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RESUMO 

Modelo para Mensuração do Desempenho Econômico e Financeiro de 

Empresas em Rede: Uma Aplicação às Cadeias Agroindustriais 

Este estudo teve como objetivo principal desenvolver um modelo de mensuração do 

desempenho financeiro e econômico para empresas em rede. A justificativa para tal 

desenvolvimento foi, justamente, uma lacuna verificada nos textos de organização 

industrial, nova economia institucional e modelos de mensuração do desempenho de 

empresas e cadeias de suprimentos. Estas pesquisas, até o momento, não 

enfatizaram, diretamente, questões de cunho financeiro: faltou discutir a dinâmica da 

variável dinheiro nos modelos. Seguindo este argumento, foi desenvolvido um 

modelo matemático para otimização do lucro e do EVA (Economic Value Added) 

levando-se em consideração, além do custo e receita operacional, os custos e 

receitas financeiras, o tipo de cadeia que a empresa está inserida (atividade), o tipo 

de estrutura de governança (mercado, rede ou hierarquia) adotado e o seu 

segmento (elo) de atuação dentro da cadeia. Para validar o modelo, foram coletados 

dados contábeis de 109 empresas do agronegócio brasileiro, entre os exercícios de 

2001 a 2005. Aplicou-se um teste MANOVA (ANOVA Multivariado) para verificar a 

interferência dos fatores (segmento, cadeia, estrutura e constituição jurídica) sobre a 

variação dos valores dos indicadores de desempenho financeiro (Margem Bruta, 

relação entre exigível de longo prazo sobre patrimônio líquido, retorno sobre ativos e 

sobre o patrimônio líquido e ciclo de caixa) e econômico (EVA). Pelos resultados, 

pode-se concluir que todos os fatores apresentaram interferência significativa na 

variação dos indicadores financeiros e somente o fator segmento interferiu no EVA 

das empresas.       

 

Palavras Chave: Finanças; Mensuração do Desempenho; Formas de 

Governança; Maximização do Lucro; EVA (Valor Econômico Adicionado); 

Agronegócio.   

 

 



ABSTRACT 

Economic and Financial Performance Measurement Model for Companies in 

Network: A Study of Brazilian Agribusiness Companies 

The aim of this study was to develop an economic and financial performance 

measurement model for companies in network, since there is a gap in the literature 

texts of industrial organization, new institutional economy and models of performance 

measurements of companies and supply chains. In the related literature, these 

researches did not emphasize the questions related to financial matter, in a direct 

way, since there is a lack of discussion concerning to the dynamics of the “money” in 

the models. Therefore, a mathematical model was developed with the purpose of 

maximization of the profit and EVA (Economic Value Added) with emphasis in the 

financial cost and financial incomes. Moreover, the kind of the company’s supply 

chain (business), governance’s form (market, network or hierarchy) and its segment 

(actor) in the supply chain was studied. For this purpose, 109 Brazilian agribusiness 

companies had their accounting and financial data collected, during the period of 

2001 and 2005. The statistical test MANOVA was used to detect the interference of 

the factors (segment, network, governance and legal nature) regarding the economic 

(EVA) and financial performance drivers range (gross margin, long term liability/net 

assets, return on assets  (ROA) and return on net assets). Within the limits of the 

present study, we may conclude that all the factors provide significant (α≤0.05) 

interference in the range of the financial performance drivers. In addition, regarding 

to the economic performance, the segment was the factor that presented significant 

differences (α≤0.05), affecting the EVA of the companies.    

 

Keyword: financial; performance measurement; governance form; profit 

maximization; EVA (Economic Value Added); Agribusiness. 
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1. Introdução 

Há teorias em distintas áreas de estudos que convergem, direta ou 

indiretamente, para a questão principal das empresas: a maximização do lucro e do 

retorno sobre os investimentos.  

De fato, qual é o principal objetivo de uma empresa, a não ser maximizar seu 

lucro? Qualquer justificativa que não seja o lucro, pode ser considerada somente um 

meio para otimizá-lo. Portanto, produzir com qualidade, sem agredir o meio 

ambiente, dentre outras inúmeras tentativas de justificar o objeto e papel da 

empresa, acaba finalmente resultando em maior lucro. 

O incremento do lucro pode significar ganhos reais para os investidores. Caso 

a empresa utilize adequadamente seus ativos produtivos, isto é, maximize seu uso, 

pode-se esperar que o retorno almejado pelos investidores seja alcançado. 

Desta forma, o papel das empresas nada mais é que maximizar o retorno 

esperado dos investidores num determinado período de tempo.  A única motivação 

que faz com que o investidor mantenha seu capital em uma determinada empresa é 

a esperança de que o retorno seja pelo menos igual ao custo de oportunidade do 

capital. 

A teoria econômica gerou diversos trabalhos que auxiliam os agentes a 

maximizarem o lucro; neste caso particularmente, pode-se citar toda a teoria 

marginalista, ou seja: o lucro máximo acontecerá quando a receita marginal se 

igualar ao custo marginal.  

Com esta simples igualdade, todo um instrumental foi desenvolvido para 

aumentar a receita das empresas e reduzir seus custos. Assim, apareceram na 

literatura vários trabalhos explicando como minimizar custos pela racionalização do 

uso dos fatores de produção (custo variável) e dos ativos produtivos (custo fixo). 

Outro assunto tratado pela teoria da firma é o custo de oportunidade, não 

abordado de forma clara por outras disciplinas. Assim, o lucro mencionado pela 

teoria econômica é o “lucro puro”, descontado do lucro contábil o custo de 

oportunidade. Este lucro puro foi posteriormente chamado de EVA (Economic Value 

Added).   
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Para as ciências contábeis, não havia uma preocupação de maximizar lucro, 

mas, sim criar mecanismos de apuração, ou seja, mensurar os resultados. Pelos 

relatórios contábeis e financeiros, desenvolveu-se uma série de indicadores de 

eficiência financeira.   

A empresa foi tratada como um agente isolado na economia, pois basicamente, 

a teoria da firma está centrada na teoria da produção, no custo e na maximização do 

lucro. Uma questão essencialmente microeconômica.  

