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Abstract 

 

This article aims to highlight the impact of the operating cycle times on the outcome of rice 

cooperative farmer’s sales in the year 2015. In this way, the study aims to answer question 

related to how to measure the effects of these deadlines of profitability in the cooperative. 

Methodology of descriptive type was used in the case study format, with a qualitative 

approach. After a brief introduction was made a literature review about the concepts related to 

the central theme. Then the main features of the case study were presented, with a description 

of the studied cooperative and steps taken to measure the influence of deadlines in the 

purchase, storage and receiving in income earned by the entity. Subsequently, the results of 

the sale were presented "without" and "with" the calculation of the operating cycle times and 

discussed the main issues. It was concluded that, in the set of 20 products sold during the 

period, there was a reduction of 1.77 percentage points from the result "without" the effects of 

operating periods (24.15% of sales) and the result "with" this impact (22.38% of gross sales), 

which represented R$ 491,786 difference between the two forms of profit measurement. 
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1. Introdução 

 

O arroz está entre os cereais mais consumidos do mundo e o Brasil é o nono maior 

produtor mundial, com volume previsto para a safra 2015/2016 de 12.486 mil toneladas. 

Apesar de ser uma cultura comum em quase todo o país, a maior parte da produção ocorre em 

cinco estados brasileiros, sendo que o Rio Grande do Sul concentrou 68,1% da safra de 

2014/15 e Santa Catarina respondeu por 8,5% desse total (MAPA, 2015). No estado 

catarinense, segundo a Embrapa (2014), existem mais de 10 mil rizicultores e a participação 

percentual por região demonstra que a região Sul é responsável por 42% do total produzido no 

solo barriga-verde. Parte dessa produção é adquirida por cooperativas de rizicultores, sendo 

que uma dessas entidades é o foco desta pesquisa. 

A compra da produção dos cooperados requer a manutenção do produto armazenado 

por determinado período, o que acarreta um prazo de estocagem até o posterior 

beneficiamento, bem como um prazo de pagamento dessas aquisições. Ainda, a eventual 

venda a crédito implica na existência da concessão de prazo de recebimento aos clientes. 

Esses três prazos (estocagem, recebimento e pagamento) influenciam diretamente na gestão 

financeira da cooperativa e devem ser monitorados atentamente pelos gestores. Contudo, esse 

aspecto não tinha a atenção devida por parte dos administradores da cooperativa, conforme 

detectado nas entrevistas realizadas para concretização deste estudo. 

Então, a partir desse contexto surgiu a questão de pesquisa que se pretende responder 

neste estudo: como mensurar os efeitos dos prazos do ciclo operacional no resultado da venda 

de uma cooperativa de rizicultores? Nesse rumo foi estabelecido como objetivo principal 

avaliar, comparativamente, o resultado da venda “com” e “sem” os prazos associados à 

operação mercantil (estocagem do arroz in natura, recebimento das vendas e pagamentos das 

compras).  

Quanto à justificativa para esse tipo de estudo, além da pujança do agronegócio no 

país e da rizicultura catarinense no cenário nacional, o fortalecimento das entidades 

cooperativas pode receber contribuições da academia por intermédio de pesquisas que 

proponham inovações ou adaptações de metodologias já utilizadas em outros setores. É o caso 

deste trabalho, que pretende auxiliar os gestores da cooperativa em tela no que tange à gestão 

do capital de giro e, mais especificamente, nos efeitos dos prazos do ciclo operacional.  

Nessa direção, o presente artigo está estruturado da seguinte forma: após essa breve 

introdução é apresentada uma revisão da literatura e são descritos os aspectos metodológicos 
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ligados à pesquisa realizada. Na sequência são evidenciadas as principais características do 

estudo de caso, comentados os resultados encontrados e expostas as conclusões derivadas. 

 

2. Revisão da Literatura 

 

Um dos fatores fundamentais para a prosperidade das empresas com finalidades 

lucrativas é a adequada gestão do capital de giro. Soares, Farias e Soares (2011) defendem 

que para conseguir manter uma situação financeira estável é necessário que o administrador 

conheça detalhadamente os fatores relativos ao capital de giro da organização, o que pode lhe 

mostrar de forma clara a real necessidade de recursos financeiros e as possíveis causas dos 

problemas relacionados. 

Para Bruni (2013) essa atitude é pertinente porque em termos práticos o capital de giro 

funciona como a “graxa” financeira colocada na máquina do negócio com o objetivo de 

viabilizar a movimentação das engrenagens, sem ser consumida por elas. Menciona, também, 

que o capital de giro pode ser entendido como a folga financeira de curto prazo que a empresa 

deve manter com o objetivo de viabilizar suas operações mercantis. 

No âmbito do gerenciamento do capital de giro assume relevância o chamado “ciclo 

de conversão de caixa”, que envolve os prazos de pagamento da aquisição de matérias-primas 

e de recebimento das vendas realizadas. O ciclo de conversão do caixa, segundo Steffen et al. 

(2014), não se refere à administração do caixa, mas à gestão do capital de giro líquido 

operacional da empresa que, para Kieschnick, LaPlante e Moussawi (2012) representa o 

resultado da equação que abrange a soma dos valores das contas “Duplicatas a Receber 

(Clientes)” e “Estoques” e a dedução da conta “Duplicatas a Pagar (Fornecedores)”. Sobre o 

tema, várias pesquisas (SCHIFF; LIEBER, 1974; SARTORIS; HILL, 1983; KIM; CHUNG, 

1990; DELOOF, 2003; BALDISSERA et al., 2015, entre outras) trataram do gerenciamento 

concomitante dessas variáveis empresariais e evidenciaram como cada uma delas afeta na 

outra, além de destacarem que a melhoria na rentabilidade da empresa é uma das 

consequências de se otimizar a gestão do capital de giro. Ainda, um exemplo elucidativo 

acerca da relação entre custos, resultados e capital de giro foi apresentado por Shin e Soene 

(1998), que fizeram uma comparação entre os varejistas americanos de grande porte Wal-

Mart e Kmart. Salientaram que à época daquela pesquisa o ciclo de caixa do Wal-Mart era de 

40 dias, enquanto que o mesmo ciclo na Kmart durava 61 dias, o que acarretou US$ 198,3 

milhões em despesas financeiras e quase conduziu esse varejista à falência. 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Effect of time limits in the outcome of sales of cooperative of the farmers rice: case study 

Wernke, R.; Francisco, D.M.; Junges, I. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, n. 4 – Oct/Dec - 2016.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

113 

Como destacado, para otimizar a administração do capital de giro é imprescindível o 

entendimento escorreito dos conceitos atrelados aos ciclos operacional e financeiro das 

empresas. Quanto ao ciclo operacional, Ross, Westerfield e Jordan (2002) afirmam que este 

revela o trajeto percorrido pelo produto entre as contas do ativo circulante, pois o mesmo 

começa como estoque, se transforma em contas a receber ao ser comercializado a prazo e 

termina no caixa quando as vendas são recebidas. Em virtude disso, o ciclo operacional se 

altera em função do segmento de atuação e das peculiaridades de cada companhia, visto que 

se vincula ao lapso temporal no qual não ocorrem entradas de recursos financeiros na 

empresa, o que requer a disponibilidade de capital para suportar esse período de caixa a 

descoberto (HESSEL JÚNIOR, 2011).  

Contudo, Bruni (2013) registra que o período mais importante em termos de capital de 

giro é aquele que abrange o intervalo entre o pagamento dos fornecedores de matérias-primas 

(ou mercadorias) e o recebimento das vendas, que costuma ser conhecido pelas expressões 

“ciclo financeiro” ou “ciclo de caixa”. Quanto mais extenso for o ciclo financeiro, maior a 

necessidade de investimentos em capital de giro da companhia. Isso acontece porque o 

investimento necessário em capital de giro é diretamente proporcional aos montantes 

aplicados em “Clientes/contas a receber” (representado pelo Prazo Médio de Recebimento das 

Vendas – PMRV) e em “Estoques” (expresso pelo Prazo Médio de Estocagem – PME). Em 

sentido oposto, o ciclo financeiro é inversamente proporcional aos recursos obtidos pelo 

financiamento recebido dos fornecedores por intermédio do crédito concedido para comprar a 

prazo (evidenciado pelo Prazo Médio de Pagamento das Compras – PMP). 

