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RESUMO: O trabalho proposto é um estudo de caso quantitativo da empresa brasileira 

Magazine Luiza S.A, presente no ramo varejista há vários anos, e nascida no interior do 

Estado de São Paulo, e que se encontra em expansão até os dias de hoje, sob comando de uma 

das herdeiras, Luiza Trajano. O estudo apresenta o seguinte problema de pesquisa “Quais 

indicadores são mais significantes na sua influência no Lucro Líquido da empresa Magazine 

Luiza S.A.?” e, conforme essa questão, foram utilizadas ferramentas para o estudo estatístico 

e organização dos dados, como Excel e SPSS, além da própria teoria proposta. Justifica-se o 

trabalho para complemento de estudos sobre o tema, ainda escassos na academia, além de 

avaliação de uma importante companhia brasileira listada na B3. O objetivo foi identificar, 

dentre os indicadores estudados, quais são os mais relevantes para a formação do Lucro 

Líquido da empresa. O estudo concluiu que há dois indicadores com relevância para a 

formação do Lucro Líquido, sendo um da família de indicadores tradicionais, e o outro, do 

modelo Dinâmico, o que indica importância do estudo das duas técnicas, que se 

complementam quando há a análise do desempenho financeiro da referida empresa. 

1 – INTRODUÇÃO 

A empresa Magazine Luiza S.A é uma importante empresa varejista no Brasil, e hoje, é 

liderada por Luiza Trajano, herdeira atual e presidente. A rede possui um forte histórico de 

crescimento tecnológico e financeiro, e é fruto da compra de uma loja de presentes pelo casal 

Luiza Trajano e Pelegrino José Renato, no interior do Estado de São Paulo. Juntos, decidiram 

por uma estratégia diferente de crescimento, em relação às outras empresas varejistas 

conhecidas: optaram por buscar fortalecimento em cidades interioranas do estado, e não 

rumarem diretamente para a capital. 

Hoje é uma das maiores redes varejistas do Brasil, com capital aberto desde 2011, e ainda 

liderada por uma integrante da família fundadora (MAGAZINE LUIZA, 2021). 

Este trabalho possuiu natureza de pesquisa aplicada, já que sua finalidade foi a aplicação de 

técnicas e conhecimentos previamente abordados e validados em estudos anteriores, mais 

especificamente, duas técnicas de análise de análise do desempenho financeiro:  Tradicional e 

Dinâmica. 

Alguns aspectos de cada ponto foram analisados juntamente com procedimentos estatísticos 

(SOARES, LYRA, et al., 2011), com o objetivo de oferecer base e confiabilidade para a 

pesquisa realizada (AMBROZINI, BORGES MATIAS e PIMENTA JR., 2014). 

Sem este cuidado estatístico, a pesquisa não seria consistente quanto aos seus resultados e 

análises. Alinhado com a natureza, o objetivo deste trabalho foi, então, o de analisar 

estatisticamente (SOARES, LYRA, et al., 2011) quais contas influenciam , de forma 

determinantemente relevante, o Lucro Líquido da empresa Magazine Luiza, usando métodos 

de análise de balanços Tradicional e Dinâmico (MODRO, FAMÁ e PETROKAS, 2012), 

integrando-os para analisar a empresa de forma mais completa (KITZBERGER e 

PADOVEZE, 2004); (MARQUES e BRAGA, 1995). 

O uso de ferramentas estatísticas para a execução desta pesquisa caracterizou a mesma como 

quantitativa, além de descritiva (NETO, DIAS e PINHEIRO, 2009) (MACEDO, SOUSA, et 



  

 

al., 2007) (SOARES, LYRA, et al., 2011), (DUARTE e LAMOUNIER), (REZENDE, 

DUARTE, et al., 2010) (SILVA, LOPES, et al., 2016), contando com a  procura de evidências 

embasadas na amostra de dados secundários , isto é, os demonstrativos financeiros da 

empresa estudada entre os anos de 2010 e 2019, organizados trimestralmente (Março, Junho, 

Setembro e Dezembro). 

Foram totalizados 34 (trinta e quatro) trimestres analisados, considerando que o ano de 2010 

possui apenas o quarto trimestre e que, o de 2019, somente o primeiro trimestre foi colocado 

neste estudo. 