Observando vários autores relacionados a finanças corporativas como Ross et. 

al. (2002), Iudícibus (2000), Kaydos (1991) e Johnson et. al. (2003), nota-se que a 

teoria possui a mesma deficiência discutida sobre a teoria da firma. Como a teoria 

de finanças evoluiu da teoria da firma, espera-se que seja natural ocorrer este tipo 

de convergência. Observa-se que existe grande preocupação dos autores em 

estudar o comportamento individual da empresa no mercado.  

Demsetz (1995) elucidou que a teoria neoclássica da firma é adequada para 

estudar o comportamento individual da empresa e do mecanismo de funcionamento 

dos mercados. Este teoria deixou de lado o funcionamento intrínseco das 

organizações num mundo real. Desta forma, argumentou que a teoria neoclássica 

deveria evoluir, sobre o ponto de vista das estratégias, observando o relacionamento 

entre empresas e formas de organização (governança). 

Coase (1937), com o artigo “The Nature of the Firm”, preocupado com as 

organizações do mundo real, iniciou um processo de evolução na teoria da firma. 

Coase (1937) reconheceu que os mercados não funcionavam a custo zero e que a 

organização interna da firma gerava um custo que até então era desconhecido pelos 

economistas. Na verdade, definiu uma empresa como um nexo de contratos, e que 

toda transação gerava um custo. 

A partir dos textos de Coase (1937), apareceu na teoria econômica o conceito 

de empresas como instituições. Desta forma, a estrutura (forma de governança) 

passou a ser fator preponderante para as análises. 

Dore (1983), Williamson (1991) e Uzzi (1996) argumentaram que um dos mais 

importantes benefícios que as empresas recebem quando organizadas em rede 

(forma mista de governança) são: redução de custo e garantia de melhor qualidade 

dos produtos. 
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Williamson (1998) desenvolveu a linha de pensamento da Teoria da Economia 

dos Custos de Transação. Basicamente, esta vertente estuda as empresas como 

mecanismos que transacionam tanto internamente e com outras empresas inseridas 

em um ou vários arranjos (segmentos). Desta forma, as transações passam a ser o 

foco de estudo, em que a busca por formas e mecanismos que minimizem os custos 

que são gerados nestas transações passa a ser o desafio dos pesquisadores.  

As variáveis principais do modelo desenvolvido por Williamson são a incerteza 

da transação, a especificidade dos ativos de transacionados e a freqüência com que 

elas ocorrem entre os agentes. Assim, quanto mais um bem ou serviço se aproxima 

da idiossincrasia (extremo superior da variável especificidade do ativo), maior a 

necessidade das empresas se relacionarem por meio de mecanismos que reduzam 

seus custos de transação, ou seja, por contratos formais ou tácitos.  

Na literatura econômica existe uma separação usual entre o conjunto de 

fenômenos reais, relacionados à produção e os fenômenos financeiros. A grande 

maioria dos trabalhos de economia industrial não dá suficiente atenção às questões 

financeiras presentes em qualquer empresa. Por muitos anos os aspectos 

financeiros foram tratados exclusivamente pelas ciências contábeis, principalmente 

no tocante aos mecanismos de financiamento das empresas.  

Segundo Pinto Jr. (2002), a principal questão é saber de que forma as 

condições de financiamento e a estrutura de financiamento das empresas interferem 

nas suas decisões de investimento. 

Forster (1996) explicou que a estrutura de capital e o risco do negócio são 

suma importância para se conhecer o desempenho financeiro de uma empresa. O 

desempenho financeiro de uma empresa pode ser medido por várias formas, mas 

para o investidor o ponto central econômico é justamente a taxa de retorno que o 

investimento irá lhe proporcionar. Os investidores buscam maximizar a expectativa 

da taxa de retorno e do risco em função de algumas variáveis econômicas e 

financeiras.  

A questão evolutiva principal está relacionada com submersão das empresas 

no mundo real. Esta tônica motiva uma nova abordagem, ainda mais real: o papel do 

dinheiro nas transações. Que as transações custam e pode ser mensuradas a teoria 

já discutiu: Porém, qual é a importância financeira destas transações?  
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Todas as ferramentas estudadas nesta evolução convergem para um único 

ponto: como uma firma deverá se comportar1 para maximizar seu lucro, ou melhor: 

como um proprietário (acionista) pode maximizar seu retorno sobre o investimento? 

Schumacher e Boland (2005) discutiram a importância das empresas estarem 

ou não inseridas em segmentos de negócio e arranjos empresariais. Assim, surgem 

duas linhas de teorias a respeito deste assunto.  Uma primeira que justifica o 

desempenho financeiro de uma empresa através do segmento que ela está inserida. 

Em outras palavras, se o segmento apresentar um alto desempenho financeiro 

médio, as empresas que fazem parte dela deverão apresentar desempenhos 

semelhantes. 

A segunda linha raciocina justamente o contrário, isto é, se as empresas 

apresentarem alto desempenho, o segmento também apresentará. Enfim, para a 

primeira linha o que importa é o segmento, para a segunda, o que importa é a 

empresa.  

Num contexto de incerteza e oportunismo, McGahan e Porter (1999) 

argumentaram que algumas empresas começaram a se estruturar em 

conglomerados ou corporações. Este tipo de estrutura nada mais é que uma 

integração ou verticalização da produção de bens e serviços, cujo objeto é reduzir 

custos transacionais.  

Pelo ponto de vista econômico, os conglomerados surgem principalmente por 

questões de ganho de escala e escopo e pela diversificação dos bens e serviços 

ofertados, fato que garante maior competitividade destas estruturas no mercado. 

Normalmente, os conglomerados acabam atuando em vários segmentos de uma ou 

mais cadeias (redes).  

Finalmente, uma contribuição tanto para a Teoria da Firma, como para 

Finanças Corporativas seria explicar e formalizar as questões financeiras 

(desempenho financeiro e econômico) perante a forma de organização assumida 

pela empresa e do meio (cadeia e segmento) em que ela se encontra.  

