento das exportações do Estado do Piauí em 2004, segundo o MDIC 

(2005). A produção de cera, no entanto, experimentou sucessivas quedas, acumulando uma 

redução de 45% no ano de 2004, relativamente a 1990. Queda razoável, também 

experimentou a produção de fibras, que passou de 2.876 toneladas (1990) para 2.165 

toneladas (2004), equivalendo a uma redução de 25% na produção. (MDIC, 2005). 

Para enfrentar o desafio de incrementar o sistema de produção da cera de 

carnaúba piauiense, é necessário, dentre outros fatores, analisar a produtividade média das 

indústrias da cera de carnaúba no Estado do Piauí.  

Segundo Sandroni (2005, p.687) “produtividade é o resultado da divisão da 

produção física obtida numa unidade de tempo (hora, dia, mês, ano) por um dos fatores 

empregados na produção (trabalho, terra e capital)”. 

Comumente, o termo produtividade se refere à produtividade resultante do 

trabalho humano com a ajuda de determinados meios de produção (máquinas, ferramentas 



12 

e equipamentos). “Essa produtividade do trabalho é o quociente da produção pelo tempo de 

trabalho em que foi obtida”. (SANDRONI, 2005 p.687). 

Portanto, levando-se em consideração a importância da produção do pó e da 

cera de carnaúba na composição da dinâmica econômica, histórica e social do Piauí, 

propõe-se nesta pesquisa, realizar uma análise da produtividade média das indústrias da 

cera de carnaúba no estado do Piauí, de modo a disponibilizar informações que possam 

subsidiar diversas medidas alternativas e ações dos industriais e demais instituições 

interessadas no desenvolvimento do setor.  

Neste sentido, o problema desta pesquisa consiste em saber qual o perfil da 

produtividade das indústrias produtoras da cera de carnaúba do estado do Piauí no período 

de 2003 a 2006?  

Em consonância com o problema, o objetivo geral do trabalho é: Analisar a 

produtividade média de cinco (5) indústrias de cera de carnaúba no estado do Piauí (que 

corresponde a 41,6% do total de indústrias do estado), as indústrias serão consideradas 

para fins de análises: pequena, média e grande de acordo com o SEBRAE, visando 

contribuir para o incremento desse segmento.  

Especificamente, os objetivos são: quantificar através de um modelo 

econométrico a produtividade média de cinco indústrias de cera de carnaúba do estado do 

Piauí; avaliar qualitativamente o modelo econométrico. 

A metodologia empregada para o referido estudo correspondeu a uma 

investigação econométrica de dados primários, coletados nas cinco indústrias pesquisadas 

e analisadas no período de referência de 2003 a 2006, considerando observações mensais. 

O presente trabalho justifica-se no sentido de tornar-se um modelo para estudos que 

despertem a importância da produtividade e tecnologia como ferramentas básicas para o 

sucesso industrial da cera de carnaúba. 

No que se segue, além desta introdução, esta dissertação se distribui em quatro 

capítulos. O primeiro trata da discussão teórica que norteia a investigação proposta pelo 

trabalho. O segundo descreve as variáveis do estudo e realiza análise financeira das 

indústrias de cera de carnaúba pesquisadas. O terceiro descreve em detalhes o modelo 

econométrico e analisa seus resultados. Por último, o capítulo quatro, apresenta as 

principais conclusões da dissertação. 
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CAPÍTULO I – HISTÓRICO DA CERA DE CARNAÚBA 
 
 
 
 
 
 
 
 

O breve histórico apresentado a seguir foi extraído, em sua maioria, do 

Relatório de 2005 da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Irrigação - SEAAB do 

Estado do Piauí. 

O nome carnaúba originou-se da palavra caraúba, induzida por Jorge 

Marcgrav, de onde surgiu a palavra carnaúba. Veio, também, de Caraná – cheio de 

escamas, áspero, arranhento; e iba – madeira. 

Em alguns estados do Nordeste chama-se carnaubeira a árvore, e carnaúba o 

fruto. Porém, no Piauí e no Rio Grande do Norte, não há distinção. Empregam ambas, 

indistintamente, como sinônimos. 

Coube a Arruda Câmara classificá-la como corypha cerífero, que passou a ser 

chamada por pouco tempo “arrudaria cerifera”, em gratidão ao seu classificador. Martius 

rebatizou-a de copernicia cerifera, numa homenagem a Copernicus, famoso astrônomo do 

século XVI. 

Em 1796, Arruda Câmara fez um trabalho de divulgação da carnaúba, fazendo 

referência à cera que ela produzia. Porém a exploração desta parece datar de 1862, sendo 

iniciada sua exportação a partir de 1883. 

A primeira descrição da carnaúba “Copernicia cerifera, Martius” foi feita por 

Jorge Marcgrav entre 1610-1644, editada na História Naturalis Brasiliae, impressa em 

Amsterdã em 1648. Entretanto, o padre Dr. Manoel Arruda Câmara foi o primeiro 

brasileiro a estudar a carnaubeira, classificando-a e descrevendo-a. 

A atividade extrativista da carnaúba é centenária e encontrou no Piauí a sua 

primeira complementação comercial, pois, foi no Piauí que tiveram início, de forma 

organizada, as exportações da cera obtida com o corte, secagem e batição das palhas dessa 

linda palmeira botanicamente classificada como Copernicia prunífera, segundo a revisão 
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do gênero Copernicia feita em 1961 pelos botânicos Dahlgren e Glassman, e restaurada o 

nome de espécie prunífera por Moore, em 1963. 

Por outro lado, coube a Mr. James Frederic Clark, comerciante inglês na cidade 

de Parnaíba a remessa das primeiras amostras de cera de carnaúba para a Inglaterra no final 

do século passado. Em 1894, foi enviada a primeira partida comercial de cera piauiense 

para Londres e Manchester. 

A produção de cera de carnaúba do Piauí sempre desfrutou de uma posição 

significativa em relação ao Nordeste. Também, a cera de carnaúba, no total de suas 

exportações, chegou a representar 8% (oito por cento) do total das exportações nacionais, 

posição que sustentou ainda avançado o século vinte e até o início da industrialização mais 

recente do País. Hoje, neste início de século XXI, representa menos de 1%, embora não 

seja o valor de suas exportações que decresceu (pode até ter decrescido relativamente), mas 

foi o vulto dos novos produtos levados para o comércio exterior pelo o país o responsável 

pela grande mudança. 

Quanto à questão social, acentuou-se ainda mais a concentração de renda, visto 

que os trabalhadores nos carnaubais sofriam as agruras da dependência econômica e 

mantinham relações de trabalho semelhantes às feudais, trabalhando nas terras 

exclusivamente para custear o sustento de suas famílias, permanecendo excluídos da renda 

monetizada, e, portanto, do consumo. Os trabalhadores na indústria da cera têm as 

condições objetivas de vida e trabalho diferentes das dos trabalhadores do campo, os quais 

se encarregam do corte e transporte da palha e da secagem e batimento manual ou em 

maquinas para extração do pó cerífero. Os trabalhadores da indústria de produção de cera 

têm jornadas de trabalho de oito horas dia, carteira de trabalho assinadas com todos os 

direitos trabalhistas assegurados, o mesmo não ocorre com os trabalhadores camponeses. 

A carnaúba foi, também, considerada “árvore da vida”, devida suas numerosas 

e importantes finalidades, pelo naturalista Humboldt, quando, no século XVIII, conheceu-a 

em terras brasileiras.  A carnaúba tem aproveitamento integral, os seus frutos servem de 

alimento, caules e folhas são utilizados como material de construção e artesanato e suas 

raízes têm princípios medicinais. Os seus diversos usos geram inúmeras cadeias de 

produção, mas um uso, em especial, que surge do proveito das folhas, a produção de cera 

de carnaúba, tem-se mostrado, historicamente, como uma atividade de grande importância 

econômica. A existência do material ceroso nas folhas da carnaúba é conseqüência de uma 
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característica biológica para não perder água no período seco, ela produz uma camada de 

proteção que, extraída, transforma-se em pó, matéria-prima básica de uma cera de grande 

importância industrial. Esta entra na composição de inúmeros produtos, principalmente, da 

microeletrônica, medicamentos, cosméticos, alimentícia e indústria química em geral. 

(Spinola, 2002). 

Vasconcelos, 2005, jornalista cearense, afirma que a carnaúba, por muitos 

chamada de árvore da vida, faz jus ao título. Porque dela, de tudo se aproveita. No Ceará, a 

árvore já se tornou símbolo do Estado por decreto governamental. Em várias regiões, onde 

a Carnaúba está sempre presente, diversas são as utilidades da planta. Entre as mais 

conhecidas estão os produtos da palha, dos tradicionais chapéus ao inovador artesanato 

originados desta matéria-prima. Do pó, surge a cera, comercializada até para exportação. 

Todas as atividades de longa data, mas que resistem ao tempo, comprovando o forte 

potencial de geração de renda da Carnaúba. Por isso mesmo, trabalhos no sentido de 

modernizar tais atividades são pensados pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da 

Carnaúba, criada em 2003. Talvez outro símbolo o Ceará não pudesse ter. Como o homem 

forte do sertão, a árvore da Carnaúba resiste bravamente a chuvas e secas, florescendo o 

ano inteiro pelos interiores cearenses e nordestinos. 

Outro aspecto importante da extração, produção e comercialização da cera de 

carnaúba, diz respeito à sua cadeia produtiva, como veremos, a seguir: 

 

1.1. Cadeia Produtiva 

 

Ao se observar a quantidade de agentes produtivos, trabalhadores diretos e 

indiretos que a atividade cerífera absorve em cada safra no estado do Piauí, é tão 

emblemático que por se só justifica a sua presença no contexto da produção extrativa 

vegetal, se não, vejamos: 

O número de agentes envolvidos gira em torno de 120.000 (cento e vinte mil) 

trabalhadores, sem levarmos em consideração o setor de exportação e a comercialização do 

produto. 

Em se tratando dos produtores envolvidos, temos em média 3.285 (três mil 

duzentos e oitenta e cinco) produtores, destaque especial para os proprietários de 
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carnaubais, (grandes, médios e pequenos), ou seja, 1919 (mil novecentos e dezenove) 

produtores representando 54,8% em relação aos 232 (duzentos e trinta e dois) 

arrendatários; 249 (duzentos e quarenta e nove) parceiros e 885 (oitocentos e oitenta e 

cinco) ocupantes.  

Dados extraídos do Censo Agropecuário, 1996, número 8, pág 154 – Piauí. 

A seguir, comentam-se os dados sobre a caracterização da cadeia produtiva da 

cera de carnaúba no estado do Piauí. 

 

1.1.1. Caracterização da Cadeia Produtiva: 

 

Considerando o tempo ou período para começar a safra do pó cerífero (corte 

das palhas) e extração da cera de carnaúba, há diferenciação de região para região. No 

Piauí, temos 3 (três) regiões: a região Sul, constituída por diversos municípios produtores 

como: Picos, Oeiras, Simplício Mendes, Paulistana, Jaicós, Massapé do Piauí e outros, 

onde a safra do pó e da cera inicia-se em Julho e vai até dezembro; na região Centro, 

constituída de vários municípios produtores, destacamos: Campo Maior, Castelo do Piauí, 

São Miguel do Tapuio, Pedro II, Barras, José de Freitas e outros, a safra vai de agosto a 

janeiro. Na região Norte, composto pelos municípios de Parnaíba, Piracuruca, Piripiri, 

Batalha, Esperantina, Buriti dos Lopes, Cocal, o período do corte vai de agosto a 

dezembro. (JACOB, 2001). 

Esta atividade extrativa consiste numa tripulação de pelo menos cinco (5) 

homens: um varreiro (cortador), dois aparadores e dois tangedores, que cortarão, apararão 

e transportarão 6.000 (seis mil, em média) palhas por dia. Assim, serão utilizados 16.525 

(dezesseis mil quinhentos e vinte e cinco) homens nesta etapa em 3.325 (três mil trezentos 

e vinte e cinco) grupos de 5 (cinco) homens. (JACOB, 2001). Isto se considerarmos o 

número de palhas a serem cortadas por dia para que seja cortada a totalidade nos 120 

(cento e vinte) dias de colheita, de 19.947.658 palhas. Para cada grupo de 5 equipes, serão 

necessários mais um cozinheiro, um espalhador e um recolhedor das palhas e um ajudante, 

o que significa mais 1.995 (um mil novecentos e noventa e cinco) empregos diretos; 

admitido o tamanho médio de unidade de exploração de 1milhão e 800 mil palhas, serão 

necessários mais 6 homens para o serviço de batição, (2 para carregar as palhas, 2 para 
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alimentar a máquina, 1 maquinista, 1 ajudante) para cada unidade de exploração e, assim 

serão mais 7.980 homens, além de mais 1.500 homens que estima-se serem utilizados em 

excesso em propriedades que não tenham a média prevista acima de palhas a serem 

coletadas; temos assim um total de 28.000 homens em empregos diretos na atividade 

carnaubeira, a cujo total se deve acrescer 800 (oitocentos) operários empregados nas 

pequenas indústrias da zona de produção (prensas rústicas), e, pelo menos mais 700 

empregados nas indústrias do Estado que refinam a cera de carnaúba, o que eleva o total 

para 29.500 homens trabalhando em empregos diretos na atividade da carnaúba. Se 

considerarmos que, ainda por ser atividade rural, para cada emprego direto resultam 2 a 3 

empregos indiretos, temos aí mais de 70 a 90.000 empregos decorrentes da atividade 

carnaubeira, o que eleva para 100 a 120.000 o número de pessoas empregadas na atividade 

no período da safra. (JACOB, 2001) 

 

1.1.2. Mercado da Cera de Carnaúba 

 

Segundo Carvalho (2005), com relação ao mercado interno, um aspecto 

vantajoso das vendas de cera de carnaúba ao mercado interno é que o preço do produto é 

bem mais estável, pois este mercado consumidor é pulverizado, composto de várias 

empresas de pequeno, médio e grande porte, que não desfrutam de estrutura para barganhar 

preço, como no caso dos importadores estrangeiros. 

