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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a gestão financeira do setor econômico de 

Materiais Básicos de empresas de capital aberto listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Nas 

análises foram utilizados os dados dos balanços patrimoniais das empresas e o estudo focou nas 

métricas de capital de giro, ciclo financeiro e ciclo operacional durante o período de 2016 a 

2020. Com as análises de resultados foi possível perceber que há especificidades entre os 

subsetores em relação aos três principais indicadores estudados. Mesmo com alongamento do 

ciclo financeiro foi possível gerar um lucro líquido positivo para as empresas. Ademais as 

empresas que possuíram descompasso de pagamento tiveram índices crescentes de capital de 

giro, e, ainda com o aumento no prazo de recebimento e estoque, foi possível manter a mesma 

liquidez corrente.  

 

Palavras-chave: capital de giro; ciclo financeiro; ciclo operacional; gestão de capital. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to study the financial management of the Basic Materials economic sector of 

publicly traded companies listed on Brasil, Bolsa, Balcão (B3). In the analysis, data from the 

balance sheets of the companies were used and the study focused on the metrics of working 

capital, financial cycle and operating cycle during the period from 2016 to 2020. With the 

analysis of results, it was possible to perceive that there are specificities between the subsectors 

in relation to the three main indicators studied. Even with the lengthening of the financial cycle, 

it was possible to generate a positive net profit for the companies. In addition, companies that 

had payment mismatches had increasing working capital rates, and, even with the increase in 

receipt and inventory terms, it was possible to maintain the same current liquidity.  

Keywords: Working capital; financial cycle; operating cycle; capital management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização  

 

Na escola de alocação de investimentos, percebe-se que se têm diversos modos de 

executar a mesma tarefa, e por isso deve-se buscar a alternativa mais efetiva – sendo ela a 

aplicação de recursos e as alternativas de investimentos mais lucrativas (Mayer, 1972). 

Pensando nisso, a empresa deve considerar dois tipos de custos, sendo eles: custos de 

capital e custos de operação. Segundo Mayer (1972), estes são definidos por:  

- Custo de capital: gastos que quando são realizados provêm a empresa de um serviço para um 

período maior de um ano. 

- Custo de operação: gastos que provêm a empresa de um serviço por um período de tempo 

igual ou menor de um ano.  

Portanto, os gestores das empresas precisam encontrar medidas que maximizem os seus 

lucros de forma consistente no desempenho e controle, e atender também as expectativas do 

mercado. Isso faz com que os gestores precisem avaliar os seus custos e dizer onde apostarão 

seus recursos.  

Segundo Solomon (1977), o objetivo das empresas é a maximização dos lucros. Já 

Porterfield (1976) tem o viés de considerar como objetivo principal maximizar o bem-estar 

econômico de seus proprietários. A alocação de recursos é prioridade da moderna gestão dos 

negócios. Num mercado extremamente competitivo, as organizações buscam aceleradamente 

medidas flexíveis com relação ao melhor gerenciamento dos recursos disponíveis, tendo isso 

em vista, este estudo busca verificar similaridades e diferenças entre empresas de 

diferentes tamanho, nos quesitos capital de giro e liquidez corrente e como isso interfere 

no ciclo financeiro e operacional de empresas do setor de Materiais Básicos da B3. 

O presente estudo selecionou a amostra em questão com o intuito de estudar um dos 

setores que possui uma das maiores empresas do Brasil, como a Gerdau e a Vale, além de 

abranger empresas transacionadas e possuir grande importância no mercado.  

 

1.2 Problema de Pesquisa  
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Diante do exposto, existe a necessidade de estudar a performance das empresas e dos 

setores econômicos, sendo um meio para isso a análise conjunta de indicadores financeiros. 

Isso por quê a interpretação estabelecida de dois ou mais indicadores proporciona novos 

pressupostos que muitas vezes não eram claras ao analisar um indicador separadamente 

(Wernke; Bornia, 2001). 

Portanto, além da análise dos índices econômicos, é de extrema importância fazer o 

comparativo dos resultados entre empresas ou setores econômicos, a fim de imprimir maior 

grau de relevância na análise. Diante disso, este estudo propõe a seguinte questão: quais as 

similaridades e diferenças entre empresas de diferentes tamanhos do setor de Materiais 

Básicos da B3 em relação ao seu capital de giro e liquidez corrente e como isso interfere 

no seu ciclo financeiro e operacional?  

Inicialmente, o trabalho procura debater os conceitos e a importância de três principais 

indicadores contábeis: ciclo operacional, ciclo financeiro e capital de giro (e seus componentes). 

Em seguida, serão demonstradas todas as relações entre os conceitos no universo da amostra 

em questão. As próximas seções são destinadas ao referencial teórico, em que serão exibidos e 

comentados os principais conceitos sobre o tema e o que ele engloba; metodologia, no qual está 

definido o modelo de pesquisa e como o estudo foi estruturado; os resultados, que mostram o 

relacionamento dos estudos empíricos com a presente pesquisa e obtém as respostas ao 

problema de pesquisa; e por fim, as considerações finais, onde serão expostas brevemente as 

contribuições da pesquisa. 

 

2.  REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Capital de Giro 

 

O capital de giro pode ser uma vantagem competitiva para as empresas e consiste no 

valor dos recursos envolvidos na movimentação do dia a dia da empresa (Souza, 2007). O 

capital de giro pode ser identificado como os recursos que giram várias vezes em um 

determinado período, (Assaf Neto, 2009), valor total dos recursos demandados pela empresa 

para financiar seu ciclo operacional, que engloba as necessidades circulantes identificadas 

desde a aquisição de matéria prima até a venda e os seus recebimentos.  

Decidir a forma e o valor a ser investido em capital de giro é importante porque o 

excesso de investimento pode aumentar o investimento ocioso e reduzir o valor da empresa, 
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conforme resultados de pesquisas anteriores que mostram que investimentos incrementais em 

capital de giro podem ser redutores de valor (Kieschnick, 2013; e Almeida e Eid Jr, 2014).  

 

2.1.1 Fluxo de Caixa 

Podemos definir fluxo de caixa como uma sucessão de pagamentos e/ou recebimentos que 

estão previstos para certo período de tempo (Vieira Sobrinho, 2000).  

Gitman e Zutter (2012) apontam que um dos deveres que mais tomam tempo dos 

administradores de empresa é a gestão do capital circulante de uma companhia. Gerir o capital 

de giro da empresa é fundamental visto que tem relação direta com a lucratividade e risco da 

empresa (Smith, 1980) e, portanto, pode afetar seu valor. Fazer uma boa gestão também implica 

em manter a liquidez para a empresa possuir recursos para honrar com seus deveres/encargos 

do dia a dia. 