Empresas que participam da cadeia agroindustrial do café, por exemplo, 

apresentam desempenho maior que empresas em outra cadeia qualquer? A 

                                                           

1
 Entende-se por comportamento de uma empresa a forma organizacional que ela assume (governança) e o 

setor ou segmento da economia em irá atuar. 
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estrutura da empresa (mais ou menos verticalizada) importa, ou melhor, torna a 

empresa financeiramente mais eficiente? Se uma empresa está diretamente ligada a 

um determinado segmento de uma cadeia (podendo estar na frente, como 

fornecedor, ou atrás, como cliente), e este segmento apresenta um alto desempenho 

financeiro, ela apresentará também?  

Observando o sistema agroindustrial brasileiro, a coordenação é praticada, 

normalmente, por um agente de destaque, ou seja, um elo com mais força de 

mercado. Há de se acrescentar que por força dos oligopólios formados neste 

sistema, espera-se que as agroindústrias exerçam uma coordenação financeira 

sobre os elos mais próximos, através da formação de preço dos produtos acabados 

que chegarão até as prateleiras dos supermercados (para frente no sistema) e pela 

determinação (situação em que existe contrato que pré-estabelece um preço que 

será pago pelo produto agropecuário) do valor que será pago ao produtor rural (para 

trás no sistema).     

Acredita-se que em situações como esta, existam agentes com desempenhos 

financeiros mais elevados que outros, isto é, empresas auferindo maior lucro. Em 

contrapartida, outras empresas posicionam-se como tomadoras de preços e por 

conseqüência, não conseguem controlar seu desempenho financeiro de forma 

eficiente. 

Para analisar esta problemática, este trabalho se apropria de contribuições de 

diversas disciplinas para explicar os efeitos do comportamento da empresa com 

relação ao negócio (cadeia), ao segmento e estrutura organizacional sobre a 

variação dos indicadores de eficiência financeira e econômica deverão ser 

abordados assuntos que situam-se na interface da teoria econômica, organização 

industrial, engenharia de produção, contabilidade e finanças.  

Assim, este trabalho terá como objetivo principal investigar a racionalidade das 

empresas inseridas no agronegócio brasileiro perante as questões de desempenho 

financeiro e econômico e do seu comportamento (cadeia, segmento e estrutura 

organizacional).  

Para tanto, inicialmente, realizou-se uma revisão investigativa sobre assuntos 

relacionados com as formas de organização (governança), os custos de transação e 

modelos de mensuração de desempenho.  
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O objetivo desta etapa foi justamente tornar evidente que o interesse dos 

autores baseou-se nas vantagens que as empresas teriam quando organizadas e 

estruturadas em diferentes formas,  principalmente focando a questão da redução de 

custos.  

O segundo passo foi desenvolver um novo modelo teórico que deixasse claro a 

importância dos custos, principalmente os de transação e financeiros, na 

mensuração e otimização do lucro e EVA.  

A seguir, elaborou-se uma aplicação hipotética, com o objetivo de explicar o 

fluxo do dinheiro dentro das empresas e nas cadeias agroindustrias. 

Após conhecer a importância do comportamento das empresas na otimização 

dos indicadores de eficiência e do fluxo do dinheiro, estabeleceu-se um novo modelo 

esquemático de mensuração do desempenho de empresas organizadas em rede. 

Para validar o novo modelo foi realizado um teste estatístico (MANOVA) com 

dados contábeis de 109 empresas inseridas no agronegócio brasileiro, no período 

compreendido entre 2001 e 2005. 

A hipótese a ser testada foi verificar se existiu alguma interferência significante 

dos fatores cadeia, segmento, estrutura e forma de constituição jurídica das 

empresas em seus indicadores de desempenho financeiro e econômico (GEF, MB, 

ELP/PL, ROI, RPL, CC e EVA).     

Como resultado da aplicação do novo modelo pode-se dizer que a cadeia e o 

segmento que a empresa atua interferiram no resultado do seu desempenho 

financeiro. Da mesma forma, a estrutura de governança adotada e o tipo de 

constituição jurídica também são significativamente importantes e interferiram na 

variação dos valores dos indicadores de desempenho financeiro das empresas.  

Pode-se, ainda, afirmar que a tipo de cadeia que a empresa atua interferiu 

significativamente na variação da margem bruta (MB) e do retorno sobre os ativos 

(ROA). Já o segmento interferiu na variação dos valores do grau de endividamento 

financeiro, na relação entre o exigível de longo prazo pelo patrimônio líquido 

(ELP/PL) e no retorno sobre o patrimônio líquido (RPL) das empresas estudadas.  

O tipo de estrutura adotada pela empresa, ou seja, a forma de governança 

interferiu na variação dos valores do grau de endividamento financeiro (GEF) e na 

relação entre o exigível de longo prazo pelo patrimônio líquido (ELP/PL - estrutura 

de capital). 
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Para o tipo de constituição jurídica, pode-se notar que somente o grau de 

endividamento financeiro (GEF) e a margem bruta (MB) sofreram interferência na 

variação dos seus valores.  

Quando foi calculado o valor médio estimados dos indicadores de desempenho 

financeiro para as empresas agrupadas pelo fator cadeia, observou-se que as 

empresas das cadeias de café e frutas apresentaram o maior grau de endividamento 

financeiro (GEF): 56,24% e 57,58%, respectivamente.  

As empresas da cadeia de energia apresentaram o maior valor da relação 

exigível de longo prazo pelo patrimônio líquido (ELP/PL): 236,6%. Isto indica um 

elevado nível de alavancagem financeira.  

Empresas da cadeia do leite apresentaram a menor margem bruta (MB) média: 

-35,5%.  

Já para o retorno sobre os ativos (ROA), as empresas das cadeias de grãos e 

energia obtiveram os maiores valores: 4% e 4,6% (valores muito abaixo do custo de 

oportunidade do capital esperado pelos investidores, no Brasil). 

Finalmente, pode-se notar que somente as empresas do segmento de insumos 

apresentaram um EVA médio positivo: R$ 23,43 milhões. As demais empresas dos 

outros segmentos obtiveram EVA negativo.   
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2. As Formas Organizacionais das Empresas 

 

Este item é necessário para compreender a origem da teoria sobre organização 

de empresas e como foi sua evolução no decorrer do tempo. Entender efetivamente 

como as empresas podem se organizar é fundamental para o desenvolvimento 

deste trabalho. Desta forma, esta revisão terá um cunho exploratório do tratamento 

desta teoria com relação às variáveis financeiras. 