O consumo nacional de cera de carnaúba vem se mantendo estável, em média 

de 2.500t/a, existe uma perspectiva de crescimento, com a expansão da industrialização e a 

abertura de mercado às empresas multinacionais, sobretudo do setor de produtos de 

limpeza, polimento e cosméticos que tem demandado a cada ano quantidades maiores do 

produto, tais como Avon, Gessy-lever dentre outros. (CARVALHO Jr., 2002). 

Desta forma, as indústrias de cera de carnaúba em geral começaram a romper o 

ciclo de total dependência dos consumidores estrangeiros, comercializando uma parcela 

significativa da produção dentro do país e dando origem a um mercado interno vigoroso. 

A demanda de cera de carnaúba no mercado nacional consome os vários tipos 

de ceras que são extraídas das palhas de carnaubeira. O grau de nobreza e rendimento de 

cera por cada tipo de pó extraído depende da inclinação das palhas em relação aos raios 
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solares. A cera produzida com este pó extraído das palhas com inclinação mais próximas 

ao olho é denominada de cera flor - tipo 1, de melhor qualidade, as menos nobres são as 

subseqüentes, expostas totalmente ao sol. Sendo assim temos: 

Cera clara (tipo 2) 

Cera gorda clara (tipo 3) 

Cera parda (tipo 4) 

Cera arenosa (tipo 5) 

A CONAB para a safra de 2006/2007 mostra a classificação dos tipos de cera e 

os preços mínimos destes produtos. 

 

TABELA 1 – Tipos, Códigos de classificação e Preços da Cera. 

Cera de Carnaúba 

Tipos Código de Classificação R$/Kg líquido 

1 e 2 C 100 e C 200 5,3983 

3 e 4 C 300 e C 400 3,1000 (+) 

5 C 502 e C 506 2,7766 

Pó Cerífero (++) 

TIPO A TIPO B 

Percentual de cera R$/Kg líquido Percentual de cera R$/Kg líquido 

De 70 a 75 2,9949 De 50 a 55 1,7460 

Acima de 75 até 80 3,1000 (+) Acima de 55 até 60 1,8378 

Acima de 60 até 65 1,9296 
Acima de 80 até 85 3,2550 

Acima de 65 até 70 2,0316 

Acima de 70 até 75 2,1135 
Acima de 85 3,4101 

Acima de 75 2,2053 
(+) Preço mínimo básico 
(++) Preço apenas para EGF 

 

A cera de carnaúba, apesar de ser muito consumida no mercado nacional e 

mundial em decorrência de suas propriedades físico-químicas superiores aos demais tipos 

de cera, como ponto de fusão alto, brilho e dureza, sofre forte concorrência das similares 
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vegetais e principalmente das ceras sintéticas na elaboração de vários produtos. 

(CARVALHO Jr, 2002). 

Nesta perspectiva, os preços a serem praticados não devem ser administrados 

pelos órgãos governamentais. Os mesmos não devem ser elevados na concepção de que 

temos o monopólio desse produto, pois esta ação reduz a demanda por cera de carnaúba e 

prejudica toda a cadeia produtiva. 

As políticas anteriores, levadas a feito pela CFP (Comissão de Financiamento 

da Produção) constituem-se em um exemplo clássico desta questão. 

A CFP em 1971 trabalhava com a hipótese de que o Brasil detendo o 

monopólio da cera, iniciou uma escalada de incrementos aos preços mínimos da cera que 

em 1972 era de CR$ 47,1, passa a CR$ 70,50 e CR$ 163,5 em 1973 e 1974. A 

conseqüência desta política não poderia ser de outra forma, a demanda se contraiu, os 

preços internacionais iniciam uma re-acomodação aos níveis anteriores aos aumentos, logo 

a partir de 1978. 

O mercado interno de cera de carnaúba é realizado por vários segmentos da 

indústria que utilizam o produto como matéria-prima, o mais significativo em quantidade 

consumida de cera é a cera para polimento e graxas em geral, que tem um consumo médio 

anual de 1.000 toneladas. 

O consumo deste produto apresenta uma demanda elástica, quando o preço cai, 

as quantidades de cera utilizadas nas suas formulações podem aumentar o que não ocorre 

com outros produtos conforme veremos adiante. 

Os substitutos, portanto concorrentes da cera para esta parcela do mercado são: 

o hidrogenado de mamona, ceras micro cristalinas e parafina. 

Em se tratando da parafina deve-se ressaltar que seu uso em proporções 

maiores tende a piorar a qualidade do produto, o que não ocorre com a cera de carnaúba. 

“Para a fabricação de cera para polimento de assoalho, são utilizadas as ceras 

tipo 3 e 4; para as graxas de calçados e a cera de polimento de automóveis a utilizada é do 

tipo 1 (um).” (CASADIO, 1980, p.52), de melhor qualidade. 

O mercado do papel carbono, também enfrenta a concorrência de similares 

sintético e vegetal. O papel carbono fabricado com poliéster, apesar de custar mais caro, é 
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o preferido por ter maior durabilidade. Um outro sucedâneo utilizado na confecção do 

papel carbono é a cera de ouricuri, que propicia um maior brilho ao papel. Finalmente, 

temos ainda a cera Montana, oriunda dos EUA, também utilizada no fabrico de papel 

carbono. 

O consumo médio anual de papel carbono é estimado no máximo 100 

toneladas por ano. 

As peculiaridades do mercado de cosméticos são diferentes dos acima 

expostos. Em primeiro lugar os cosméticos têm demanda inelásticas, em virtude de que as 

formulações para cada produto são tipificadas, já vêm pronta da matriz destas empresas, 

não se pode fazer nenhuma alteração quantitativa ou qualitativa com o uso da cera nestas 

composições. 

Em segundo lugar, a demanda de cera deste mercado é reduzida, em torno de 5 

toneladas por ano, pouco representativa se comparada a outros segmentos do mercado 

nacional. A cera utilizada na elaboração dos cosméticos é a cera tipo 1 de melhor 

qualidade. 

O maior problema enfrentado pelas indústrias de cera de carnaúba em relação 

às vendas no mercado interno, reside na inadimplência, este por sua vez, é quase 

inexistente nas exportações, devido à rigidez das leis que regulam o comércio 

internacional. 

Seguindo informações fornecidas pelos proprietários de agroindústrias, a 

comercialização nacional da cera de carnaúba é realizada praticamente pelos pequenos 

produtores, pois os grandes direcionam toda a sua produção para o mercado externo. Na 

comercialização interna também se faz presente a figura do corretor, ele se encarrega de 

reunir várias encomendas, de diferentes empresas consumidoras, entra em contato com o 

produtor, que remete as amostras do produto para análise dos consumidores, estabelecem 

preços e concretizam a negociação.  Após a realização do negócio cabe ao corretor a 

parcela de 3% do valor transacionado. 

Quando esta proporção é volumosa em torno de 20 a 40 toneladas, esta 

participação pode cair para 2%. 

Estes pequenos produtores de cera, geralmente não ficam na dependência de 

um único corretor utilizando-se de dois a três. 
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Grandes proprietários de agroindústrias de cera do Piauí informaram que 

atualmente não comercializam com o mercado interno, visto que no passado foram vítimas 

de “calote”, ou seja, do não pagamento dos produtos vendidos. 

Esta fraude ocorre da seguinte forma: o refinador vende a cera para uma 

empresa consumidora a prazo, emite uma duplicata no valor da nota fiscal comercializada 

e faz a operação de desconto no Banco, recebendo o dinheiro imediatamente, deduzidos os 

juros e encargos cobrados pela instituição financeira. Se no prazo estipulado para 

pagamento, o consumidor não honrou com seu compromisso, o valor é debitado da conta 

do produtor deixando-o em dificuldades para continuar produzindo, para pagar 

funcionários dentre outros compromissos. Sendo as vendas no mercado interno geralmente 

a prazo com volumes reduzidos, as grandes produtoras deixam esta fatia do mercado para 

pequenos e médios beneficiadores. 

Como isso não se está afirmando que pequenos produtores do Piauí não 

comercializem com o mercado externo. No entanto, quando o fazem é com a ajuda de 

corretores de Fortaleza.  

As operações atinentes ao mercado externo no campo em apreço são 

transacionadas à vista sem risco para ambas as partes e em volumes maiores, a exceção 

neste caso, de um dos maiores exportadores do Piauí que vende a cera no mercado externo 

a prazo, em quantidades volumosas, apenas a consumidores idôneos, com parceria 

estabelecida há bastante tempo, os preços neste caso sofrem um majoração a depender do 

prazo estipulado. 

No que diz respeito ao volume consumido pelos Estados da Federação, os 

líderes são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. 

Por outro lado, o maior problema enfrentado pelas indústrias de cera de 

carnaúba em geral em relação às vendas no mercado interno reside na inadimplência, que é 

quase inexistente nas exportações, devido à rigidez das leis que regulam o comércio 

internacional. Considerando-se o desenvolvimento das indústrias de produtos de limpeza e 

polimento no Brasil, a demanda interna de cera de carnaúba concentra-se basicamente nos 

tipos 3 e 4, que são menos refinados e servem de insumo para estes produtos. 

Em se tratando do mercado nacional a participação dos Estados produtores é 

feita com base nas exportações. De acordo com o IBGE (2005), os principais estados 
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produtores são: Piauí 58%, Ceará 38% e Rio Grande do Norte 4%, conforme gráfico 

abaixo: 

 

GRÁFICO 1 – Produção Nacional de Carnaúba 2005 

Produção Nacional de Carnaúba 2005

Piauí 58%

Ceará 38%

Rio Grande do 
Norte 4%

 
 

A comercialização da cera de carnaúba é feita basicamente pelos exportadores, 

uma vez que mais de 80% deste produto é destinado às exportações. 

No comércio internacional participam um número menor de refinadores de cera 

estabelecidos no Brasil, primeiro pela estrutura financeira que o comércio exterior requer e 

que muitos não possuem, segundo pelo grau de exigências, na conformidade e nível de 

pureza do produto exigido pelos importadores. 

No mercado externo da cera, também se faz presente a figura do corretor, meio 

pelo qual uma parcela dos produtores adquire o produto, estes corretores têm uma relação 

muito estreita com seus clientes externos, o que torna a dependência do exportador a estes 

intermediários, um fator desestabilizante do mercado, pois já ocorreu destes corretores 

retardarem a transmissão dos pedidos de ofertas vindos dos seus clientes no exterior, 

colocando-os em concorrência abrindo preços cotados de um exportador para outro, enfim, 

jogam com as fragilidades dos componentes deste processo de comercialização que ele 

conhece intimamente, em benefício próprio. (CASADIO, 1980). 

Atualmente este quadro tem se modificado significativamente, pois 

informações fornecidas por 5 (cinco) exportadores piauienses, dão conta de que as 

Fonte: IBGE, 2005 
Elaboração: Conab 
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empresas com grande volume de produção comercializam com intermédio de corretores 

esporadicamente, pois têm um departamento que se encarrega da comercialização com 

pessoal altamente treinado, com pleno domínio da língua inglesa em alguns casos, com 

agentes de vendas no exterior, mantendo contato direto com o exportador. 

O valor estabelecido para o pagamento das comissões do mercado mundial é da 

ordem de 3%. A amostra do produto que é enviado ao consumidor final no exterior deve 

estar em conformidade com suas exigências. 

Segundo Gomes et all (2006, p 80) “existe caso de empresas de corretagem que 

são ao mesmo tempo corretoras e produtoras de cera”. 

Este agente que participa da comercialização da cera de carnaúba é uma 

indústria, que elabora o processo de transformação na cera, realizando outra etapa de 

industrialização. Ela mistura a cera de carnaúba com outros tipos de ceras, tendo como 

resultado dessa mistura uma emulsão. Estas emulsões são de diferentes composições a 

depender da linha de produtos que o consumidor pretende fabricar. Exemplo: se o 

consumidor necessita de cera para indústria de eletro-eletrônicos e computadores, tem-se 

uma mistura própria, tipificada, diferente, portanto da emulsão que será consumida pela 

Gessy-lever, na produção de cosméticos. Neste caso a cera ganha valor agregado sendo 

consumida pelas indústrias locais e do exterior. Não se tem meios para quantificar, mas 

tudo leva a crer que estes agentes sejam os mais bem sucedidos de toda esta cadeia. 

As pesquisas recentes dão conta de que estas indústrias refinadoras estão 

localizadas nos Estados Unidos, Japão e Alemanha. (SEBRAE). 