 

2.1.2 Contas a Pagar 

 

A forma mais ampla de medir o índice de contas a pagar é o tempo entre a entrega dos 

bens/serviços e o pagamento efetivo aos fornecedores.  

Segundo as pesquisas abaixo, possuir contas a pagar longo ajuda a melhorar a 

lucratividade, visto que alongar o prazo de pagamento aos fornecedores podem gerar as 

seguintes consequências:   

ESTUDO RACIONAL 

Mathuva, 2010;  

Bhattacharya, 2008;  

Banerjee et al., 2007 

Redução dos custos de transação e custos de troca;  

Mathuva, 2010 
Liberação do dinheiro para investimento em contas a receber e 

estoques; 

Boissay e Gropp, 2007;  

Wilner, 2000 

Pode suprir dificuldades financeiras ao passar escassez de 

liquidez ou choques para fornecedores;  

Petersen e Rajan, 1997 
Pode servir como um financiamento de último recurso para 

restrições firma; 

Nilsen, 2002 
Pode servir como substituto para empréstimos intuitivos sob 

desacelerações.  

 

 

2.1.3 Contas a Receber 
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O período de tempo entre a venda de um produto e a realização efetiva do dinheiro é 

denominado contas a receber (Fabozzi e Peterson, 2003). No entanto, a natureza da relação 

entre a quantia a receber e a lucratividade da empresa depende do tipo de estratégia adotada por 

cada empresa.  

 Um estudo feito Fabozzi e Peterson (2003) mostrou uma relação negativa entre manter 

um valor alto de contas a receber e como isso afeta a rentabilidade da empresa. Segundo as 

análises feitas, aumentar as contas a receber tem um custo de oportunidade e inadimplência, ao 

mesmo passo que aumenta as vendas de uma empresa. Portanto, sempre que os prazos de 

cobrança aumentam, a inadimplência aumenta e, portanto, a lucratividade cai e vice-versa.  

 Ademais, Ferris (1981) com a teoria do custo de transação sustenta que quanto mais 

saudável e frequente a relação comercial entre compradores e vendedores traz um aumento na 

lucratividade, fazendo com que uma redução no custo de operação melhore a eficiência 

operacional, reduzindo suas contas a receber.   

 Em contrapartida, caso a empresa trace a estratégia conservadora em adotar um aumento 

de prazo nas suas contas a receber, fará com que a mesma opte em investir em capital de giro.  

 Dito isso, uma explicação para aumentar o período de recebíveis é estimular as empresas 

a atingirem maior lucratividade por meio de maior flexibilidade operacional, o que vai de 

encontro com a teoria de diferenciação de produto. De acordo com esta teoria, as empresas 

utilizam das contas a receber como qualquer outro modo de promoção de vendas para aumentar 

as vendas e a lucratividade (Altaf e Shah, 2016; Blazenko e Vandezande, 2003) 

 

2.1.4 Fornecedores 

 

A qualidade de um produto ou serviço é fortemente impactada por diferentes fatores, 

um dos principais deles é a escolha de seus fornecedores. É importante a parceria na relação 

comercial no momento da contratação de um fornecedor e o que as companhias buscam é criar 

uma relação de confiança mútua, podendo melhorar seus negócios. Nos últimos 2 anos isso foi 

mais evidente devido a Pandemia do Covid-19, onde Cliente e Fornecedor tiveram que se ajudar 

para conseguir suportar a grande crise na cadeia de suprimentos gerada pelo Corona Vírus.  

  A relação do cliente com o seu fornecedor é iniciada a partir da negociação do 

comprador com seus fornecedores, buscando alcançar o melhor relacionamento e confiança, 

a fim de evitar perdas financeiras, encerramento ou corte de fornecimento, baixa performance 
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nas entregas, entre outros. Desta forma, o cliente passa a procurar prós e contras na escolha de 

seus fornecedores, para assim chegar à negociar de fato uma parceria. Essa parceria é o que faz 

com que as companhias alavanquem a proporção de compras e vendas com um fornecedor 

(Martins e Laugeni, 2005). 

O que se pode concluir é que negociações com fornecedores sobre alongamento de 

prazo devem ser discutidas e avaliadas de forma ampla, levando em conta as diversas 

estratégias financeiras da empresa de alocação de recurso.  

2.1.5 Estoques 

 

Cada ramo da indústria prevê uma quantidade de estoque que deve ser mantida para 

atender suas demandas. O controle de estoque existe exatamente para controlar os produtos, ou 

seja, as empresas se deparam com a definição do nível de estoque que economicamente deve 

ser mantido (Mayer, 1972). 

 Em linhas gerais o controle serve para equalizar os erros cometidos nas projeções que 

demandam cada produto e permite economizar na utilização dos equipamentos. Tendo isso em 

mente, ter um estoque relativamente saudável traz custos reduzidos à empresa, caso o estoque 

seja mantido. 

 A manutenção do estoque faz com que as empresas tenham outros custos, que devem 

ser equacionados, como: desconto em quantidade, custo de preparação, custo de mão de obra 

direta, relativos à hora extra, dentre outros. Investir em um estoque abundante faz com que parte 

dos recursos tenham sido atrelados, mas que poderiam ter sido usados em outro escopo(Nazir 

e Afza, 2009; Juan García-Teruel e Martinez-Solano, 2007). 

2.2 Ciclo Operacional  

 

Segundo Gitman (2003), o ciclo operacional demonstra o fluxo de recursos por meio 

destas contas como parte das operações do dia a dia. Já Machado (2004) entende que é o período 

de tempo necessário entre a aquisição de matéria prima e o recebimento pela venda do 

serviço/produto finalizado.  

Este índice é medido por unidade de tempo, e quanto maior o seu valor, mais tempo a 

empresa precisa para completar a renovação de seus estoques e para receber suas vendas. Ou 

seja, na realidade este indicador mede a eficiência da gestão de estoque, reforçando com sua 

classificação de indicador de atividade ou de eficiência (Assaf Neto, 2012). Quanto menor for 

este indicador, melhor para a empresa.  
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Empresas eficientes não destinam mais capital/recursos do que o necessário em estoque 

de matéria prima. Elas dispõem apenas de um baixo nível de estoque desses materiais e os 

movimentam rapidamente (Brealey, 2013).  

Quanto menor for este índice, menor é o tempo que a empresa precisa para receber os 

valores do que foi vendido. Por isso é essencial que empresas devem buscas a diminuição do 

prazo de recebimento e também a diminuição do prazo de suas vendas, fazendo com que isso 

mantenha os recursos disponíveis para outras aplicações mais rentáveis por prazos maiores 

(Assaf Neto, 2012). 