Com isto, buscou-se verificar não somente a evolução financeira da empresa no tempo 

(KITZBERGER e PADOVEZE, 2004) e (GOMES, COELHO, et al.) (PAIXÃO, BRUNI, et 

al., 2008), mas, também, organizar os dados de forma apropriada para o uso de ferramentas 

estatísticas. 

As empresas, a depender do seu segmento, possuem um padrão de saúde financeira que é 

adequado a sua realidade (MARQUES e BRAGA, 1995; DUARTE e LAMOUNIER, 2007). 

Com o método dinâmico de Fleuriet, é possível analisar em qual estágio de saúde financeira a 

empresa está e se este é aceitável ou não (SOUZA, NETO et al., 2017). Métodos estatísticos 

colaboram para visualizar o impacto que indicadores e contas podem influenciar nos 

resultados (SOUZA, NETO et al., 2017) e, no caso deste trabalho, foi utilizado o método de 

Regressão Multivariável. 

Com seu uso, foi possível identificar comportamentos e interrelações entre as contas 

estudadas (MAROSTICA, BORGERT, SOUZA e PETRI, 2016). Por ter como base de dados 

o histórico financeiro de uma única empresa, este artigo seguiu o procedimento de estudo de 

caso único, justamente por não envolver mais de uma organização em seus dados. Além 

disso, todas as informações financeiras foram retiradas de documentos já publicados 

(SOARES, LYRA, et al., 2011) e, até então, imutáveis, o que caracteriza a utilização de dados 

secundários. 

A metodologia, de forma mais suscinta e objetiva, contou com o uso do programa SPSS, para 

a realização dos estudos de regressão múltipla, tendo como variável dependente (y) o Lucro 

Líquido do Exercício, para então definir, com o auxílio deste método, que indicadores 

possuíam relevância. 

A metodologia, juntamente com o objetivo, colaborou para que a pesquisa respondesse ao 

problema “Quais indicadores são mais relevantes para a formação do Lucro Líquido da 

empresa Magazine Luiza entre os anos de 2010 e 2019, segundo o método estatístico de 

Regressão Múltipla?” 

Assim, este artigo está organizado em introdução, revisão bibliográfica, metodologia, análise 

dos resultados e considerações finais. 

2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 



  

 

 2.1. No Modelo Tradicional, para fins desta abordagem, foram utilizados alguns indicadores 

extraídos das demonstrações financeiras da empresa (MODRO, FAMÁ e PETROKAS, 2012). 

 Ainda que conhecido amplamente, tanto na academia, quanto no meio empresarial, o método 

ainda recebe críticas – ele abre precedentes para a subjetividade daqueles que o analisam, e 

ainda necessita da validade e credibilidade dos índices escolhidos para serem os padrões. 

Além disso, presume a liquidação da entidade já no curto prazo, e não é capaz de alinhar 

fatores como as atividades em progresso da empresa com a renovação das contas de resultado 

e patrimoniais. 

As críticas ao modelo giram em torno também de como seus resultados contribuem com uma 

análise estática da empresa. Porém, ainda que seja criticado, continua sendo um método muito 

útil se o analista responsável por sua análise a faça corretamente. 

Em geral, os indicadores utilizados são referentes a estrutura de capital, liquidez e 

rentabilidade, que englobam aspectos financeiros e econômicos da empresa (MODRO, 

FAMÁ e PETROKAS, 2012). 

Indicadores de estrutura de capital demonstram como a empresa compõe suas fontes de 

financiamento, ou seja, qual a proporção de capitais próprios e de terceiros a entidade tem 

para sustentar suas atividades e investimentos, evidenciando, assim, seus endividamentos e 

sua administração (MAROSTICA, BORGERT e PETRI, 2016). 

Os indicadores de liquidez demonstram se a empresa é capaz de saldar as suas obrigações em 

caso de encerramento das atividades, e os de rentabilidade, o quanto as atividades da empresa 

são capazes de retornar e render de fato. 

2.2. Modelo Fleuriet ou Modelo Dinâmico 

Este método de análise exige uma reorganização das contas patrimoniais da empresa, para que 

se adequem a sua forma de montagem, que visará, principalmente, elementos primordiais para 

o curto prazo. 

Todo bem ou direito que será realizado dentro de 1 (um) ano é classificado como ativo 

circulante. Por sua vez, as obrigações a serem cumpridas dentro deste mesmo prazo são 

consideradas como passivo circulante. 