Existe também o distribuidor no exterior que atua na comercialização da cera 

de carnaúba, fazendo a importação do produto e posteriormente revendendo-o dentro de 

seu próprio país, e reexportando para outros países. O distribuidor também pode ser uma 

indústria que irá consumir uma parcela do que importou e revender o restante. 

Nesta linha de raciocínio, observa-se que os compradores de cera do Japão, 

Alemanha e Estados Unidos são os grandes distribuidores, o que pode ser explicado por 

serem os países que compram a maior parte da cera exportada pelo Piauí, 56,01% do total 

comercializado, representando 62,96% do valor transacionado em 2006. 

As participações relativas em valores e volumes referentes a cada um destes 

países são pela ordem: 
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TABELA 2 – Maiores Importadores de Cera de Carnaúba 

País Participação relativa Volume /Kg 

Estados Unidos 28,30 US$. 26,28

Japão 23,99 US$ 20,27

Alemanha 10,67 US$ 9,46
(Dados Básicos: ALICEWEB, 02 de fevereiro de 2005). 

 

Quando a cera de carnaúba era exportada em estado bruto, sem o refino, os 

Estados Unidos eram praticamente os únicos importadores de cera de carnaúba. Adquiriam 

a cera, faziam o refinamento exigido pelo mercado externo em seu país. Deste modo, parte 

da cera era reexportada para o resto do mundo. Eram poucos os países que compravam 

diretamente do Brasil, apenas aqueles que já detinham tecnologia para o refino do produto. 

Carvalho Júnior (2002) cita que: “A partir dos anos 50 do século passado, 

exportadores brasileiros de cera em estado bruto se habilitaram a refinarem o produto em 

nosso país, do que decorreu uma grande modificação no mercado”. As exportações que se 

limitava a praticamente três países: Estados Unidos, Alemanha e Japão se diversificaram 

ganhando novos mercados. As aplicações da cera que se restringiam praticamente a 

indústria bélica, de graxas e polimentos ganharam novos horizontes. 

Atualmente o Brasil exporta regularmente para mais de trinta países, dentre os 

que lideram o consumo em termos do valor do produto: Estados Unidos, Japão, Alemanha, 

Holanda, Itália, Formosa, Índia, Bélgica, Chile, Reino Unido, França, China e México. 

A cera de carnaúba tem uma gama considerável de aplicações industriais, que 

segundo os especialistas já ultrapassa a 3.000 e não pára de crescer. 

Observa-se, no entanto, que vários produtos que utilizavam cera de carnaúba, 

como os velhos discos fonográficos, desapareceram, mas a matéria-prima utilizada, a cera, 

ficou multiplicando suas utilidades com o desenvolvimento tecnológico. 

Conforme Carvalho Júnior (2002) hoje, pelo menos 25% do consumo de cera 

nos Estados Unidos ocorre em atividades que há 15 anos atrás não existiam. 

Segundo Gomes et all (2006) a utilização da cera é de largo escopo, entrando 

na composição de diversos produtos, a saber: adesivos, conservação de frutas e flores 
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naturais, antioxidante, anticorrosão, cera para culinária, velas, cápsulas de remédios, papel 

carbono, papelão, código de barras, cera para queijos, chicletes, bombons confeitados, 

polimento de bombons, cera dental, couro, polimento para pisos e móveis, tratamento de 

tecidos, embalagem para comida, fios galvanizados, tintas, lubrificantes, batons e artigos 

do toucador, produtos farmacêuticos, modelagem, indústria fonográfica, fotografias, 

preservativos, embalagem tetraplast, borracha, esculturas, sabão e sabonetes, canudos, 

termômetro, materiais impermeáveis, computadores e indústria eletrônica. Finalizando, é 

imprescindível o relato da PVP Sociedade Anônima, empresa piauiense. A referida 

empresa informou que atualmente fornece cera para uma indústria farmacêutica norte-

americana que utiliza o produto como um liberador gradual de um remédio adotado no 

tratamento de doenças cardíacas. 

“É mister salientar que a cera de carnaúba se faz presente na composição destes 

produtos com uma participação máxima, que varia entre 4% a 5% (GOMES et all, 2006, 

p.79). O exemplo, a seguir, ilustra bem esta questão: No mercado de produtos de beleza, o 

batom para os lábios e o rímel para as sobrancelhas, utilizam entre 1% a 2% de cera, 

dependendo do clima, no entanto a cera é indispensável, devido ao alto ponto de fusão 

requerido na elaboração de cada um destes produtos (CASADIO, 1980). Observa-se que 

estes produtos, consomem em média quantidades elevadas de cera. 

Os países consumidores de cera de carnaúba no quadriênio de 2003 a 2006, 

oscilaram entre 44 a 51, conforme os dados do MDIC de 2006. Dentre estes países, alguns 

se caracterizaram por sua constância nas quantidades demandadas, outros oscilam em 

pequenas proporções, porém quando os preços caem adquirem estoques e passam a 

comprar menos nos anos seguintes. 

Ao se observar o comportamento da Coréia do Norte, tem-se uma demanda 

crescente, senão vejamos; em 2003 a Coréia consumiu 1.000 Kg de cera, salta para 20.000 

Kg em 2006 e atinge 72.000Kg em 2007. Este não se constitui em um fato isolado, outros 

países consumiram de forma ascendente neste período, como Hong Kong cujo consumo 

em 2003 foi da ordem de 73.000Kg de cera de carnaúba, alcança em 2006 o volume 

302.849Kg desta matéria-prima. Um incremento, superior a 400% na quantidade 

demandada. (MDIC, 2006). 

Em menores proporções encontra-se a Suíça, com uma demanda crescente 

deste produto. 
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Do acima exposto, observa-se que o mercado mundial da cera apresenta uma 

perspectiva de dias melhores, há fortes indícios de que novas aplicações industriais estejam 

puxando a demanda para cima. 

O crescimento das exportações de cera de carnaúba no mercado mundial pode 

ser constatado através das estatísticas do MDIC para o período de 2003 a 2006. 

A evolução da produção neste período é a seguinte: em 2003 – 13.643 

toneladas; 2004 – 14.288 toneladas; 2005 – 14.798 toneladas e em 2006 – 16.030 

toneladas. 

A seguir apresenta-se o elenco dos principais países que consumiram cera de 

carnaúba em 2006 e suas respectivas quantidades. 

 

TABELA 3 – Principais Consumidores de Cera de Carnaúba 

ESTATÍSTICAS – ANO 2006 
PAÍS VALOR US$ % 

Estados Unidos 11.101.129,00 25,63
Japão 9.842.825,00 22,73
Alemanha 6.296.852,00 14,54
Itália 2.091.349,00 4,83
Outros Países 13.980.134,00 3,07

Fonte: MDIC 
 

GRÁFICO 2 – Principais Consumidores de Cera de Carnaúba 
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Uma das características essenciais da cera de carnaúba no mercado externo tem 

sido o seu comportamento cíclico, portanto instável, trata-se de um mercado restrito 

caracterizado por seu aspecto oligopsônico, em que o comprador internacional determina o 

preço.  

Tem-se então um mercado que é influenciado forte e significativamente pela 

variação cambial do dólar. 

Apresenta-se, a seguir, a variável principal para o desenvolvimento do presente 

trabalho: a produtividade. 

 

1.2. Produtividade 

 

A produtividade, atualmente, é objeto de estudo em praticamente todas as áreas 

da iniciativa privada e pública e, principalmente, na indústria, onde as exigências de 

rentabilidade podem interferir no processo de fabricação, e na matéria-prima utilizada, 

equipamentos, máquinas adequadas, etc. Portanto, é temeroso um investimento às escuras, 

sem um estudo de viabilidade econômica. 

As técnicas exigidas com o objetivo de diminuir os riscos de quem vai investir 

contemplam primordialmente os seguintes aspectos: a rentabilidade do investimento o 

rendimento industrial, a produtividade e a produção, como os principais fatores de êxito. 

(TEIXEIRA, 1976). 

Neste trabalho, examinaremos apenas a produtividade, mostrando sua 

importância, e a maneira de obtê-la nas indústrias de cera de carnaúba do estado do Piauí. 

Entende-se por produtividade o resultado da divisão física da produção obtida numa 

unidade de tempo (hora, dia, mês, ano) por um dos fatores empregados na produção 

(trabalho, terra e capital).  

Comumente, o termo produtividade se refere à produtividade resultante do 

trabalho humano com ajuda de determinados meios de produção (máquina, ferramentas e 

equipamentos) “essa produtividade do trabalho é o quociente da produção pelo tempo de 

trabalho em que foi obtida” (SANDRONI, 2005 p.687). 
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As observações de Moreira (1994 p.13) a respeito desta questão são relevantes, 

entende ele que “a produtividade associada a um dado sistema produtivo, em um dado 

período, deve ser expressa por algum número que compare a produção do sistema com os 

insumos que foram consumidos para essa produção, naquele período (geralmente o mês ou 

ano)”. Esse número é designado usualmente como por índice de produtividade. 

Nesta perspectiva, entende-se que a produtividade se constitui no elo perdido 

que poderá alavancar o Brasil à condição de país do primeiro mundo, se não, vejamos: 

“Aumentar a produtividade significa aumentar o aproveitamento dos recursos: 

como uma seqüência natural, os produtos serão mais baratos e de melhor qualidade, 

levando naturalmente a uma melhor competitividade, tanto nos mercados internos como 

nos internacionais. Lucros sólidos, preços estáveis, salário crescentes, consumo de 

produtos sofisticados, mais educação, melhores sistemas de saúde e assim por diante – é o 

que se acredita ser a conseqüência final. Não existe hoje um país sequer que se possa 

chamar de evoluído, que não meça regularmente a produtividade nos vários segmentos 

econômicos” (MOREIRA, 1994 p.12). 

É justamente com este espírito, que se pretende aqui mensurar a produtividade 

média das indústrias da cera de carnaúba no estado do Piauí.  

Não se pode perder de vista que a produtividade está intimamente ligada à 

eficácia de um sistema produtivo, entendendo-se por eficácia a melhor ou pior utilização 

dos recursos produtivos. Segundo esta linha de raciocínio, Moreira (1994 p.3) dá-se conta 

de que a “produtividade presta-se, grosso modo, há dois tipos de comparação. De um lado, 

podem-se comparar diferentes sistemas produtivos em um dado instante de tempo (estudo 

do tipo cross section) e, de outro, pode-se analisar, a dinâmica evolutiva de um dado 

sistema ao longo do tempo, construindo-se séries temporais de produtividade. Os dois tipos 

de estudos são abundantes na literatura da produtividade. De qualquer maneira, é bom que 

se diga que quaisquer medidas isoladas da produtividade fora de um quadro comparativo, 

praticamente nada têm a dizer. A produtividade de uma empresa ou de uma nação, só tem 

sentido se for referida à produtividade de outra empresa ou nação”. 

A série histórica com a qual trabalhamos no estudo da produtividade média das 

indústrias de cera de carnaúba no Estado do Piauí inicia-se em 2003 e termina em 2006, 

contemplando 5 unidades produtivas, nesse contexto se leva em consideração a conjuntura 

das exportações e as oscilações do dólar e sua variação cambial no decorrer do período. 
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Do acima exposto, pode-se facilmente observar que o estudo da produtividade 

tem importância vital para que se possa aquilatar o desempenho de uma economia de 

mercado e das empresas que a constituem. 

A produtividade do trabalho, ou em outras palavras, o produto médio do 

trabalho de um ramo industrial ou da economia como um todo, torna possível o estudo que 

realiza as ligações mais importantes entre a microeconomia e a macroeconomia. 

Sabe-se que o produto médio mensura o produto total por unidade de insumo 

trabalho, tornando relativamente fácil a obtenção dessa medida porque o insumo trabalho 

total e o produto total são as duas únicas informações de que necessitamos. 

Neste contexto, observa-se que a produtividade do trabalho possibilita fazer 

comparações úteis entre setores, bem como dentro de um setor no decorrer de um longo 

período. (PINDYCK e RUBINFELD, 2005). 

Quando passamos do plano microeconômico para o macroeconômico, a 

produtividade do trabalho ganha uma importância exponencial, uma vez que ela determina 

o real padrão de vida que um determinado país pode oferecer a seus cidadãos, pois, “em 

qualquer ano, o valor agregado dos bens e serviços produzidos por uma economia, é igual 

aos pagamentos feitos a todos os insumos, inclusive salários, locação de capital e lucro de 

empresas. Entretanto, são os consumidores que, em última análise, recebem estes 

pagamentos de insumos, quaisquer que sejam as formas de pagamento. Conseqüentemente, 

os consumidores em conjunto, podem aumentar o seu consumo a longo prazo 

simplesmente por meio de uma elevação na quantidade total que produzem” (PINDYCK e 

RUBINFELD, 2005 p. 187). 

Não se pode perder de vista que o crescimento da produtividade encontra-se 

também ligado aos recursos naturais de uma economia. No caso específico deste estudo 

que trata da produtividade da cera de carnaúba, os recursos naturais se constituem nos 

carnaubais dispersos nas várias regiões do estado do Piauí. Atualmente as exportações da 

cera de carnaúba se constituem no principal produto exportado por este estado conforme 

dados do IBGE (2005). 