Então, para conhecer e/ou analisar a evolução das operações da empresa podem ser 

utilizados indicadores relacionados aos prazos integrantes do Ciclo Operacional e do Ciclo 

Financeiro, que costumam ser associados às atividades de compra, estocagem e venda de 

mercadorias. Estes indicadores demonstram as rotações sofridas pelo capital e por valores 

empregados na produção, indicando quantas vezes foram empregados e recuperados. De 

acordo com Gitman (2001), esses índices de atividade medem a velocidade com que as várias 

contas são convertidas em vendas ou caixa, ou seja, as entradas ou saídas.  Acerca disso, 

Cruz, Andrich e Mugnaini (2011) defendem que os principais indicadores de atividade são: 

prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem e giro do 

estoque. 

No que concerne ao prazo médio de recebimento dos clientes, para Martins, Diniz e 

Miranda (2012) este revela quantos dias de vendas estão representados no valor da conta 
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Duplicatas a Receber (ou Clientes). Sobre o tema, Wernke (2014) pugna que a política de 

financiamento das vendas da companhia deve ser examinada periodicamente em virtude do 

fato de que é comum os gerentes de vendas dilatarem os prazos do crédito concedido aos 

clientes como estratégia de marketing para aumentar o faturamento do período. Porém, essa 

iniciativa poderá comprometer a liquidez do empreendimento, caso a companhia não contar 

com suporte financeiro adequado. Além disso, quanto mais extenso for o prazo dado aos 

clientes, maior o volume de recursos que será requerido em termos de capital de giro, o que 

ocasiona um aumento das despesas com juros pela captação onerosa desse valor junto aos 

bancos e afins. 

Por outro lado, o administrador deve analisar a conveniência do prazo obtido para 

quitar as dívidas perante fornecedores. Nesse rumo, D´Amato et al. (2012) asseveram que o 

prazo médio de pagamento das compras abrange o período que a empresa tem para pagar suas 

aquisições de insumos após ter recebido a mercadoria, ou seja, se inicia na data da compra e 

termina na data de pagamento desta. Por isso, no entender de Wernke (2014), é salutar que 

seja considerado na negociação de prazos com credores as políticas adotadas pela própria 

empresa quanto aos prazos concedidos aos clientes. Destarte, o ideal seria comprar 

mercadorias com prazo de pagamento a fornecedores maiores (ou ao menos iguais) aos prazos 

concedidos aos fregueses; porém, essa seria uma situação altamente desejável que, na maioria 

das vezes, não ocorre na realidade brasileira. 

Outro fator com peso significativo na gestão do capital de giro está atrelado aos 

estoques mantidos pela empresa. A propósito disso, os prazos de estocagem dos materiais ou 

mercadorias também devem ser avaliados porque, conforme Gitman (2001), estes 

representam inversões representativas de recursos para a maioria das empresas, ao mesmo 

tempo em que permitem a produção e venda com um mínimo de problemas operacionais. 

Todavia, a manutenção de estoques (de matérias-primas ou produtos prontos) implica na 

existência de custos de estocagem, pois ao fazer esse tipo de investimento a empresa está 

deslocando uma parcela do capital de giro que poderia ser alocada em outro destino. Nesse 

contexto é necessário que seja computado o custo de oportunidade do capital aplicado nos 

itens estocados. Sobre a escolha da taxa de oportunidade mais adequada ao custo de manter 

estoques, para Faria e Costa (2005) isso depende do tipo de investimento que se faria caso os 

recursos não fossem aplicados em estoques. Exegese: se o dinheiro fosse destinado a uma 

conta bancária ou utilizado para quitar dívidas, então se aplicaria a taxa de juros adequada 

àquela opção escolhida. Todavia, como opção à não existência dessa taxa de oportunidade do 
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investimento desprezado, as referidas autoras recomendam a apuração do Custo Médio 

Ponderado de Capital (CMPC) de modo que este represente as diferentes fontes de 

financiamento utilizadas pela entidade. Nesse caso, Castro Junior e Yoshinaga (2011) citam 

que deve ser utilizado um critério de ponderação baseado no percentual de participação de 

cada tipo de capital investido na empresa e no seu respectivo custo. Nessa direção, o CMPC 

deve ser entendido como a taxa de retorno a ser alcançada pela companhia em seus 

investimentos, de forma a gerar caixa suficiente para pagar os juros cobrados pelos credores e 

ainda assim ter sobra de caixa suficiente para pagar a remuneração desejada, implicitamente, 

pelos acionistas. 

Nesta pesquisa se enfatiza como os prazos do ciclo operacional podem impactar no 

resultado das vendas da cooperativa em tela a partir da metodologia deslindada na próxima 

seção. 

 

2.1. Mensuração do resultado das vendas considerando os prazos do ciclo operacional 

 

A margem de contribuição tem sido o conceito mais comumente utilizado para 

identificar a lucratividade obtida nas vendas de produtos, linhas de mercadorias, territórios 

comerciais, canais de distribuição e outras formas de segmentação. Acerca disso, os principais 

pesquisadores e estudiosos da contabilidade de custos e contabilidade gerencial salientam que 

o processo de análise e decisão envolvendo rentabilidade de produtos e de negócios deve estar 

fundamentado em informações baseadas na utilização do conceito de margem de 

contribuição, conforme preconizado por Guerreiro (2011). 

Em que pese esse consenso, há de se destacar também que a margem de contribuição 

nesse formato tradicionalmente utilizado não considera um aspecto fundamental no âmbito da 

gestão financeira que é o “valor do dinheiro no tempo”. Como a forma mais recorrente nas 

transações comerciais atualmente praticadas envolve a compra de mercadorias a prazo e a 

venda das mesmas através da concessão de prazo de pagamento aos clientes, após período de 

permanência em estoque, passam a existir os prazos de pagamento de fornecedores, de 

recebimento de clientes e de estocagem de mercadorias.  

Num contexto como esse, a empresa vendedora terá encargos financeiros no período 

entre o vencimento da duplicata emitida pelo fornecedor (e demais despesas associadas à 

venda, como tributos e comissões de vendedores) e o recebimento do valor faturado aos 

clientes. Assim, durante esse ciclo financeiro da companhia será necessário dispor de capital 
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de giro para suportar o pagamento das compras, por exemplo, antes do recebimento das 

vendas efetuadas. Por isso, do ponto de vista financeiro é incorreto avaliar a lucratividade da 

venda apenas com a dedução do custo de compra da mercadoria e das despesas variáveis 

associadas a esta operação mercantil, como pressupõe o cálculo da margem de contribuição 

que tradicionalmente tem sido utilizado, porque esta forma de avaliação não considera as 

despesas financeiras oriundas da captação de recursos para suportar o período a descoberto 

relacionado ao ciclo financeiro da companhia (WERNKE, 2014). 

Por existirem os prazos mencionados, Assaf Neto (2003) argumenta que a empresa 

deverá suportar o custo financeiro proveniente da captação requerida para financiar suas 

necessidades de recursos entre a data de pagamento da mercadoria e a data de recebimento da 

fatura. Então, para mensurar o valor respectivo, Wernke (2014) registra que pode ser utilizada 

a equação que apura o resultado final da venda considerando os prazos envolvidos que pode 

ser descrita da seguinte forma:  RVP = PVP – [ CDVMVP * (1+kc)^(pe + pr – pp) ]. Sobre os 

fatores que compõem tal fórmula, o mesmo autor alega que devem ser considerados os 

valores monetários, prazos e taxa de juros conforme descrito a seguir: 

A) Preço de Venda a Prazo (PVP): equivale ao valor cobrado do cliente ou ao total das 

vendas do período. 

B) Custos e Despesas Variáveis da Mercadoria Vendida a Prazo (CDVMVP): abrange o 

valor dos custos e despesas variáveis associados às mercadorias vendidas (como o 

custo de compra, os tributos incidentes na venda e a comissão dos vendedores etc.). 

C) Custo de Captação de Recursos (kc): representa a taxa de juros a utilizar na equação a 

título de custo de oportunidade e pode ser a taxa paga na captação de empréstimos 

(para empresas “captadoras” de recursos) ou a taxa que seria obtida numa aplicação 

financeira de valor semelhante (no caso de entidade “aplicadora” de recursos). Outra 

opção seria utilizar o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), como citado 

anteriormente. 

D) Prazo de Estocagem da Mercadoria (pe): envolve o período que o produto permanece 

no estoque entre a data de compra e a data da venda deste. 