 

2.1. As redes de empresas 

 

Segundo Oliver (1990) ocorreram várias transformações na forma de 

organização das empresas, cada uma seguindo certa tendência, que contribuíram 

para a reestruturação do capitalismo nos anos 70. Uma das principais tendências foi 

a transição da produção em massa (baseada na integração vertical, seguida da 

divisão social e técnica de trabalho) para a produção flexível (adequava-se melhor a 

mudanças na demanda do mercado ou ainda as transformações tecnológicas e a 

diversificação dos mercados). 

De acordo com Castells (1999) houve uma reestruturação na década de 80 

pelas empresas e várias estratégias surgiram no campo da organização industrial. 

Ele parte do principio de que a economia informacional surgiu com o 

desenvolvimento de uma lógica organizacional e da transformação tecnológica. 

 Castells (1999) ainda afirmou que os principais pontos dessa reestruturação 

foram a divisão na organização da produção e dos mercados; as transformações 

organizacionais que passaram a interagir com a difusão da tecnologia de informação 

e a introdução do modelo de produção enxuta, visando economizar mão-de-obra, 

eliminar tarefas e suprimir camadas administrativas, mediante automação.  

 Outra questão abordada por Castells (1999) foi o aumento do poder 

econômico das pequenas e médias empresas, mais adequadas ao processo de 

produção flexível.  

Vale ressaltar, também, o surgimento de redes entre pequenas empresas, 

comandadas por grandes empresas e as alianças entre empresas de grande porte 

em relação a parte do mercado (CASTELLS, 1999). 
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 Podolny e Page (1998) afirmaram que a maioria dos estudos realizados sobre 

redes de empresas foi de caráter empírico, ou seja, tentavam explicar o sucesso ou 

as causas do fracasso das redes de empresas pela visualização da realidade, 

justificados por estudos de caso ou multi-caso.  

 Segundo Perrow (1986), até meados dos anos 70, os estudos econômicos 

eram somente relacionados à empresa propriamente dita e avaliada como uma 

função de produção que consome fatores e fornece bens e serviços.  

A partir da década de 80, economistas, como Williamson (1985), passaram a 

olhar as empresas como organizações. Desta forma, surgiram os primeiros trabalhos 

sobre a teoria do agente principal e custos econômicos de transação. 

 Williamson (1985) argumentou que além das formas puras de transações, 

mercado ou hierarquia, notaram-se formas mistas ou híbridas, combinando 

elementos de mercado e hierarquia.  

 Pelo ponto de vista da sociologia, Powell (1996) criticou o fato de os estudos 

sobre organização de empresas serem focados somente na dicotomia mercado 

versus hierarquia. Ele acreditava que vários pontos relativos às vantagens 

econômicas alcançadas pelas organizações não eram abordadas nas teorias de 

mercado puro ou de hierarquia pura.  

 Podolny (1993) enfatizou a pobreza da análise econômica quando olhava 

somente para as organizações se relacionando através de mercado ou por 

estruturas hierárquicas. Existe uma forma mista pela qual,  empresas, relacionam-se 

entre si, podendo ser considerado uma rede de empresas. Acrescenta, ainda, que 

os estudos explicavam os motivos para as empresas se organizarem em rede, mas 

não teve respostas quando questionadas porque algumas organizações não 

participavam da cooperação em rede. Outro ponto que abordou foi porque um 

agente se relaciona com um e não com outro.   

  Podolny e Page (1998) afirmaram que os estudos caminharam na década de 

90 para investigar a tricotomia, ou seja, mercado, hierarquia e redes.  
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2.1.1. Definições de rede 

 

Podolny e Page (1998) definiram rede baseados nas teorias de Williamson 

(1991) sobre forma mista (híbrida), ou seja, como forma de governança. Assim, 

definiram rede de empresas como “um conjunto de atores (agentes) que realizam 

(com freqüência recorrente) transações com outros agentes e ao mesmo tempo 

necessitam de uma regulamentação, com autoridade para arbitrar e resolver 

disputas”.  

 Segundo Brandenburger (1995) duas suposições firmaram o conceito de 

rede. “A primeira foi a idéia de que o todo é maior que a soma das partes e a 

segunda foi o fato de ocorrerem benefícios para todos os participantes.” 

 Segundo Combs (1999), o conceito de rede apareceu quando duas premissas 

tornaram-se gerenciáveis. “As redes existem quando duas ou mais organizações 

soberanas agem em conjunto para perseguir ganhos mútuos”. O autor introduz o 

conceito de empresas coordenadas, com objetivos afins, estabelecendo formas e 

regras coletivas para alcançá-los da forma mais eficiente possível.  

 Schermerhorn (1975) afirmou que as redes podem ser definidas “como a 

presença de relações deliberadas entre organizações autônomas para o sucesso 

conjunto de objetivos individuais”.  

Segundo Wildeman (1998) os motivos que levam as empresas a 

organizarem-se em redes são diversos e dependem dos seus os objetivos. 

Geralmente, estão relacionados ao aumento da eficiência ou a uma melhor 

adaptação às transformações sócio-econômicas. Os motivos mais comuns focaram-

se no acesso ao conhecimento, redução de custos, escala, redução de riscos, 

maximização do uso dos ativos e desenvolvimento de capacitações.  

 Desta forma, segundo Araújo (2000), pode-se afirmar que “as redes 

constituem-se em uma forma de coordenação socioeconômica que aparece em 

resposta a determinadas contingências históricas concretas, e como forma de 

solucionar determinados problemas práticos de coordenação”. 

 Hakansson e Snehota (1989) afirmaram que a organização está imersa em 

relacionamentos com contrapartes identificáveis. “Esta teia de relacionamentos pode 

ser chamada de rede”. 
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 Ring (1994) argumentou que as “redes constituem grupos de organizações 

fechadas, conectadas entre si, criando vantagens comparativas inacessíveis às 

empresas externas”.  

 Por causa dos seus atributos competitivos, de acordo com Jones et. al. 

(1997), outro fator importante para relacionado com uma rede foi o aparecimento de 

uma forma única de governança.  

 Grandori (1997), pela ótica da teoria dos custos de transação de Williamson 

(1996), observou que as redes são uma forma de organização intermediária ou 

híbrida, na qual algumas características dos mercados e das hierarquias estão 

presentes.   