 

2.3 Ciclo Financeiro 

 

Assaf Neto (2009) identifica as necessidades de recursos da empresa que ocorrem desde 

o momento do pagamento aos fornecedores até o efetivo recebimento de suas vendas. Para o 

autor, o ciclo financeiro é soma dos prazos de cada etapa, iniciando na compra de matéria-

prima, passando pela armazenagem, produção, venda e por fim o recebimento das vendas 

realizadas. Assim, o ciclo financeiro é encontrado quando se calcula à diferença entre o ciclo 

operacional e o prazo médio de pagamento aos fornecedores.  

No caso de uma empresa possuir o ciclo financeiro superior à 0 dias, isso indica que o 

ciclo operacional é maior que o Prazo Médio de Pagamento aos Fornecedores, o que significa 

que o prazo médio para pagamento de contas é menor que o período de tempo necessário para 

renovar os estoques e receber suas vendas. Dito isso, quanto menor for o seu ciclo financeiro, 

melhor para a saúde da empresa, evitando o uso de recursos externos (Baldissera, 2015) 

 

2.4 Estudos empíricos  

 

Em uma análise feita por Smith (2002), foram estudadas empresas de incubadoras de 

todo o Brasil, e o que se pôde observar é que a minoria delas possuía conhecimento suficiente 

sobre as fontes de captação de recursos para financiamento de suas operações. 

Trindade (2010) desenvolveu um estudo com o propósito de observar como a gestão de 

capital de giro colabora para a manutenção das micro e pequenas empresas, buscou entender o 

que influencia no sucesso ou fracasso das empresas e como isso interfere na necessidade de 

capital de giro. A amostra estudada contou com duas empresas, uma de pequeno porte da 

indústria têxtil e a segunda uma microempresa de autopeças. Foi possível identificar que os 
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principais fatores que dificultam o processo de gestão de capital de giro são inadimplência e 

descompasso entre os pagamentos e recebimentos operacionais. 

Zeidan e Shapir (2017) estudaram o caso de uma empresa imobiliária do Brasil, 

juntamente com seus concorrentes diretos e distantes e mostraram que um ciclo financeiro mais 

curto aumenta o valor para o acionista, ou seja, no estudo deles a gestão eficiente do capital de 

giro pode afetar o valor do acionista. 

O estudo de Teruel e Solano (2007) foi feito com empresas da Espanha durante o 

período de 1996-2002 e concluiram que através do gerenciamento de capital de giro é possível 

reduzir o número de dias de recebíveis e o prazo médio de renovação de estoque, que por 

consequência reduz a necessidade de capital de giro. 

Segundo a pesquisa feita pela PriceWaterhouseCoopers (2019), mostrou que mais de 

200 empresas na Austrália e na Nova Zelândia viram deteriorações em seu desempenho de 

capital de giro em mais de cinco por cento em 2017. Ainda foi constatado que empresas 

australianas e neozelandesas poderiam desbloquear mais de US $ 90 bilhões melhorando a 

gestão de capital de giro. 

Uma análise feita com empresas listadas na Bolsa de Valores da Austrália durante o 

período de 2000-2016 mostra que uma gestão mais eficiente do capital de giro permite às 

empresas absorver os choques de liquidez criados por restrições financeiras (Sandip Dhole, 

Sagarika Mishra, Ananda Mohan Pal, 2019). Quando há recurso em caixa, a gestão de capital 

de giro permite que empresas com restrições financeiras façam investimentos (Denis e Sibilkov, 

2009). 

Ter um orçamento de caixa fidedigno à sua empresa é de extrema relevância para a boa 

gestão das finanças corporativas. Segundo Mayo (2008), quanto maior o ciclo operacional, 

maior deve ser o investimento da companhia em ativos. Isso significa que a companhia será 

responsável por pagar suas operações, tendo que dispor de recursos próprios para arcar com 

suas obrigações com fornecedores, antes de receber de seus clientes. 

Determinadas companhias quando precisam de capital de giro recorrem a 

financiamentos de curto prazo para custear seus compromissos. Esse planejamento pode não 

ser uma saída vantajosa, uma vez que as empresas terão pouca folga para arcar com suas 

obrigações de curto prazo, tendo que recorrer a sucessivos financiamentos para manter o seu 

ciclo operacional. Ainda segundo Monteiro (2003), possuir uma necessidade de capital de giro 
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faz com que haja uma relação positiva e diretamente crescente em relação à evolução das 

vendas: se cresce o volume de negócios, consequentemente a demanda de investimento em giro 

aumenta. 

Um estudo analisou durante 27 anos as práticas agressivas de capital de giro sobre contas 

a receber, estoque, contas a pagar e o ciclo de conversão de caixa. O estudo mostrou afetar 

positivamente os valores de mercado das empresas tanto em valor de mercado quanto em Q de 

Tobin. Há uma variação  dos valores de mercado em todos os setores, sugerindo que a gestão 

do capital de giro varia muito entre as indústrias: os resultados são mais fortes na indústria de 

transporte e comunicações e mais fracos em serviços financeiros. Essas métricas são associadas 

aos impactos da avaliação do patrimônio líquido e à lucratividade, conforme pode-se observar 

sobre o investimento. Inicialmente as empresas se beneficiam de práticas de gestão de capital 

de giro não apenas com base em seus KPIs, mas também com base na avaliação externa da 

empresa por terceiros (Boisjolya,  Conine, e MCdonald, 2020)  

 

3. METODOLOGIA 

 

No presente estudo foi desenvolvida uma pesquisa para verificar as diferenças e 

similaridades entre capital de giro, ciclo financeiro e ciclo operacional de empresas de capital 

aberto de empresas listadas no Brasil, Bolsa, Balcão (B3). A pesquisa realizada foi com base 

em livros e artigos publicados sobre estudos realizados que abordam os assuntos de mercado 

financeiro, finanças, relações comerciais e demonstrativos financeiros. 

A B3 define a classificação setorial das empresas listadas considerando os tipos e os 

usos dos produtos ou serviços desenvolvidos pelas empresas. Neste trabalho a amostra 

escolhida foi do Setor Econômico de Materiais Básicos, o que inclui os subsetores Embalagens, 

Madeira e Papel, Materiais Diversos, Mineração, Químicos e Siderurgia e Metalurgia. A 

amostra foi escolhida com o propósito de buscar entender a simetria entre empresas de um 

mesmo setor. As empresas escolhidas estão detalhadas na Tabela A-1 (Tabela de setores da 

amostra). 

