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RESUMO 

A instabilidade do mercado financeiro faz com que os investidores busquem aplicações 

financeiras que ofereçam rentabilidade e exposição menor de risco. Levando em consideração 

a importância da gestão financeira para as empresas por meio da identificação dos prazos 

médios e ciclos, este estudo estabeleceu como tema a gestão financeira apoiada na perspectiva 

dos prazos médios e ciclos no setor de agroindústria das empresas listadas na BM&FBovespa. 

Objetiva-se, portanto, analisar a evolução de indicadores das empresas selecionadas, 

identificando quais apresentam melhores práticas de gestão do capital de giro do segmento. 

Trata-se de um estudo multicasos, realizado com sete empresas do setor de agroindústria, 

classificando-se como pesquisa descritiva e documental, onde optou-se pela escolha de 

amostra intencional para o levantamento de dados. As informações extraídas das 

demonstrações contábeis das empresas abordadas serviram como base para os cálculos dos 

indicadores propostos. Cada indicador avalia de forma sucinta a situação financeira das 

empresas, onde a estrutura própria varia de acordo com os anos e a análise horizontal permitiu 

visualizar as estratégias utilizadas ao longo dos anos. Os resultados da análise permitiram 
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identificar os melhores indicadores para a tomada de decisão com direcionamento aos 

investidores, que utilizam-se dessas informações para aplicar ou avaliar seus recursos. 

 

Palavras-chave: Análise de Indicadores; Prazos Médios; Ciclos. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO  

A volatilidade da economia mundial induz os investidores a buscar aplicações 

financeiras com menor exposição ao risco, sem abdicar da rentabilidade, notadamente em 

momentos de instabilidade, percebidos nos últimos exercícios. Considerando a importância de 

conhecer a gestão financeira, torna-se imprescindível identificar os prazos médios e os ciclos 

utilizados pelas empresas, de maneira a obter um entendimento compatível com os objetivos e 

metas previamente estabelecidos pelos gestores de tais empresas (Correia & Amaral, 2012).  

Para isto, no complexo mercado de ações, os investidores buscam encontrar 

indicadores que revelem a direção que as empresas tendem a seguir. Neste contexto, há uma 

constante busca pelo melhor investimento, preservando a rentabilidade e mitigando o risco. 

Desta forma, surge a seguinte problemática que fundamentou a realização deste estudo: quais 

são os melhores indicadores financeiros para utilizar em uma análise comparativa das práticas 

de gestão do capital de giro das empresas do segmento agroindustrial? 

O estudo direcionado para a área de gestão financeira aborda a importância dos prazos 

médios e ciclos no setor de agroindústria listado na BM&F Bovespa, abordando também, as 

influências das decisões e posicionamentos das empresas no seu desempenho econômico e 

financeiro. 

Assim, o trabalho objetiva fundamentar os conceitos sobre gestão financeira, 

juntamente com a identificação das empresas do segmento agroindustrial, aliado a análise da 

evolução dos indicadores na indústria selecionada, juntamente com a apresentação, de forma 

quantitativa, das práticas de gestão do capital de giro das empresas do setor. Tais objetivos 

conduzem ao objetivo geral do estudo, que visa avaliar a gestão financeira a partir dos prazos 

médios e ciclos operacional e financeiro no setor agroindustrial das empresas listadas na 

BM&F Bovespa. 

Identificar e estudar as informações gerenciais e financeiras das empresas que 

pertencem ao ramo agroindustrial torna-se relevante em razão do volume de informações que 

são disponibilizadas aos investidores, devido à obrigatoriedade legal, por serem empresas de 

capital aberto e em devido a importância que este segmento representa para a economia 

nacional. Conhecer os indicadores para o estudo da situação financeira das empresas 

abordadas é de relevante para o meio científico e corporativo. Ressaltando o quê cada 

resultado representa para o mercado, onde a prevalência da confiança é o lastro para a 

existência de negócios sustentáveis. 

O trabalho contribui como oportunidade de ampliar o conhecimento sobre o setor 

agroindustrial, desenvolvendo ferramentas de estudo e pesquisa utilizadas por especialistas na 

área para efetuar as análises pertinentes e alcançarem seus objetivos no mercado financeiro de 

ações. 

No mais, este estudo contempla esta introdução. Na segunda seção aborda-se o 

referencial teórico da pesquisa. A terceira seção traz a metodologia empregada na coleta e 

análise dos dados das organizações. Na quarta seção são discutidos e analisados os dados. E, 

por fim, a quinta seção traz as conclusões da pesquisa, limitações e sugestões para pesquisas 

futuras. 

 



 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O embasamento teórico apresenta diferentes fundamentos dos autores que 

argumentam sobre a gestão financeira apoiada na perspectiva dos prazos médios e ciclos 

voltados para a agroindústria. Desta forma, abordam-se aspectos relacionados à gestão 

financeira, gestão de capital de giro e indicadores financeiros, com foco nos Prazos Médios, 

Índices de liquidez corrente, seca e geral, visando desenvolver de forma clara o entendimento 

das análises dos estoques, vendas e compras das empresas do segmento agroindustrial listadas 

na BM&F Bovespa.  

Aliada às necessidades de expansão e captação de recursos por parte das empresas, 

surgiu a necessidade de um canal para negociar os valores na Bolsa de Valores facilitando a 

compra e a venda das ações. Segundo Casagrande, Souza e Rossi (2010) a regulação vigente 

(Resolução CMN 2.690, de 28 de janeiro de 2000, e suas alterações e instrução CVM 461), as 

Bolsas de Valores podem ser constituídas como associações civis ou sociedades anônimas. 

Seu patrimônio é representado por títulos patrimoniais ou ações ordinárias que pertencem, 

respectivamente, as sociedades corretoras membros ou a seus acionistas. 

Estas instituições possuem autonomia financeira, patrimonial e administrativa, 

subordinada a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), obedecendo às diretrizes e políticas 

emanadas do Conselho Monetário Nacional (CMN). Com a facilidade de obter recursos de 

terceiros com a subscrição de ações, as empresas obterão financiamento da sua estrutura de 

capitais, favorecendo o investimento na atividade. 

Desta forma, a BM&F BOVESPA teve que sofrer uma transformação focada na 

adequação de proporcionar maior facilidade na negociação das ações, visando assim melhor 

atender as empresas que dela fazem parte de maneira a conseguirem obter uma maior liquidez 

financeira. 