 De acordo com Hakansson (1989) e Ring (1994) as redes podem ser 

consideradas como a terceira forma organizacional, com características únicas e 

distintivas com relação ao mercado e a hierarquia.   

Human, Provan (1997) e Park (1996) afirmaram que independente da forma 

assumida, a organização administrativa (coordenação) de uma rede é fundamental 

para a sua existência.  

Achrol (1996) afirmou que existe a necessidade de compreender os benefícios 

da nova organização, a qual denominou de “Organização em Rede”. 

Olson (1999) argumentou que deve haver um determinado grau de 

formalização para que sejam alcançados os objetivos de uma estrutura de redes. Ele 

define formalização como a regulamentação explicita de direitos e deveres dos 

atores de uma organização.  

Grandori (1995) afirmou que existe a necessidade de formalizar as normas e 

os procedimentos dos atores de uma rede, facilitando o controle.  

 Para Britto (2002), existe uma abordagem conceitual sobre redes 

desenvolvidas pela teoria econômica que estuda a dinâmica do comportamento de 

diferentes mercados. Assim, o conceito de rede é utilizado no tratamento de 

natureza alocativa, estando relacionado à noção de externalidades como principal 

orientador da análise.   

Britto (2002), ainda, argumentou que as externalidades em rede procuram 

discutir o fenômeno relativo ao surgimento de rendimentos crescentes no interior de 

mercados nos quais algumas das características mencionadas estão presentes. 

Este fenômeno mostra-se particularmente importante no caso de um elenco variado 
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de indústrias, caracterizadas por um grau elevado de integração e interdependência 

entre unidades produtivas.  

 Assim, Britto (2002) definiu rede de empresas como um conjunto organizado 

de unidades de produção, parcialmente separáveis que operam com rendimentos 

crescentes que podem ser atribuídos tanto a economias de escala como a uma 

função global de custos 'sub-aditivos' que refletem a presença de externalidades.  

 

  

2.1.2. Elementos estruturais (morfologia), classificação e coordenação de 

redes de empresas. 

 

 Segundo Britto (2002), a utilização do conceito de rede como ferramenta 

analítica relaciona-se a alguns elementos morfológicos, comuns a este tipo de 

estrutura. Especificamente, são quatro elementos morfológicos genéricos: nós, 

posições, ligações e fluxos. O quadro 1 sintetiza estas características, associando a 

cada um dos elementos morfológicos constituintes das estruturas em rede a 

expressão dos mesmos no âmbito específico das redes de empresas. 

 

Quadro 1. Elementos Estruturais das Redes de Empresas 

Elementos Morfológicos 

Gerais das Redes 

Elementos Constitutivos das 

Redes de Empresas 

Nós Empresas ou Atividades 

Posições Estrutura de Divisão de Trabalho 

Ligações Relacionamento entre Empresas (aspectos qualitativos) 

Fluxos Fluxo de Bens (tangíveis) e de Informações (intangíveis) 

Fonte: Britto (2002) 

 

De acordo com Britto (2002), é possível definir um conjunto de agentes, objetos 

ou eventos relacionados com uma rede. Na caracterização morfológica de uma rede, 

este conjunto associa-se ao conceito de nós que compõem a estrutura.  

Partindo-se das empresas como nós fundamentais das redes, torna-se possível 

perceber a conformação da estrutura a partir da análise das estratégias de 

relacionamentos dessas empresas (BRITTO, 2002).  
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Britto (2002) ainda argumentou que em função da estrutura das ligações, é 

possível distinguir estruturas dispersas (o número de ligações entre pontos é 

bastante limitado) e saturadas (cada ponto está ligado a praticamente todos os 

demais pontos que conformam a rede).  

Segundo Britto (2002) existem ligações entre agentes que se restringem ao 

plano estritamente mercadológico, não envolvendo o estabelecimento de diretrizes 

comuns relacionadas a procedimentos produtivos nem a compatibilização - 

integração das tecnologias empregadas. Ainda é possível caracterizar ligações que 

envolvem a integração de etapas seqüenciais ao longo de uma determinada cadeia 

produtiva.  Finalmente, ele mencionou que existe outro tipo de ligação que envolve a 

integração de conhecimentos e competências retidos pelos agentes, de maneira a 

viabilizar a obtenção de inovações tecnológicas.  

Britto (2002) argumentou que é necessário conhecer e identificar diferentes 

fluxos internos que estão presentes nas redes de empresas. Desta forma existem os 

fluxos tangíveis (baseados em transações recorrentes estabelecidas entre os 

agentes, através das quais são transferidos insumos e produtos) e os intangíveis 

que seriam os fluxos informacionais que conectam os diversos agentes integrados 

às redes.  

Grandori (1997) apresentou uma tipologia de redes baseado nos seguintes 

critérios: tipo de mecanismos de coordenação utilizados; grau de centralização da 

rede (simétrica ou assimétrica); grau de formalização dessa rede.  

Desta forma, classificou as redes em três tipos: redes sociais (sem acordos 

formais), redes burocráticas (existência de contrato formal) e redes proprietárias 

(formalização de acordos relativos ao direito de propriedade entre os acionistas das 

empresas) (GRANDORI, 1997). 

Para Rosenfeld (1996) as redes podem ser classificadas como duras (requer 

um relacionamento formal entre as empresas) e as suaves (empresas mantêm 

relacionamentos informais).  

Já Corrêa (1999) dividiu as redes em três tipos: rede estratégica (voltada para 

o mercado); rede linear (se adapta de acordo com a cadeia de valores); e rede 

dinâmica (caracteriza-se por um relacionamento variável entre as empresas). A 

estrutura dessas três redes pode ser observada na figura 1. 
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Figura 1. Tipos de redes de empresas 

Rede Estratégica

Rede Linear

Rede Dinâmica  
 

Fonte: Corrêa (1999) 

  

Gebrekidan e Awuah (2002) argumentaram sobre a importância da posição que 

cada ator toma perante a rede. Esta posição lhe dá poder sobre algumas atividades 

da rede.  

 Para Mizruch (1993) as redes são um meio de reduzir custos de transação, as 

empresas assumem custos e riscos conjuntamente quando entram no mercado.  