Os dados coletados foram referentes aos anos de 2016 à 2020, por meio do banco de 

dados Economática, sendo as variáveis: ativo circulante, passivo circulante, custo de 

mercadoria vendida, contas a receber, prazo médio de pagamento à fornecedores, prazo médio 

de recebimento receita líquida, patrimônio líquido e lucro líquido.  
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O Ciclo Operacional foi calculado por meio de: 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑀𝐸 + 𝑃𝑀𝐶𝑅, 

em que PME consiste no Prazo Médio de Estoque e PMCR no Prazo médio do Contas a 

Receber. 

Posteriormente o ciclo financeiro foi calculado por meio de: 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 = 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑀𝑃𝐹, 

em que PMPF consiste no Prazo Médio de Pagamento aos Fornecedores; 

Para o cálculo do capital de giro utilizou-se a seguinte fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑟𝑜 = 𝐴𝐶 − 𝑃𝐶, 

em que PC consiste no Passivo Circulante e AC no Ativo Circulante. 

 Por fim, para o cálculo da liquidez corrente, foi utilizada a seguinte fórmula: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝐶

𝑃𝐶
, 

em que PC consiste no Passivo Circulante e AC no Ativo Circulante. 

Para análise foram calculadas as estatísticas descritivas dos dados, consistindo na média, 

desvio padrão, máximo, mínimo e amplitude dos resultados de cada período e de cada empresa 

da amostra. Adicionalmente, foram incluídos gráficos que mostram o relacionamento entre as 

variáveis do estudo. 

 

4. RESULTADOS 

 

Este estudo buscou entender as similaridades e diferenças entre as empresas do setor de 

Materiais Básicos da B3 em relação ao seu capital de giro, ciclo financeiro e operacional. Na 

tabela 1 a seguir constam as estatísticas descritivas da amostra como um todo: 
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Tabela 1 - Estatísticas descritivas da amostra total.   

  
Ciclo Operacional 

(em dias) 

Ciclo Financeiro  

(em dias) 

Capital de Giro 

 (em reais) 

Média 131,76 78,34 R$ 3.163.884,57 

Mediana 137,94 68,08 R$ 447.965,80 

Desvio padrão 48,75 57,29 R$ 6.339.536,55 

Máximo  248,33 230,59 R$ 28.775.982,00 

Mínimo 33,41 -32,77 - R$ 544.883,00 

Amplitude 214,92 263,36 R$ 29.320.865,00  

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

    
 Na Tabela 1 foi possível observar que a média em dias do ciclo operacional da amostra 

foi de 131,76, enquanto o financeiro foi de 78,34 dias, e uma média de capital de giro de 

3.163.884,57 reais.  

O desvio padrão do ciclo operacional foi de 48,75 enquanto no do ciclo financeiro foi 

maior, de 57,29 dias. O desvio padrão do capital de giro da amostra total foi de 6.339.536,55 

reais, valor duas vezes maior e consideravelmente alto comparado à média de capital de giro da 

amostra, porém essa discrepância se deve aos diferentes subsetores que a amostra engloba.  

Adicionalmente, esse padrão discrepante se repete nas médias de valores de máximo, 

mínimo e amplitude dos três critérios estudados:  

i) O maior valor médio de ciclo operacional foi de 248,33 dias enquanto que o mínimo 

foi de 33,41 dias, gerando 214,92 dias de amplitude;  

ii) O ciclo financeiro teve seu valor máximo médio de 230,59 dias, e mínimo médio de 

-32,77 dias, com amplitude de 263,36 dias;  

iii) O valor máximo da amostra total em relação à capital de giro foi de 28.775.982,00 

reais, o valor mínimo de -544.883,00 reais, gerando uma amplitude de 29.320.865,00 reais.  

Posteriormente foi feita a análise descritiva por cada subsetor da amostra, conforme 

exposto na Tabela 2. Cada um dos subsetores da amostra foi dividido em grupos com 

quantidades distintas de empresas, de acordo com a separação da B3. O subsetor de Mineração 

contou com 2 empresas, CSN Mineração e Vale; o de Siderurgia e Metalurgia com 8, sendo 

elas Ferbasa, Gerdau, Siderurgia Nacional, Usiminas, Mangels Industrial, Panatlântica, Tekno 

e Paranapanema; Químicos com 7, sendo elas Braskem, Dexxos Participações, Fertilizantes 

Heringer, Nutriplant, Vittia, Cristal e Unipar; o de Madeira e Papel com 5, a Dexco, Eucatex, 

Klabin, Melhor SP e Suzano; o de Embalagens com 2, a Irani e Metal Iguaçu; e por fim 

Materiais Diversos com 1 empresa, a Sansuy.   
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O intuito das análises descritivas mencionadas foi buscar estudar a média, o desvio 

padrão, máximo, mínimo e amplitude de cada um dos setores que a amostra engloba. Dito isso, 

foi possível perceber que a indústria Química foi o setor que mais se aproximou da média total 

no ciclo operacional e financeiro, sendo a média total da amostra no ciclo operacional de 131,76 

dias e o do subsetor em específico de 132,29 dias; no ciclo financeiro a média da amostra foi 

de 78,34 dias, e o do subsetor mencionado de 72,29 dias.  

 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas individual de cada setor da amostra. 

 

Embalagens CO CF CG  Mineração CO CF CG 

Média 84,12 42,34 45.954,93  Média 90,27 24,32 14.906.611,13 

Mediana 84,12 42,34 45.954,93  Mediana 90,27 24,32 14.906.611,13 

Desvio padrão 38,43 25,09 89.071,79  Desvio padrão 22,82 20,91 19.614.252,39 

Máximo  111,30 60,08 108.938,20  Máximo  106,41 39,10 28.775.982,00 

Mínimo 56,95 24,59 -17.028,33  Mínimo 74,14 9,53 1.037.240,25 

Amplitude 54,36 35,49 125.966,53  Amplitude 32,27 29,58 27.738.741,75 

         

Madeira e Papel CO CF CG  Químicos CO CF CG 

Média 149,50 91,09 3.874.886,76  Média 132,29 72,29 1.363.709,09 

Mediana 139,71 98,12 1.648.204,60  Mediana 107,47 26,18 140.728,00 

Desvio padrão 16,28 24,36 4.600.894,82  Desvio padrão 75,27 95,75 3.274.877,20 

Máximo  169,92 116,81 9.843.714,20  Máximo  248,33 230,59 8.739.655,60 

Mínimo 135,11 56,05 16.703,80  Mínimo 33,41 -32,77 -544.883,00 

Amplitude 34,80 60,77 9.827.010,40  Amplitude 214,92 263,36 9.284.538,60 

         
Materiais 

Diversos CO CF CG  
Siderurgia e Metalurgia 

CO CF CG 

Média 164,68 119,27 -7.8805,40  Média 138,37 93,06 2.543.798,78 

Mediana 164,68 119,27 -7.8805,40  Mediana 140,24 81,61 478.223,90 

Desvio padrão - - -  Desvio padrão 35,86 32,58 3.718.204,69 

Máximo  164,68 119,27 -7.8805,40  Máximo  201,73 151,88 10.236.107,80 

Mínimo 164,68 119,27 -7.8805,40  Mínimo 82,11 62,56 -168.706,00 

Amplitude 0,00 0,00 0,00  Amplitude 119,62 89,33 10.404.813,80 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Nota: CO consiste no ciclo operacional em dias; CF consiste no ciclo financeiro em dias; CG consiste 

no capital de giro em reais.  