Tornando-se um ponto de referência à companhia conta com um grande 

desenvolvimento do seguimento da área, as empresas buscam ter segurança em vender seu 

capital, a BM&FBOVESPA conta com um modelo de negócio diversificado e integrado, 

oferecendo sistema de custódia completo. As negociações são cursadas em meio 

exclusivamente eletrônico. A Bolsa possibilita a seus clientes a realização de operações 

destinadas à compra e venda de Ações, transferência de riscos de mercado (hedge), 

arbitragem de preços entre mercados e/ou Ativos, diversificação e alocação de investimentos 

e alavancagem de posições (BM&FBOVESPA, 2016). 

 

2.1 Gestão Financeira 

A gestão financeira vem sendo abordada, na academia, segregada por duas vertentes 

principais, onde uma delas direciona seu foco para os investimentos e a outra para as 

organizações. A gestão financeira de investimentos, que faz referência ao investidor, usuário 

das informações contábeis em suas decisões, varia de acordo com o perfil do investidor. Já a 

gestão financeira das organizações é compreendida como um conjunto de regras e princípios 

que orientam o gestor e a forma de gerir a empresa, criando soluções gerenciais customizadas, 

especialmente em relação a instrumentos de planejamento e controle (Pereira, Pereira, & 

Parisi, 2011). 

Para uma gestão financeira eficiente, é necessário abordar os movimentos externos do 

mercado. Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2005) relatam que as informações externas 

importantes abrangem tendências do mercado, ações da concorrência, decisões de política 

econômica e situação do mercado internacional. Essas informações podem ser obtidas em 

jornais, revistas técnicas, seminários e encontros do setor. 

Para investidores arrojados, o capital é aplicado em operações de alto risco, para 

investidores iniciantes ou mais cautelosos são efetuados investimentos de baixo risco 



 

 

 

(Almeida, & Eid, 2014). Há uma relação direta entre o risco e o retorno e Assaf Neto (2010) 

relata que o risco é um custo sempre presente nos negócios e deve ser quantificado, o risco 

pode ser entendido como uma medida de incerteza associada aos retornos esperados dos 

investimentos.  

A gestão financeira faz uso de informações financeiras para o controle da empresa 

(Perobelli, Famá, & Sacramento, 2016). Atkinson, Young, Kaplan e Matsumura (2011) 

mencionam que durante o século XX a maioria das empresas desenvolveu e usou métodos de 

controle financeiro para monitorar, avaliar e melhorar as operações, tendo como ferramenta 

fundamental, a gestão do capital de giro. A gestão de capital de giro é essencial para a 

continuidade e o crescimento de qualquer empresa, pois é a condição de honrar os 

compromissos nas datas previstas (liquidez).  

Santi Filho e Olinquevitch (2009) mencionam que o conceito de capital de giro no seu 

sentido mais amplo é a soma do patrimônio líquido e o exigível em longo prazo, subtraindo a 

soma do ativo permanente com o realizável em longo prazo, para um melhor entendimento a 

análise do ponto de vista financeiro se dá pelo cálculo da necessidade de capital de giro 

(NCG). 

O equilíbrio financeiro de uma entidade se resume nos ingressos e nos desembolsos de 

forma semelhante, mas essa previsão de receitas e despesas pode sofrer variações. Franco 

(1997) menciona que se a receita for maior que a despesa, ocorrerá superávit, e se a despesa 

for maior que a receita, chamar-se-á de déficit. O desequilíbrio financeiro terá de ser coberto 

em períodos futuros através da alienação de bens patrimoniais, reduzindo assim seu 

patrimônio.  

Quando ocorre a necessidade de captação de recursos, Matarazzo (2010) aponta três 

tipos de financiamentos mais utilizados, sendo o capital circulante próprio, que pode ser 

representada por uma chamada de capital através dos sócios; os empréstimos e 

financiamentos bancários de longo prazo, ou empréstimos bancários de curto prazo e 

duplicatas descontadas. 

 Segundo Lemes Junior et al. (2005), capitais próprios são recursos aportados nas 

empresas pela via do patrimônio líquido, quer através da autogeração de recursos e respectivo 

reinvestimento, quer pela subscrição e integralização de capital social e os respectivos 

recursos de terceiros são representados pelo endividamento da empresa.  

 

2.2 Indicadores de Liquidez 

Os indicadores são responsáveis por verificar as condições financeiras das empresas, 

por meio dos cálculos é possível analisar os resultados e apontar soluções de modo eficiente. 

Os índices de liquidez são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto 

é, constituem uma apreciação sobre a empresa e sua capacidade para honrar seus 

compromissos (Machado, & Medeiros, 2014; Correia, & Amaral, 2012). Essa capacidade de 

pagamento pode ser avaliada, considerando, no longo prazo, curto prazo ou no prazo 

imediato.  

A avaliação do capital de giro e estoques da empresa é efetuada utilizando os índices 

de liquidez, são eles: liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral, ambos importantes para 

a gestão financeira das empresas. Segundo Ferreira (2010), os índices de liquidez são 

aplicados na análise da avaliação da capacidade de pagamento das exigibilidades. Interessam 

aos credores em geral, tanto na avaliação dos riscos envolvidos na concessão de novos 

créditos quanto na análise das perspectivas de recebimentos dos créditos já concedidos. 

Os índices de liquidez são representados pelas fórmulas apresentadas na Tabela 1. 

 

 



 

 

 

Tabela 1 

Indicadores de Liquidez.  
Índices Fórmulas 

Liquidez Corrente LC=AC/PC 

Liquidez Seca LS=AC-Estoques/PC 

Liquidez Geral LG = (AC+ANC) / (PC+PNC) 

Fonte: Elaborado a partir de Assaf Neto  (2010) e Atkinson et al. (2011). 

 

Para obter analisar de maneira adequada o índice de liquidez corrente, é importante 

ressaltar que o índice não revela a qualidade dos itens no Ativo Circulante, sendo que os 

títulos a receber são totalmente recebíveis, os estoques estão de forma clara e organizada, 

mesmo aqueles que possam abarcar mercadorias inservíveis ou invendáveis. 