 Gulati (1998) afirmou que num mundo competitivo, a organização em rede 

causa um sério dilema, isto é, quanto maior o número de associados, maior será a 

geração de benefícios, porém, quanto menor o número de organizações envolvidas, 

mais exclusivas estas vantagens se tornam.  

 Oliver e Ebers (1998) afirmaram que existem várias contingências críticas 

para a formação das relações inter-empresas, as quais estimulam a criação de 

diferentes tipos de associações. Estes fatores refletem na constituição das formas 

de coordenação (parcerias, joint ventures e as alianças estratégicas).  

 Segundo Linton (1997) “uma parceria é a forma mais simples de cooperação, 

com um elevado grau de informalidade”. As parcerias são caracterizadas pela 

ausência de um acordo contratual formal. As empresas concordam em trabalhar 

juntas por um curto período de tempo na busca de melhorias específicas nos 

negócios.  

De acordo com Lorange (1996), a parceria pode, num futuro, torna-se uma 

aliança, na medida em que as empresas estreitam suas relações, tornam-se 

recorrentes e os objetivos assumem maiores dimensões.  

 Reed (2006) afirmou que as joint ventures configuram uma rede com 

propósitos tecnológicos. “O objetivo é encontrar nos parceiros as competências 

deficitárias para o desenvolvimento de um produto ou de um processo”. Cabe 
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ressaltar que as joint ventures provocam a criação de uma nova empresa para 

administrar os esforços em conjunto.  

 Para Barney (2006) as alianças estratégicas possuem uma coordenação 

formalizada, porém, as empresas são coordenadas por relações contratuais.  

 A partir da parcerização, terceirização, subcontratação, facção e outras 

formas de externalização da produção (outsourcing), criaram-se redes topdown 

(figura 2), ou seja, uma empresa provida de maior estrutura passa a operar com 

várias empresas menores, responsáveis pela produção de parte de seu produto com 

o objetivo de minimizar seus custos (NASSIMBENI, 1998). 

 

 

Figura 2. Representação de uma rede topdown 

 

Empresa Mãe

F1 F4

F3F2

Fn - Fornecedores

Rede TopDown

 

 

Fonte: (Nassimbeni, 1998) 

  

 

Nassimbeni (1998) ainda argumentou que as empresas podem unir-se por um 

objetivo específico de negócio (por um tempo determinado). Esta união pode ocorrer 

sem a presença de uma empresa coordenadora. Este tipo de rede de empresas é 

denominado de flexível (visualizada na figura 3). 
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Figura 3. Representação de uma rede flexível 

 

E1

E2

E4
E5

En - Empresas

Rede Flexível

E3

 

 

Fonte: (Nassimbeni, 1998) 

  

Nestas redes flexíveis as empresas podem unir-se em forma de consórcio 

(figura 4) com objetivos amplos ou restritos, formalizando a relação por um código 

de conduta (NASSIMBENI, 1998).  

 

Figura 4. Representação de uma rede em consórcio 

 

E1

E2

E4E5

En - Empresas

E3

CONSÓRCIO

Fluxo Físico

Fluxo de Informações  

 

Fonte: (Nassimbeni, 1998) 
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De acordo com Nassimbeni (1998) as empresas organizadas em consórcio, 

beneficiam-se do ganho em escala da produção em vários segmentos da cadeia 

produtiva, mantendo uma razoável proporção da relação flexibilidade x custos. 

Sommers (1998) classificou as redes como duras (pequenas empresas 

cooperam formando uma terceira que produz e distribui)  e leves (empresas, 

geograficamente próxima, cooperam em treinamento, compras conjuntas ou 

transferências de tecnologia). 

Porter (1998) desenvolveu o conceito de aglomerações (ou clusters) industriais 

referindo-se ao “surgimento de uma concentração geográfica e setorial de 

empresas, a partir da qual são geradas externalidades produtivas e tecnológicas 

indutoras de um maior nível de eficiência e competitividade”.  

Roy (2001) acrescentou ao conceito de cluster que existe a necessidade de 

uma infra-estrutura de suporte para o desenvolvimento e sustentabilidade. O cluster 

pode conter empresas produtoras de bens e serviços finais, verticalizadas a jusante 

(serviços) ou a montante (fornecedores), além de incluir associações de suporte 

privadas ou governamentais.  

Para Porter (1998) existe um tipo de rede específica, chamado de distrito ou 

aglomeração industrial, baseada na obtenção de ganhos de eficiência pela 

aglomeração espacial de atividades complementares (tecnológico e/ou 

mercadológico). 

 

  

2.2. Integração Vertical (Conglomerados) 

 

O significado do termo Integração Vertical foi definido por Carlton (1979; 2004) 

como sendo “uma empresa que participa de mais de um estágio do processo de 

produção ou distribuição de um bem ou serviço”.  

Segundo a definição de Perry (1989), “uma empresa pode ser considerada 

verticalizada se incorporar mais de um processo de produção”. 

Ainda, segundo Carlton (1979; 2004) havia três possibilidades de integração: 

integração vertical para a montante (upstream); integração vertical a jusante ou ao 

mercado (downstream); e integração lateral (diversificação). 
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 Carlton (1979) discutiu que os dois primeiros tipos de integração (montante e 

jusante) relacionam-se ao controle dos processos de uma cadeia produtiva feito por 

um único agente. Entretanto, uma cadeia produtiva não é formada somente por um 

fluxo de transformação. Desta forma, dois insumos necessários à produção de um 

mesmo bem podem não estar localizados em etapas sucessivas da cadeia 

produtiva, mas em etapas paralelas. Neste caso, chamou-se de integração lateral. 

As definições podem ser visualizadas pelas figuras 5 e 62. 

 

Figura 5. Processos Sucessivos da Cadeia de Produção 

 

Bem A Bem B Bem C

 

 

Fonte: Carlton (1979) 

 

Figura 6. Processos Paralelos da Cadeia de Produção 

 

Bem A

Bem B

Bem C

 

 

Fonte: Carlton (1979) 

 

Para Williamson (1985), a integração vertical a jusante corresponde à situação 

na qual a firma começa a produzir o que era fabricado pelos seus clientes. Já na 

integração vertical a montante, a empresa passa a produzir o que antes adquiria de 

seus fornecedores. Já na integração lateral, tem-se à produção por uma mesma 

empresa de insumos que estão em paralelo na cadeia produtiva.  