As contas que não se encaixarem nestes aspectos, incluindo contas do patrimônio líquido, são 

excluídas, e classificadas como contas não circulantes, já que são realizáveis ou a longo prazo 

ou permanentes (MARQUES e BRAGA, 1995). 

Com essa forma de estudo, é possível avaliar a saúde financeira de uma organização de forma 

mais focada no curto prazo, com ênfase, por exemplo, na falta ou excesso de capital de giro, 

entre outros pontos (VERAS MACHADO, MACHADO e CALLADO, 2006). 

Esses dois grupos de contas considerados para a análise ainda possuem suas respectivas 

divisões. Todo ativo circulante com renovação proveniente das operações normais da 



  

 

empresa, ou seja, do seu trabalho no ramo, é colocado como Ativo Circulante Operacional 

(ACO). 

Sendo assim, o ativo que não tem essa origem, ou seja, vem de outras atividades da empresa 

sem relação direta com a modalidade em que atua, é chamado Financeiro ou Errático (ACF) 

(MARQUES e BRAGA, 1995). 

No passivo circulante, as contas que são oriundas das atividades normais da empresa, 

conforme sua modalidade – compra de matéria-prima, por exemplo – são tidas como Cíclicas 

(PCC). Por conseguinte, obrigações nascidas de outras fontes, como empréstimos ou até 

mesmo dividendos a pagar, são Onerosas (PCO) (MARQUES e BRAGA, 1995). 

Essa realocação das contas e suas respectivas divisões permitem o cálculo de 3 (três) 

indicadores – Necessidade de Capital de Giro (NCG), Saldo de Tesouraria (ST) e Capital 

Circulante Líquido (CCL) – que classificam a saúde financeira em seis estágios definidos – 

Excelente, Sólida, Insatisfatória, Péssima, Muito Ruim e Alto Risco – (MARQUES e 

BRAGA, 1995), a depender do nível de cada uma em relação com a outra. 

Esta forma de análise nasce a partir da evolução do ambiente econômico mundial, que 

presenciou cenários de fortalecimento do mercado competitivo com cada vez mais 

velocidade. Dessa forma, um método de análise como o tradicional, muito amplo e tido como 

“estático” já não supria as necessidades empresariais, que encarava uma realidade de preços 

de matérias-primas mudando constantemente e de forma sazonal, inflação, entre outros 

aspectos. 

Foi necessário ter foco em avaliações para o curto prazo (MARQUES e BRAGA, 1995) 

Entretanto, ainda que o mundo continue a encarar circunstâncias instáveis e turbulentas, o 

método dinâmico muitas vezes se vê como complementar ao método Tradicional 

(MARQUES e BRAGA, 1995). 

2.3. Regressão Múltipla 

O método de regressão visa analisar um conjunto de dados amostrais para se calcular a 

relação entre variáveis e como elas interagem entre si dentro daquela amostra específica 

estudada, demonstrando a força de uma sobre a outra. Com isso, é possível chegar a uma 

equação com capacidade preditiva, ou seja, que possa estimar o valor de uma variável com o 

valor de outra variável (SELL, 2005). 

Quando a regressão busca entender o comportamento matemático de uma variável sobre a 

outra – uma dependente e outra independente –, é chamada Regressão linear simples. Com 

isso, a equação busca fazer exatamente o que já foi citado – ou seja, como é a interação entre 

duas variáveis. 

Porém, existe a regressão linear múltipla. Esta envolve o estudo de comportamento de uma 

variável dependente em interação com duas ou mais variáveis independentes. Isso é feito 

como forma de melhorar a qualidade de previsão da equação de regressão, assim, sua 



  

 

finalidade é de explicar melhor o comportamento matemático das variáveis dependentes, por 

ser mais complexa do que o método simples de regressão (SELL, 2005). 

Por conta de sua complexidade, é comum o uso de programas de computador para seus 

cálculos, já que sua reprodução sem essas ferramentas seria muito demorada e onerosa. Com 

o uso de programas como Excel e SPSS, essa tarefa de calcular é transferida para um 

computador. 

Um estudo de análise de regressão múltipla envolve várias etapas de cálculos para se chegar 

em resultados satisfatórios, como, por exemplo, a etapa de correlação – esta mostra qual o 

grau de associação entre a variável dependente com a independente, para que a regressão 

possa mostrar qual é o efeito dessa força na variável dependente (SELL, 2005). Isso é 

calculado também entre as variáveis independentes uma com as outras, e quando uma variável 

mede aproximadamente o mesmo que outra, ocorre a multicolinearidade. 