E) Prazo de Recebimento da Venda (pr): se refere ao prazo concedido ao cliente para 

pagar suas dívidas oriundas da venda dos produtos ou mercadorias. 

F) Prazo de Pagamento (pp): expressa o prazo obtido junto a terceiros (fornecedores, 

governos, vendedores comissionados etc.) para pagamento das compras efetuadas e 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Effect of time limits in the outcome of sales of cooperative of the farmers rice: case study 

Wernke, R.; Francisco, D.M.; Junges, I. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, n. 4 – Oct/Dec - 2016.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

117 

das despesas variáveis da venda (como tributos sobre o faturamento, comissões dos 

vendedores etc.). 

Com a finalidade de facilitar a compreensão da equação citada, Wernke (2014) 

apresentou exemplo numérico envolvendo os dados a seguir: Preço de venda da mercadoria a 

prazo (PVP): R$ 130.000; Custos e despesas variáveis da mercadoria vendida (CDVMV): R$ 

110.000; Custo de captação de recursos: 2,8% ao mês; Prazo de estocagem (pe): 75 dias ou 

2,5 meses; Prazo de recebimento das vendas (pr): 45 dias ou 1,5 mês; Prazo médio 

“ponderado” de pagamento da mercadoria vendida e das despesas variáveis da venda (pp): 21 

dias ou 0,7 mês. Com base apenas nessas informações a margem de contribuição da venda 

seria de R$ 20.000 (R$ 130.000 - R$ 110.000). Porém, se aplicada a fórmula citada 

anteriormente para determinar o resultado da venda, que abrange também a taxa de juros 

relacionada com a captação de recursos para pagar os compromissos antes de receber dos 

clientes e os prazos associados (de estoque, de recebimento e de pagamento), o lucro seria 

apurado conforme demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Resultado da venda com os prazos envolvidos 
RVP = PVP – [ CDVMV * (( 1 + kc )^(pe + pr – pp)) ] 

RVP = R$ 130.000 – [ R$ 110.000 * (( 1 + 0,028)^(2,5 + 1,5 – 0,7)) ] 

RVP = R$ 130.000 – [ R$ 110.000 * (( 1 + 0,028)^(3,3)) ] 

RVP = R$ 130.000 – [ R$ 110.000 * 1,0954115 ] 

RVP = R$ 130.000 – R$ 120.495,26 

RVP = R$ 9.504,74 

Fonte: Wernke (2014), com adaptações. 
 

O resultado final da equação permite concluir que uma venda que, a priori, teria sua 

lucratividade medida pela margem de contribuição de R$ 20.000, na verdade proporcionou 

lucro de R$ 9.504,74. O efeito dos prazos reduziu o resultado da venda em R$ 10.495,26, que 

equivale a apenas 52,48% do valor que tinha sido mensurado pelo conceito tradicional. O 

valor monetário dessa redução pode ser considerado o “custo financeiro” suportado pela 

empresa no período de “caixa a descoberto”. 

De forma assemelhada ao que foi apresentado na Figura 1, a mensuração da influência 

dos prazos do ciclo operacional também é cabível no contexto da cooperativa objeto deste 

estudo, visto que os gestores desta entidade também se deparam com prazos de pagamentos 

de compras e demais despesas associadas à venda (como tributos e comissões), com prazos de 

estocagem dos insumos e com prazos de recebimentos concedidos aos clientes. 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Effect of time limits in the outcome of sales of cooperative of the farmers rice: case study 

Wernke, R.; Francisco, D.M.; Junges, I. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, n. 4 – Oct/Dec - 2016.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

118 

2.2. Pesquisas anteriores sobre o tema 

 

Sobre estudos que versam sobre os ciclos operacional e financeiro e seus impactos no 

resultado com abordagem semelhante à adotada neste, considerou-se válido destacar quatro 

artigos: 

1) Wernke et al. (2016) tinham como objetivo evidenciar o impacto dos prazos do ciclo 

operacional na lucratividade dos veículos comercializados por revenda de automóveis 

usados. Com base nos resultados da venda “com” e “sem” a consideração desses 

prazos concluíram que, com os 32 carros vendidos durante o período da pesquisa, 

haveria redução de R$ 26.143,72 (R$ 94.021,67 – R$ 67.877,95) comparando-se as 

duas formas de mensurar o resultado comercial (margem de contribuição “sem” e 

“com” os efeitos dos prazos associados ao ciclo operacional), que representou queda 

de 27,81% no resultado final do período. 

2) Baldissera et al. (2015) calcularam e analisaram o ciclo operacional e financeiro de 

empresa industrial de médio porte, do ramo moveleiro, para auxiliar o gestor 

financeiro na tomada de decisão. Apuraram que o ciclo operacional daquela fábrica 

era de 117 dias e o ciclo financeiro chegava a 91 dias, além de calcular também a 

Necessidade de Capital de Giro do período (R$ 1.403.755,80). Concluíram que quanto 

maior o ciclo financeiro mais recursos a companhia iria necessitar para manter as suas 

atividades operacionais; 

3) Wernke e Lembeck (2012) discorreram acerca da mensuração dos efeitos dos prazos 

de recebimento, estocagem e pagamento no resultado das vendas de distribuidora de 

produtos para construção civil e agropecuária. Quanto aos resultados, essa pesquisa 

demonstrou que o lucro do período teria redução de R$ 56.206,91 (se fossem 

considerados os prazos associados às operações) em relação ao resultado apurado pelo 

conceito tradicional de margem de contribuição (queda de 11,41%). Ainda, restou 

evidente que para melhorar o desempenho da distribuidora o gestor deveria estudar 

medidas no sentido de reduzir os prazos de recebimento e estocagem, bem como tentar 

alongar os prazos de pagamentos a fornecedores.   

4) Wernke (2007) avaliou o resultado das vendas de empresa distribuidora de 

mercadorias, abrangendo os 15 principais produtos de cada uma das três linhas de 

comercialização (Medicamentos, Hospitalar e Perfumarias). Referido estudo 
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identificou queda na lucratividade de 4,19% se considerado o efeito dos prazos 

atrelados ao ciclo operacional daquela organização. 

Contudo, estudos assemelhados no âmbito de cooperativas, como priorizado neste 

artigo, não foram encontrados. Com isso, identificou-se uma pequena lacuna de pesquisa 

sobre a qual se pretende contribuir para saná-la, mesmo que parcialmente. Para tanto, a 

próxima seção destaca os aspectos metodológicos deste artigo. 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

 

A pesquisa em lume pode ser classificada como um estudo de caso porque, conforme 

Yin (2010), este tipo de procedimento equivale a uma investigação empírica sobre um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. O estudo de caso é uma 

estratégia de pesquisa adequada para os estudiosos que almejam aprofundar conhecimentos a 

respeito de determinado caso específico (RAUPP; BEUREN, 2010). Por sua vez, Martins e 

Theóphilo (2009) caracterizam o estudo de caso como uma avaliação qualitativa, por se tratar 

de uma análise profunda de uma unidade social, acrescentando que se trata de uma 

investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real (pesquisa 

naturalística), em que o pesquisador não tem controle sobre eventos e variáveis, buscando 

apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar 

a complexidade de um caso concreto. 

Quanto à forma de abordagem do problema de pesquisa o estudo pode ser classificado 

como “qualitativo”, visto que se equipara ao que Richardson (1999) conceitua para os estudos 

que descrevem a complexidade de determinado problema, que analisam a interação de certas 

variáveis, que compreendem e classificam os processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 

Então, a partir dos dados quantitativos (contábeis, financeiros e físicos) coligidos, foi 

realizada uma análise qualitativa por meio do estudo comparativo entre as duas formas de 

mensurar o resultado das vendas. 

Acerca da metodologia, Scapens (1990) argumenta que no âmbito da Contabilidade 

Gerencial os estudos de caso podem ser descritivos, ilustrativos, experimentais e 

explanatórios. Nessa direção, em relação à tipologia quanto aos objetivos esta pesquisa pode 

ser classificada como descritiva porque, segundo o mesmo autor, referido tipo abrange 

aqueles estudos que descrevem os sistemas contábeis, as técnicas e os procedimentos 
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costumeiramente utilizados na prática. Referida modalidade visa, segundo Collins e Hussey 

(2005), descrever como os fenômenos de atuação prática se desenvolvem, proporcionando 

elementos que permitem conhecer o problema de pesquisa. Além disso, Andrade (2002) 

salienta que essa categoria de estudo se preocupa em observar os fatos, registrá-los, analisá-

los, classificá-los e interpretá-los sem que o pesquisador intervenha.  