                                                           

2
 As figuras e algumas citações sobre empresas verticalizadas foram baseadas na tese de doutorado de Maria 

Margarete da Rocha: “Integração Vertical e Incerteza”. Departamento de Economia, FEA-SP, USP. 2002.   
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Segundo Azevedo (1996), a definição de integração vertical mais difundida é a 

que trata o assunto como a organização de dois processos produtivos 

complementares por uma mesma firma.    

Grossman e Hart (1986) apresentaram outra forma de entender a integração 

vertical. Tomaram como exemplo uma firma que adquire os insumos necessários à 

produção de uma segunda empresa instalada no mercado upstream.  Caso a 

empresa tome a decisão pela integração vertical a montante, passará a produzir os 

seus insumos.  Entretanto, a empresa necessitará realizar pagamentos a algum 

agente econômico (funcionários, por exemplo) para produzir.  A diferença é que não 

estando integrada, a firma compra os insumos no mercado, pagando a outra firma 

(fornecedor). Desta forma, troca-se o fornecedor externo pelo fornecedor interno, 

mudando simplesmente a forma de pagamento. 

Coase (1998) afirmou que o importante é determinar o motivo da alocação de 

recursos que às vezes acontece pelo via mercado e às vezes por meio da 

internalização (verticalização). 

A contribuição de Grossman e Hart (1986) foi destacar que o fundamental na 

estratégia de integração vertical é o controle sobre os direitos residuais dos ativos 

envolvidos na produção. Portanto, a propriedade dos ativos definirá quem exercerá 

os direitos residuais.  

Desta forma, para Grossman e Hart (1986), a integração vertical é definida 

“como o direito de propriedade ou o controle dos ativos utilizados em dois estágios 

complementares de uma mesma cadeia produtiva”. 

Já para Perry (1989) na integração vertical ocorre simplesmente uma mudança 

na forma de aquisição do insumo, de um relacionamento via mercado para uma 

relação estabelecida por contrato entre firma e mão-de-obra. 

Williamson (1975) caracterizou a integração vertical como sendo uma 

“mudança significativa na natureza do relacionamento entre as partes envolvidas em 

duas etapas complementares da cadeia de produção”. 

Azevedo (1998) apresentou um compilado dos principais termos utilizados pela 

literatura no que se refere a relacionamentos verticais entre firmas. 

• Arranjos Verticais / Relações Verticais: termo genérico para qualquer forma 

de relacionamento alternativa ao mercado spot entre duas firmas situadas em 

estágios complementares da cadeia produtiva; 
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• Integração Vertical / Verticalização / Hierarquia: termos usados para 

representar a forma extrema de arranjo vertical na qual uma única firma 

detém total controle da produção de dois estágios complementares da cadeia 

de agregação de valor; 

• Integração Vertical Parcial: quando parte (mas não a totalidade) da produção 

da subsidiária upstream é usada como parte (mas não a totalidade) dos 

insumos da subsidiária downstream.  

• Controle Vertical / Restrições Verticais / Relações Contratuais Verticais: as 

duas etapas complementares da cadeia produtiva permanecem sendo 

realizadas por duas empresas distintas. Entretanto, há transferência de parte 

do controle do processo produtivo de uma empresa para outra.  

• Quase-integração Vertical: relacionamentos financeiros e/ou acionários entre 

firma fornecedora de insumo e firma adquirente. 

Monteverde e Teece (1982) afirmaram que nos casos em que a firma é 

proprietária de somente alguns ativos físicos específicos (não de toda uma 

empresa), pode-se caracterizar como sendo uma integração vertical parcial e quase-

integração vertical.  
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3. A Nova Economia Institucional (NEI) e Economia dos Custos de 
Transação (ECT) 

 

North (1991) discutiu que existe uma ligação entre o conceito de instituição e 

os direitos de propriedade (property rights). Os direitos de propriedade seriam um 

“tipo de proteção” que o indivíduo teria para evitar que outras pessoas utilizem seus  

recursos. 

North (1992) ainda argumenta que os autores da escola neoclássica 

equivocavam-se quando não consideravam em seus estudos as instituições. Apesar, 

de a teoria neoclássica dar a devida importância ao funcionamento dos mercados, 

poucos autores compreendiam a essência institucional (as instituições, 

simplesmente, apareciam nos estudos como dadas).  

 Um dos pontos principais sobre a teoria das instituições, desenvolvida por 

North (1994) mencionava que se constituíam por regras formais (racionais), 

restrições informais e pelo cumprimento de ambas.  

Pela ótica da economia dos custos de transação (Williamson, 1985), as 

empresas (caracterizadas como instituições) operam em um ambiente institucional, 

que define o contexto no qual a atividade econômica está presente.  

Segundo Williamson (1996) a teoria da economia dos custos de transação 

poderia ser considerada como uma terceira variável (abordagem contratual) para 

explicar o conceito de instituição. Além desta questão contratual, outra abordagem 

deveria compor o modelo: a governança.   

De acordo com Williamson (1998) o homem da economia dos custos de 

transação é o "homem contratual". Este homem não maximiza de forma ortodoxa e 

abstrata sua utilidade. Aproxima-se muito mais do "homem como ele é".  A busca 

exagerada da auto-satisfação pode transformar suas ações em oportunismo. Neste 

ponto, o autor introduz a teoria, o conceito de oportunismo e da racionalidade 

limitada.  

Simon (1959) já discutia as questões relacionadas com a racionalidade limitada 

e dos custos contratuais, quando se referia ao custo que os indivíduos teriam para 

antecipar as possíveis mudanças no decorrer do processo de contratação. A 

conseqüência disso é que problemas contratuais não previstos “ex-ante” acarretarão 

em custos “ex-post” de renegociação.   
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As instituições, segundo a definição de Williamson (1993), seguindo as 

premissas de comportamento esperado, abordado pela economia dos custos de 

transação estão sintetizadas na figura 73. 