Um dos fatores principais capazes de propiciar o aumento da produtividade é o 

aumento dos estoques de capital, que vêm a ser a quantidade total de bens de serviços 
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disponíveis para uso produtivo. Em outros termos, um aumento de capital significa mais e 

melhor maquinaria, cada trabalhador produz mais por hora trabalhada. 

Um outro fator importante que possibilita crescimento da produtividade do 

trabalho vem a ser a mudança tecnológica. 

Em termos globais a produtividade expressa a utilização eficiente dos recursos 

produtivos, tendo em vista alcançar a máxima produção na menor unidade de tempo e com 

os menores custos. (SANDRONI, 2005 p.687). 

No que diz respeito à produtividade de capital Sandroni (2005) afirma que é “a 

quantidade produzida por unidade de capital investido” (p.687). 

Vários são os fatores que influem na elevação na produtividade do trabalho: 

desenvolvimento tecnológico dos equipamentos empregados, nível de divisão social do 

trabalho, grau de especialização e escolaridade da mão de obra, qualidade das matérias 

primas utilizadas e organização e controle da produção.  

Bilas (1977) comenta que, em se tratando de ineficiência, evidências empíricas 

consideráveis foram encontradas. Por exemplo: Leibenstein apontou o caso de uma 

refinaria de petróleo egípcia que tinha a metade da produtividade de uma outra instalada 

semelhante. “Quando uma nova administração foi contratada, essa diferença na 

produtividade rapidamente foi eliminada com a utilização da mesma mão de obra. Já faz 

muitos anos que empresários sabem que a produtividade pode ser aumentada ao se 

transmitir aos empregados um senso de pertencerem à empresa e um senso de realização 

profissional, mas apenas recentemente as empresas começaram a apreciar grande ganho 

potencial que pode ser conquistado com reduções na ineficiência X.” (p.224). 

Vasconcelos e Oliveira (2000) afirmam que “o estudo da produtividade é 

geralmente utilizado nas funções de produção, comentam também, que o empresário 

nacional deve operar apenas quando as produtividades marginais dos fatores de produção 

forem positivas” (p.144). Seguindo nesta linha de raciocínio, os autores acrescentam que a 

região em que isso ocorre é denominada de região econômica de produção. 
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1.2.1. Teoria da Firma: A Questão da Produtividade 

 

A fim de que se possa estudar a produtividade média de uma firma, tem que 

iniciar este processo estudando a teoria da produção. Entende-se por produção o processo 

pelo qual uma firma transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços 

para a venda no mercado. Cabe a firma comprar os fatores de produção (matérias primas e 

insumos), combiná-los segundo um processo de produção pré-estabelecido, e vender o 

produto final no mercado. Uma vez que a empresa é uma unidade econômica que tem 

como objetivo organizar e administrar a produção de bens e serviços. 

Os economistas utilizam o termo função de produção para se referir à relação 

existente entre os recursos produtivos de uma firma (matérias primas, trabalho, capital, 

terra e talento empresarial) e à quantidade de bens ou serviços que conseguem produzir por 

período de tempo. Pode-se expressar essa relação através da seguinte equação. 

Q=f (xa,xb,xc,...,xn) onde xa, xb, xc,..., xn representam as quantidades dos 

vários tipos de insumos e Q representa a quantidade de produto obtida a partir desses 

insumos, por período de tempo. 

Os insumos produtivos podem ser classificados em fixos ou variáveis. Um 

insumo fixo é definido como aquele cuja quantidade não pode ser alterada a curto prazo 

em um esforço para se alterar a quantidade de bens que se produz. Exemplos de insumos 

fixos incluem a maioria dos equipamentos e da maquinaria utilizada pela firma, o espaço 

disponível para a capacidade produtiva (edifícios, tamanho da fábrica) e o conhecimento 

gerencial dos administradores da firma. 

Já os insumos variáveis são aqueles cuja capacidade pode ser facilmente 

alterada, caso se deseje aumentar ou diminuir o volume de produção, dentre eles temos: 

energia elétrica, as matérias primas, os serviços de transporte, se constituem nos principais. 

(THOMPSON, Jr. & FORMBY, 1998). 

 

1.2.2. Produtividade Média e Produtividade Marginal 

 

No processo produtivo temos o produto médio e o produto marginal do 

trabalho. “O Produto Médio do Trabalho mede a produtividade da força de trabalho da 
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empresa, em termos de quanto produto cada trabalho produz em média”. (Pindyck e 

Rubinfeld, 2005 p.180).  

Já o Produto Marginal do Trabalho é o volume de produção adicional gerado 

ao se acrescentar uma unidade de insumo trabalho. 

Nestas perspectivas, não se pode esquecer que o produto marginal do trabalho 

depende da quantidade de capital empregado. Se o insumo capital aumentar de 5 para 10, 

por exemplo, é bastante provável que o produto marginal do trabalho aumente. Em 

decorrência de que? Porque os trabalhadores adicionais possivelmente serão mais 

produtivos se tiverem mais capital para utilizar. Da mesma forma que o produto médio, o 

produto marginal inicialmente aumenta e depois diminui. 

Após esta breve reflexão sobre a produtividade, inicia-se a descrição das 

variáveis do estudo e a análise financeira das indústrias pesquisadas. 
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CAPÍTULO II – DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS E ANÁLISE 

FINANCEIRA DAS INDÚSTRIAS EM ESTUDO. 
 
 
 
 
 
 

2.1. Dados amostrais 

 

O presente estudo foi realizado a partir de um levantamento do perfil da 

produtividade média de cinco indústrias produtoras de cera de carnaúba, o que representa 

uma amostra de 41,6%, posto que, o Estado do Piauí possui um total de 12(doze) indústrias 

produtoras de cera de carnaúba. Dentre as cinco indústrias que foram estudadas duas são 

consideradas de grande porte, duas de médio porte, e, a última de pequeno porte, de acordo 

com os dados do SEBRAE/PI. 

Os dados amostrais primários que serão utilizados no modelo econométrico, 

foram coletados através de pesquisa junto às empresas referente ao período de 2003 a 

2006, considerando observações mensais.  

Desde que o objetivo principal é analisar a produtividade média das 5 (cinco) 

indústrias de cera de carnaúba do estado do Piauí, foram construídas as seguintes variáveis: 

 A variável dependente do modelo: Produtividade - Para a medida da 

produtividade média mensal se utilizará o resultado da divisão da produtividade física de 

cera de carnaúba (em toneladas) pelo número de funcionários empregados por mês. 

 As variáveis explicativas do modelo: Consumo de Lenha - Refere-se ao 

valor da lenha, em reais (R$) que será consumida para gerar energia a vapor no processo 

produtivo da cera. Quanta maior a quantidade de lenha consumida menor será o consumo 

de energia elétrica da indústria e vice-versa;  

 Quantidade de mão de obra (L): verificação mensal de número de 

funcionários em cada uma das cinco indústrias. Estes dados servirão de parâmetros para se 

observar as variações da produtividade mensal, ou seja, entrarão na composição do cálculo 

de produtividade;  
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 Cotação do dólar: Taxa de câmbio real [(R$/US$) com base em julho de 

1994] extraída do Banco Central, correspondente ao período estudado de 2003 a 2006, mês 

a mês;  

 Consumo de energia elétrica em reais: valor mensal expresso em reais do 

consumo de energia utilizado por cada uma das cinco indústrias na produção da cera de 

carnaúba.  

Para realizar as análises do presente trabalho utilizou-se o modelo 

econométrico posto que é o mais indicado às necessidades desse estudo, pois os dados se 

apresentam em painel. Como será mostrado no Capítulo III realizou-se análise de regressão 

e correlação do tipo trans-log que tem por objetivo verificar por meio da análise de dados 

amostrais o grau de relacionamento entre as variáveis.  

A seguir, apresenta-se a análise financeira das indústrias da cera de carnaúba 

pesquisadas. 

 

2.2. Análise Financeira das Empresas em Estudo 

 

Com o intuito de corroborar com as análises decorrentes da função de produção 

do tipo Trans-log, que será apresentado no Capítulo III, tem-se agora uma análise 

financeira dos indicadores para cada ano pesquisado nas 5 (cinco) indústrias. O objetivo da 

inserção deste estudo no trabalho é buscar em outras áreas do conhecimento fundamentos 

que confirmem as conclusões do modelo em estudo. 

Neste sentido, será feita a seguir uma análise dos indicadores financeiros de 

lucratividade, de liquidez, de medidas de alavancagem medidas de giro financeiro. 

Segundo Gitman (1997, p.102), “A análise financeira por meio de índices 

envolve os métodos de cálculo e a interpretação dos índices financeiros, para avaliar o 

desempenho e a situação da empresa”. O desempenho das indústrias de cera de carnaúba 

do Estado do Piauí, objeto desta pesquisa, será evidenciado por meio de alguns indicadores 

que a coleta de dados nos permitiu realizar, visando acrescentar algumas informações às 

conclusões que o modelo econométrico gerou a respeito das referidas empresas. 
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Neste trabalho será realizada uma análise Cross-sectional que envolve a 

comparação entre índices financeiros de empresas pertencentes a um mesmo setor para que 

se possa analisar o desempenho de uma empresa face aos seus concorrentes diretos no 

mercado. A demonstração de resultado do exercício das indústrias produtoras de cera 

encontra-se no Apêndices A. 

Os indicadores utilizados para a análise serão identificados a seguir com seus 

valores para cada empresa pesquisada no período de 2003 a 2006. 

 

2.2.1. Análise de Lucratividade: 

 
Margem Líquida – Gitman (1997, p.123) cita que é um indicador que “... mede 

a porcentagem de cada unidade monetária de venda que restou depois da dedução de todas 

as despesas, inclusive Imposto de Renda”. 

Para as empresas pesquisadas tem-se: 

 

GRÁFICO 3 – Margem Líquida Anual das Indústrias Produtoras de Cera 
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LL – Lucro Líquido/ VL – Venda Líquida 

 

Pode-se observar que as empresas C e D têm as melhores “performances” com 

relação a este indicador, sendo que, apesar da empresa C apresentar o melhor índice para o 
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ano de 2006, quando comparada com as outras quatro (4) empresas. Ao se observar seu 

comportamento ao longo dos quatro (4) anos estudados, a série revela uma queda do 

índice, que em 2005 era de 0,430987 e em 2006 chegou a 0,356003. A empresa D revela 

um comportamento decrescente do referido indicador. Já as indústrias A e E têm baixo 

índice de lucratividade se comparado com as outras concorrentes, representando para a 

empresa E em 2006 um valor de - 0,0787 indicando que faltou cerca de 7% do valor do 

lucro para cobrir suas despesas operacionais do ano. 

O Lucro Líquido dividido pelo Capital Circulante Líquido (CCL) indica a 

lucratividade da empresa sobre o capital de giro que ela possui. Para este indicador quanto 

maior for a participação do Lucro Líquido no Capital de Giro da empresa será melhor para 

a mesma. 

Com relação à série estudada tem-se: 

 

GRÁFICO 4 – Lucratividade das Indústrias Produtoras de Cera de Carnaúba 
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LL- Lucro Líquido/CCL – Capital Circulante Líquido 

 

A empresa D apresenta para este indicador uma “performance” superior às suas 

concorrentes seguida pela Empresa C. A empresa A apresenta-se como a concorrente que 

vem demonstrando desempenho insatisfatório com um indicador em 2006 muito baixo, 

indicando neste caso, que tem problemas de Capital de Giro. Por último, a empresa E 

também apresenta baixo índice em razão de sua baixa lucratividade no período. 
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2.2.2. Análise de Liquidez: 

 

A liquidez empresarial evidencia a capacidade de a empresa honrar 

compromissos assumidos à medida que eles vencem. Pode-se analisar a Liquidez Imediata, 

Liquidez Corrente, Liquidez Seca e Liquidez Geral. Neste trabalho analisar-se-á a Liquidez 

Corrente para as empresas pesquisadas. 

A liquidez corrente corresponde ao Ativo Realizável a Curto Prazo dividido 

pelo Passivo Circulante. Sendo assim temos: 

 

GRÁFICO 5 – Liquidez Empresarial dos Produtores de Cera de Carnaúba 
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RCP – Realizável a Curto Prazo/ ECP – Exigível a Curto Prazo 

 

Com relação à liquidez de curto Prazo o quadro acima demonstra que a 

empresa com melhor desempenho com relação à folga financeira de curto prazo é a 

empresa C seguida pela empresa B. Novamente a série confirma o desempenho 

insatisfatório da empresa E. A empresa D que aparece em 4º lugar dentre as cinco 

empresas pesquisadas possui bom indicador o que representa um ótimo desempenho de seu 

percentual de folga financeira, não evidenciando assim grandes dificuldades para a 

indústria. 
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GRÁFICO 6 – Participação do Capital Circulante Líquido na Composição dos 

Estoques 
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E – Estoque/CGL –Capital de Giro Líquido  

A baixa participação do Capital Circulante Líquido na composição dos 

Estoques destas empresas indica a realidade observada no setor que não utiliza o sistema 

de produção por processo ou contínuo, onde os produtos são elaborados para a composição 

do estoque empresarial. Tais indústrias utilizam o sistema por ordem de produção ou 

encomenda onde a tendência do estoque é 0 (zero) observa-se que todo estoque existente 

nas empresas pesquisadas é de matéria-prima ou material secundário com alta rotatividade, 

pois são comprados para atender encomendas feitas por clientes ou corretores. 