De acordo com Yin (2010) há diversas fontes de dados que podem ser utilizadas em 

estudos de caso: documentos e registros; entrevistas; observação direta e participante; 

evidências físicas etc. Neste estudo foi empregada inicialmente a técnica de entrevistas 

informais (não estruturadas) com os gestores da entidade, visando conhecer a situação vigente 

no que tange aos controles internos adotados. As respostas obtidas foram suficientes para 

conhecer o contexto da organização e a profundidade dos controles internos utilizados. Em 

seguida, iniciou-se a coleta dos dados necessários para execução do trabalho nos controles 

internos existentes, além de outras informações mais específicas repassadas pelos gestores. 

No que tange aos dados coligidos nos controles internos da empresa, a detalhar na 

próxima seção, estes podem ser divididos em duas categorias: valores monetários e prazos. Os 

dados monetários referem-se aos valores (R$) associados a cada venda realizada, como preço 

de venda, custo de beneficiamento, custo de compra do arroz, tributos sobre vendas, 

comissões e os dados sobre os prazos dizem respeito ao período (em dias) relacionado com o 

prazo de pagamento das compras, dos tributos e das comissões, com o prazo de permanência 

do arroz nos silos de armazenamento da cooperativa e com o prazo concedido aos clientes nas 

vendas a prazo. 

Por outro lado, no que tange aos aspectos formais, no sentido de avaliar o rigor 

metodológico deste estudo de caso foram utilizados os parâmetros recomendados no artigo de 

Marques, Camacho e Alcantara (2015). Ou seja: 

a) Quanto ao objeto de estudo: procurou-se entender o fenômeno proposto em seu 

contexto real; explicou-se o motivo de adotar esta estratégia de pesquisa; há uma 

ligação entre o fenômeno em questão e o contexto da pesquisa; a pergunta de pesquisa 

está claramente formulada e o tipo de estudo está evidenciado (descritivo). 

b) Quanto à coleta de dados: verifica-se a existência de múltiplas formas de evidenciação 

(entrevistas com gestor e contador, controles internos, contabilidade etc.) que 

permitem a triangulação dos dados; é possível atestar a confiabilidade dos dados pelos 

controles internos e contábeis utilizados; medidas operacionais (como o resultado das 

vendas “sem” e “com” os efeitos dos prazos do ciclo operacional) foram evidenciadas 
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para validar o construto do estudo; há explicação sobre a forma como os dados foram 

obtidos e há a possibilidade de replicar a coleta de dados em outro contexto 

assemelhado. 

c) Quanto à análise dos dados: os resultados da pesquisa refletem os dados coletados e 

houve uso de teoria anterior para embasar as análises. 

d) Quanto aos resultados: foram relatadas contribuições na geração do conhecimento em 

relação a estudos precedentes e ainda foram feitos alertas para pontos que ainda 

precisam de continuação nesse tipo de investigação (mencionados em seção posterior). 

Acerca da entidade pesquisada (cujo nome foi omitido por solicitação de seu 

presidente), esta foi fundada no final da década de 60 e está sediada em município do sul de 

Santa Catarina. Sua escolha ocorreu pela possibilidade de acesso aos dados necessários por 

parte dos pesquisadores, facultada pelo gerente da cooperativa. Destarte, os resultados do 

estudo estão limitados exclusivamente a esse contexto empresarial.  

Em virtude de ser uma cooperativa agropecuária, tem como objetivo estatutário a 

preservação e a melhoria da qualidade da vida econômica e social de seus cooperados, por 

meio de ajuda mútua. No que se refere a sua principal atividade mercantil, caracteriza-se pela 

compra do arroz produzido pelos cooperados, pelo armazenamento deste insumo em silos 

próprios para posterior beneficiamento e pela comercialização dos itens industrializados para 

atacadistas e varejistas. Essas peculiaridades podem acarretar prazos distintos de pagamentos, 

recebimentos e de estocagem que, em conjunto, dilatam o ciclo operacional a ponto de 

prejudicar a lucratividade das operações comerciais. 

A partir do conhecimento dessa possibilidade, a administração da cooperativa 

pesquisada deveria atentar para a mensuração das consequências dos prazos do ciclo 

operacional do ponto de vista financeiro, em especial quanto à gestão do capital de giro 

necessário. Essa avaliação é relevante porque os ciclos operacionais de grande duração 

costumam acarretar a necessidade de empregar um montante maior de capital de giro para 

manter o empreendimento funcionando, geralmente na forma de captação onerosa (com 

pagamento de juros aos financiadores). Nesse sentido, o custo de oportunidade do capital 

investido ou os juros pagos para obter capital de terceiros para financiar as atividades podem 

reduzir (ou até superar) os eventuais lucros oriundos das vendas.  

Porém, a realidade encontrada na cooperativa em estudo mostrou que os gestores não 

consideravam esse aspecto em suas análises de desempenho da lucratividade das transações 

mercantis efetuadas. Ou seja, a avaliação do resultado das vendas e do desempenho mensal do 
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empreendimento era realizada sem computar os efeitos dos prazos envolvidos na operação 

comercial principal (como o prazo de recebimento das vendas, os prazos de pagamento das 

compras e das despesas de vendas variáveis  e o prazo de estocagem do arroz), em termos 

financeiros. Cônscios desse contexto, os gestores da cooperativa facilitaram o acesso dos 

pesquisadores aos dados necessários para averiguar se o impacto desses prazos era relevante 

financeiramente, conforme exposto nas próximas seções. 

 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Tanto na aquisição, quanto no armazenamento e na venda do mix de produtos 

beneficiados pela entidade há prazos associados que, em conjunto, formam o ciclo 

operacional desta. Ao conhecer os prazos de pagamento das compras, de estocagem dos 

insumos e de recebimento das vendas é possível verificar a conveniência ou a inadequação 

destes, bem como alguns dos efeitos financeiros deles decorrentes. Tendo em lume essa 

possibilidade, os gestores da entidade concordaram em permitir o acesso dos pesquisadores 

aos dados necessários para realizar estudo a respeito, tendo em vista que tais aspectos não 

eram monitorados adequadamente pela administração da cooperativa. Para tanto, nas 

próximas seções são apresentados os principais aspectos do estudo de caso ora descrito e 

posteriormente são analisados os resultados obtidos. 

 

 

4.1. Obtenção dos dados monetários 

 

No período da pesquisa (todo o ano de 2015) a entidade comercializou 20 variações de 

fardos de arroz com peso padrão de 30 quilos cada. Essa combinação de produtos era 

composta por oito marcas, três variações de beneficiamento (“parboilizado”, “polido” e 

“abaixo do padrão”) e dois tipos de pesagem por unidade (5 quilos e 1 quilo). Todas essas 20 

modalidades de produtos foram abordadas neste estudo, mas devido à limitação de espaço 

disponível neste texto foram escolhidos apenas os três tipos de produtos de maior faturamento 

para evidenciar os resultados mais detalhadamente. 

A gerência da cooperativa dispunha de relatórios administrativos e contábeis 

informatizados, o que possibilitou que a maioria dos dados necessários fossem importados do 

banco de dados do software utilizado. Em razão disso, foi necessário o auxílio dos gestores 
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responsáveis pelos setores envolvidos para que fossem selecionados os relatórios que 

continham os dados pertinentes à metodologia que se pretendia utilizar no estudo. Nesse 

rumo, para o grupo de produtos comercializados pela cooperativa foram requisitados, 

inicialmente, dados relacionados com o valor total (i) do faturamento (em fardos e em R$) dos 

12 meses do ano em tela, (ii) do montante de frete pago na entrega das vendas, (iii) do custo 

de beneficiamento do arroz vendido no período, (iv) dos dispêndios com a comissão sobre 

vendas e (v) dos tributos incidentes sobre o faturamento (no caso, somente ICMS, conforme 

relatado pelo contador da companhia). Em seguida as informações levantadas foram 

analisadas e serviram para gerar uma base de dados que está sintetizada na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Vendas, despesas variáveis da venda e custo do beneficiamento do ano 

 Itens/Produtos  38APACPR30X1 1APACOP06X5 2APACOP30X1 Outros Totais 

 Vendas anuais (fardos)                  258.267                  152.245                    51.301                  140.208                     602.021  

 Vendas anuais (R$)       11.530.266,50         7.570.320,50         2.327.989,00         6.322.323,85          27.750.899,85  

 Frete das vendas (R$)            673.605,89            397.081,81            133.802,06            138.123,81            1.342.613,57  

 Custo do benefic. (R$)         1.479.869,91            872.363,85            293.954,73            803.391,84            3.449.580,33  

 Comissões (R$)            339.788,99            201.907,53              61.779,73            131.346,82               734.823,07  

 ICMS Vendas (R$)            807.845,58            878.852,69            190.248,39            553.557,16            2.430.503,82  

 Fonte: elaborada pelos autores.  