 A Liquidez corrente é definida pela seguinte fórmula: divisão do Ativo Circulante 

pelo Passivo Circulante, Ferreira (2010) afirma que a liquidez corrente é utilizada na 

avaliação da capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (passivo circulante) 

mediante o uso dos bens e créditos circulantes. A margem de folga para manobras de prazos 

visa equilibrar as entradas e saídas de caixa. Quanto maiores os recursos, maior essa margem, 

maior a segurança da empresa, melhor a situação financeira (Matarazzo, 2010). 

A liquidez seca é representada pela subtração do Ativo Circulante pelo estoque, 

dividida pelo Passivo Circulante; com esse cálculo a empresa pode identificar dificuldades na 

situação financeira, a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca estão interligadas, sendo que se a 

Liquidez Seca esta alta, a situação da empresa encontra-se satisfatória, porém a baixa 

Liquidez Seca não indica necessariamente comprometimento da situação financeira. Para 

Matarazzo (2010), Liquidez Seca indica quanto a empresa possui de Ativo liquido para cada 

real de Passivo Circulante (dividas a curto prazo). Por isso, esse índice é utilizado como 

coadjuvante e não tem o papel principal na avalição da empresa: sua interpretação depende da 

arte e habilidade individual de quem analisa.  

A Liquidez Geral é um indicador que visa a capacidade de pagamento que a empresa 

tem no Curto e Longo Prazo, considerando tudo o que ela converterá em dinheiro, 

relacionando-se com tudo o que já assumiu como dívida, indica o quanto que a empresa 

possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada real de dívida total. Segundo 

Marion (2009) devemos utilizar a seguinte fórmula: ativo circulante soma o realizável a longo 

prazo divido pelo passivo circulante soma exigível a longo prazo, obtendo-se a Liquidez 

Geral. 

Levando em consideração o endividamento oriundo de investimentos em ativos 

imobilizados, que vão gerar receitas futuras, Marion (2009) informa que as divergências em 

datas de recebimentos e de pagamentos tendem a acentuar-se, quando analisamos períodos 

longos, ou seja, o recebimento do Ativo pode divergir consideravelmente do pagamento do 

Passivo. Esse indicador tem sua relevância, para manter o maior nível de exigibilidades no 

Longo Prazo.  

Matarazzo (2010) exemplifica afirmando que o índice de Liquidez Geral de x1, igual a 

1,18, indica que para cada real de dívida a empresa tem R$ 1,18 de investimentos realizáveis a 

curto prazo, ou seja, consegue pagar as suas dívidas e ainda dispõe de uma folga. Segundo 

Ferreira (2010), é utilizado na avaliação da capacidade de pagamento da todas as obrigações, 

tanto de curto e longo prazo, mediante o uso de recursos não pertencentes.  

 

2.3 Indicadores de Prazos Médios 

A utilização das demonstrações financeiras possibilita o cálculo dos prazos médios de 

recebimento de vendas (PMRV), de renovação de estoque (PMRE) e de pagamento de 



 

 

 

compras (PMPC), esses três índices de prazos médios são fundamentais para a elaboração de 

estratégias empresarias e vitais para a determinação do fracasso ou do sucesso de uma 

empresa MATARAZZO (2010). A Tabela 2 apresenta as fórmulas que representam os 

indicadores de prazos médios. 

 

Tabela 2 

Indicadores de prazos médios. 

Índices Fórmulas 

PMRV PMR= 360 X Duplicatas a Receber/vendas brutas 

PMRE PMRE = 360 dias X Estoques / CPV 

PMPC PMPC = Fornecedores X 360 / compras 

Fonte: Elaborado a partir de Assaf Neto (2010) e Ferreira (2010). 

 

Os indicadores de prazos médios contribuem no entendimento da gestão de capital de 

giro da entidade, e segundo Szuster, Cardoso e Szuster (2013), o capital de giro é o valor 

líquido investido pela entidade em sua atividade operacional de curto prazo. 

Para o cálculo do prazo médio de recebimento de vendas a fórmula mais utilizada é: 

360 dias multiplicado pelas duplicatas a receber, dividido pelas vendas brutas. O prazo médio 

de Recebimento de Clientes indica, em média, quanto tempo a entidade financia seus clientes, 

pelas vendas a prazo Szuster et al (2013). A gestão do prazo médio de recebimento de vendas 

é confeccionada desde a quantidade de vendas, a quantidade de duplicas a receber e o prazo 

de liquidação destas duplicatas.  

Para uma análise em um contexto mais amplo, é recomendável comparar os resultados 

das empresas com a mediana setorial da indústria que está sendo analisada. A mediana 

consiste em uma medida de tendência central referente a um grupo de dados ordenados ao 

qual representa a média correspondente ao montante destas informações, ou seja, representa a 

figura central de uma série de informações, separando-as em metade inferior e metade 

superior à média. A seguir, a Figura 1 apresenta um exemplo do ciclo financeiro de uma 

empresa industrial. 

 



 

 

 

Figura 1 

Ciclos financeiros de uma empresa industrial. 

Compra de 

Matéria Prima    

Início de 

Fabricação    

Fim de 

Fabricação   Venda   

Recebimento 

da Venda 

  PME PMF PMV PMC   

                            

  PMPF                       

  Ciclo Operacional   

  

            

  

  

  

  

        

    

  

  

Ciclo Financeiro   

  

            

  

           

   

  

  PME = Prazo médio de estocagem de matéria-prima; 

    

  

  PMF = Prazo médio de fabricação; 

       

  

  PMV = Prazo médio de venda; 

       

  

  PMC = Prazo médio de compra; 

       

  

  PMPF = Prazo médio de Pagamento a Fornecedores. 

    

  

Fonte: Adaptado de Zanluca (2016). 

 

A gestão operacional e financeira de uma empresa pode ser dividida por ciclos, que 

representam o tempo necessário para o término de cada. O ciclo operacional aborda desde a 

compra da matéria prima até o recebimento dos clientes, enquanto o ciclo financeiro 

determina quanto tempo à empresa precisa se autofinanciar até o recebimento dos clientes, 

são indicadores indispensáveis para a gestão de uma empresa. 

Segundo Matarazzo (2010) quando a empresa vende de forma desordenada a prazo e 

não possui dinheiro em caixa para honrar seus compromissos, sua situação financeira torna-se 

instável, sendo necessário recorre a instituições financeiras em busca de capital de giro.  