Outra unidade a ser vista no estudo de regressão múltipla é o coeficiente de determinação 

múltipla, também chamada de R² ajustado. Para entender como essa unidade funciona, é 

preciso entender, primeiramente, o que significa somente o R² sem ajustes. Ele mostra o quão 

forte é a relação entre as variáveis, além de demonstrar qual percentual do modelo pode 

explicar a variação da variável dependente (MEDEIROS, CALDEIRA, et al., 2008). Assim 

sendo, ele exibe o quanto a equação se ajusta aos dados da amostra – ou seja, o quanto ela 

adere a esses dados, e o quanto a variação da variável dependente pode ser explicada pela 

variação das variáveis independentes. 

Quando a equação se ajusta perfeitamente, assim, conseguindo seu objetivo de previsão de 

forma plena, então esse coeficiente tem como resultado 1. Quando ocorre o oposto, ou seja, a 

equação não se ajeita de forma alguma aos dados estudados, então este valor de R² é zero. 

Sendo assim, os resultados de R² que mais se aproximam de 1 indicam uma equação está 

muito bem ajustada a sua proposta, resultados que são mais comuns de serem encontrados 

(SELL, 2005). Esse mesmo coeficiente quando descrito como “ajustado”, assim, R² ajustado, 

é o coeficiente múltiplo de determinação R², mas de forma a considerar a proporção da 

amostra e sua quantidade de variáveis (SELL, 2005). 

O erro-padrão da estimativa é calculado a partir da raiz quadrada da variância residual. Esta 

última é o cálculo do grau de dispersão entre os valores encontrados e os estimados de Y 

(variável dependente) (SELL, 2005). 

Em geral, é um modo de estudo estatístico que se guia por duas hipóteses: a nula (H0), em 

que nenhuma variável independente tem influência na variável dependente estudada, e a 

alternativa (H1), quando, com certeza, uma das variáveis dependentes afeta, com determinado 

fator de significância, a variável dependente. Com isso, surge a Estatística F, ou Significância, 

com finalidade de verificar o efeito simultâneo das variáveis independentes sobre a 

dependente, confirmando uma das hipóteses. Este nível de significância é igual a 0,05. Com 

isso, se a Estatística F for igual ou maior que este valor, então a regressão não é significativa. 

Do contrário, indica significância nos resultados da regressão, em que a há impacto 

significativo das variáveis X sobre a Y. 



  

 

Com esses conceitos em mente, é dada a equação de regressão linear por Y = a+b*x, em que 

“Y” é a variável dependente, “a” é a interseção, “b” o coeficiente angular e “x”, a variável 

dependente. 

3 – METODOLOGIA 

A execução desta pesquisa necessitou de uma sólida base de dados para prover solidez em 

seus resultados. Com a organização de todos os dados, ou seja, das contas por trimestre, 

foram escolhidos e realizados os cálculos dos indicadores, seguindo o modelo Tradicional e 

também o Dinâmico. 

Assim, o método Tradicional contou com sete (7) indicadores calculados – são estes: 

Participação de Capitais de Terceiros, Imobilização de Patrimônio Líquido e Imobilização de 

Recursos Não Correntes, todos a respeito da estrutura de capital da empresa; Liquidez Geral, 

Liquidez Corrente e Liquidez Seca, referentes ao estado de liquidez da organização, e; Giro 

do Ativo, um indicador referente ao retorno financeiro que a empresa oferece.  

Quadro 1. Indicadores usados no estudo e suas equações e siglas

 

Fonte: (MARQUES e BRAGA, 1995), (MATARAZZO, 2010). 

Em seguida, foram calculados os indicadores para a análise seguindo o método Dinâmico. 

Foram calculados os 3 (três) considerados na classificação de Marques e Braga (1995) para a 

saúde financeira da empresa. São estes: Necessidade de Capital de Giro, Saldo de Tesouraria 

e Capital Circulante Líquido. Dessa forma, são 10 (dez) indicadores foram analisados como 

variáveis independentes, ou seja, que não são afetadas por demais resultados, mas sim, que 

afetam outros componentes. Aqui neste trabalho, foram abordados como variáveis X. Cada 



  

 

índice calculado possui 34 (trinta e quatro) resultados, referentes aos trimestres abordados, 

desde 2010 (com o quarto trimestre) até 2019 (com o primeiro trimestre). Os demais anos 

possuem 4 (quatro) trimestres cada. 