 

Acerca dos fatores mencionados na Tabela 1 é pertinente esclarecer os seguintes 

aspectos: 

 Vendas anuais (fardos): representa o volume físico de fardos comercializados durante 

o ano de 2015 pela cooperativa, conforme informado pelo gestor comercial. 

 Vendas anuais (R$): este item diz respeito ao valor monetário do faturamento anual 

conseguido com cada produto, sendo que esses montantes foram disponibilizados pelo 

setor vendas da entidade. 

 Frete das vendas: refere-se ao valor desembolsado a título de frete sobre as vendas 

efetuadas no ano em lume, tendo sido obtido por intermédio do responsável pelos 

pagamentos da empresa. 

 Custo do beneficiamento (R$): equivale à soma dos custos relativos ao processo de 

beneficiamento do arroz e envolve a folha de pagamentos da produção, material de 

consumo e manutenção, embalagens consumidas, energia elétrica e serviços 

terceirizados pertinentes. A fonte desses valores foi um relatório específico elaborado 

pelo controller da cooperativa. 
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 Comissões de vendas (R$): trata-se das remunerações pagas aos representantes 

comerciais após o recebimento das duplicatas dos clientes, cujos valores foram 

coletados junto ao setor de contas a pagar. 

 ICMS das vendas (R$): representa o imposto sobre a circulação de mercadorias e 

serviços, cujo respectivo valor foi repassado pelo setor contábil. 

Na etapa seguinte foi priorizada obtenção dos valores relacionados ao custo de compra 

do arroz. Com esse propósito, para apurar o custo de aquisição na fatura por tipo de produto 

foi necessário o levantamento da quantidade de fardos comprados no período. Esse volume 

foi multiplicado pelo valor médio (em R$) pago ao produtor na nota fiscal de compra (obtido 

com auxílio do controller da empresa, tendo como base o relatório anual de custos da 

cooperativa). Ainda, foi constatado que não haviam tributos incidentes na fatura de aquisição 

que onerassem o custo ou que o reduzissem. Porém, havia a necessidade de se considerar o 

frete associado à compra e o valor deste foi calculado de forma assemelhada ao procedimento 

adotado quanto ao custo de compra. Ou seja, a quantidade de fardos comprados por tipo de 

produto foi multiplicada pelo valor médio do frete pago por fardo, o qual foi calculado com 

auxílio do setor de contas a pagar a partir dos desembolsos respectivos no período em tela. 

Então, ao somar o (i) custo de compra na fatura (em R$) com o (ii) valor do frete da 

compra (em R$) foi determinado o custo total de aquisição anual de cada produto (em R$), 

conforme exemplificado na Tabela 2.  

Tabela 2: Custo de aquisição do arroz no ano, por tipo de produto comercializado 

 Itens/Produtos  38APACPR30X1 1APACOP06X5 2APACOP30X1 Outros Totais 

 (+) Custo na fatura (R$)  5.490.239,89 3.236.424,21 1.090.556,66   2.980.541,66  12.797.762,42 

 (--) Tributos Recuperáveis (R$)                      -                       -                       -                          -                         -    

 (+) Tributos Não Recuper. (R$)                      -                       -                       -                          -                         -    

 (+) Frete da compra (R$)  125.982,64 74.265,11 25.024,63        68.393,46  293.665,84 

 (=) Custo de compra (R$)  5.616.222,53 3.310.689,32 1.115.581,29 3.048.935,13 13.091.428,26 

 Fonte: elaborada pelos autores.  

 

A partir deste ponto, com os valores consignados nas tabelas anteriores já era possível 

apurar o resultado contábil (“sem” os efeitos dos prazos) como expresso na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Resultado contábil "sem” efeito dos prazos (tradicional) 

 Itens/Produtos  38APACPR30X1 1APACOP06X5 2APACOP30X1 Outros Totais 

 a) Vendas anuais (R$)    11.530.266,50    7.570.320,50    2.327.989,00     6.322.323,85    27.750.899,85  
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 b) Frete das vendas (R$)          673.605,89       397.081,81       133.802,06        138.123,81      1.342.613,57  

 c) Comissões de vendas (R$)          339.788,99       201.907,53         61.779,73        131.346,82         734.823,07  

 d) ICMS das vendas (R$)          807.845,58       878.852,69       190.248,39        553.557,16      2.430.503,82  

 e) Custo do beneficiamento (R$)       1.479.869,91       872.363,85       293.954,73        803.391,84      3.449.580,33  

 f) Custo de compra (R$)       5.616.222,53    3.310.689,32    1.115.581,29     3.048.935,13    13.091.428,26  

 g) Marg. Contr. Fabril Total (R$)       2.612.933,60    1.909.425,29       532.622,81     1.646.969,10      6.701.950,80  

 h) Marg. Contr. Fabril (%)  22,66% 25,22% 22,88% 26,05% 24,15% 

 Fonte: elaborada pelos autores.  

 

Destarte, no demonstrativo do resultado apresentado na Tabela 3 o item “g) Marg. 

Contr. Fabril Total (R$)” se refere à margem de contribuição fabril, cujo valor monetário 

equivale ao valor do faturamento (item “a”) que sobra para a cooperativa depois de 

descontados os valores de frete, comissões, ICMS, beneficiamento e custo de compra (itens 

“b” até “f”). Por esse ângulo, o produto com melhor desempenho foi o “38APACPR30X1”, 

visto que proporcionou resultado de R$ 2.612.933,60 no período, seguido pelos produtos 

“1APACOP06X5” e “2APACOP30X1” (com margens de contribuição de R$ 1.909.425,29 e 

R$ 532.622,81 respectivamente). Os demais produtos (coluna “Outros”) participaram com R$ 

1.646.969,10 para a margem de contribuição fabril total da organização no ano, que alcançou 

o valor de R$ 6.701.950,80. 

No que concerne à linha “h) Marg. Contr. Fabril (%)” da Tabela 3, esta reflete o 

percentual que a cooperativa ganhou em relação ao faturamento de cada produto, sendo 

calculado pela divisão do valor monetário da margem de contribuição fabril total (item “g”) 

pelo valor das vendas anuais (item “a”). Por esta forma de analisar se percebe uma alteração 

no ranking dos produtos com melhor desempenho, se comparado com o indicador do 

parágrafo anterior. Ou seja, a margem de contribuição média da empresa situou-se em 

24,15%, mas o melhor desempenho neste parâmetro coube aos produtos classificados como 

“Outros” (26,05%), seguido das mercadorias “1APACOP06X5” (com 25,22%), 

“2APACOP30X1” (22,88%) e “38APACPR30X1” (22,66%). 

 

4.2. Obtenção dos dados relacionados aos prazos 

 

Para a continuidade do estudo foram levantados os prazos dos fatores envolvidos no 

resultado das operações da cooperativa, como exposto na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Prazos associados aos fatores (em dias) 
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 Itens/Produtos  38APACPR30X1 1APACOP06X5 2APACOP30X1 Outros 

a) Prazo Médio Linear das Vendas               43,6              36,6               41,7  ... 

b) Prazo Médio Linear do ICMS/Vendas               25,0              25,0               25,0  ... 

c) Prazo Médio Linear das Comissões               43,6              36,6               41,7  ... 

d) Prazo Médio Linear do Frete/Vendas               15,0              15,0               15,0  ... 

e) Prazo Médio Linear do Custo de Compra               87,4              87,4               87,4  ... 

f) Prazo Médio de Estocagem             150,7            150,7             150,7  ... 

Fonte: elaborada pelos autores.  

 

Quanto aos prazos citados na Tabela 4, pela restrição de espaço no texto não foi 

possível apresentar os cálculos que fundamentaram a obtenção destes. Em decorrência disso é 

válido mencionar que estes possuem as seguintes características: 

1) Prazo Médio Linear das Vendas: foram calculados a partir dos relatórios disponíveis 

no software da cooperativa, que foram gerados individualmente para cada tipo de 

produto. Esses relatórios mencionavam os prazos (em dias) das duplicatas emitidas 

contra os clientes, que foram ponderados pelos respectivos valores monetários (R$) 

para determinar o prazo médio linear citado. 