Os empréstimos bancários devem ser em longo prazo, considerando que a empresa 

aumentou os investimentos em duplicatas a receber por tempo indeterminado, vai precisar de 

financiamentos também por prazo indeterminado, desde que a empresa gere lucro e não o 

utilize para financiar outros investimentos. 

O prazo médio de renovação de estoque serve para calcular de acordo com as vendas 

diárias, o tempo de duração do estoque e quando será necessário adquirir mais produtos para o 

estoque, sua relação é direta com o prazo médio de vendas. Segundo Matarazzo (2010) o 

cálculo pode ser efetuado através dos estoques divido pelo custo de mercadoria vendida 

(CMV) divido por 360 dias. 

O Custo das mercadorias vendidas (CVM) dividido pelos 360 dias mostra quanto a 

empresa vende por dia a preço de custo; dividindo-se o estoque por essas vendas diárias 

encontra-se para quantos dias é suficiente o estoque, assim é possível controlar a necessidade 

de compra de matéria-prima (Matarazzo, 2010). 

O prazo médio de pagamento de compras em conjunto com o prazo médio de 

recebimento deve estar alinhado, pois influenciam diretamente no fluxo de caixa da empresa, 

segundo Matarazzo (2010) a elaboração do PMPC se dá através da conta de fornecedores 

divido pelas compras multiplicado por 360 dias. 

A análise dos prazos médios só é eficiente quando os três são analisados em conjunto, 

segundo Matarazzo (2010) o PMRE representa o tempo médio de estocagem das mercadorias, 

o PMRV expressa o tempo decorrido entre a venda e o recebimento, a soma dos dois 



 

 

 

representa o que se chama de ciclo operacional, ou seja, o tempo decorrido entre a compra e o 

recebimento da venda da mercadoria. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com a preocupação analisar a gestão financeira, apoiada na perspectiva dos prazos 

médios e ciclos, nas empresas agroindustriais das empresas listadas na BM&F Bovespa, o 

delineamento desta investigação tratou-se de um estudo de multicasos. Segundo, Gil (2006, 

p.72) estudo de caso “é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”. 

O trabalho caracteriza-se, como uma pesquisa de caráter descritivo, levando-se em 

consideração que para Michel (2005), a pesquisa descritiva analisa com a maior precisão 

possível fatos ou fenômenos em sua natureza e características, procurando observar, registrar 

e analisar suas relações, conexões e interferências. A abordagem utilizada para a elaboração 

do estudo foi a quantitativa. Gil (2006) destaca que a pesquisa quantitativa pode ser entendida 

como a que utiliza um instrumental estatístico para análise de um problema. 

A pesquisa trata-se de uma amostra intencional, que segundo Colauto e Beuren (2006), 

consiste em selecionar bases de informações disponíveis e que sejam consideradas 

representativas da população. As empresas de alimentos intencionalmente definidas na 

amostra, foram as processadoras de carnes de aves, suínos, bovinos e derivados 

(BM&FBOVESPA, 2016; Econoinfo, 2016).  

Visando uma maior qualidade nas informações analisadas o instrumento de coleta de 

dados utilizado foi a observação, realizado através de dados e informações coletados nas 

demonstrações financeiras disponibilizadas pelas empresas, em seus endereços eletrônicos, 

nos links de relações com investidores, referentes aos períodos compreendido entre os anos 

2011 a 2015, baseadas nas normas IFRS, conforme encontra-se disposto no Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Empresas, setor e produtos comercializados pelas empresas da amostra. 
EMPRESA SETOR DE ATUAÇÃO PRINCIPAIS PRODUTOS 

BRF 

www.brf-br.com 

Aves, suínos, lácteos e 

margarinas. 

Carnes de aves, suínos e derivados, pizzas, 

lasanha, leite e derivados, margarina, etc. 

EXCELSIOR 

www.excelsior.ind.br 
Aves, suínos e bovinos. 

Processamento de carnes de aves, suínos, 

bovinos e derivados. 

JBS 

www.jbs.com.br 

Aves, suínos, bovinos, 

ovinos, vegetais e lácteos. 

Carnes de aves, suínos, bovinos, ovinos e 

derivados, leite e derivados, vegetais 

enlatados, etc. 

MARFRIG 

www.marfrig.com.br 

Aves, suínos, bovinos, 

ovinos e peixes. 

Carnes de aves, suínos, bovinos, ovinos e 

derivados, enlatados, etc. 

MINUPAR 

www.minuano.com.br 
Aves. Carne de aves e derivados. 

ODERICH 

www.oderich.com.br 

Carnes e vegetais 

enlatados. 

Carnes e derivados, vegetais, condimentos, 

maionese e compotas. 

MINERVA 

www.minervafoods.com 

Aves, suínos, bovinos, 

caprinos e pescados. 

Carnes de aves, suínos, bovinos, caprinos, 

peixes e derivados e vegetais, etc. 

Fonte: BM&FBOVESPA/Econoinfo (2016). 

 

Para a análise e interpretação dos resultados obtidos foram desenvolvidos 

primeiramente os cálculos financeiros das variáveis componentes do desdobramento do Ciclo 

Operacional, ou seja, dos indicadores de prazo médio de rotação dos estoques e do prazo 

médio de recebimento das vendas, para o período compreendido pelo estudo. Posteriormente, 

foi analisado o Ciclo Financeiro, adicionando o cálculo do prazo médio do pagamento das 

http://www.brf-br.com/
http://www.excelsior.ind.br/
http://www.jbs.com.br/
http://www.marfrig.com.br/
http://www.minuano.com.br/
http://www.oderich.com.br/
http://www.minervafoods.com/


 

 

 

compras, que se fazem necessárias para a obtenção do Ciclo Financeiro, de forma a atender 

aos objetivos propostos pelo estudo. De acordo com Downing (2006, p. 07) "A mediana é o 

ponto, ou elemento a meio caminho dos dados, isto é, metade dos números está acima dela e 

metade a baixo”. 

Apresentada a metodologia utilizada no estudo, a seção seguinte aborda a apresentação 

e a análise dos dados coletados. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os Prazos Médios de Compras indicam o quanto à empresa obteve de prazo médio na 

compra de matéria-prima de seus fornecedores durante um período, a Tabela 4 apresenta os 

dados obtidos. O PMC é importante para a obtenção de recursos não onerosos, a empresa 

trabalha com capital de terceiros, obtendo maior capital de giro, quanto maior melhor, pois a 

empresa tem, mas tempo para pagar as suas contas.  
 