Analisando a série verificamos que a empresa E vem apresentando ao longo 

dos anos estudados dificuldades para produzir já que sua folga financeira é insuficiente 

para custear a produção do período seguinte. O melhor desempenho é refletido pela 

empresa D. Observa-se que este indicador para todas as indústrias pesquisadas encontra-se 

abaixo de 1 o que indica que uma característica deste setor no Estado do Piauí é a 

dificuldade de manter um capital de giro suficiente para custear suas produções, gerando 

como evidenciado nas entrevistas, a necessidade de estarem sempre buscando 

financiamento em instituições financeiras para Capital de Giro. 

Com relação à folga financeira de longo prazo, ou seja, a participação do 

Capital de Giro para honrar compromissos de longo prazo a série indica uma performance 

adequada de endividamento no longo prazo para a Empresa D. Já a empresa E apresenta-se 
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com indicador negativo em função de seu Capital de Giro nos últimos períodos 2005 e 

2006 ser negativo, ou seja, a empresa encontra-se com problemas para honrar seus 

compromissos de Curto prazo. O melhor desempenho observado para o indicador dentre as 

cinco indústrias pesquisadas foi o da empresa B, seguida da empresa A. 

 

GRÁFICO 7 – Folga Financeira de Longo Prazo 
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ELP – Exigível de Longo Prazo e CGL – Capital de Giro Líquido 

 

A participação das vendas líquidas na composição do capital de giro das 

empresas pesquisadas sempre apresenta para a série números expressivos em função de 

todas as operações de vendas serem realizadas à vista ou em casos esporádicos no curto 

prazo, com baixo índice de perdas com clientes. Pode-se dizer de acordo com as 

entrevistas, realizadas com os industriais proprietários das empresas pesquisadas que não 

existe perda com clientes, pois mais de 95% da produção é negociada com o mercado 

externo onde a inadimplência é zero. Este fato provoca a identificação de bons indicadores 

para o setor. Exceção se faz para a empresa E, novamente em função da inexistência de 

folga financeira para esta empresa, devido ao alto endividamento de curto prazo.  
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GRÁFICO 8 – Participação das Vendas Líquidas na Composição do Capital de Giro 
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VL – Vendas Líquidas/CGL – Capital de Giro Líquido 

Após as análises descritiva e financeira apresentadas anteriormente das cinco 

(5) indústrias pesquisadas para verificar a produtividade, faz-se necessário uma 

investigação por meio de um Modelo Econométrico. 
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CAPÍTULO III – MODELO ECONOMÉTRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta seção, tratar-se-á de explicar o comportamento do nível da produtividade 

da cera de carnaúba e em consonância com a análise empreendida nas seções anteriores, é 

possível levantar a hipótese de que a produtividade da cera de carnaúba é influenciada 

pelos gastos com energia elétrica, dos gastos com lenha, do número de trabalhadores 

empregados na indústria e do taxa de câmbio real [(R$/US$) com base em julho de 1994]. 

Supõe-se também que a produtividade é distinta entre as empresas em função 

de aspectos relacionados à gestão, produção e finanças. Por isso, outros fatores devem 

influenciar a produtividade da cera de carnaúba como os preços internos e conhecimentos 

específicos da cadeia produtiva da cera de carnaúba. E ainda, a produtividade pode ser 

influenciada por políticas macroeconômicas ocorridas no período analisado e, diante disso, 

utilizar-se-á de variáveis dummies de tempo para tentar captar os efeitos de tais políticas. 

Portanto, esta pesquisa fará uso da função de produção do tipo Trans-log para 

mensurar a produtividade da cera, a qual é representada pela equação (1). 
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Onde (Y/L) representa a produtividade média (variável dependente); K1 é o 

gasto com energia elétrica; K2 é o gasto com lenha; L é mão-de-obra, ξ é a taxa de câmbio 

real; as variáveis 3,..,1=iDai  são as dummies de tempo, que compreende o período 2004 

a 2006, respectivamente; e por fim, ite  é o termo do erro aleatório.  

A metodologia econométrica utilizada nessa pesquisa segue o procedimento 

que leva em consideração algumas peculiaridades da base de dados, que combina dados de 
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corte e com série temporal. Dessa maneira, é preciso realizar alguns testes de especificação 

do modelo como o teste de Haussman (1978) e teste de White. 

O teste de Haussman (1978) é um teste de especificação do modelo que 

confronta as hipóteses de efeito aleatório versus efeito fixo; sendo assim, a hipótese nula é 

que o modelo deve ser especificado com um efeito aleatório contra efeito fixo (hipótese 

alternativa).  

Em seguida, será realizado o teste de White para verificar a presença de 

heterocedasticidade (hipótese nula), e se isso ocorrer é preciso utilizar a matriz de correção 

dos erros-padrões para que os mesmos não sejam subestimados. E se não houver indícios 

para rejeitar a hipótese nula, o modelo deverá ser estimado com a matriz de correção de 

White devido à presença de heterocedasticidade.  

Em consonância com a exposição acima, a próxima seção irá apresentar os 

modelos estimados bem como o resultado dos testes de especificação e os comentários dos 

resultados. 

 

3.1 Estimativas do Modelo Econométrico 

 
Desconsiderando os problemas de identificação das equações de produtividade 

o que exigiria análise e tratamento econométricos de variáveis instrumentais, para efeito de 

estimação, tratar-se-á, aqui, tão somente de estimar o comportamento do nível de 

produtividade da cera de carnaúba entre as empresas e no tempo.  

Para estimar a equação (1), formada com dados amostrais que apresentam 

variação no tempo e no espaço, pois se tem dados de 5 empresas durante 4 anos, a 

metodologia empregada será a de dados em painel. A Tabela 4 reporta o resultado da 

estimação do modelo (equação 1) pela modelagem de efeitos aleatórios estimado pelo 

método de Mínimos Quadrados Generalizados: 

 



43 

TABELA 4 – Resultados das Estimativas do Modelo com Efeitos Aleatório 

Variáveis Coeficiente Estatística – z P – Valor 

)( 1KLog  -6,276 -5,30 0,000 

)( 2KLog  4,512 5,71 0,000 

)(LLog  1,256 0,90 0,368 

Cambio -0,003 1,49 0,136 

)()( 21 KxLogKLog  0,163 1,47 0,142 

)()( 1 LxLogKLog  0,268 1,64 0,100 

)()( 2 LxLogKLog  -0,363 -2,62 0,009 

)( 2
1KLog  0,498 3,33 0,001 

)( 2
2KLog  -0,498 -3,46 0,001 

)( 2LLog  -0,269 -0,64 0,523 

2Da  -0,108 -0,169 0,090 

3Da  -0,056 -0,55 0,583 

4Da  -0,159 -1,23 0,217 

Constante 4,769 0,91 0,365 

R2 Dentro 0,5940 Número de Observações = 240 

R2 Entre 0,8785 Número de Grupos = 5 

R2 Todo 0,6966 Observações por Grupo = 48 

Wald Chi2 (13) 

p-valor 

518,84 

0,0000 

  

 

Pela estimação dos resultados apresentada na tabela acima, pode-se rejeitar a 

hipótese de que todos os coeficientes são nulos, ou seja, o modelo é globalmente 

significante, sendo isto comprovado pelo teste de Wald ou então pelo valor-p desta 

estatística (0,000). 

Em relação às variáveis explicativas, percebe-se que os insumos energia e 

lenha são estatisticamente significativos ao nível de 5% de significância. A mão-de-obra é 

estatisticamente insignificante. Por sua vez, os coeficientes das variáveis cruzadas, 

somente, lenha e energia é estatisticamente insignificante. Enquanto que, as variáveis ao 

quadrado, o trabalho (mão-de-obra) foi à única que não apresentou coeficiente significante. 

E por fim, as variáveis dummy de tempo, somente em relação ao ano de 2004 foi 

estatisticamente significante.  
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A estimativa do modelo tem inicio com o estudo do comportamento do insumo 

energia elétrica, que é captada pela interação dos coeficientes das variáveis que a 

representa )()( 2
11 KLogeKLog . Pelo modelo estimado, observa-se que a energia 

apresenta o seguinte comportamento, de inicio apresenta um decréscimo na produtividade 

ate um determinado ponto e a partir desse ponto, a produtividade passa a ser crescente.  

 

GRÁFICO 9 – Gastos com Energia Elétrica 

 

 

Em relação a variável que mensura o gasto com lenha, percebe-se que a 

produtividade da cera de carnaúba é crescente ate um determinado ponto e a partir desse 

ponto, passa a ser decrescente. Essa explanação é derivada do sinal dos coeficientes de 

)()( 2
22 KLogeKLog , positivo e negativo, respectivamente.  

x 

f(x) 
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GRÁFICO 10 – Gastos com Lenha 

 

 

Ao observar o coeficiente da Energia e Lenha, pode-se inferir que dado uma 

alteração no gasto com energia elétrica impacta a produtividade da cera de carnaúba, com 

maior intensidade do que o gasto com lenha. E ainda, constata-se que o insumo energia 

elétrica é mais eficiente do que a lenha, no entanto, seu uso não é menos intensivo em 

virtude do preço (tarifa) de energia.  

A interação entre os insumos Trabalho e Energia apresenta um impacto 

significativo e crescente sobre a produtividade. Por sua vez, a interação entre Trabalho e 

Lenha, apresentou um impacto negativo na produtividade.  

No que concerne à análise dos coeficientes das variáveis utilizadas como 

insumo na função de produção da cera de carnaúba; ou seja, os coeficientes da energia, 

lenha e trabalho representam a elasticidade do produto per capita em relação a cada uma 

dessas variáveis, ou seja, variando-se apenas uma dessas três variáveis e mantendo todas as 

outras constantes ter-se-á a elasticidade do produto per capita que será representada pelo 

coeficiente da variável que foi alterada. A energia, por exemplo, que apresentou 

coeficiente negativo, pode-se inferir que dado um aumento de 1% nos gastos com energia 

elétrica a produtividade da cera de carnaúba reduz 6,276%, na média. 

Em relação à variável lenha, percebe-se na tabela acima que esta variável 

apresentou um coeficiente com sinal positivo, portanto um aumento de 1 ponto percentual 

x 

f(x) 
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no gasto com lenha ocasionaria uma elevação na produtividade de cera de carnaúba de 

4,512%.  

E, finalmente, ao observa o coeficiente da variável dummy de tempo que capta 

as políticas macroeconômicas ocorridas durante o ano de 2004, Da2, pode-se inferir que 

durante esse período tais políticas reduziram a produtividade das empresas analisadas.  
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CAPÍTULO IV - CONCLUSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após a estimação do modelo que foi realizada no capítulo anterior, pode-se 

concluir que os gastos com lenha apresentam impactos positivos na produtividade de cera 

de carnaúba, sendo que um pequeno aumento nos gastos de lenha, mantendo-se as demais 

variáveis constantes, gera um grande aumento na produtividade de cera de carnaúba. A 

análise contrária pode ser feita para os gastos com energia elétrica, ou seja, um pequeno 

aumento no gasto com energia elétrica, mantendo as demais variáveis constantes, 

acarretará em uma diminuição na produtividade de cera de carnaúba. Comparando essas 

duas variáveis, percebe-se que o impacto na produtividade de cera de carnaúba gerado pelo 

aumento dos gastos com lenha é bem maior que o impacto gerado pelo aumento nos gastos 

com energia elétrica. 

Em relação ao numero de trabalhadores e a taxa de cambio, são 

estatisticamente insignificantes.  

A interação entre o gasto com energia e o número de trabalhadores irá impactar 

de forma positiva a produtividade da cera de carnaúba, ou seja, um aumento conjunto do 

número de trabalhadores e no gasto com energia terá um efeito positivo na produtividade.  

E por outro lado, quando se fez a interação do numero de trabalhadores com o 

gasto com lenha, o efeito é negativo sobre a produtividade.  

As políticas macroeconômicas surtiram efeito sobre a produtividade da cera de 

carnaúba no Estado do Piauí somente no ano de 2004, entretanto, tal efeito foi negativo. 

A partir desta pesquisa, nota-se, que a produtividade das indústrias 

beneficiadoras de cera de carnaúba do Piauí é influenciada positivamente pelos gastos com 

lenha e negativamente com energia elétrica. 

Este comportamento pode ser explicado em decorrência do baixo custo da 

lenha e das elevadas tarifas de energia elétrica. Justamente por isso, o insumo lenha é 

utilizado intensivamente na produção de cera, já a energia, em proporções menores. 
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No que diz respeito à análise financeira das empresas, fica demonstrado através 

dos indicadores de lucratividade, que o desempenho geral do setor cerífero apresenta baixa 

lucratividade, contribuindo assim para a extinção de algumas empresas do mercado. 

Observa-se que a atividade de extração, produção e comercialização da cera de 

carnaúba no Estado do Piauí não agregará valor, nem gerará renda para as pessoas que nela 

trabalham e para o Estado, se continuar sendo apenas um mero exportador de matéria-

prima perpetuando o subdesenvolvimento. 