2) Prazo Médio Linear do ICMS/Vendas: o pagamento deste tributo incidente sobre as 

vendas era feito todo dia 10 de cada mês subsequente ao faturamento da nota fiscal 

geradora do tributo. Portanto, poderiam ocorrer prazos muito diferentes desde o 

faturamento das notas fiscais até os pagamentos dos tributos respectivos, pois as notas 

fiscais poderiam ser emitidas no início, no meio ou no final do mês. Então, optou-se 

por apurar um “prazo médio” considerando o dia “15” de cada mês como data-base e 

somá-lo aos 10 dias do mês subsequente (prazo limite para quitação desse tributo) para 

determinar o prazo médio linear. Com isso, o prazo considerado para esse tributo 

incidente sobre o faturamento foi de 25 dias para todos os produtos. 

3) Prazo Médio Linear das Comissões: o prazo médio linear de comissões foi 

considerado como sendo rigorosamente igual aos prazos de vendas, pois as comissões 

eram pagas aos representantes mediante a quitação das duplicatas por parte dos 

clientes. 

4) Prazo Médio Linear do Frete/Vendas: no caso do fator “frete/vendas” foi feita uma 

estimativa tendo como base o prazo de quitação dos fretes pagos aos transportadores 

para a entrega das mercadorias vendidas e os valores monetários respectivos. Com 

essas duas variáveis foi efetuada uma ponderação que resultou no prazo consignado na 

Tabela 4. 
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5) Prazo Médio Linear do Custo de Compra: definiu-se o prazo médio linear do custo de 

compra obtendo-se, primeiramente, todos os pagamentos referentes à compra de arroz. 

Logo após foi realizada uma ponderação do prazo desses pagamentos pelo valor 

monetário (R$), pois ocorriam em datas diferentes. Após somar todos os resultados, 

foi feita a divisão do valor ponderado dos prazos pelo total pago sem a ponderação, 

extraindo dessa forma, o prazo médio linear respectivo. 

6) Prazo Médio de Estocagem: estes foram obtidos considerando-se as quantidades 

mantidas em estoque e as quantidades consumidas a cada mês. Dessa forma, se havia 

no mês de janeiro/2015 cerca de 59 mil sacas de arroz em estoque e foram consumidas 

55 mil sacas, bastaria dividir essas quantidades (59/55 = 1,07) e multiplicar o 

resultado pelo número de dias deste determinado mês (31 dias), ou seja: 1,07 x 31 dias 

= 33,25 dias. Através deste cálculo foi possível mensurar o prazo médio de estocagem 

do mês. Todavia, como se desejava calcular o prazo médio linear do ano, efetuou-se o 

procedimento acima para os doze meses do ano de 2015. Posteriormente, foram 

somados todos os resultados e divididos por 12 meses, atingindo o valor geral 

apresentado na Tabela 4 (150,7 dias). 

Na sequência, com a intenção de aplicar a equação que estimava o efeito dos prazos no 

resultado das vendas da cooperativa foi necessário efetuar dois procedimentos. O primeiro 

consistiu ponderar os valores monetários (R$) do custo de compra e das despesas variáveis de 

venda, conforme apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Ponderação do Custo de compra e das Despesas Variáveis de Venda  

 Itens/Produtos   38APACPR30X1 1APACOP06X5 2APACOP30X1 Outros Totais 

 1) Custo de compra (R$)          5.616.223         3.310.689       1.115.581         3.048.935           13.091.428  

 PML compra (dias)                  87,43                87,43               87,43                       -                             -    

 1.1) C. de compra pond. (R$)      491.026.336    289.453.567     97.535.272     266.568.398     1.144.583.573  

 2) ICMS das vendas (R$)             807.846            878.853          190.248            553.557             2.430.504  

 PML ICMS vendas (dias)                  25,00                25,00               25,00                       -                             -    

 2.1) ICMS vendas pond. (R$)        20.196.140      21.971.317       4.756.210       13.838.929           60.762.596  

 3) Frete das vendas (R$)             673.606            397.082          133.802            138.124             1.342.614  

 PML frete vendas (dias)                  15,00                15,00               15,00                       -                             -    

 3.1) Frete vendas pond. (R$)        10.104.088         5.956.227       2.007.031         2.071.857           20.139.204  

 4) Comissões de vendas (R$)             339.789            201.908            61.780            131.347                734.823  

 PML comissões (dias)                  43,60                36,60               41,70                       -                             -    

 4.1) Comissões vendas pond. (R$)     14.814.800,0     7.389.815,6    2.576.214,7      5.123.958,4        29.904.788,7  
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 Fonte: elaborada pelos autores.  

 

Os dados citados na Tabela 5 foram utilizados para apurar o prazo médio linear de 

pagamento do custo de compra e das despesas variáveis de venda (em conjunto), como 

exemplificado na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Prazo médio linear de pagamento do custo de compra e das despesas variáveis 

da venda 

 Itens/Produtos   38APACPR30X1 1APACOP06X5 2APACOP30X1 Outros Totais 

 A=1+2+3+4) Total CC/DVV 

(R$)  
       7.437.463          4.788.531         1.501.411      3.871.963         17.599.369  

 B=1.1+2.1+3.1+4.1) Total 

CC/DVV Pond. (R$)  
  536.141.364     324.770.927    106.874.727  287.603.143    1.255.390.161  

C=B/A) Prazo Médio de Pagto. 

Ponderado (dias)  
               72,09                 67,82                71,18   ...                          -    

 Fonte: elaborada pelos autores.  

 

O contexto retratado na Tabela 6 mostra que a definição do prazo médio linear citado 

foi realizada da seguinte forma, no que tange ao produto “38APACPR30X1”: 

a) No caso do valor referente ao item “A) Total CC/DVV (R$)”, este foi obtido pela 

soma dos valores relativos ao custo de compra (R$ 5.616.223); ao ICMS das vendas 

(R$           807.846); ao frete das vendas (R$ 673.606) e às comissões de vendas (R$ 

339.789), citados na Tabela 5, anteriormente. 

b) Quanto ao valor relativo ao fator “B) Total CC/DVV Pond. (R$)”, o mesmo foi 

determinado pelo somatório dos valores do “C. de compra pond.” (R$ 491.026.336); 

do “ICMS vendas pond.” (R$ 20.196.140); do “Frete vendas pond.” (R$ 10.104.088) e 

das “Comissões vendas pond.” (R$ 14.814.800), como mencionado na Tabela 5. 

c) Ao dividir o primeiro item acima pelo segundo, apurou-se o Prazo Médio de 

Pagamento Ponderado (em dias) de cada produto, que no exemplo do produto citado 

foi de 72,09 dias (R$ 536.141.364 / R$ 7.437.463). 

Neste ponto já estavam disponíveis todos os dados necessários para apurar o resultado 

da venda dos principais produtos considerando os efeitos dos prazos associados. Com essa 

intenção, na Tabela 7 estão agrupados os dados coligidos nos controles internos e os 

calculados nas etapas precedentes que permitiram apurar o resultado da venda de forma a 

considerar os prazos do ciclo operacional da cooperativa. 
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Tabela 7: Dados para calcular o resultado das vendas considerando os prazos 

 Itens/Produtos   38APACPR30X1 1APACOP06X5 2APACOP30X1 Outros Totais 

 Vendas anuais (R$)     11.530.267       7.570.321      2.327.989     6.322.324     27.750.900  

 PM Linear das vendas (dias)               43,60               36,60             41,70   ...                     -    

 Total CC/DVV (R$)        7.437.463       4.788.531      1.501.411     3.871.963     17.599.369  

 PM Pagt. Pond. CC/DVV (dias)               72,09               67,82             71,18   ...                     -    

 PM de Estocagem (dias)             150,71             150,71           150,71   ...                     -    

 Custo do beneficiamento (R$)        1.479.870          872.364         293.955        803.392       3.449.580  

 Fonte: elaborada pelos autores.  

 

Com fulcro nos dados citados, na próxima seção comenta-se acerca da mensuração do 

impacto dos prazos no resultado da cooperativa em estudo. 

