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Resumo: Para diferenciarem-se no alto nível de 

competição as empresas tem levado em consideração a 

otimização do Capital de Giro como uma vantagem para 

aumentar o lucro. O objetivo principal do estudo é 

analisar os efeitos do capital de giro na rentabilidade das 

32 empresas brasileiras, previamente selecionadas, 

listadas na BMF&Bovespa. Métodos quantitativos 

(Regressão Múltipla e Anova) foram usados para uma 

melhor análise. Finalmente encontramos que PME e AF 

estão negativamente relacionados com a rentabilidade. 

 

1. Introdução 
O significado do termo capital de giro se refere a 

recursos próprios ou de terceiros, necessários para 

sustentar as atividades operacionais, no dia-a-dia das 

empresas ([1] Ching 2010, [2] Weston e Brigham 2000). 

O ciclo operacional é definido pelo montante de 

tempo desde a chegada do material a empresa, até o 

momento em que o dinheiro da venda entra no caixa. 

Tal ciclo é formado por dois componentes. São eles, 

Prazo médio de Estoque (PME) e Prazo médio de 

Recebimento (PMR). Já o período em que a empresa 

leva para pagar seus insumos é denominado Prazo 

médio de Pagamento (PMP). O Ciclo financeiro, por 

outro lado, abrange o período entre os pagamentos e 

recebimentos (Ching 2010). 

Os Dias de Capital de Giro (DCG) é o resumo 

dessas variáveis citadas anteriormente, sendo calculada 

pela soma “PME + PMR – PMP”.  

 

2. Metodologia Utilizada 
Foram selecionadas 32 empresas, seus dados foram 

retirados do site da CVM (Comissão de valores 

Mobiliários). Esses dados são demonstrações 

financeiras (Ativo, Passivo e DRE). Esta foi uma 

seleção setorial; para isso utilizamos o site da 

BMF&BOVESPA onde encontramos as empresas 

separadas setorialmente. Nossa pesquisa propôs separar 

as empresas em dois grupos distintos, e, para cada grupo 

focou-se em um setor. Essa separação foi feita a partir 

de um único critério; o ativo circulante ser maior ou 

menor de 50% do ativo total. Esta amostra abrangeu um 

período de cinco anos (2005-2009) e foram utilizadas 

variáveis independentes e dependentes. Para as 

variáveis dependentes, responsáveis pelo cálculo da 

rentabilidade, utilizamos três variáveis ROA, ROE e 

ROS, aparecendo assim um grande diferencial da nossa 

pesquisa. E, para as variáveis independentes, utilizamos 

PME, PMR, DCG e outras duas variáveis para 

completar a amostra AF (Alavancagem Financeira) e 

CCE (do inglês Cash Conversion Efficiancy). 

 

3. Resultados Encontrados 
Durante o trabalho foi feita uma análise dos 

resultados absolutos de cada variável. Nesta análise 

ficou evidente que as variáveis PME, PMR e PMP são 

sempre positivas, por tratarem de tempo (dias). 

Enquanto as outras variáveis apresentam valores 

positivos e negativos. Com o trabalho já concluído foi 

observado que duas das cinco variáveis independentes 

mostraram efeitos significantes sobre a rentabilidade. 

No PME foi verificada uma relação negativa com ROS 

e ROA, 0,118% e 0,123% respectivamente. E a variável 

AF está negativamente relacionada com o ROA, 

0,214%. 

 
Figura 1 – Ciclo Operacional e Ciclo Financeiro 

 

4. Conclusões 
No final, as empresas com o ativo circulante maior 

que 50% (16 empresas) a gestão de estoque se mostrou 

muito importante. Concluindo que quanto menos dias de 

estoque melhor a rentabilidade das firmas. É importante 

ressaltar que os gestores devem manter os estoques de 

suas empresas em um ótimo nível para ter um bom 

retorno. 

As empresas com o ativo circulante menor que 50% 

(16 empresas) apenas a variável AF se mostrou 

significante. Quanto menor for a dívida financeira 

melhor a rentabilidade, resultados já esperados. 
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