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O Mercado financeiro brasileiro atual contém inúmeros segmentos de empresas que contribuem 

para o desenvolvimento econômico do país, e o desempenho dessas empresas reflete 

diretamente no PIB nacional. Dessa forma o modo como as empresas são estruturadas 

financeiramente é um fator determinante para que as mesmas construam um futuro sólido. 

Dentre os diversos elementos que compõem as finanças de uma empresa situa-se a estrutura de 

capital cuja definição está relacionada ao modo como as empresas financiam suas atividades de 

maneira a não comprometer a forma como o gestor organiza e põe em prática seus projetos 

financeiros. Diante do exposto, o objetivo geral desse trabalho é analisar a relação da estrutura 

de capital das empresas de capital aberto do ramo de papel e celulose listadas na 

BM&FBOVESPA correlacionadas com a sua rentabilidade obtida nos anos de 2011 a 2016. No 

intuito de alcançar tal objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: i) 

calcular o percentual da estrutura de capital das empresas do ramo em estudo no período 

supracitado; ii) determinar a rentabilidade das empresas que compõe o segmento de Papel e 

Celulose Listadas na BM&FBOVESPA; iii) correlacionar os índices de endividamento 

apresentado pelas organizações com suas respectivas rentabilidades. Referente aos aspectos 

metodológicos, quanto aos objetivos o estudo se caracteriza como descritivo visto que haverá 

o estabelecimento de relações entre variáveis, referente aos procedimentos a pesquisa é 

documental, pois pretende-se fazer o levantamento de relatórios financeiros, a abordagem do 

estudo enquadra-se comoquali-quantitativa já que será atribuída qualidade aos valores 

encontrados e quantitativa pois haverá cálculos estatísticos que posteriormente serão analisados 

enquanto resultado, por fim o lócus da pesquisa está situada na BM&FBOVESPA onde irá ser 

realizado um levantamento das empresas do segmento de papel e celulose, tendo em vista que 

este segmento reflete o cenário econômico do país, em seguida haverá a extração dos relatórios 

financeiros dessas empresas, como balanço patrimonial e DRE para sequencialmente serem 

analisados e definidos os percentuais da estrutura de capital e rentabilidade dessas empresas, 

efetuando-se posteriormente a correlação dos dados encontrados.O resultado esperado para a 

presente pesquisa é mostrar a contabilidade não apenas como ferramenta de apoio tributário, o 

contador poderá mostrar novas maneiras de fazer análises financeiras a partir da correlação de 

índices, dessa forma o profissional terá mais informações para auxiliar seu cliente. 
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