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IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA NACIONAL NOS INDICACORES 

FINANCEIROS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DO BRASIL 

 

 

1. RESUMO 

 

O setor de transporte no Brasil tem sofrido grande impacto da crise econômica 

ocorrida nos últimos anos. O baixo desempenho da econômica brasileira, seguido da 

aceleração da inflação e a elevação da taxa de juros, impactaram significativamente 

nos resultados econômicos e financeiros das empresas deste setor. Considerado um 

ramo de atividade que mantêm conexão direta com os demais setores, o segmento 

de transporte pode servir como uma espécie de “termômetro” para compreensão 

geral do impacto de uma crise econômica, pois quando ocorre desaquecimento na 

economia, o volume de negócios neste setor sofre diretamente o impacto. A análise 

dos indicadores econômicos e financeiros das empresas é composta por um 

conjunto de técnicas de cálculos, que possibilita, a partir dos demonstrativos 

contábeis, mensurar os resultados de empresas dos mais diversos segmentos. Esta 

análise é considerada de suma importância no processo decisório de uma 

organização e permite mensurar e avaliar os resultados apurados no âmbito 

econômico e financeiro. Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho é 

realizar uma pesquisa no segmento de transporte, examinando dados de algumas 

empresas deste segmento no território nacional, abrangendo os principais modais 

adotados atualmente no país. Serão apurados neste trabalho, os principais 

indicadores econômicos e financeiros e com isto realizar uma análise sobre a 

situação econômica e financeira das empresas escolhidas aleatoriamente para este 

estudo. O trabalho será realizado por meio da aplicação das principais técnicas de 

cálculo adotadas pela literatura para apuração dos indicadores econômicos e 

financeiros de cada empresa escolhida. Ao final do trabalho, pretende-se mensurar, 

por meio destes cálculos, o impacto da crise econômica ocorrida nos últimos anos 

neste setor da economia, e assim procurar entender a dimensão deste problema em 

outros setores da economia. Será considerado como horizonte de tempo, os últimos 

5 anos de atividade, por ser este, um período adequado para garantir uma análise 

assertiva, pois contempla momentos de significativa variabilidade da economia, ou 

seja, momentos de ascensão e queda da economia. 
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2. INTRODUÇÃO  (JUSTIFICATIVA) 

 

O setor de transporte é considerado um ramo de atividade que mantêm conexão 

direta com os demais setores no país. Sendo assim, a relevância do trabalho está 

exatamente no fato deste setor poder ser usado uma espécie de “termômetro” para 

compreensão geral do impacto de uma crise econômica generalizada, ou seja, o 

volume de negócios no setor de transporte sofre diretamente o impacto de uma 

crise, pois depende da demanda de produção dos diversos setores da economia. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é realizar uma pesquisa no segmento de transporte 

no Brasil, buscando entender o impacto da crise econômica nos indicadores 

financeiros neste segmento de empresa.  

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho se desenvolverá por meio da aplicação de estudos de múltiplos casos em 

empresas do segmento de transporte do Brasil, abrangendo todos os modais 

adotados atualmente no país. Nestes estudos, serão aplicados cálculos específicos 

da ciência contábil, que permitirão apurar os indicadores financeiros destas 

empresas, e por meio destes resultados poderá ser realizada uma análise sobre o 

impacto gerado pela crise econômica nestes resultados. As revisões da bibliografia 

serão realizadas por meio de livros, artigos de periódicos, site de órgãos específicos 

do setor de transporte e no site da BM&Bovespa para coleta de dados financeiros 

das empresas que serão objetos desta pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Como se trata da Categoria em Andamento, o trabalho se encontra na fase inicial, 

em que os autores iniciaram uma pesquisa da bibliografia sobre o setor de 

transporte, principalmente no Brasil e sobre os principais indicadores financeiros que 

serão aplicados para mensurar os resultados destas empresas. Em concomitância, 

está se desenvolvendo um levantamento de dados contábeis e financeiros por meio 

do banco de dados da BM&Bovespa, considerando que a amostra de empresas que 

serão objeto deste estudo são de capital aberto e, portanto, seus dados são 

disponibilizados para consulta pública. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por se tratar de um trabalho que se encontra na fase inicial, não há resultados para 

apresentar neste tópico. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

As fontes de consulta ainda não podem ser apresentadas, pois o trabalho se 

encontra na fase de “fichamento”, ou seja, levantamento bibliográfico, fase em que 

ainda não se definiu efetivamente as fontes que serão utilizadas, a não ser fontes de 

coleta de dados, conforme já apresentada  no tópico 4 e 5, que refere-se a 

BM&Bovespa. 

 