As variáveis independentes foram usadas para a análise de 1 (uma) variável dependente, que 

foi o Lucro Líquido. Assim, foi estudado quais os principais indicadores são os mais 

relevantes e com maior influência no Lucro Líquido da empresa dentro desse período 

estudado. 

Depois da organização de dados e cálculo de indicadores, todos feitos no programa Excel 

2016, a base de dados foi usada no programa SPSS, para as aplicações estatísticas devidas. 

O modelo foi testado até ser significativamente confiável, ou seja, até todas as variáveis 

independentes presentes possuírem condições para estarem no modelo. Assim, as rodadas de 

análise executadas no programa puderam, inclusive, excluir algumas variáveis consideradas 

irrelevantes para a avaliação do Lucro Líquido. 

Figura 1: modelo conceitual de pesquisa.

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

4 – RESULTADOS 

Este trabalho contou com uma base de dados organizada pelos autores, obtida por publicações 

da empresa estudada. As contas, alocadas de forma trimestral, foram utilizadas para os 

cálculos necessários para o estudo dos indicadores escolhidos, seguindo os modelos 

escolhidos – Tradicional e Dinâmico, sendo estes: Participação de Capitais de Terceiros, 

Imobilização de Patrimônio Líquido e Imobilização de Recursos Não Correntes, Liquidez 

Geral, Liquidez Corrente e Liquidez Seca, Giro do Ativo, Necessidade de Capital de Giro, 

Capital Circulante Líquido e Saldo de Tesouraria. 

A primeira rodada de análise dos dados no SPSS excluiu a variável independente NCG do 

modelo, já que não possui nenhum critério para justificar sua permanência, nem mesmo valor 



  

 

de Sig. (significância). Sendo assim, já é possível dizer que a Necessidade de Capital de Giro 

não tem relevância para a formação do Lucro Líquido da empresa dentro do período estudado. 

Dessa forma, também, todos os resultados seguintes já não contaram com esta variável, para 

que possam ser consideradas somente as variáveis independentes relevantes, que 

influenciassem a variável dependente. 

Tabela 1: Variáveis excluídas

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

O resumo do modelo presente na Tabela 2 apresenta outros resultados sobre o cálculo das 

variáveis, como R, R², R² ajustado e Erro Padrão da Estimativa., já com a exclusão da NCG, 

apresenta R²=0,860 e R² ajustado =0,807. Com esse primeiro resultado, o valor de R² indica 

que pelo menos 86% da variação da variável dependente ocorre por conta das variáveis 

independentes. É possível dizer, observando o resultado de R² ajustado, que existe uma 

significativa relação linear entre as variáveis independentes com a variável dependente até 

então, já que seu resultado é bastante próximo de 1. 

Tabela 2: modelo para CCL, PCT, SDT, LIC, GDA,LIG, LIS, IRNC e IPL.

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Com a Tabela 3 foi possível visualizar mais resultados entre as variáveis, bem como seus 

níveis de Significância – usado para testar as hipóteses (nula e alternativa) – na coluna Sig. 

Com estes valores, que devem ser sempre os menores possíveis para garantir um melhor 

modelo, definiu-se que as variáveis independentes a serem mantidas no próximo cálculo do 

modelo seriam LIG, com 0,007 e SDT, com 0,034. 



  

 

As variáveis PCT, IPL, IRNC, LIS, GDA e CCL tiveram resultados muito altos, sendo 0,588, 

0,207, 0,541, 0,728, 0,666 e 0,255 respectivamente, que inviabilizam a permanência na 

formação do modelo preditivo, pois superam muito o valor de 0,05 definido como critério. 

A variável LIC, dentre as excluídas, foi a que mais se aproximou no valor de critério, com 

0,062. Assim, essas duas variáveis foram testadas novamente com a variável dependente na 

próxima etapa de cálculos, para a definição do modelo preditivo definitivo. 

Tabela 3: Coeficientes

 

Fonte: elaborado pelos autores 

No quadro 4, foi possível visualizar os resultados frutos da segunda rodada da Regressão 

Múltipla no SPSS, com as variáveis independentes sendo aprovadas para permanecerem no 

modelo, considerando que possuíam resultados de Sig. que seguiam o critério de não 

ultrapassarem 0,05, sendo LIG= ,001 e SDT= ,005. 