 

Além disso, o mesmo ocorrido para a média se repetiu, assim a média do subsetor de 

Químicos foi novamente a que mais se aproximou do mínimo e máximo de ambos os ciclos 

estudados, e consequentemente da amplitude. O valor máximo em média do ciclo operacional 

para a amostra total e para o subsetor de Químicos foi de 248,33 dias e o valor médio mínimo 
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de 33,41 dias, com uma amplitude média de 214,92 dias. No ciclo financeiro o mesmo ocorreu: 

o valor médio máximo na amostra e do subsetor foi de 230,59 dias, e o valor médio mínimo de 

-32,77 dias, com uma amplitude média de 263,36 dias.  

O setor de Embalagens com média de 84,12 dias de ciclo operacional foi o que mais se 

distanciou da média total da amostra de 131,76 dias. Já no ciclo financeiro, o subsetor de 

Mineração que mais se distanciou com média de 24,32 dias, comparado aos 78,34 da média 

total da amostra. Os valores de máximo que mais se distanciaram foram: o subsetor de 

Mineração com média de 106,41 dias de valor máximo no ciclo operacional e média  de 39,10 

dias de ciclo financeiro, comparado à média da amostra total de 248,33 dias e 230,59 dias no 

ciclo operacional e no ciclo financeiro, respectivamente. E por fim, os valores de mínimo que 

mais se distanciaram da média da amostra de ambos os ciclos foi o subsetor de Materiais 

Diversos, em que o valor mínimo atingido do ciclo operacional foi de 164,68 dias comparado 

a 33,41 dias da média da amostra total, e o ciclo financeiro de 119,27 dias comparado a -32,77 

dias da média amostra total.  

Observando o desvio padrão, tanto da Tabela 1 quando da Tabela 2, vale ressaltar alguns 

pontos:  

i) O subsetor de Embalagens, com a média de 38,43 dias de desvio padrão mais de 

aproximou do desvio padrão da amostra total com 48,75 dias de desvio padrão 

no ciclo operacional; 

ii) O subsetor de Siderurgia e Metalurgia, com 32,58 dias de desvio padrão mais se 

aproximou do desvio padrão da amostra total com 57,29 dias de desvio padrão 

no ciclo financeiro; 

iii) O subsetor de Madeira e Papel, com 16,28 dias de desvio padrão foi o que mais 

se distanciou do desvio padrão da amostra total de 48,75 dias no ciclo 

operacional. 

iv) O subsetor de químicos, com 95,75 dias de desvio padrão foi o que mais se 

distanciou do desvio padrão da amostra total de 57,29 dias de ciclo financeiro. 

v) O subsetor de Químicos foi aquele que possui os maiores desvios padrão em dias 

para ambos ciclos. Isso é explicado porquê, tanto no ciclo financeiro quanto 

operacional, analisando a amostra total, as empresas que possuíram os valores 

de máximo e mínimo se enquadram no subsetor de Químicos.  
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vi) Vale ressaltar o subsetor de Materiais Diversos, o qual não houve desvio padrão 

devido haver apenas uma única empresa no setor, motivo pelo qual a amplitude 

dos três quesitos principais estudados serem zero. 

 

Por uma outra forma de segregação, as empresas foram separadas de acordo com a sua 

magnitude. Foram divididas em dois grupos, em que o critério foi a magnitude do ativo. As 

grandes empresas (as 12 maiores empresas que tiveram maior ativo) e as pequenas empresas 

(13 menores empresas). Abaixo foram feitas a análise descritiva desses dois novos grupos: 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas em magnitude de ativo. 

Média    Mínimo   

  Grandes Pequenas    Grandes Pequenas 

CO 136,25 127,62  CO 74,14 33,41 

CF 83,26 73,81  CF 9,53 -32,77 

CG     4.675.468,99    1.768.575,88   CG -      544.883,00  -    168.706,00  

       

Mediana    Desvio Padrão   

  Grandes Pequenas    Grandes Pequenas 

CO 136,53 79,60  CO 41,23 52,75 

CF 87,07 64,13  CF 51,49 59,75 

CG         850.294,33       109.088,00   CG     8.092.799,66    3.112.064,85  

       

Máximo    Amplitude   

  Grandes Pequenas    Grandes Pequenas 

CO 204,69 248,33  CO 130,55 214,92 

CF 176,99 230,59  CF 167,46 263,36 

CG   28.775.982,00    8.739.655,60   CG   29.320.865,00    8.908.361,60  

 

A Tabela 3 é composta pelos resultados obtidos da média total da amostra em relação a 

necessidade de capital de giro para financiar seu ciclo operacional. Na análise foi possível 

concluir que na média das empresas houve uma necessidade de capital de giro cerca de duas 

vezes maior no ano de 2020 em relação ao ano de 2017. Em 2020 as companhias precisaram de 

capital de giro para financiar suas operações de curto prazo em média de R$ 4.587.167,57, 

maior índice apurado nos anos estudados da análise.  

Tabela 3: Média do Capital de Giro da amostra total em reais (R$). 
 

dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20 

   3.046.166,257     2.298.743,08     3.282.724,14     2.801.196,09     4.587.167,57  
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Fonte: dados da pesquisa (2022). 

No quesito Capital de Giro, a empresa que mais se destacou na amostra foi a Vale. Com 

R$ 28.775.982,00  foi a empresa com a maior média nesse critério, enquanto o menor valor foi 

da Fertilizantes Heringer com – R$ 544.883,00 de reais. Tal diferença pode ser explicada pela 

especificidade de cada um dos setores das empresas pois, a primeira é do subsetor de mineração 

e a segunda do subsetor de químicos. Adicionalmente, a média para o capital de giro foi de R$ 

3.163.884,57 de reais, com um desvio padrão de R$ 6.339.536,55.  