Conclui-se, portanto, que este setor, apesar de ser o mais significativo na pauta 

de exportação deste Estado, há mais de cem anos permanece produzindo de forma 

obsoleta, sem inovações tecnológicas significativas, acarretando baixa produtividade. Um 

dos principais fatores capaz de soerguer este segmento seria o investimento em pesquisas e 

incremento em tecnologia que possibilitem a elaboração dos vários tipos de produtos que 

as indústrias beneficiadoras de cera do mercado demandam. 
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APÊNDICE A 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DAS 
INDÚSTRIAS PRODUTORAS DE CERA 

  EMPRESA  A 
  2003 2004 2005 2006

VENDAS   4.548.034,02       6.487.955,42   5.744.054,94  
   
7.570.039,88  

CPV 
 
(2.835.020,16)

     
(3.282.129,79) 

 
(3.107.251,94) 

  
(4.696.796,39)

LB   1.713.013,86       3.205.825,63   2.636.803,00  
   
2.873.243,49  

(-) DESPESAS         

MAT.ESCRITÓRIO      (14.530,44)
         
(15.457,92) 

      
(15.936,00) 

       
(19.200,00) 

TELEFONE      (81.856,70)
         
(87.081,60) 

      
(90.240,00) 

       
(96.000,00) 

PEROXIDO 
    
(357.164,99) 

        
(379.962,75) 

    
(433.500,00) 

     
(510.000,00) 

SOLVENTE 
    
(887.500,80) 

        
(921.600,00) 

 
(1.152.000,00) 

  
(1.200.000,00)

RESULTADO      371.960,93       1.801.723,36      945.127,00  
   
1.048.043,49  

IMPOSTOS 
    
(130.186,32) 

        
(630.603,18) 

    
(330.794,45) 

     
(366.815,22) 

LUCRO LÍQUIDO      241.774,60       1.171.120,18      614.332,55  
      
681.228,27  

     
  EMPRESA B 
  2003 2004 2005 2006

VENDAS   3.878.385,19       3.262.370,43   4.528.918,11  
   
3.656.999,18  

CPV 
 
(2.429.752,65)

     
(1.857.150,48) 

 
(2.511.844,19) 

  
(2.300.367,97)

LB   1.448.632,54       1.405.219,95   2.017.073,92  
   
1.356.631,21  

(-) DESPESAS         

MAT.ESCRITÓRIO        (1.362,23)
           
(1.449,18)        (1.494,00) 

        
(1.800,00) 

TELEFONE      (15.348,13)
         
(16.327,80) 

      
(16.920,00) 

       
(18.000,00) 

PEROXIDO 
    
(168.077,64) 

        
(178.806,00) 

    
(204.000,00) 

     
(240.000,00) 

SOLVENTE      (93.187,58)
         
(96.768,00) 

    
(120.960,00) 

     
(126.000,00) 

RESULTADO   1.170.656,95       1.111.868,97   1.673.699,92  
      
970.831,21  

IMPOSTOS 
    
(409.729,93) 

        
(389.154,14) 

    
(585.794,97) 

     
(339.790,92) 

LUCRO LÍQUIDO      760.927,02          722.714,83   1.087.904,95  
      
631.040,29  
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  EMPRESA C 
  2003 2004 2005 2006

VENDAS   2.247.402,17       2.535.849,82   4.974.985,31  
   
4.334.386,88  

CPV 
 
(1.497.509,36)

     
(1.384.916,49) 

 
(2.638.983,68) 

  
(2.580.013,74)

LB      749.892,81       1.150.933,33   2.336.001,63  
   
1.754.373,14  

(-) DESPESAS         

MAT.ESCRITÓRIO           (998,97)
           
(1.062,73)        (1.095,60) 

        
(1.320,00) 

TELEFONE      (12.278,51)
         
(13.062,24) 

      
(13.536,00) 

       
(14.400,00) 

PEROXIDO      (67.231,06)
         
(71.522,40) 

      
(81.600,00) 

       
(96.000,00) 

SOLVENTE      (73.662,57)
         
(76.492,80) 

      
(95.616,00) 

       
(99.600,00) 

RESULTADO      595.721,71          988.793,16   2.144.154,03  
   
1.543.053,14  

IMPOSTOS 
    
(208.502,60) 

        
(346.077,61) 

    
(750.453,91) 

     
(385.763,28) 

LUCRO LÍQUIDO      387.219,11          642.715,55   1.393.700,12  
   
1.157.289,85  

     
  EMPRESA D 
  2003 2004 2005 2006

VENDAS   2.922.006,95       2.720.385,63   2.905.091,88  
   
3.363.471,79  

CPV 
 
(1.450.100,47)

     
(1.388.448,47) 

 
(1.525.979,87) 

  
(1.778.251,13)

LB   1.471.906,48       1.331.937,16   1.379.112,01  
   
1.585.220,66  

(-) DESPESAS         

MAT.ESCRITÓRIO        (2.724,46)
           
(2.898,36)        (2.988,00) 

        
(3.600,00) 

TELEFONE      (23.533,80)
         
(25.035,96) 

      
(25.944,00) 

       
(27.600,00) 

PEROXIDO 
    
(193.289,29) 

        
(205.626,90) 

    
(234.600,00) 

     
(276.000,00) 

SOLVENTE 
    
(106.500,10) 

        
(110.592,00) 

    
(138.240,00) 

     
(144.000,00) 

RESULTADO   1.145.858,84          987.783,94      977.340,01  
   
1.134.020,66  

IMPOSTOS 
    
(401.050,59) 

        
(345.724,38) 

    
(342.069,00) 

     
(396.907,23) 

LUCRO LÍQUIDO      744.808,25          642.059,56      635.271,00  
      
737.113,43  
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  EMPRESA E 
  2003 2004 2005 2006

VENDAS   1.399.675,25       1.587.439,30   1.277.015,14  
      
623.881,73  

CPV 
    
(971.405,75) 

     
(1.107.140,23) 

    
(762.338,81) 

     
(491.778,53) 

LB      428.269,50          480.299,07      514.676,33  
      
132.103,20  

(-) DESPESAS         

MAT.ESCRITÓRIO      (18.163,06)
         
(19.322,40) 

      
(19.920,00) 

       
(24.000,00) 

TELEFONE      (18.417,76)
         
(19.593,36) 

      
(20.304,00) 

       
(21.600,00) 

PEROXIDO      (88.240,76)
         
(93.873,15) 

    
(107.100,00) 

     
(126.000,00) 

SOLVENTE        (7.100,01)
           
(7.372,80)        (9.216,00) 

        
(9.600,00) 

RESULTADO      296.347,92          340.137,36      358.136,33  
       
(49.096,80) 

IMPOSTOS 
    
(103.721,77) 

        
(119.048,08) 

    
(125.347,71) 

        
17.183,88  

LUCRO LÍQUIDO      192.626,15          221.089,29      232.788,61  
       
(31.912,92) 
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APÊNDICE B 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DAS INDÚSTRIAS PRODUTORAS DE CERA 
 

A B C 
VARIÁVEIS 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

Estoque 183.076,93 10.783,00 321.230,77 418.153,84 104.615,38 183.076,93 55.384,61 249.230,77 153.261,55 207.060,00 175.624,61 248.400,00 
Realizável a Curto 
Prazo 341.719,04 996.354,96 684.188,31 1.001.327,90 587.329,59 654.747,54 985.695,03 596.817,96 312.886,49 471.489,40 509.778,28 594.828,57 
Ativo Circulante 524.795,97 1.007.137,96 1.005.419,08 1.419.481,74 691.944,97 837.824,47 1.041.079,64 846.048,73 466.148,04 678.549,40 685.402,89 843.228,57 
Ativo Imobilizado 500.000,00 466.666,67 433.333,33 400.000,00 355.600,00 331.893,33 308.186,67 284.480,00 250.000,00 233.333,33 216.666,67 200.000,00 
Ativo Total 1.024.795,97 1.473.804,63 1.438.752,41 1.819.481,74 1.047.544,97 1.169.717,80 1.349.266,31 1.130.528,73 716.148,04 911.882,73 902.069,56 1.043.228,57 
Passivo Circulante 296.759,54 505.323,81 453.323,33 615.830,26 390.704,51 344.610,73 553.356,54 357.134,81 219.857,25 252.693,20 316.301,84 340.170,18 
Exigível a Longo 
Prazo 466.666,67 433.333,33 400.000,00 366.666,67 331.893,33 308.186,67 284.480,00 260.773,33 233.333,33 216.666,67 200.000,00 183.333,33 
Exigível Total 763.426,21 938.657,14 853.323,33 982.496,93 722.597,84 652.797,40 837.836,54 617.908,14 453.190,58 469.359,87 516.301,84 523.503,51 
Capital Circulante 
Líquido 228.036,43 501.814,15 552.095,75 803.651,48 301.240,46 493.213,74 487.723,10 488.913,92 246.290,79 425.856,20 369.101,05 503.058,39 
Vendas Brutas 5.350.628,26 7.632.888,73 6.757.711,69 8.905.929,27 4.562.806,10 3.838.082,86 5.328.138,95 4.302.351,98 2.644.002,55 2.983.352,73 5.852.923,89 4.562.512,50 
Lucro Bruto 2.465.450,84 3.808.253,47 3.274.565,91 3.801.916,11 2.133.053,45 1.980.932,38 2.816.294,76 2.001.984,01 1.146.493,19 1.440.974,70 3.041.829,90 1.982.498,76 
Lucro Líquido 371.960,93 1.801.723,36 945.127,00 1.048.043,49 1.170.656,95 1.111.868,97 1.673.699,92 970.831,21 595.721,71 988.793,16 2.144.154,03 1.543.053,14 
Vendas Líquidas 4.548.034,02 6.487.955,42 5.744.054,94 7.570.039,88 3.878.385,19 3.262.370,43 4.528.918,11 3.656.999,18 2.247.402,17 2.535.849,82 4.974.985,31 4.334.386,88 
Investimento 700.000,00            
depreciação 33.333,33    23.706,67    16.666,67    
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D E     
VARIÁVEIS 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006     

Estoque 162.153,85 157.184,62 167.400,00 147.876,93 68.523,07 40.692,31 27.692,32 27.138,46     
Realiza´vel a Curto 
Prazo 331.040,32 557.531,77 350.501,56 354.111,99 144.162,73 180.767,26 123.501,79 64.986,85     
Ativo Circulante 493.194,17 714.716,39 517.901,56 501.988,92 212.685,80 221.459,57 151.194,11 92.125,31     
Ativo Imobilizado 450.000,00 420.000,00 390.000,00 360.000,00 530.000,00 494.666,67 459.333,33 424.000,00     
Ativo Total 943.194,17 1.134.716,39 907.901,56 861.988,92 742.685,80 716.126,24 610.527,44 516.125,31     
Passivo Circulante 255.110,55 299.462,72 255.448,32 239.710,91 175.351,03 169.119,14 158.237,79 128.681,66     
Exigível a Longo 
Prazo 420.000,00 390.000,00 360.000,00 330.000,00 494.666,67 459.333,33 424.000,00 388.666,67     
Exigível Total 675.110,55 689.462,72 615.448,32 569.710,91 670.017,70 628.452,47 582.237,79 517.348,33     
Capital Circulante 
Líquido 238.083,62 415.253,67 262.453,24 262.278,01 37.334,77 52.340,43 (7.043,68) (36.556,35)     
Vendas Brutas 3.437.655,24 3.200.453,68 3.417.755,15 3.957.025,63 1.646.676,77 1.867.575,65 1.502.370,75 733.978,51     
Lucro Bruto 1.626.727,69 1.643.473,86 1.750.071,06 1.824.506,43 675.271,02 850.435,42 740.031,94 242.199,98     
Lucro Líquido 1.145.858,84 987.783,94 977.340,01 1.134.020,66 296.347,92 340.137,36 358.136,33 (49.096,80)     
Vendas Liquidas 2.922.006,95 2.720.385,63 2.905.091,88 3.363.471,79 1.399.675,25 1.587.439,30 1.277.015,14 623.881,73     
investimento             
depreciação 30.000,00    35.333,33        
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APÊNDICE C 
 

 

BASE DE DADOS 
 

Empresa Mês Ano Produção Gasto 
Lenha 

Energia 
Elétrica 

Nº de
Func. 