Tabela 4 

Prazo Médio de Compras. 

  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  91,86** 70,44** 57,4** 54,33** 49,27 

Excelcior  49,90 34,33 39,81 24,04 30,70 

JBS 31,23 24,23 23,23* 19,21* 21,45* 

Marfrig 40,78 39,24 36,91 45,66 52,68 

Minerva 22,77 34,70 30,81 29,65 33,12 

Minupar  16,77* 15,58* 35,19 44,68 65,91** 

Oderich 64,48 38,61 48,71 44,14 46,60 

Média 45,40 36,73 38,87 37,39 42,82 

Mediana 40,78 34,70 36,91 44,14 46,60 

Mediana geral 38,61 

 Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menores Prazos Médios de Compras.   ** Maiores Prazos Médios de Compras. 
 

A Tabela 4 demonstra que a empresa BRF tem o seu prazo médio de compra superior 

em relação à média, destaca-se a estratégia da Minupar, que variou 74,55% no período, fator 

negativo, pois, demonstra que a empresa está trabalhando com menor prazo para pagamento 

de fornecedores. A JBS demonstra ser a empresa com menor prazo médio de compras em 

relação às demais empresas analisadas. 

A Tabela 5 apresenta o Prazo Médio de Estoque (PME), demonstra o quanto de tempo 

à mercadoria fica no estoque, este indicador engloba desde a compra da matéria-prima até a 

sua venda.  
 



 

 

 

Tabela 5 

Prazo Médio de Estoque 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  65,67 51,66 48,80 49,25 50,64 

Excelcior  28,63 25,70 19,55* 25,91 28,80 

JBS 28,50 29,26 30,67 27,84 35,32 

Marfrig 32,49 39,66 40,04 48,26 48,53 

Minerva 20,59 29,88 24,26 22,71* 17,95* 

Minupar  12,79* 10,57* 22,39 22,76 43,93 

Oderich 227,27** 222,31** 206,72** 169,85** 174,12** 

Média 59,42 58,43 56,06 52,37 57,04 

Mediana 28,63 29,88 30,67 27,84 43,93 

Mediana geral 
 

   30,67     

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menores Prazos Médios de Estoques.   ** Maiores Prazos Médios de Estoques. 

  

O PME determina o tempo de estocagem da mercadoria, sendo que quanto menor for 

o prazo de estocagem melhor para a empresa. O ideal seria dividir o prazo médio de 

estocagem em três (matéria-prima, produtos em elaboração e produtos acabados). A tabela 2 

demonstra que a empresa Minupar tem o melhor prazo médio de estoque em relação às 

demais empresas analisadas, em contrapartida a Oderich apresenta um prazo médio de 

estoques acima da média. 

A Tabela 6 apresenta o Prazo Médio de Recebimento (PMR), demonstra em dias o 

prazo médio em que a empresa tem para receber o pagamento de seus clientes após ser 

realizada a venda.  
 

Tabela 6 

Prazo Médio de Recebimento 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  46,74 40,48 41,13 40,50 45,72 

Excelcior  40,74 39,91 47,09 55,56 58,99 

JBS 26,78 28,62 34,56 27,05 27,26 

Marfrig 19,13* 27,65 37,46 27,21 21,43 

Minerva 28,96 22,42* 12,15* 15,57* 18,77* 

Minupar  43,56 41,48 45,70 49,52 42,80 

Oderich 77,44** 64,21** 61,80** 66,55** 62,07** 

Média 40,48 37,83 39,99 40,28 39,58 

Mediana 40,74 39,91 41,13 40,50 42,80 

Mediana geral 40,50 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menores Prazos Médios de Recebimento.   ** Maiores Prazos Médios de Recebimento. 
  

O PMR demonstra que quanto maior for o prazo médio de recebimento pior, são três 

os elementos da formula do Prazo Médio de Recebimento, valor das vendas, saldos de 

duplicatas a receber e prazo médio de recebimento de vendas.  Até o ano de 2014 a empresa 

Minerva apresentou o melhor prazo médio de recebimento, no ano de 2015 a Marfrig foi 

superior, a média nos últimos anos foi representada pela Excelcior, e a empresa que se destaca 

por negociar com mais prazo para os clientes é a Oderich, em todos os períodos apresentados.  

A Tabela 7 apresenta o Ciclo Operacional (CO), é soma do PME + PMR, sendo que 

quanto maior o tempo pior para e a empresa, indica o prazo médio em que a empresa compra 

a mercadoria, vende e recebe, ou seja, a entrada de dinheiro no caixa.  



 

 

 

O ciclo operacional aborda todo o sistema de produção, que vai desde o processo de 

compra de matéria-prima até a sua venda, dividindo em duas etapas o ciclo financeiro e o 

ciclo econômico. 
 

Tabela 7 

Ciclo Operacional 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  112,41 92,14 89,94 89,76 96,36 

Excelcior  69,37 65,61 66,64 81,46 87,80 

JBS 55,28 57,88 65,23 54,90 62,58 

Marfrig 51,61 67,31 77,50 75,47 69,97 

Minerva 49,55* 52,30 36,41* 38,27* 36,73* 

Minupar  56,35 52,05* 68,08 72,28 86,73 

Oderich 304,70** 286,53** 268,52** 236,40** 236,19** 

Média 99,90 96,26 96,05 92,65 96,62 

Mediana 56,35 65,61 68,08 75,47 86,73 

Mediana geral 69,37 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor Ciclo Operacional.   ** Maior Ciclo Operacional. 

 

A empresa que possui o menor ciclo operacional é a Minerva, destaca-se a estratégia 

da Oderich, que apresenta um ciclo operacional 621,84% maior do que a Minerva apresenta 

no ano de 2015, a empresa que prevalece na mediana é a Minupar, nos anos de 2011, 2013 e 

2015.  

A Tabela 8 apresenta o Prazo Médio de Pagamento das Compras (PMPC), o prazo em 

que empresa tem para fazer o pagamento das suas matérias primas. 