 

4.2. Determinação do efeito dos prazos no resultado das vendas 

 

Na Tabela 7 da seção anterior constavam os valores monetários (em R$) e prazos 

médios lineares (em dias) exigidos para o cálculo pretendido acerca do impacto dos prazos no 

lucro da venda.  

Entretanto, para obter esse resultado da venda dos produtos foi considerada a taxa de 

0,70146116% ao mês como sendo o “custo de oportunidade” da entidade em questão. 

Referido percentual foi computado porque este equivalia à remuneração paga às instituições 

financeiras para obtenção de capital de giro pela cooperativa à época do estudo. E, mesmo que 

outras possibilidades tivessem sido aventadas, optou-se por esta em razão da facilidade de 

obtenção nos controles internos e por proporcionar melhor compreensão a respeito por parte 

dos gestores da cooperativa. 

Nesse sentido, na Tabela 8 está evidenciado o resultado mercantil no formato 

pretendido a partir dos dados disponíveis para dois produtos e no total da entidade visada. 

 

Tabela 8: Resultado da venda considerando o efeito dos prazos 

Itens 

038-AR PACPR30X1 001-AR PACOP06X5 TOTAIS 

Valores % da Venda Valores % da Venda Valores % da Venda 

(+) Vendas Anuais (R$)       11.530.267  100,00%         7.570.321  100,00%        27.750.899,85  100,00% 

(-) Custo do Beneficiamento (R$)         1.479.870  12,83%            872.364  11,52%          3.449.580,33  12,43% 

(=) Margem Bruta (R$)       10.050.397  87,17%         6.697.957  88,48%             24.301.320  87,57% 

(-) Custos/Despesas Variáveis (R$)         7.437.463  64,50%         4.788.531  63,25%        17.599.368,72  63,42% 
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(=) Result. “Sem” Efeito de Prazos (R$)         2.612.934  22,66%         1.909.425  25,22%               6.701.951  24,15% 

a) PM Estocagem (dias)               150,71  

 

              150,71                                 -      

b) PML de Recebimento (dias)                 43,60                    36,60                                 -      

c) PML de Pagamento (dias)                 72,09                    67,82                                 -      

d=a+b-c) Ciclo Operacional (dias)               122,23                  119,49                                 -      

e) Fator = Taxa^(Ciclo Operacional)      1,02888874         1,02823302                                 -      

f) CDV*(e) – R$         7.652.322  66,37%         4.923.726  65,04%          1.544.427  5,57% 

(=) Result. “Com” Efeito de Prazos (R$)         2.398.075  20,80%         1.774.231  23,44%               6.210.165  22,38% 

(=) Variação no Resultado (R$)            214.859  1,86%            135.195  1,79%                  491.786  1,77% 

(=) Variação no Resultado (%) 8,223%              -  7,080%             -  7,338%      -  

Fonte: elaborada pelos autores.  

 

No caso do produto “038-AR PACPR30X1”, como exemplo, o resultado contábil 

(sem efeito dos prazos) seria R$ 2.612.934 e com a consideração dos prazos do ciclo 

operacional (de 122,23 dias) caiu para R$ 2.398.075. Com isso, verificou-se uma redução de 

R$ 214.859, equivalente a 8,223% do lucro inicial.  

Para chegar aos valores desse novo resultado foi necessário empregar a equação do 

resultado da venda considerando-se os três prazos envolvidos (vendas, custos de compra e 

despesas variáveis de venda e estocagem) e a taxa de custo de oportunidade de 0,70146116% 

ao mês, como demonstrado para o produto “038-AR PACPR30X1” na Figura 2 (com valores 

arrendados). 

 

 

 

 

Figura 2: Resultado da venda com os prazos associados ao produto “038-AR 

PACPR30X1” 

RV = (PV – CB) – [ CDV-R$ * (1+i)^(pr + pe – pp) ] 

RV = (R$ 11.530.267 – R$ 1.479.870) – [ R$ 7.437.463 * (1+0,70146116%)^( (43,60 + 150,71 – 72,09) / 30)] 

                RV = R$ 10.050.397 – [ R$ 7.437.463 * (1,70146116%)^(122,23 / 30) ] 

RV = R$ 10.050.397 – [ R$ 7.437.463 * 1,02888874 ] 

RV = R$ 10.050.397 – [ R$ 7.652.322 ] 

RV = R$ 2.398.075 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Ainda, no conjunto de produtos avaliados o resultado anual total das vendas sem 

computar o efeito dos prazos foi de R$ 6.701.951, sendo esta a margem de contribuição (total 

das vendas descontado os custos, os tributos e as comissões respectivas) determinada no 
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formato contábil (tradicional), sem o impacto dos prazos associados. Porém, com a 

mensuração dos efeitos dos prazos no resultado das vendas, considerando a taxa de juros de 

0,7014616% ao mês como custo de oportunidade, ocorreu uma diminuição de R$ 491.786 

(equivalente a 7,338%) sobre o lucro verificado anteriormente.  

 

4.3. Discussão dos resultados 

 

As alterações no resultado das vendas são compreendidas com maior facilidade 

quando avaliados os prazos envolvidos no cálculo de cada produto detalhadamente. Dessa 

maneira, a Tabela 9 apresenta o comparativo de prazos e variações no resultado para os itens 

abrangidos na pesquisa. 

 

Tabela 9: Comparativo de prazos e variações no resultado da venda 

Produtos 

 PM Linear   PM Linear   PM Pagt.  Ciclo Oper.  Diferença no   Diferença no  

 das Vendas   de Estoque   Pond.  (PR+PE-PP)  Result. Venda   Result. Venda  

 (em dias)   (em dias)   (em dias)  (em dias)  (em R$)   (em %)  

001-AR PACOP06X5                  36,60               150,71             67,82              119,49  -135.194,70 -7,080% 

002-AR PACOP30X1                  41,70               150,71             71,18              121,23  -43.015,34 -8,076% 

038-AR PACPR30X1                  43,60               150,71             72,09              122,23  -214.858,95 -8,223% 

Outros                        ...                 ...             ...                ...  ... ... 

Totais                        -                          -                      -                        -    -491.786,16 -7,338% 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A partir dos dados mencionados na Tabela 9 percebe-se que o prazo médio de 

estocagem foi igual para todos os produtos (150,71 dias), visto que se utilizou o mesmo 

insumo (arroz). Portanto, os ciclos operacionais computados nos cálculos foram afetados 

principalmente pelos prazos concedidos aos clientes e pelos prazos de pagamentos das 

compras realizadas dos cooperados. Nessa direção, restou comprovado que quanto maior o 

prazo total do ciclo operacional maior seria a alteração percentual (%) decorrente no resultado 

da venda.  

No caso do produto “038-AR PACPR30X1”, que sofreu a maior redução percentual (-

8,223%) no lucro da venda em razão dos prazos, o ciclo operacional totalizou 122,23 dias. Ou 

seja, o prazo de recebimento foi de 43,60 dias, que somados aos 150,71dias do prazo de 

permanência em estoque e descontados os 72,09 dias de prazo para pagamento dos custos e 
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despesas variáveis acarretou a citada duração deste ciclo (43,60 + 150,71 – 72,09 = 122,23 

dias). 

Por sua vez, para o produto “002-AR PACOP30X1” foi mensurado um ciclo 

operacional de 121,23 dias (41,70 dias de recebimento + 150,71 dias de estocagem - 71,18 

dias para pagamento), que implicou redução de 8,076% no lucro da venda. 

Quanto ao produto “001-AR PACOP06X5”, o prazo apurado foi de 119,49 dias (36,60 

+ 150,71 - 67,82) e a diminuição na lucratividade oriunda foi de 7,080%. Como foram 

abrangidos outros produtos, não apresentados por restrição de espaço, o percentual médio do 

impacto dos prazos no resultado das vendas da cooperativa no ano pesquisado foi de 7,338%. 

A partir disso se pode concluir que a causa de variações percentuais distintas no 

resultado dos três produtos comercializados (-8,223%, -8,076% e -7,080%, respectivamente) 

foi a diferença na soma dos prazos do ciclo operacional: 122,23 dias para o produto “038-AR 

PACPR30X1”, 121,23 dias para o “002-AR PACOP30X1” e 119,49 dias no que tange ao 

produto “001-AR PACOP06X5”. 