As particularidades de cada subsetor fazem com que haja diferenças significativas nas 

estatísticas. Boisjolya, Conine e MCdonald (2020), estudaram em uma amostra de 27 anos as 

práticas de capital de giro, concluindo que a magnitude do capital de giro varia muito entre as 

indústrias, o que vai de encontro com este presente estudo: há magnitudes diferentes de capital 

de giro para cada subsetor da amostra. 

Comparando os subsetores, pela tabela 2, percebe-se um desvio padrão mais elevado 

para o subsetor de mineração, no que tange ao capital de giro, o que pode ser explicado pela 

operação da empresa demandar mais recursos para arcar com suas obrigações. Neste subsetor 

em específico e durante os anos estudados houveram dois desastres ambientais que impactaram 

as finanças da empresa Vale, são eles: Mariana/MG (nov/2015) e Brumadinho/MG (jan/2019). 

Segundo Fernandes (2017), o desastre de Mariana-MG impactou de forma negativa os índices 

financeiros da Vale, houve um aumento no passivo circulante e diminuição do patrimônio 

líquido, o que fez a companhia ter uma queda no valor de mercado. Ademais, Benedet (2018) 

concluiu que as dívidas aumentaram e a rentabilidade diminuiu. Não obstante, o ocorrido em 

Brumadinho-MG, segundo Costa e Pinto (2019) demonstrou que a Vale teve uma variação 

econômica e financeira devido ao segundo desastre, especialmente pelo aumento da 

dependência do capital de terceiros, o que impactou de forma negativa o retorno sobre o capital 

investido. 

Sob uma outra perspectiva calculou-se a liquidez corrente das empresas, afim de 

verificar e indicar qual a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dívidas, portanto foi 

feita a razão/proporção entre a média de ativo circulante e passivo circulante dos anos estudados 

para cada empresa da amostra, descritos no gráfico 1: 
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Gráfico 1: Liquidez corrente das empresas da amostra 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Nota: as diferentes cores no gráfico se devem a separação por subsetor, anteriormente detalhadas. 

 

Os valores descritos no Gráfico 1 expressam a quota de reais que a empresa possui de 

imediato para saldar cada R$1,00 de suas dívidas de curto prazo. Nesta análise vale ressaltar 

dois pontos de destaque que estão implícitos no gráfico. 

O primeiro deles é em relação à empresa Vale, mesmo com os maiores valores nominais 

de capital de giro perante a amostra não é uma empresa que chama atenção no gráfico de 

liquidez corrente. Isso se deve porquê a relação entre o AC e o PC não é tão discrepante: a 

empresa dispõe cerca de R$ 1,61 para cada R$ 1,00 de dívida no curto prazo. 

O segundo ponto é em relação à Cristal, também conhecida como Tronox Pigmentos , 

a maior produtora de pigmento de titânio e ilmenita. Analisando o balanço da empresa e as 

demonstrações financeiras padronizadas dos anos em questão foi possível perceber a redução 

da demanda do mercado contribuiu para a manutenção de volume significativo do estoque 

disponível. Com isso, a média de ativo circulante da empresa se sobressaiu em relação ao 

passivo circulante fazendo com que a liquidez corrente fosse seis vezes maior, como pode ser 

observado no Gráfico 1. 

Nos anos de 2016 a 2018 tivemos médias crescentes de lucro líquido e ciclo financeiro: 

em 2016 o lucro líquido médio da amostra total foi de 559.480,72 reais, no ano seguinte de 

1.012.039,26 reais, e no posterior de 1.537.936,14 reais. No ciclo financeiro tivemos uma média 

de 64 dias em 2016, posteriormente de 77 dias, e por fim 85 dias em 2018. O estudo de Zeidan 

e Shapir (2017) mostrou que ter um ciclo financeiro mais curto gera um valor maior para o 

acionista, porém, na amostra deste presente estudo isso não se repetiu. De maneira oposta, com 
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o aumento de dias no ciclo financeiro obteve-se um aumento do lucro líquido, analisando a 

média da amostra total.  

 Tabela 5: Lucro Líquido e Ciclo Financeiro    

  dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20 

Lucro líquido (em reais) 559.480,72 1,012.039,26 1.537.936,14 -131.172,11 722.724,43 

Ciclo Financeiro (em dias) 64 77 85 84 82 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

 Também vale pontuar a média negativa do lucro líquido no ano de 2019. Isso se deve 

novamente à companhia Vale, em decorrência do desastre de Brumadinho/MG mencionado 

anteriormente, em que a companhia fechou o seu balanço com o prejuízo de 6,6 milhões de 

reais. Retirando a empresa da amostra, a média do lucro líquido em 2019 fica em 141.339,26 

reais. 

Após as análises descritivas, tanto a total como a individual por setor, foram feitos os 

gráficos do ciclo financeiro e operacional, a seguir descritos. 

No Gráfico 2 consta a representação da média dos anos do estudo, em dias, do ciclo 

operacional das empresas da amostra. Neste, duas empresas chamam atenção: a Unipar e a 

Cristal.  

Gráfico 2: Média em dias do Ciclo operacional da amostra total. 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 
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Nota: os dados apresentados para cada empresa correspondem à média dos cinco anos da amostra para 

o ciclo operacional. 

Nota 2: as diferentes cores no gráfico se devem a separação por subsetor, anteriormente detalhadas. 

 

Com sua média de 33 dias de ciclo operacional, perante à média de 132 dias da amostra 

total, a Unipar se destaca sendo a empresa com a menor média neste quesito. Isso se deve tanto 

ao baixo prazo de estoque, em que a média da companhia foi de 16 dias, e o da amostra total 

de 79 dias; quanto ao seu prazo médio de recebimento, em que a média da empresa foi de 17 

dias e o da amostra total foi de 53 dias, um valor expressivamente baixo. Com estes dados, 

percebe-se que os valores médios da Unipar se enquadram bastante distantes do desvio padrão 

da amostra total nos três quesitos citados.  

Tabela 6: Estatística descritiva do Ciclo Operacional da amostra total. 

  

Prazo de 

Estoque 

Prazo de 

Recebimento 

Ciclo 

Operacional 

Média (em dias)  79 53 132 

Desvio padrão médio (em dias) 37 26 49 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Ainda, outra empresa que se destaca é a Cristal, também do subsetor de químicos, por 

ser a que obteve maior média de ciclo operacional dos cinco anos estudados, especificamente 

o que causou a maior média da amostra foram os índices de estoque da companhia, sendo a 

média de estoque da companhia de 198 dias, e a média da amostra de 79 dias.  

Ademais, visto que o ciclo operacional contribui para o cálculo do ciclo financeiro, no 

Gráfico 2 é notável que a média da empresa Cristal continua sendo a mais discrepante da 

amostra.   