 

Tabela 8 

Prazo Médio de Pagamento das Compras 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  91,86** 70,44** 57,40** 54,33** 49,27 

Excelcior  49,90 34,33 39,81 24,04 30,70 

JBS 31,23 24,23 23,23* 19,21* 21,45* 

Marfrig 40,78 39,24 36,91 45,66 52,68 

Minerva 22,77 34,70 30,81 29,65 33,12 

Minupar  16,77* 15,58* 35,19 44,68 65,91** 

Oderich 64,48 38,61 48,71 44,14 46,60 

Média 45,40 36,73 38,87 37,39 42,82 

Mediana 40,78 34,70 36,91 44,14 46,60 

Mediana geral 38,61 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menores Prazos de Pagamento de Compras.   ** Maiores Prazos Médios de Pagamentos de Compras. 

 

O Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC) está relacionado diretamente com 

o prazo médio de recebimento (PMR), sendo que a empresa que possui um PMPC maior que 

o PMR apresenta um capital de giro e melhor, ou seja, a empresa trabalha com capital de 

terceiros, em função disso, não necessita captar recursos onerosos, e dependendo de sua 

condição financeira, consegue aplicar recursos e aumentar sua receita financeira.  

A empresa BRF, tem o melhor prazo médio de pagamento das compras (PMPC) em 

relação às demais empresa analisadas. A mediana indica que a Marfrig está na média, e o pior 



 

 

 

prazo médio de compras apresentado no período é o da Minupar, que nos últimos dois anos 

apareceu em último lugar. 

A Tabela 9 apresenta o Ciclo Financeiro (CF), e soma dos indicares (PME+PMRV)-

PMPC, quanto menor melhor é o resultado, pois a empresa não necessita de capital de giro 

para financiar o seu ciclo operacional.  

  

Tabela 9 

Ciclo Financeiro 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  20,55 21,70 32,53 35,42 47,09 

Excelcior  19,47 31,28 26,83 57,42 57,10 

JBS 24,05 33,65 42,00 35,68 41,13 

Marfrig 10,83* 28,07 40,59 29,81 17,29 

Minerva 26,77 17,60* 5,60* 8,63* 3,61* 

Minupar  39,58 36,47 32,90 27,59 20,82 

Oderich 240,22** 247,92** 219,81** 192,26** 189,59** 

Média 54,50 59,53 57,18 55,26 53,80 

Mediana 24,05 31,28 32,90 35,42 41,13 

Mediana geral 32,53 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor Ciclo Financeiro.   ** Maior Ciclo Financeiro. 

 

O ciclo financeiro consiste no tempo entre o momento que a empresa paga os seus 

fornecedores e o momento que recebe de seus fornecedores, é um instrumento de análise 

relevante para a gestão financeira das empresas, pois ele complementa outros indicadores que 

conseguem medir a capacidade de pagamento da empresa.  

A Marfrig tem o ciclo financeiro melhor no ano de 2015, porém no período de 2011 a 

2015 o melhor resultado foi obtido pela empresa Minerva. A média teve seus valores elevados 

devido à empresa Oderich, que se consolidou com o pior ciclo financeiro de todas. 

O Índice de Liquidez Corrente, indica o quanto à empresa tem disponível para saldar 

suas dívidas de curto prazo, neste contexto, quanto mais alto o valor melhor, os dados são 

apresentados na Tabela 10. 
 

Tabela 10 

Liquidez Corrente 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  1,65 1,83 1,57 1,55 1,39 

Excelcior  1,26 1,67 1,26 0,87 0,79 

JBS 1,24 1,51 1,63 1,68 1,72 

Marfrig 1,82** 1,79 2,03 1,33 1,40 

Minerva 1,65 2,19** 2,12** 2,15** 1,74** 

Minupar  0,10* 0,10* 0,18* 0,24* 0,60 

Oderich 0,63 0,62 0,60 0,56 0,52* 

Média 1,19 1,39 1,34 1,20 1,17 

Mediana 1,26 1,67 1,57 1,33 1,39 

Mediana geral 
 

   1,40     

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor Índice de Liquidez Corrente.   ** Maior Índice de Liquidez Corrente. 
 

Quando o índice de liquidez corrente está acima de R$1,00 é considerável bom, por 

exemplo: um índice de R$1,23 indica que a empresa possui R$1,23 no curto prazo para saldar 

uma divida de R$1,00. Abaixo de 1,00 é considerado ruim, por exemplo: uma empresa que 



 

 

 

possui um índice de R$ 0,45, possui disponibilidade de apenas R$ 0,45 para saldar uma divida 

de R$1,00.  

Na Tabela 10 conclui-se que, no ano de 2015 a empresa com maior índice liquidez 

corrente nos últimos 3 anos é a Marfrig, seguida pela BRF, que também apresentou bons 

resultados, a empresa em pior situação é a Minupar. 

O índice de liquidez seca, apresenta a capacidade da empresa liquidar seus 

compromissos no curto prazo, sem precisar vender seu estoque. A Tabela 11 apresenta os 

resultados. 
 

Tabela 11 

Liquidez Seca 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  1,30 1,52 1,20 1,15 1,06 

Excelcior  0,97 1,36 1,06 0,68 0,65 

JBS 0,96 1,18 1,24 1,23 1,20 

Marfrig 1,54 1,36 1,54 0,98 1,02 

Minerva 1,50** 1,95** 1,90** 1,94** 1,56** 

Minupar  0,08* 0,08* 0,15* 0,19* 0,41* 

Oderich 0,41 0,38 0,48 0,53 0,49 

Média 0,97 1,12 1,08 0,96 0,91 

Mediana 0,97 1,36 1,20 0,98 1,02 

Mediana geral 1,06 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor Índice de Liquidez Corrente.   ** Maior Índice de Liquidez Corrente. 

A liquidez seca segue as mesmas características da liquidez corrente, com diferencial 

nos estoques, conclui-se que se: o indicador estiver maior que R$ 1,00 a empresa não precisa 

vender nada de seu estoque para horar seus compromissos. No ano de 2015 apenas a BRF, 

Marfrig e Minerva possuem essa vantagem financeira.  

A liquidez geral aborda o ativo e passivo no curto e longo prazo, sem levar em 

consideração o tempo da disponibilidade e da obrigação, como demonstrado na Tabela 12.  