Com isso, foi possível dizer que foi aceita a hipótese alternativa, de que a variável dependente 

era influenciada e que poderia ser explicada por pelo menos uma das variáveis. 

Tabela 4: Coeficientes de LIG e SDT.

 

Fonte: elaborado pelos autores. 



  

 

Os indicadores foram novamente analisados no programa, porém, somente aqueles que 

cumpriram com os critérios anteriores, ou seja, Saldo de Tesouraria (SDT) e Liquidez Geral 

(LIG). 

Quando calculados juntos para a montagem do modelo, mostram R² ajustado de 0,603, o que 

demonstra uma relação mediana entre essas variáveis independentes com a variável 

dependente Lucro Líquido. 

Tabela 5: modelo para SDT e LIG. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

5 – ANÁLISE DE RESULTADOS 

O trabalho em questão buscou responder o problema de pesquisa sugerido, “Quais 

indicadores são mais significantes na sua influência no Lucro Líquido da empresa Magazine 

Luiza S.A.?”, sendo sua produção justificada pela importância da empresa estudada no ramo 

varejista do Brasil, além de complementar pesquisas sobre o tema na academia, com 

abordagem estatística. Para isso, foram utilizados programas com Excel para organização dos 

dados, e SPSS para análise destes. 

A pesquisa envolveu a análise de indicadores, com a meta de entender quais deles eram os 

maiores influenciadores e responsáveis pelas variações no Lucro Líquido da empresa. Para 

isso, foram calculados os seguintes indicadores: Participação de Capitais de Terceiros, 

Imobilização de Patrimônio Líquido, Imobilização de Recursos Não Correntes, Liquidez 

Geral, Corrente e Seca, Giro do Ativo, Margem Líquida, Rentabilidade do Ativo, 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Necessidade de Capital de Giro, Saldo de Tesouraria e 

Capital Circulante Líquido. Os três últimos indicadores descritos fazem parte dos estudos de 

Marques e Braga (1995), e foram utilizados para análise de saúde financeira de empresas, a 

partir dos estudos de Fleuriet; os demais indicadores estão presentes na literatura de análise 

tradicional. Para esta pesquisa, todos os indicadores foram tomados como Variáveis 

Independentes, para que fosse realizado o estudo da Variável Dependente Lucro Líquido, ou 

seja, para verificar a influência de todos esses fatores nos resultados de Lucro Líquido da 

empresa Magazine Luiza S.A. 

Após a organização dos indicadores de todos os 34 (trinta e quatro) trimestres no Excel, os 

dados foram transferidos para o SPSS, com o fim de realizar os cálculos estatísticos 

necessários para o método escolhido, o de Regressão Múltipla. 



  

 

A primeira rodada de testes já excluiu uma das variáveis, a NCG – Necessidade de Capital de 

Giro. Segundo a Tabela 1, foi constatado que esta variável não compreendia todos os 

requisitos necessários para fazer parte do modelo matemático de regressão. Com isso, o 

programa já o retirou das análises. 

Em seguida, foi preciso definir quais outras variáveis seriam retiradas, para melhorar o 

modelo. O critério usado foi o de significância, considerando um limite de 0,05 – assim, todas 

as variáveis que apresentassem resultados iguais e/ou inferiores a este seriam consideradas 

aptas para a formação do modelo. No último teste, apenas dois indicadores puderam ser 

escolhidos: SDT e LIG. Todos os outros tiveram resultados superiores ao estabelecido, e 

foram removidos da análise. 

Com isso, foi feita uma nova rodada de teste, envolvendo apenas os dois indicadores 

validados. Ambos continuaram obedecendo ao limite de 0,05 de “Sig”, ou seja, válidos para a 

montagem do modelo matemático final, sendo SDT= ,005 e LIG= ,001. Assim, eles são 

considerados os mais relevantes para a formação do Lucro Líquido da empresa abordada 

dentro do período de 34 (trinta e quatro) trimestres estudados, entre o quarto trimestre de 2010 

e o primeiro trimestre de 2019. 

Considerando os resultados das análises, é possível definir o modelo matemático como: 

Y^ = -260,567 + 236,103x1 + 0,080x2, em que 

Y^ = Lucro Líquido 

X1 = Liquidez Geral 

X2 = Saldo de Tesouraria 

Dessa forma, concluiu-se o modelo matemático de Regressão Múltipla da presente pesquisa. 