Cera em 
Dólar US$ 

Taxa de 
Câmbio Real 

(base jul/1994) 
Empresa A jan/03 2003 95  R$   6.006,00   R$    550,00  32   R$ 1.839,201    
Empresa A fev/03 2003 98  R$   5.600,00   R$  4.437,00 32   R$ 1.673,712    
Empresa A mar/03 2003 74  R$   3.262,00   R$  4.700,00 32   R$ 1.737,765    
Empresa A abr/03 2003 118  R$ 11.778,00   R$  1.570,00 32   R$ 1.654,153    
Empresa A mai/03 2003 94  R$   9.680,00   R$  1.595,00 31   R$ 1.676,453    
Empresa A jun/03 2003 80  R$   5.340,00   R$  4.615,00 31   R$ 1.882,119    
Empresa A jul/03 2003 85  R$   2.808,00   R$  2.974,00 30   R$ 1.906,948    
Empresa A ago/03 2003 82  R$   7.850,00   R$  2.066,00 29   R$ 1.824,373    
Empresa A set/03 2003 97  R$   6.084,00   R$  2.251,00 28   R$ 1.827,122    
Empresa A out/03 2003 85  R$   5.986,00   R$  1.939,00 28   R$ 1.909,576    
Empresa A nov/03 2003 62  R$   6.279,00   R$  2.104,00 28   R$ 1.782,879    
Empresa A dez/03 2003 64  R$   7.176,00   R$  2.855,00 28   R$ 1.825,235    
Empresa A jan/04 2004 70  R$   7.254,00   R$  3.231,00 29   R$ 1.736,842    
Empresa A fev/04 2004 78  R$   7.265,00   R$  3.434,00 29   R$ 1.959,542    
Empresa A mar/04 2004 90  R$   9.021,00   R$  3.606,00 29   R$ 2.184,687    
Empresa A abr/04 2004 96  R$   9.516,00   R$  3.437,00 29   R$ 2.367,496    
Empresa A mai/04 2004 102  R$   9.360,00   R$  3.506,00 29   R$ 2.493,355    
Empresa A jun/04 2004 87  R$   8.970,00   R$  3.677,00 29   R$ 1.974,485    
Empresa A jul/04 2004 85  R$   8.530,00   R$  1.405,00 28   R$ 2.136,458    
Empresa A ago/04 2004 73  R$   7.950,00   R$  2.910,00 28   R$ 1.913,725    
Empresa A set/04 2004 70  R$   2.590,00   R$  3.501,00 28   R$ 1.805,497    
Empresa A out/04 2004 96  R$ 12.338,00   R$  6.182,00 30   R$ 2.040,130    
Empresa A nov/04 2004 198  R$ 20.085,00   R$  6.716,00 30   R$ 2.150,104    
Empresa A dez/04 2004 140  R$   6.903,00   R$  5.886,00 31   R$ 2.618,211    
Empresa A jan/05 2005 120  R$ 10.783,00   R$  6.163,00 31   R$ 2.720,779    
Empresa A fev/05 2005 70  R$   2.993,00   R$  5.878,00 31   R$ 2.715,368    
Empresa A mar/05 2005 80  R$   7.585,00   R$  5.586,00 31   R$ 2.627,237    
Empresa A abr/05 2005 86  R$   4.583,00   R$  8.890,00 31   R$ 2.667,361    
Empresa A mai/05 2005 70  R$   4.870,00   R$  3.186,00 31   R$ 2.740,688    
Empresa A jun/05 2005 67  R$   4.380,00   R$  1.880,00 31   R$ 2.838,678    
Empresa A jul/05 2005 65  R$   3.550,00   R$  3.658,00 31   R$ 2.646,253    
Empresa A ago/05 2005 70  R$   6.519,00   R$  3.064,00 31   R$ 2.522,964    
Empresa A set/05 2005 81  R$   4.223,00   R$  3.770,00 31   R$ 2.718,097    
Empresa A out/05 2005 77  R$   4.100,00   R$  4.123,00 29   R$ 2.510,501    
Empresa A nov/05 2005 142  R$   8.815,00   R$  4.315,00 29   R$ 2.523,845    
Empresa A dez/05 2005 118  R$   6.478,00   R$  4.477,00 29   R$ 2.536,953    
Empresa A jan/06 2006 116  R$ 12.600,00   R$  5.494,00 29   R$ 2.408,497    
Empresa A fev/06 2006 104  R$ 10.794,00   R$  7.051,00 29   R$ 2.315,784    
Empresa A mar/06 2006 142  R$ 12.642,00   R$  5.532,00 29   R$ 2.833,101    
Empresa A abr/06 2006 93  R$   9.744,00   R$  5.456,00 29   R$ 2.606,873    
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Empresa A mai/06 2006 143  R$ 16.422,00   R$  5.209,00 29   R$ 2.466,519    
Empresa A jun/06 2006 115  R$ 12.936,00   R$  5.341,00 29   R$ 2.880,748    
Empresa A jul/06 2006 170  R$   9.660,00   R$  5.252,00 31   R$ 2.529,047    
Empresa A ago/06 2006 142  R$ 13.986,00   R$  5.568,00 31   R$ 2.844,977    
Empresa A set/06 2006 134  R$ 11.250,00   R$  5.336,00 31   R$ 2.490,287    
Empresa A out/06 2006 105  R$   7.980,00   R$  4.638,00 31   R$ 2.848,532    
Empresa A nov/06 2006 96  R$ 10.080,00   R$  4.692,00 31   R$ 3.050,414    
Empresa A dez/06 2006 151  R$ 13.944,00   R$  4.621,00 31   R$ 3.084,474    
Empresa B jan/03 2003 70  R$   3.000,00   R$  1.589,00 20   R$ 1.839,201    
Empresa B fev/03 2003 110  R$   4.492,00   R$  1.678,00 20   R$ 1.673,712    
Empresa B mar/03 2003 70  R$   3.000,00   R$  1.897,00 20   R$ 1.737,765    
Empresa B abr/03 2003 40  R$   2.120,00   R$  1.789,00 20   R$ 1.654,153    
Empresa B mai/03 2003 130  R$   5.434,00   R$  1.846,00 20   R$ 1.676,453    
Empresa B jun/03 2003 44  R$   2.100,00   R$  1.650,00 20   R$ 1.882,119    
Empresa B jul/03 2003 20  R$   1.170,00   R$  1.216,00 20   R$ 1.906,948    
Empresa B ago/03 2003 36  R$   1.560,00   R$  1.337,00 20   R$ 1.824,373    
Empresa B set/03 2003 45  R$   1.892,00   R$  2.157,00 20   R$ 1.827,122    
Empresa B out/03 2003 55  R$   2.700,00   R$  2.355,00 20   R$ 1.909,576    
Empresa B nov/03 2003 100  R$   4.598,00   R$  1.557,00 20   R$ 1.782,879    
Empresa B dez/03 2003 110  R$   4.290,00   R$  1.674,00 20   R$ 1.825,235    
Empresa B jan/04 2004 40  R$   7.030,00   R$  1.746,00 20   R$ 1.736,842    
Empresa B fev/04 2004 60  R$   2.760,00   R$  1.472,00 20   R$ 1.959,542    
Empresa B mar/04 2004 169  R$   2.640,00   R$  1.357,00 18   R$ 2.184,687    
Empresa B abr/04 2004 45  R$   2.720,00   R$  1.689,00 18   R$ 2.367,496    
Empresa B mai/04 2004 35  R$   1.570,00   R$  1.746,00 18   R$ 2.493,355    
Empresa B jun/04 2004 14  R$      800,00   R$  1.897,00 15   R$ 1.974,485    
Empresa B jul/04 2004 14  R$      800,00   R$  1.698,00 15   R$ 2.136,458    
Empresa B ago/04 2004 35  R$   1.600,00   R$  1.888,00 15   R$ 1.913,725    
Empresa B set/04 2004 20  R$   1.120,00   R$  1.469,00 15   R$ 1.805,497    
Empresa B out/04 2004 25  R$   1.400,00   R$  1.058,00 15   R$ 2.040,130    
Empresa B nov/04 2004 60  R$   2.640,00   R$  1.724,00 15   R$ 2.150,104    
Empresa B dez/04 2004 92  R$   4.200,00   R$  1.126,00 15   R$ 2.618,211    
Empresa B jan/05 2005 70  R$   3.280,00   R$  1.115,00 14   R$ 2.720,779    
Empresa B fev/05 2005 28  R$   1.312,00   R$  1.522,00 14   R$ 2.715,368    
Empresa B mar/05 2005 40  R$   1.760,00   R$  1.659,00 14   R$ 2.627,237    
Empresa B abr/05 2005 79  R$   3.100,00   R$  1.789,00 14   R$ 2.667,361    
Empresa B mai/05 2005 70  R$   3.000,00   R$  1.589,00 14   R$ 2.740,688    
Empresa B jun/05 2005 34  R$   1.570,00   R$  1.487,00 14   R$ 2.838,678    
Empresa B jul/05 2005 65  R$   2.710,00   R$  1.568,00 14   R$ 2.646,253    
Empresa B ago/05 2005 34  R$   2.700,00   R$  1.596,00 14   R$ 2.522,964    
Empresa B set/05 2005 70  R$   3.280,00   R$  1.560,00 14   R$ 2.718,097    
Empresa B out/05 2005 79  R$   3.608,00   R$  1.450,00 12   R$ 2.510,501    
Empresa B nov/05 2005 110  R$   5.248,00   R$  1.490,00 12   R$ 2.523,845    
Empresa B dez/05 2005 170  R$   7.667,00   R$  1.506,00 12   R$ 2.536,953    
Empresa B jan/06 2006 20  R$   1.804,00   R$  1.893,00 13   R$ 2.408,497    
Empresa B fev/06 2006 40  R$   1.148,00   R$  1.115,00 13   R$ 2.315,784    
Empresa B mar/06 2006 54  R$   2.173,00   R$  1.125,00 13   R$ 2.833,101    
Empresa B abr/06 2006 45  R$   2.460,00   R$  1.245,00 13   R$ 2.606,873    
Empresa B mai/06 2006 54  R$   2.460,00   R$  1.355,00 13   R$ 2.466,519    
Empresa B jun/06 2006 58  R$   2.624,00   R$  1.480,00 13   R$ 2.880,748    
Empresa B jul/06 2006 62  R$   2.898,00   R$  1.787,00 13   R$ 2.529,047    
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Empresa B ago/06 2006 69  R$   1.386,00   R$  1.450,00 13   R$ 2.844,977    
Empresa B set/06 2006 54  R$   2.520,00   R$  1.480,00 13   R$ 2.490,287    
Empresa B out/06 2006 85  R$   1.680,00   R$  1.706,00 13   R$ 2.848,532    
Empresa B nov/06 2006 87  R$   1.764,00   R$  1.466,00 14   R$ 3.050,414    
Empresa B dez/06 2006 90  R$   4.200,00   R$  1.506,00 14   R$ 3.084,474    
Empresa C jan/03 2003 20,32  R$   2.742,00   R$  3.754,00 10   R$ 1.839,201    
Empresa C fev/03 2003 25,42  R$   2.040,00   R$  5.224,00 10   R$ 1.673,712    
Empresa C mar/03 2003 27,9  R$   3.691,00   R$  3.004,00 10   R$ 1.737,765    
Empresa C abr/03 2003 22,82  R$   1.692,00   R$  3.663,00 12   R$ 1.654,153    
Empresa C mai/03 2003 34,12  R$   2.457,00   R$  4.284,00 12   R$ 1.676,453    
Empresa C jun/03 2003 40,25  R$   4.660,00   R$  3.803,00 14   R$ 1.882,119    
Empresa C jul/03 2003 46,48  R$   5.472,00   R$  4.877,00 14   R$ 1.906,948    
Empresa C ago/03 2003 47,72  R$   3.952,00   R$  5.481,00 14   R$ 1.824,373    
Empresa C set/03 2003 56,52  R$   4.529,00   R$  3.709,00 14   R$ 1.827,122    
Empresa C out/03 2003 48,37  R$   5.600,00   R$  2.754,00 9   R$ 1.909,576    
Empresa C nov/03 2003 57,48  R$   4.290,00   R$  4.224,00 9   R$ 1.782,879    
Empresa C dez/03 2003 58,6  R$   4.200,00   R$  2.007,00 10   R$ 1.825,235    
Empresa C jan/04 2004 32,4  R$   3.850,00   R$  2.864,00 11   R$ 1.736,842    
Empresa C fev/04 2004 19,87  R$   2.805,00   R$  2.252,00 10   R$ 1.959,542    
Empresa C mar/04 2004 34,95  R$   2.063,00   R$  3.509,00 12   R$ 2.184,687    
Empresa C abr/04 2004 35,97  R$   3.806,00   R$  3.415,00 14   R$ 2.367,496    
Empresa C mai/04 2004 45,51  R$   6.779,00   R$  3.315,00 15   R$ 2.493,355    
Empresa C jun/04 2004 39,82  R$   6.033,00   R$  3.347,00 15   R$ 1.974,485    
Empresa C jul/04 2004 27,65  R$   5.663,00   R$  3.150,00 15   R$ 2.136,458    
Empresa C ago/04 2004 27,2  R$   7.701,00   R$  3.259,00 15   R$ 1.913,725    
Empresa C set/04 2004 26,4  R$   6.209,00   R$  3.787,00 14   R$ 1.805,497    
Empresa C out/04 2004 43  R$   6.405,00   R$  3.236,00 14   R$ 2.040,130    
Empresa C nov/04 2004 52,85  R$   4.206,00   R$  5.188,00 16   R$ 2.150,104    
Empresa C dez/04 2004 66,25  R$   7.010,00   R$  4.833,00 16   R$ 2.618,211    
Empresa C jan/05 2005 79,17  R$   6.019,00   R$  5.435,00 16   R$ 2.720,779    