 

Tabela 12 

Liquidez Geral 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  1,52** 1,77** 1,83** 1,90** 1,89** 

Excelcior  0,92 0,90 0,90 0,87 0,83* 

JBS 1,32 1,46 1,51 1,76 1,84 

Marfrig 1,04 1,11 1,21 1,20 1,17 

Minerva 0,96 1,07 1,10 1,21 1,21 

Minupar  0,46* 0,45* 0,46* 0,60* 1,06 

Oderich 1,37 1,41 1,45 1,45 1,45 

Média 1,08 1,17 1,21 1,28 1,35 

Mediana 1,04 1,11 1,21 1,21 1,21 

Mediana geral 1,21 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor Índice de Liquidez Corrente.   ** Maior Índice de Liquidez Corrente. 

 

O índice de liquidez geral engloba o curto e o longo prazo, quanto maior o índice 

melhor a situação financeira da empresa. Em 2015, a BRF é a empresa com melhor índice de 

liquidez geral, e a pior é a Minupar.  



 

 

 

A Tabela 13 apresenta o índice de rentabilidade do patrimônio liquido (ROE), que é 

utilizado para comparação da rentabilidade da empresa em relação a outros tipos de aplicação, 

indicador importante para a tomada de decisão dos investidores. 

A rentabilidade das empresas varia de acordo com as oscilações do mercado e a 

própria gestão da empresa, o índice de rentabilidade do patrimônio liquido apresenta a 

porcentagem de retorno sobre o patrimônio investido, geralmente é comparado com outras 

aplicações, como por exemplo a poupança ou a inflação. Quanto maior o índice melhor a 

rentabilidade. Sendo um indicador de grande relevância para os investidores para a tomada de 

decisão certa pra investir na compra de ações da empresa. 

 

Tabela 13 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (ROE) 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  22,63 14,18 7,26 5,63 9,67 

Excelcior  19,41 39,35** 56,90** 49,92 52,18** 

JBS 17,31 9,30 4,83 3,56 -1,49 

Marfrig -63,85* -34,77 -28,76 -5,42 -21,84 

Minerva 209,04** -87,02* -70,85* -26,36* 6,81 

Minupar  4,36 0,89 22,87 126,11** -75,13* 

Oderich -1,09 5,61 13,64 8,05 -18,39 

Média 29,69 -7,49 0,84 23,07 -6,88 

Mediana 17,31 5,61 7,26 5,63 -1,49 

Mediana geral 5,63 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor ROE.   ** Maior ROE. 

 

No ano de 2015 podemos realçar a empresa Minerva sendo a melhor empresa pra 

investir na compra de ações no mercado, onde a empresa apresenta a melhor rentabilidade do 

seu patrimônio liquido.  

A seguir, a Tabela 14 apresenta os indicadores da margem operacional líquida (MOL) 

das empresas listadas. 

 

Tabela 14 

Margem Operacional Liquida (MOL) 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  7,95** 8,58 3,97 2,87 5,92** 

Excelcior  7,39 11,68** 12,57** 6,40** 4,70 

JBS 4,84 3,48 1,91 1,83 -0,37 

Marfrig -9,57* -4,95 -6,21 -3,88 -5,83 

Minerva -7,83 -6,01* -5,79 -4,60 -2,32 

Minupar  -5,35 0,31 -10,00* -81,93* -8,54* 

Oderich -1,02 1,12 5,54 4,28 -8,20 

Média -0,51 2,03 0,28 -10,72 -2,09 

Mediana -1,02 1,12 1,91 1,83 -2,32 

Mediana geral 0,31 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor MOL.   ** Maior MOL. 

 

A margem operacional líquida apresenta quanto às empresas registraram de 

rentabilidade sobre o seu resultado operacional, ou seja, antes dos resultados não 

operacionais.  



 

 

 

O lucro operacional deve incluir as receitas financeiras, como por exemplo aplicações 

em outras empresas, utilizando-se do cálculo da margem operacional líquida, o acionista 

compreende em termos percentuais o lucro operacional obtido pela empresa.  

No ano de 2015 a empresa com maior rentabilidade foi a BRF com 7,95% o que 

significa que para cada R$ 100,00 R$7,95 é lucro operacional, antes dos resultados não 

operacionais, a empresa com pior resultado foi a Marfrig. 

A Margem líquida de lucro (MLL) é um indicador interessante para apreciação, muito 

utilizado pelos usuários esternos em busca das maiores rentabilidades do mercado. Este 

indicador apresenta quanto de ganho real a empresa obteve sobre o seu faturamento, neste 

contexto a Tabela 15 apresenta os dados das empresas abordadas. 

 

Tabela 15 

Margem Líquida de Lucro (MLL) 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  9,72** 7,67 3,50 2,88 5,31** 

Excelcior  4,85 7,83** 8,23** 4,29** 3,13 

JBS 3,15 2,00 1,20 1,01 -0,52 

Marfrig -2,85 -3,42 -4,78 -0,98 -3,41 

Minerva -8,40* -5,99* -5,76 -4,54 1,05 

Minupar  -5,35 -1,15 -25,32* -76,91* -6,90* 

Oderich -0,31 1,80 4,48 2,48 -6,51 

Média 0,12 1,25 -2,64 -10,25 -1,12 

Mediana -0,31 1,80 1,20 1,01 -0,52 

Mediana geral 1,01 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor MLL.   ** Maior MLL. 

 

A margem líquida de lucro consiste na divisão do lucro líquido pela receita 

operacional liquida, que multiplicada por 100, traz em porcentagem o ganho real que a 

empresa obteve sobre seu faturamento, através dele é possível identificar se a porcentagem de 

lucro esperada está sendo atingida. No ano de 2015 a empresa com melhor resultado foi a 

BRF e a com pior desenvolvimento foi a Minerva.  

O calculo de rotação do ativo, é utilizado para verifica quantas vezes o ativo da 

empresa girou em um determinado período, a Tabela 16 apresenta os dados das empresas 

abordadas. 

 

Tabela 16 

Rotação do Ativo 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  79,72* 80,34* 94,28 92,67* 85,73* 

Excelcior  207,20** 247,02** 270,76** 241,80 180,52** 

JBS 132,99 146,35 135,29 152,14 130,34 

Marfrig 90,32 104,40 105,19 92,72 91,86 

Minerva 114,59 96,72 109,61 100,29 113,65 

Minupar  178,43 157,20 209,64 295,31** 121,65 

Oderich 93,99 90,71 93,94* 100,90 87,42 

Média 128,18 131,82 145,53 153,69 115,88 

Mediana 114,59 104,40 109,61 100,90 113,65 

Mediana geral 109,61 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor Rotação do Ativo.   ** Maior Rotação do Ativo. 