Os indicadores mais relevantes para a formação do Lucro Líquido foram a Liquidez Geral, 

que faz parte do subgrupo de indicadores referentes a liquidez dentro dos indicadores do 

método Tradicional, e o Saldo de Tesouraria, que por sua vez, fazia parte do método 

Dinâmico, e que poderia ser utilizado para avaliar a saúde financeira da empresa. 

Foi possível declarar que o lucro líquido da empresa era bastante influenciado por indicadores 

de curto prazo, já que a liquidez se referia à capacidade de pagamento das obrigações da 

empresa, e o Saldo de Tesouraria fazia parte dos estudos de capital de giro também para o 

curto prazo. 

Com isso, foi visível que a administração de capital de curto prazo foi de grande importância 

para a empresa, e que deve receber atenção especial de seus gestores, ainda que seu modelo 

possuía uma aderência considerada mediana, já que a segunda rodada de testes demonstrou R² 

ajustado = 0,603, um valor que não é considerado muito alto para os parâmetros de Regressão 

Múltipla. 

 



  

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente liderada por Luiza Trajano, a loja varejista Magazine Luiza S.A é altamente 

presente e relevante para o setor dentro do Brasil, por conta, principalmente, de sua estratégia 

de crescimento com foco em se estabelecer em cidades menores, antes de se direcionar para a 

capital e, além disso, por conta de seus grandes investimentos na área tecnológica e 

financeira. Apesar de ter seu capital aberto apenas em 2011, já contava com seus resultados 

publicados desde 2010. 

Este trabalho buscou, assim, realizar um estudo de caso sobre a empresa, justificando-se sua 

produção justamente por conta da importância desta organização dentro da economia do país, 

além, é claro, buscando complementar os estudos sobre o tema. Com o objetivo de identificar 

indicadores relevantes na determinação do lucro líquido, o trabalho se orientou com o 

seguinte problema de pesquisa: “Quais indicadores são mais significantes na sua influência no 

Lucro Líquido da empresa Magazine Luiza S.A.?”. Para que essa problemática fosse 

respondida, a pesquisa se utilizou de ferramentas como Excel – para organização dos dados – 

e SPSS – para tratamento estatístico – com a finalidade de tratar os dados coletados (34 

trimestres, entre os anos de 2010 e 2019) e realizar os cálculos dos indicadores selecionados, 

pertencentes aos métodos Tradicional e Dinâmico, seguindo o método de Regressão Múltipla. 

Ao fim das análises de resultados, o modelo matemático alcançado foi de: Y^ = -260,567 + 

236,103x1 + 0,080x2, em que Y^ = Lucro Líquido X1 = Liquidez Geral X2 = Saldo de 

Tesouraria. 

Dessa forma, o modelo matemático explicou que o Lucro Líquido – variável estudada como 

Dependente – é influenciado, principalmente, pelos resultados de Liquidez Geral e Saldo de 

Tesouraria, sendo esta a resposta para o problema de pesquisa seguido por este trabalho. 

O indicador de Liquidez Geral pertence à família de indicadores do método Tradicional, e 

mostra o quanto a empresa tem em seu Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada 

R$1,00 de dívida total. Quando avaliado de forma isolada, exibe a capacidade da empresa 

para pagamento de suas dívidas, e se ela dependerá ou não da produção de recursos futuros 

para isso. 

Já o Saldo de Tesouraria é integrante do grupo de indicadores do método Dinâmico. Ele é 

fruto da diferença entre a totalidade das contas ativas e passivas financeiras e, a depender de 

seu resultado como indicador, demonstra se a empresa possui capital de giro o bastante para 

financiamento completo da Necessidade de Capital de Giro, indicando até mesmo um 

possível risco de insolvência. 

Com esse resultado, foi possível confirmar ainda mais a importância dos dois métodos de 

análise de balanço, considerando que ambos possuíram um indicador presente no modelo 

matemático que buscou compreender qual indicador influenciava mais um resultado tão 

importante como o Lucro Líquido de uma empresa. 

Como sugestão para pesquisas futuras sobre o tema, propõe-se a aplicação do método de 

Regressão Múltipla em outras empresas do setor e comparação entre elas, para que se tenha 



  

 

ideia de como se comportam as demais companhias brasileiras, suas similaridades e 

diferenças quanto a administração financeira. 
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