Empresa C fev/05 2005 61,62  R$   7.279,00   R$  4.227,00 16   R$ 2.715,368    
Empresa C mar/05 2005 70,42  R$   8.294,00   R$  4.399,00 16   R$ 2.627,237    
Empresa C abr/05 2005 65,72  R$   5.529,00   R$  4.100,00 16   R$ 2.667,361    
Empresa C mai/05 2005 64,11  R$   4.438,00   R$  5.797,00 17   R$ 2.740,688    
Empresa C jun/05 2005 69  R$   4.870,00   R$  5.995,00 17   R$ 2.838,678    
Empresa C jul/05 2005 87,22  R$   6.247,00   R$  3.711,00 17   R$ 2.646,253    
Empresa C ago/05 2005 81,52  R$   7.323,00   R$  3.310,00 17   R$ 2.522,964    
Empresa C set/05 2005 86,86  R$   7.654,00   R$  8.189,00 17   R$ 2.718,097    
Empresa C out/05 2005 83,24  R$   5.273,00   R$  8.955,00 15   R$ 2.510,501    
Empresa C nov/05 2005 82,28  R$   5.173,00   R$  7.812,00 14   R$ 2.523,845    
Empresa C dez/05 2005 87,92  R$   7.323,00   R$  6.966,00 14   R$ 2.536,953    
Empresa C jan/06 2006 63,42  R$   6.068,00   R$  6.094,00 15   R$ 2.408,497    
Empresa C fev/06 2006 65,88  R$   6.294,00   R$  5.467,00 18   R$ 2.315,784    
Empresa C mar/06 2006 84,65  R$   7.947,00   R$  4.528,00 18   R$ 2.833,101    
Empresa C abr/06 2006 59,73  R$   5.127,00   R$  4.471,00 18   R$ 2.606,873    
Empresa C mai/06 2006 48,57  R$   5.890,00   R$  4.669,00 18   R$ 2.466,519    
Empresa C jun/06 2006 65,5  R$   4.527,00   R$  5.195,00 18   R$ 2.880,748    
Empresa C jul/06 2006 49,8  R$   4.603,00   R$  4.110,00 18   R$ 2.529,047    
Empresa C ago/06 2006 58,5  R$   6.603,00   R$  4.536,00 18   R$ 2.844,977    
Empresa C set/06 2006 45,37  R$   6.720,00   R$  4.775,00 18   R$ 2.490,287    
Empresa C out/06 2006 47,12  R$   4.284,00   R$  4.076,00 18   R$ 2.848,532    
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Empresa C nov/06 2006 89,6  R$   7.040,00   R$  7.043,00 18   R$ 3.050,414    
Empresa C dez/06 2006 89,7  R$   7.179,00   R$  7.141,00 18   R$ 3.084,474    
Empresa D jan/03 2003 46,6  R$   4.560,00   R$  2.765,00 10   R$ 1.839,201    
Empresa D fev/03 2003 43,85  R$   4.363,00   R$  2.868,00 10   R$ 1.673,712    
Empresa D mar/03 2003 32,74  R$   3.740,00   R$  2.213,00 10   R$ 1.737,765    
Empresa D abr/03 2003 23,54  R$   2.360,00   R$  2.642,00 10   R$ 1.654,153    
Empresa D mai/03 2003 51,24  R$   5.387,00   R$  3.286,00 10   R$ 1.676,453    
Empresa D jun/03 2003 36,5  R$   4.387,00   R$  3.001,00 10   R$ 1.882,119    
Empresa D jul/03 2003 47,57  R$   5.351,00   R$  2.947,00 10   R$ 1.906,948    
Empresa D ago/03 2003 25,34  R$   2.387,00   R$  2.590,00 10   R$ 1.824,373    
Empresa D set/03 2003 65,4  R$   6.387,00   R$  2.991,00 10   R$ 1.827,122    
Empresa D out/03 2003 58,98  R$   6.388,00   R$  3.029,00 10   R$ 1.909,576    
Empresa D nov/03 2003 71,55  R$   6.737,00   R$  3.426,00 10   R$ 1.782,879    
Empresa D dez/03 2003 62  R$   6.378,00   R$  3.321,00 10   R$ 1.825,235    
Empresa D jan/04 2004 41,7  R$   5.120,00   R$  2.200,00 12   R$ 1.736,842    
Empresa D fev/04 2004 35,54  R$   4.400,00   R$  3.214,00 12   R$ 1.959,542    
Empresa D mar/04 2004 45,35  R$   4.276,00   R$  2.894,00 12   R$ 2.184,687    
Empresa D abr/04 2004 43,42  R$   4.420,00   R$  2.129,00 12   R$ 2.367,496    
Empresa D mai/04 2004 11,34  R$   1.430,00   R$  2.119,00 12   R$ 2.493,355    
Empresa D jun/04 2004 32,41  R$   2.120,00   R$  2.410,00 12   R$ 1.974,485    
Empresa D jul/04 2004 61,53  R$   5.420,00   R$  3.089,00 12   R$ 2.136,458    
Empresa D ago/04 2004 47,57  R$   5.420,00   R$  2.568,00 12   R$ 1.913,725    
Empresa D set/04 2004 18,57  R$   2.130,00   R$  2.302,00 12   R$ 1.805,497    
Empresa D out/04 2004 27,68  R$   2.330,00   R$  2.242,00 12   R$ 2.040,130    
Empresa D nov/04 2004 54,53  R$   5.430,00   R$  2.624,00 12   R$ 2.150,104    
Empresa D dez/04 2004 78,34  R$   6.730,00   R$  2.503,00 12   R$ 2.618,211    
Empresa D jan/05 2005 60,1  R$   6.462,00   R$  3.022,00 12   R$ 2.720,779    
Empresa D fev/05 2005 8  R$      950,00   R$  2.213,00 12   R$ 2.715,368    
Empresa D mar/05 2005 23,6  R$   1.760,00   R$  1.843,00 12   R$ 2.627,237    
Empresa D abr/05 2005 55,8  R$   2.760,00   R$  1.988,00 12   R$ 2.667,361    
Empresa D mai/05 2005 41,5  R$   4.462,00   R$  2.502,00 12   R$ 2.740,688    
Empresa D jun/05 2005 25,95  R$   2.763,00   R$  2.406,00 12   R$ 2.838,678    
Empresa D jul/05 2005 42  R$   4.273,00   R$  2.546,00 12   R$ 2.646,253    
Empresa D ago/05 2005 53  R$   5.320,00   R$  2.103,00 12   R$ 2.522,964    
Empresa D set/05 2005 65,82  R$   6.473,00   R$  2.998,00 12   R$ 2.718,097    
Empresa D out/05 2005 65,85  R$   6.273,00   R$  3.414,00 12   R$ 2.510,501    
Empresa D nov/05 2005 67,3  R$   6.495,00   R$  3.339,00 12   R$ 2.523,845    
Empresa D dez/05 2005 60,45  R$   6.395,00   R$  3.134,00 12   R$ 2.536,953    
Empresa D jan/06 2006 44,6  R$   4.280,00   R$  3.031,00 12   R$ 2.408,497    
Empresa D fev/06 2006 39,85  R$   4.210,00   R$  2.814,00 12   R$ 2.315,784    
Empresa D mar/06 2006 62,82  R$   6.510,00   R$  2.663,00 12   R$ 2.833,101    
Empresa D abr/06 2006 59,7  R$   5.980,00   R$  1.332,00 12   R$ 2.606,873    
Empresa D mai/06 2006 57,49  R$   7.510,00   R$  1.381,00 12   R$ 2.466,519    
Empresa D jun/06 2006 71,71  R$   6.522,00   R$  3.508,00 13   R$ 2.880,748    
Empresa D jul/06 2006 36,95  R$   4.122,00   R$  2.335,00 13   R$ 2.529,047    
Empresa D ago/06 2006 72,94  R$   6.524,00   R$  2.070,00 13   R$ 2.844,977    
Empresa D set/06 2006 47,86  R$   5.223,00   R$  1.992,00 13   R$ 2.490,287    
Empresa D out/06 2006 64,64  R$   6.522,00   R$  2.445,00 13   R$ 2.848,532    
Empresa D nov/06 2006 39,7  R$   6.672,00   R$  2.115,00 13   R$ 3.050,414    
Empresa D dez/06 2006 53,4  R$   3.720,00   R$  2.103,00 13   R$ 3.084,474    
Empresa E jan/03 2003 24  R$   2.455,00   R$  2.985,00 15   R$ 1.839,201    
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Empresa E fev/03 2003 25  R$   2.458,00   R$  3.180,00 15   R$ 1.673,712    
Empresa E mar/03 2003 23  R$   2.154,00   R$  2.830,00 15   R$ 1.737,765    
Empresa E abr/03 2003 26  R$   2.455,00   R$  3.320,00 15   R$ 1.654,153    
Empresa E mai/03 2003 26,8  R$   2.160,00   R$  3.150,00 15   R$ 1.676,453    
Empresa E jun/03 2003 24,9  R$   2.175,00   R$  3.180,00 15   R$ 1.882,119    
Empresa E jul/03 2003 25,2  R$   2.080,00   R$  3.220,00 15   R$ 1.906,948    
Empresa E ago/03 2003 23,9  R$   2.160,00   R$  2.980,00 15   R$ 1.824,373    
Empresa E set/03 2003 24,5  R$   2.158,00   R$  3.020,00 15   R$ 1.827,122    
Empresa E out/03 2003 25  R$   2.164,00   R$  3.180,00 15   R$ 1.909,576    
Empresa E nov/03 2003 26  R$   2.000,00   R$  3.310,00 15   R$ 1.782,879    
Empresa E dez/03 2003 27  R$   2.160,00   R$  2.986,00 15   R$ 1.825,235    
Empresa E jan/04 2004 26,2  R$   2.100,00   R$  3.325,00 15   R$ 1.736,842    
Empresa E fev/04 2004 26,5  R$   2.165,00   R$  3.190,00 15   R$ 1.959,542    
Empresa E mar/04 2004 27  R$   2.258,00   R$  3.130,00 15   R$ 2.184,687    
Empresa E abr/04 2004 24  R$   2.275,00   R$  3.025,00 11   R$ 2.367,496    
Empresa E mai/04 2004 26,3  R$   2.176,00   R$  3.335,00 11   R$ 2.493,355    
Empresa E jun/04 2004 25,2  R$   2.182,00   R$  3.240,00 11   R$ 1.974,485    
Empresa E jul/04 2004 23,6  R$   2.080,00   R$  2.950,00 11   R$ 2.136,458    
Empresa E ago/04 2004 23  R$   2.004,00   R$  3.390,00 11   R$ 1.913,725    
Empresa E set/04 2004 24,9  R$   2.650,00   R$  3.130,00 11   R$ 1.805,497    
Empresa E out/04 2004 24,8  R$   2.550,00   R$  3.100,00 11   R$ 2.040,130    
Empresa E nov/04 2004 25  R$   2.340,00   R$  3.040,00 11   R$ 2.150,104    
Empresa E dez/04 2004 25,4  R$   1.900,00   R$  3.170,00 11   R$ 2.618,211    
Empresa E jan/05 2005 19  R$   1.880,00   R$  2.650,00 11   R$ 2.720,779    
Empresa E fev/05 2005 20  R$   1.890,00   R$  3.730,00 11   R$ 2.715,368    
Empresa E mar/05 2005 20,5  R$   1.885,00   R$  2.750,00 11   R$ 2.627,237    
Empresa E abr/05 2005 19,4  R$   1.985,00   R$  2.695,00 11   R$ 2.667,361    
Empresa E mai/05 2005 18  R$   1.830,00   R$  3.650,00 11   R$ 2.740,688    
Empresa E jun/05 2005 18  R$   1.790,00   R$  2.870,00 11   R$ 2.838,678    
Empresa E jul/05 2005 19,9  R$   1.870,00   R$  2.790,00 11   R$ 2.646,253    
Empresa E ago/05 2005 19  R$   1.960,00   R$  2.700,00 11   R$ 2.522,964    
Empresa E set/05 2005 18,8  R$   1.987,00   R$  2.690,00 11   R$ 2.718,097    
Empresa E out/05 2005 18,9  R$   1.880,00   R$  2.695,00 11   R$ 2.510,501    
Empresa E nov/05 2005 20,2  R$   1.890,00   R$  2.740,00 10   R$ 2.523,845    
Empresa E dez/05 2005 21,3  R$   1.700,00   R$  2.750,00 10   R$ 2.536,953    
Empresa E jan/06 2006 10  R$      980,00   R$  1.260,00 10   R$ 2.408,497    
Empresa E fev/06 2006 9  R$      970,00   R$  1.180,00 10   R$ 2.315,784    
Empresa E mar/06 2006 8,8  R$      890,00   R$  1.040,00 10   R$ 2.833,101    
Empresa E abr/06 2006 9,6  R$      970,00   R$  1.220,00 10   R$ 2.606,873    
Empresa E mai/06 2006 9,8  R$      960,00   R$  1.240,00 10   R$ 2.466,519    
Empresa E jun/06 2006 10,5  R$      950,00   R$  1.320,00 10   R$ 2.880,748    
Empresa E jul/06 2006 11  R$      980,00   R$  1.260,00 10   R$ 2.529,047    
Empresa E ago/06 2006 11,5  R$      980,00   R$  1.260,00 10   R$ 2.844,977    
Empresa E set/06 2006 11,8  R$      970,00   R$  1.230,00 10   R$ 2.490,287    
Empresa E out/06 2006 9,9  R$      960,00   R$  1.250,00 10   R$ 2.848,532    
Empresa E nov/06 2006 11,4  R$      980,00   R$  1.370,00 10   R$ 3.050,414    
Empresa E dez/06 2006 9,8  R$      975,00   R$  1.245,00 10   R$ 3.084,474    
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