Os prazos dos ciclos operacionais identificados estão principalmente atrelados aos 

prazos de estocagem do arroz adquirido dos cooperados. Como visto, os pagamentos das 

compras foram realizados com prazos geralmente próximos (entre 67,82 e 72,09 dias, no caso 

dos três produtos destacados na Tabela 9) e os recebimentos das vendas ocorreram com 

prazos também inferiores aos das compras (36,60 dias, 41,70 dias e 43,60 dias para os itens 

mencionados na tabela citada). Com isso, o período em que o arroz permaneceu estocado nos 

silos da cooperativa foi a principal causa da duração do ciclo operacional no âmbito do mix de 

itens abrangidos na pesquisa. 

Essa modificação no resultado após o cômputo do efeito dos prazos coaduna-se com o 

verificado na literatura referenciada em seção anterior (ASSAF NETO, 2005; WERNKE, 

2014; WERNKE; LEMBECK, 2012; WERNKE et al. 2016). Ou seja, ao avaliar o resultado 

da venda considerando também os prazos atrelados ao ciclo operacional e o custo de 

oportunidade, a lucratividade passa a ser menor do que aquela mensurada somente nos moldes 

contábeis tradicionais (margem de contribuição). Destarte, ao vincular o “valor do dinheiro no 

tempo” ao resultado mercantil os administradores puderam dispor de uma avaliação da 

lucratividade tecnicamente mais consistente do ponto vista da gestão financeira. 

No caso da cooperativa pesquisada, ao conhecer o desempenho de cada item vendido 

em termos do lucro da venda considerando os efeitos dos prazos de pagamento, estocagem e 

recebimento, cabe ao administrador cogitar a possibilidade de implementar ações que 
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diminuam a duração do ciclo operacional. Para tanto, pode estudar medidas para diminuir os 

prazos de estocagem ou de recebimento das vendas, bem como tentar um alongamento do 

período médio de pagamento das compras efetuadas, a exemplo do recomendado por 

Baldissera et al. (2015) e WERNKE et al. (2016). 

Contudo, qualquer uma dessas iniciativas possui entraves para serem implementadas, 

pois não dependem exclusivamente dos gestores da cooperativa. É o que ocorre com situações 

relacionadas à necessidade de aquisição do arroz no período de safra (no caso da estocagem), 

da concordância dos cooperados (que são também “donos” do empreendimento) em aumentar 

o prazo para pagamento das compras ou da resistência dos clientes da cooperativa quanto à 

diminuição do prazo médio de recebimento das vendas. Em que pese as prováveis 

dificuldades a serem impostas por terceiros, as tentativas de implementar medidas nesse rumo 

seriam benéficas à lucratividade da organização em tela. 

Convém ressalvar, ainda, que o “CPC-12 – Ajuste a valor presente” também se 

preocupa com a mensuração dos efeitos dos prazos de pagamento e recebimento para adequar 

os valores que devem figurar nas demonstrações contábeis das empresas. Porém, consta em 

sua redação que este “é aplicável para operações que possam ser consideradas como 

atividades de financiamento e não para operações que são liquidadas em curto espaço de 

tempo” (conforme a resposta da pergunta 5 do anexo do CPC-12), como é o caso das 

operações mercantis que caracterizam a cooperativa abrangida. Em decorrência disso, 

entende-se que os ditames do CPC-12 não sejam aplicáveis ao caso em estudo (WERNKE et 

al. 2016) 

 

5. Considerações Finais 

 

A pesquisa visava responder pergunta ligada à mensuração dos efeitos dos prazos do 

ciclo operacional no resultado da venda de uma cooperativa de rizicultores e tinha por 

objetivo avaliar, comparativamente, o resultado da venda “com” e “sem” os prazos associados 

à operação mercantil (estocagem da matéria-prima, recebimento das vendas e pagamentos das 

compras). 

Nesse sentido, entende-se que a questão de pesquisa foi adequadamente respondida 

tendo em vista que foram mensurados os efeitos dos prazos de compra, venda e estocagem no 

resultado da venda da entidade no período abrangido. Quanto ao objetivo, este também foi 

atingido em virtude de que o estudo possibilitou comparar os resultados das vendas “com” e 
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“sem” os prazos (conforme exposto na Tabela 8). Nessa direção, constatou-se que o resultado 

contábil (tradicional) equivalia a 24,15% do faturamento, mas caiu para 22,38% após a 

consideração do custo de oportunidade de 0,7014616% ao mês junto ao ciclo operacional de 

cada produto abrangido. Ou seja, houve uma redução de 1,77 pontos percentuais entre o 

resultado “sem” os efeitos dos prazos operacionais (24,15%) e o resultado “com” esse 

impacto (22,38%), o que representou diferença de R$ 491.786 (última coluna da Tabela 8). 

Foi possível evidenciar também que fator o fundamental para essa alteração no 

resultado refere-se ao prazo de estocagem do arroz comprado dos cooperados. Como a 

cooperativa conseguia cobrar de seus clientes com prazo de recebimento inferior ao prazo que 

concedia aos seus fornecedores, a priori a necessidade de capital de giro não seria relevante. 

Contudo, em virtude da permanência em estoque do arroz adquirido por aproximadamente 

151 dias, o ciclo operacional da entidade situava-se na faixa de 120 dias (Tabela 9) e, por isso, 

demandava a captação de recursos para suprir o capital de giro necessário à continuidade das 

operações. Assim, a gerência da cooperativa tinha que recorrer às operações de desconto de 

títulos em bancos (à taxa de juros de 0,70146116% ao mês) para financiar as atividades, o que 

acabava por onerar o resultado das operações da cooperativa pelo pagamento de juros. 

Contabilmente esse dispêndio é classificado como despesa financeira, mas conforme exposto 

nas seções precedentes, é causado pelo ciclo operacional da entidade, onde o prazo de 

estocagem é o fator mais relevante.  

Quanto às contribuições do estudo é pertinente salientar alguns aspectos. O primeiro 

relaciona-se à evidenciação dos impactos que os prazos de pagamento, estocagem e 

recebimento podem acarretar no contexto desse tipo de agronegócio. Ao mensurar esse valor, 

o gestor passa a contar com informações que podem auxiliá-lo a decidir de forma mais 

consistente sobre medidas que permitam uma melhor gestão do capital de giro, especialmente 

quando envolverem ações comerciais ou operacionais que possam influenciar no aumento ou 

redução dos prazos de recebimento, pagamento e estocagem de produtos. 

O segundo ponto a destacar é a pequena contribuição deste estudo no sentido de 

auxiliar na redução de uma extensa lacuna de pesquisa ligada à gestão do capital de giro de 

entidades cooperativas voltadas ao agronegócio. Acerca disso, entende-se que a escassez de 

textos com esse enfoque no âmbito desses empreendimentos pode servir como um alerta para 

que mais pesquisadores direcionem seus esforços à aplicação de conceitos ou metodologias já 

testadas em outros segmentos também em empresas atuantes no mercado agrícola. Nesse 

rumo, em que pese ser um estudo de caso e ter suas conclusões circunscritas à cooperativa em 
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tela, é pertinente cogitar que uma metodologia assemelhada àquela que foi empregada nesta 

pesquisa também possa ser aplicada em outros segmentos ou tipos de produtos, indicando um 

caminho para futuros estudos. 

No que tange às limitações associáveis à pesquisa, cabe ressaltar alguns pontos. O 

primeiro diz respeito à determinação da taxa do custo de oportunidade, que poderia ser 

definido por intermédio de metodologias de cálculo mais consistentes, como o Custo Médio 

Ponderado de Capital (CMPC), em vez da taxa de captação de recursos bancários que foi 

adotada neste estudo. Contudo, pela facilidade de obtenção dessa modalidade de taxa de juros, 

bem como a facilidade de entendimento que a mesma proporciona aos gestores, entendeu-se 

que esta seria adequada ao contexto da cooperativa. O segundo ponto relaciona-se com a 

ausência de controles internos/softwares específicos para obter os dados necessários, o que 

obrigou a utilização de diversas fontes de dados e a adaptação de determinados relatórios 

internos para que fosse possível coligir os dados requeridos pela equação que se pretendia 

utilizar. 

Por último, como sugestões para trabalhos futuros recomenda-se (i) verificar a 

aderência dessa metodologia em outras modalidades do agronegócio, especialmente naquelas 

que requerem o armazenamento da colheita (ou dos insumos) por prazos extensos e (ii) testar 

outras metodologias que permitam uma acurácia maior quanto ao custo de oportunidade a 

empregar na equação que mede o efeito dos prazos nos resultados da venda. 
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