Já no Gráfico 3 observa-se os dados da empresa Nutriplant, a qual foi a única empresa 

da amostra que possuiu uma média negativa de ciclo financeiro. Verificando os anos estudados, 

isso se deve aos seus altos índices de prazo médio de pagamento à fornecedores em 2016 e 

2017. Nestes dois anos citados, a média da empresa foi de 402 dias, o que foge da média total 

da amostra de 53 dias de prazo médio de pagamento à fornecedores. 
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Gráfico 3: Média em dias do Ciclo financeiro da amostra total. 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Nota: os dados apresentados para cada empresa correspondem à média dos cinco anos da amostra para 

o ciclo financeiro. 

Nota 2: as diferentes cores no gráfico se devem a separação por subsetor, anteriormente detalhadas. 

 

 Verificando os demonstrativos e notas explicativas da empresa, foi possível perceber 

que durante esses dois anos a Companhia apresentou prejuízos contínuos e dificuldade em 

honrar com seus compromissos de curto prazo, o nível de endividamento aumentou 

principalmente em decorrência da empresa não conseguir arcar com os pagamentos a 

fornecedores, motivo pelo qual a da média do ciclo financeiro da companhia aparece negativo. 

Tabela 7: Evolução dos ciclos operacionais e financeiros por ano. 
 

  dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20 

Ciclo Operacional (média em dias) 119 137 137 132 133 

Ciclo Financeiro (média em dias) 64 77 85 84 82 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

A tabela 6 traz a informação de ambos ciclos estudados. Os ciclos operacionais das 

empresas servem para reconhecer o tempo que as companhias precisam arcar de capital de giro 

para custear suas operações. Na análise, a média mostrou que em 2016 as empresas 

necessitavam, em média, de 119 dias para realizar seu ciclo operacional, porém, houve um 

acréscimo de 14 dias, em média, no ano de 2020, ano mais recente da análise, em que a média 

do ciclo operacional das empresas foi de 133 dias. Não obstante, o mesmo ocorreu com o ciclo 

financeiro durante o período estudado: a média deste em 2020 foi de 82 dias, sendo 18 dias de 

diferença comparado ao ano de 2016, em que a média foi de 64 dias.  
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No Gráfico 4 foi feita a representação por empresa das médias dos ciclos. Nele é possível 

notar que entre as empresas há grandes variações entre os ciclos, mas que dentro de cada 

subsetor a variação é menor.     

Gráfico 4: Média do Ciclo Financeiro e do Ciclo Operacional da amostra total. 

Fonte: dados da pesquisa (2022).  

Nota: os dados apresentados para cada empresa correspondem à média dos cinco anos da amostra. 
 

Na tabela 7 foi feita a estatística descritiva dos ciclos para analisar a variação média 

entre os subsetores e a amostra total. O desvio padrão do ciclo operacional da amostra total foi 

de 49 dias, enquanto que o do ciclo financeiro foi de 57 dias.  

Tabela 8: Estatística descritiva do ciclo operacional e financeiro. 

  Ciclo Operacional Ciclo Financeiro 

  

Média (em 

dias) 

Desvio padrão 

(em dias) 

Média (em 

dias) 

Desvio padrão 

(em dias) 

Amostra total 132 49 78 57 

Embalagens 84 38 42 25 

Madeira e Papel 150 16 91 23 

Materiais Diversos 165 - 119 - 

Mineração 90 23 24 21 

Químicos 132 75 72 96 

Siderurgia e Metalurgia 138 36 93 33 
Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Nota: os dados apresentados para cada empresa correspondem à média dos cinco anos da amostra. 
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Analisando os subsetores separadamente, em ambos ciclos, o desvio padrão dentro de 

cada subsetor foi menor em todos os casos comparado ao desvio padrão da amostra total, com 

exceção do subsetor de Químicos. Isto se deve ao fato deste setor em específico englobar as 

empresas que tiveram os maiores valores de máximo e os menores valores de mínimo da 

amostra total, gerando também a maior amplitude. Não houve desvio padrão para o subsetor de 

Materiais Diversos visto que há apenas uma empresa neste subsetor. Dito isso, conforme 

Boisjolya, Conine e MCdonald (2020) as particularidades de cada subsetor fazem com que 

hajam diferenças significativas nas estatísticas. 

 

Gráfico 5: Média de Prazos de Pagamento e Recebimento das empresas da amostra. 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Nota: os dados apresentados para cada empresa correspondem à média dos cinco anos da amostra para 

prazo de pagamento e recebimento. 

Nota 2: as diferentes cores no gráfico se devem à separação por subsetor, anteriormente detalhada. 

 

 No Gráfico 5, as barras coloridas representam o prazo de recebimento de cada empresa, 

sendo separadas por cores diferentes devido a separação por setor, e a barra acoplada se refere 

à mesma empresa, porém com o valor do prazo médio de pagamento à fornecedores da mesma. 

O que chama atenção é referente à duas empresas, do subsetor de Químicos, a Nutriplant e a 

Vittia, em que ambas possuem descompasso expressivo em seus pagamentos e recebimentos.  

 A Nutriplant teve um prazo de pagamento significantemente maior do que o seu de 

recebimento, motivo o qual foi explicado anteriormente: em dois dos anos estudados a empresa 

não conseguiu arcar com os custos de fornecedores e postergou o prazo de pagamento. A Vittia, 
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empresa que também teve um descompasso expressivo perante a amostra teve uma média de 

170 dias de recebimento, comparado à média de 34 dias de pagamento.  

 Ambas as empresas tiveram um descompasso entre pagamento e recebimento, ao 

mesmo passo em que tiveram crescimento no seu capital de giro. Em 2016 a Nutriplant possuía 

um capital de giro no valor de -15.425,00 reais, e no último ano da amostra possuía 22.740,00 

reais. A Vittia não teve seu valor de capital de giro divulgado de 2016, porém em 2017 o seu 

valor foi de 99.127,00 reais, comparado à 169.722,00 reais em 2020, último ano estudado.  

Os resultados desta amostra vão na contramão do que Trindade (2010) descobriu em 

seu estudo. Segundo o que foi descoberto em sua pesquisa, o descompasso entre prazo de 

pagamento e recebimento dificulta uma gestão de capital de giro. O estudo em questão mostra 

que, mesmo com o descompasso de pagamento, as empresas tiveram índices crescentes de 

capital de giro.  

Tabela 9: Prazo médio de recebimento e pagamento. 