 

 

 

As empresas buscam o melhor resultado possível, quando definido a estratégia de 

venda, cada uma define se irá lucrar menos com uma maior rotatividade do ativo, ou utilizar-

se de uma porcentagem maior de rentabilidade, apostando em uma menor rotatividade, o 

calcula da rotação do ativo serve para identificar o tipo de estratégia adotada. No setor da 

agroindústria, a empresa Excelcior possui uma maior rotatividade, e a BRF com a menor 

rotatividade em relação ao seu ativo total. 

A rentabilidade do investimento é um dos indicadores mais apreciados pelos 

investidores, que por sua vez buscam analisar criteriosamente em conjunto com os demais. A 

tabela 17 aborda os resultados apurados das empresas apresentadas. 

 

Tabela 17 

Rentabilidade do Investimento 
  Períodos 

Empresas 2015 2014 2013 2012 2011 

BRF  7,75 6,16 3,30 2,67 4,55 

Excelcior  10,05** 19,34** 22,28** 10,37** 5,65** 

JBS 4,19 2,92 1,63 1,53 -0,68 

Marfrig -2,58 -3,57 -5,03 -0,91 -3,13 

Minerva -9,62* -5,79* -6,31 -4,55 1,19 

Minupar  -5,16 -1,06 -26,73* -82,57* -4,57 

Oderich -0,47 2,62 7,05 4,45 -10,92* 

Média 0,59 2,95 -0,55 -9,86 -1,13 

Mediana -0,47 2,62 1,63 1,53 -0,68 

Mediana geral 1,19 

Fonte: Econoinfo (2016). 

Obs. * Menor Rentabilidade do Investimento.   ** Maior Rentabilidade do Investimento. 

 

Este cálculo apresenta em porcentagem quanto à empresa obteve de ganho em relação 

aos seus investimentos. Vale ressaltar o prejuízo apresentado pela empresa Minupar e Marfrig 

em todos os períodos apresentados, sendo que em alguns períodos a média entre as empresas 

foi negativa, a empresa com melhor rentabilidade sobre o investimento foi a Excelcior. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constantemente os investidores necessitam buscar aplicações financeiras que 

permitam as suas empresas uma exposição menor de risco, de forma a não comprometer a 

rentabilidade conforme retrata-se nos exercícios de tais empresas. Visando melhor conhecer e 

compreender a gestão financeira, torna-se necessário a identificação de prazos médios e ciclos 

utilizados pelas empresas.  

Sendo assim, o trabalho estabeleceu como tema de estudo, a gestão financeira apoiada 

na perspectiva de prazos médios e ciclos no setor de agroindústria das empresas listadas na 

BM&F Bovespa. A definição do tema permitiu aos acadêmicos ampliar a teoria aprendida em 

sala de aula de maneira a melhor compreender sobre os prazos médios e os ciclos, de maneira 

a obter-se assim uma visão mais ampla sobre a área de gestão financeira voltada para 

empresas do setor de agroindústria. 

A pergunta problemática estabelecida, fundamentou-se na identificação de quais são 

os melhores indicadores financeiros a serem utilizados em uma análise comparativa de 

práticas de gestão do capital de giro das empresas do segmento de bebidas.  Tal pergunta 

permitiu identificar aspectos voltados a complexidade existente no mercado de ações, de 

maneira que os investidores consigam identificar indicadores que apontem qual a melhor 

direção a ser seguida por suas empresas.  



 

 

 

A busca de referencial teórico voltado à compreensão sobre gestão financeira, tratou-

se de um dos objetivos específicos delimitados pelos acadêmicos no presente trabalho, desta 

forma, através do presente objetivo delimitado, foi possível analisar diferentes fontes 

bibliográficas que abordaram temas sobre a gestão financeira, complementada pela 

perspectiva de assuntos direcionados a prazos médios, ciclos, gestão de capital de giro, 

indicadores financeiros, índices de liquidez corrente, seca e geral, tornando-se possível, 

portanto, o entendimento para complementar a análise das empresas do setor de agroindústria 

que encontram-se listadas na BM&F Bovespa. 

O objetivo que tratou sobre a análise da evolução dos indicadores, permitiu identificar 

e abordar as estratégias utilizadas pela gestão das empresas, compreendendo, de forma 

profunda, os pontos fortes e fracos dentro do sistema econômico-financeiro das empresas. 

A apresentação, de forma quantitativa, das práticas de gestão de capital de giro, das 

empresas do segmento definido para estudo, foi estabelecida, no trabalho, como um dos 

objetivos específicos delimitados, tendo em vista que este indicador é essencial para a tomada 

de decisão dos investidores.  

A realização dos objetivos específicos permitiu o alcance do objetivo geral 

estabelecido, o qual visou avaliar a gestão financeira a partir dos prazos médios e ciclos 

operacionais e financeiros no setor de agroindústria das empresas listadas na BM&F Bovespa. 

Tal objetivo possibilitou o estudo das informações contábeis e financeiras das empresas, 

sendo possível assim oferecer aos gestores instrumentos que lhes auxiliem na elaboração de 

estratégias que permitam a obtenção de vantagens para as suas empresas. 

A realização do estudo possibilita a oportunidade de aprofundamento e realização de 

outros estudos, a gestores que busquem melhor compreender a gestão financeira de suas 

empresas, de forma a proporcionar a estes uma melhor compreensão dos prazos e ciclos a 

serem utilizados, objetivando fazer com que as empresas alcancem suas metas e objetivos e 

consequentemente obtenham o êxito no mundo empresarial, destacando-se perante os seus 

concorrentes e consequentemente obtendo lucros maiores. 

Cada empresa em abordada possui sua estratégia de gestão, os indicadores financeiros 

possibilitaram uma visão diferenciada dos dados apresentados, deixando claro os pontos 

fortes e fracos de todas, de uma maneira geral, analisando todos os períodos, conclui-se que a 

empresa mais equilibrada financeiramente e economicamente, dentre as analisadas, é a BRF. 
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