  Recebimento (em dias) Pagamento (em dias) 

Grandes 43 55 

Pequenas 65 42 

 

Sob a perspectiva de empresas grandes e pequenas, foi possível perceber que as 

empresas grandes tiveram um prazo menor de recebimento do que comparado as empresas 

pequenas; e, não obstante, as empresas pequenas tiveram um prazo menor de pagamento do que 

comparado às empresas grandes. Isso se deve por empresas maiores possuírem maior poder de 

barganha e conseguem maiores prazos para pagamento, além de ter maior poder em relação aos 

clientes e, por isso, tem menores prazos de recebimento. 

A Tabela 10 abaixo resume a média total da amostra: 

Tabela 10: Relação da média de descompasso de pagamento com a média de Capital de Giro. 

  dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20 

Prazo Médio de Recebimento (em dias) 51,9 56,1 52,5 50,0 56,4 

PMPF (em dias) 60,3 60,8 51,6 47,5 51,8 

Amplitude 8,4 4,6 0,9 2,5 4,6 

Capital de Giro (em reais) 3.046.166,57 2.298.743,08 3.282.724,14 2.801.196,09 4.587.167,57 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Nota: PMPF se refere ao Prazo Médio de Pagamento à Fornecedores. 
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 Verificando os dados da Tabela 8, é possível notar que mesmo o ano de 2018 que deteve 

a menor amplitude, ou seja, descompasso entre o PMPF e o prazo de recebimento, não foi o 

ano que obteve a maior média de capital de giro. O ano de 2018 teve uma amplitude média de 

0,9 dias e uma média de capital de giro de 3.282.724,14 reais, enquanto que o ano que obteve 

uma maior média de capital de giro foi o ano de 2020 com 4.587.167,57 reais.  

Tão pouco o ano que obteve a maior amplitude, ano de 2016 com amplitude de 8,4 dias, 

foi o que teve menor capital de giro. A média do ano de 2016 foi de 3.046.166,57 reais de 

capital de giro; e o de 2017 de 2.298.743,14 reais, sendo a menor média da amostra. Portanto, 

a teoria que Trindade (2010) construiu em seu estudo não pôde ser aplicada à amostra do 

presente estudo. 

Na Tabela 11 constam as médias de prazo de recebimento, prazo de estoque e a 

proporção do ativo circulante e passivo circulante de cada ano estudado da amostra total. 

  

Tabela 11: Análise do prazo de recebimento e estoque em conjunto com a liquidez corrente. 

  dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20 

Prazo Médio Recebimento (em 

dias) 
52 56 53 50 56 

Prazo Médio Estoque (em dias)  78 81 84 82 77 

Liquidez corrente  2.0 2.1 2.3 2.1 2.0 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Nota: AC se refere ao ativo circulante e PC ao passivo circulante. 

 

 Verificando os valores, no ano de 2016 as empresas tiveram uma média de 52 dias de 

prazo de recebimento, e 78 dias de prazo médio de estoque; em comparação à 2020, houve um 

acréscimo de 4 dias em que as empresas contaram com uma média de 56 dias de prazo de 

recebimento, enquanto que o prazo médio de estoque a diferença foi apenas de um dia, sendo o 

prazo médio de estoque de 2020 de 77 dias. Com isso, pôde-se notar que um aumento de 4 dias 

no prazo de recebimento não gerou diferença na proporção de ativos circulante e passivo 

circulante em 2016 e 2020: a proporção de ativo circulante e passivo circulante foi de duas 

vezes nos dois anos citados. 

Ainda, no ano de 2017 as empresas tiveram uma média de prazo de estoque de 81 dias, 

e em 2019 de 82 dias; já no prazo médio de recebimento houve diferença de 6 dias, sendo 56 

dias em 2017, e em 2019 de 50 dias. Mesmo com essa variação de 6 dias no prazo médio de 

recebimento, a proporção de ativo e passivo circulante se manteve a mesma nos dois anos, 

sendo de 2.1 vezes.  

Sobre esse assunto, Teruel e Solano (2007) acompanharam empresas espanholas e 

concluíram que reduzindo o número de dias de recebimento e o prazo de estoque, é possível 
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gerar uma necessidade menor de capital de giro. Analisando essas estatísticas, não foi possível 

concluir que o estudo de Teruel e Solano se aplicam nesta amostra em questão, olhando para 

prazos de recebimento, estoque e liquidez corrente. 

A importância deste trabalho se dá pela necessidade de tornar os indicadores contábeis 

e financeiros dinâmicos, uma vez que analisados separadamente por muitas vezes não traduzem 

informações que estão implícitas e dão uma percepção e conclusão sem considerar a conjuntura 

e cenário da amostra em questão.  

   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O objetivo principal deste trabalho foi entender como se comportam três indicadores 

financeiros, sendo eles o ciclo operacional, ciclo financeiro e capital de giro, suas diferenças e 

semelhanças dentro da amostra. Para a execução do presente trabalho, foi utilizada uma amostra 

de 25 empresas de capital aberto e listadas na B3, pertencentes ao setor de Materiais Básicos, 

durante os anos de 2016 à 2020. 

 A análise dos resultados indicou que mesmo com um alongamento no ciclo financeiro 

ainda há um retorno positivo indireto gerado para o acionista, aqui especificado como lucro 

líquido. Além disso, mesmo as empresas tendo um descompasso de pagamento, elas tiveram 

índices crescentes de capital de giro, e, não obstante, mesmo com o aumento no prazo de 

recebimento e estoque, é possível manter a mesma necessidade de capital de giro. O resultado 

deste estudo também evidenciou que dentro do setor estudado há desigualdades entre os 

subsetores nos três indicadores em relação à média da amostra. 

Para oportunidades de pesquisas futuras e extensão do estudo, sugere-se ampliar o 

alcance da amostra para demais setores, e até mesmo outras bolsas de valores além da B3; 

estudar a relação com outros indicadores econômicos, analisar as similaridades e diferenças em 

outras especificidades do mercado como lucratividade, retorno ao acionista e valor de mercado.  
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APÊNDICE A 
 

Tabela A-1: Tabela de setores da amostra: 

 

SUBSETOR SEGMENTO 

Mineração CSNMINERACAO 

  VALE         

Siderurgia e Metalurgia FERBASA      

  GERDAU       

  SID NACIONAL 

  USIMINAS     

  MANGELS INDL 

  PANATLANTICA 

  TEKNO        

  PARANAPANEMA 

Químicos BRASKEM      

  DEXXOS PAR 

  FER HERINGER 

  NUTRIPLANT   

  VITTIA 

  CRISTAL 

  UNIPAR       

Madeira e Papel DEXCO 

  EUCATEX      

  KLABIN S/A   

  MELHOR SP    

  SUZANO S.A. 

Embalagens IRANI  

  METAL IGUACU 

Materiais Diversos SANSUY       

Fonte: dados da pesquisa (2022)  

   