 

Figura 7 - Implicações Organizacionais das Premissas Comportamentais 
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Fonte: Williamson (1993) 

 

 

Para Williamson (1998), transação pode ser entendida como uma 

transferência de um bem ou serviço entre agentes com recursos tecnológicos 

diferentes. A transação, propriamente dita, é o centro de toda a teoria dos custos de 

transação.  

 

                                                           

3
 Esta figura foi baseada na dissertação de mestrado “Princípios de análise da reforma do setor elétrico: um 

estudo comparativo”. Rodrigo da Cunha Rocha Theotônio. Departamento de Engenharia da Produção da UFSC. 

1999.  
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Williamson (1998) argumenta que os custos de transação caracterizam-se 

como aqueles custos ex-ante, necessários para desenhar, negociar e salvaguardar 

um contrato. Outros custos são os ex-post, relacionado com a mal-adaptação dos 

contratos, da sua renegociação, que surgem como decorrência dos erros, e 

principalmente da racionalidade limitada.  

Williamson (1998) acrescenta que outro ponto importante, para entender uma 

transação, será conhecer a freqüência com que elas ocorrem,  o grau e o tipo de 

incerteza a que estão sujeitas; e a especificidade dos ativos (principal variável que 

afeta os resultados do modelo teórico proposto pelo autor).  

Um ativo será considerado específico se não puder ser reempregado em usos 

alternativos. A especificidade foi classificada como: locacional, física, humana e por 

dedicação (WILLIAMSON, 1998).  

Com relação ao grau e ao tipo de incerteza, Williamson (1985) não adotou o 

conceito de Koopmans (1957). Neste caso, trata-se do conceito definindo como 

incerteza tradicional definição entre risco e incerteza de Knight (1921).  

Segundo Williamson (1996), partindo do pressuposto que os custos de 

transação existem e que não podem ser ignorados, os agentes econômicos 

buscarão maneiras para minimizá-los, pela escolha  de estruturas ou formas de 

governança. Entende-se por governança a estrutura organizacional que uma 

instituição poderá adotar, ou seja, via mercado, mista (redes) ou hierárquica.  

 Azevedo (1996) afirmou que a governança ressalta, sobretudo, a questão de 

quem governa a transação, isto é, quem tem o poder decisório (de comando). 

 Quando Williamson (1996) discutiu os custos de transação, associado às 

formas de governança, veio à tona a questão de que as empresas não podem ser 

tratadas, simplesmente, como uma função de produção e sim, como uma estrutura 

de governança. Assim, cada estrutura ou forma de governança, terá custos 

associados, relacionados com à produção de bens e àqueles referentes à transação.

 Segundo Azevedo (1996), neste contexto a integração vertical destacou-se 

como a forma organizacional mais eficiente. Descartando a hipótese de formalizar 

contratos completos, as principais alternativas ao mercado são: estabelecer 

contratos de longo prazo ou promover uma integração vertical. Caso a transação 

envolva ativos de alta especificidade, a integração vertical será a estrutura adequada 

de governança. 
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3.1. A Escolha da Forma Organizacional 

 

Baseado no desenvolvimento da teoria dos custos de transação, Williamson 

(1991) elaborou um modelo para determinar qual a forma organizacional 

(minimizadora de custos de transação) uma instituição deveria assumir, mediante os 

custos de governança.  

 Desta forma, o desenvolvimento do modelo foi baseado no trabalho de 

Williamson (1991): Strategizing, Economizing and Economic Organization4.  

 Assim, Williamson (1991), observou as três formas de organização (mercado, 

hierarquia e forma híbrida). Defini-se como uma função de custos de governança, 

cujas variáveis são os atributos da transação (especificidade de ativos, freqüência e 

incerteza). Portanto, as funções de custo de governança sofrem interferência das 

variáveis relacionadas com as características da transação.   

 Segundo Williamson (1991), a especificidade de ativos (k) foi considerada 

como uma única variável, enquanto que incerteza e freqüência compõem o vetor de 

deslocamento da função de custos de governança (Φ).  

 Os custos de governança das três formas de organização são representados 

como (WILLIAMSON, 1991): 

 

• M (k, Φ) - custos de governança do mercado 

• H (k, Φ) - custos de governança da hierarquia (integração vertical) 

• X (k, Φ) - custos de governança da forma híbrida 

 

A eficiência de cada uma das formas de organização (mercado e hierarquia) é 

auferida com base em três aspectos: eficiência do uso de tecnologia, eficiência no 

uso da informação e eficiência na adaptação a anomalias. O último item refere-se a 

incerteza inerente aos acontecimentos futuros e ao aproveitamento de economias de 

escala e de escopo (WILLIAMSON, 1991). 

  

                                                           

4
 Este mesmo modelo aparece na tese de doutorado de Maria Margarete da Rocha: “Integração Vertical e 

Incerteza”. Departamento de Economia, FEA-SP, USP. 2002 
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 De acordo com Arrow (1975) as formas mercado e hierarquia possuem 

estruturas de informação distintas. Para o mercado, quem recebe a informação pode 

imediatamente utilizá-la. Já para a hierarquia, o mesmo não ocorre. Neste caso, a 

informação irá percorrer um canal de comunicação até chegar ao comando. Assim, a 

forma de mercado apresenta maior agilidade e rapidez no uso da informação.  

 Para Williamson (1991) este comportamento perante o uso da informação não 

é suficiente para pressupor que o mercado é mais eficiente do que a hierarquia, ou 

vice-versa. 

 Desta forma, não é possível, também, assumir qualquer hipótese de 

superioridade entre mercado e hierarquia no que se refere ao poder de adaptação 

mediante eventos aleatórios (incerteza). O que determina a capacidade de uma 

organização resolver questões relacionadas com eventos exógenos incertos é 

baseado na natureza dos contratos (WILLIAMSON, 1991). 

 Segundo Williamson (1991) a ECT defende que existe uma diferença 

importante entre os contratos firmados no caso do mercado e os constituídos na 

hierarquia. Os contratos internos à firma (hierarquia) caracterizam-se pelo forte 

controle exercido (comando) por uma das partes. Já para o mercado, não existe 

nenhum tipo de controle de uma parte sobre a outra.  

Com relação às formas híbridas (redes), pode-se dizer que a intensidade do 

controle é menor do que na hierarquia. Por esta razão, conclui-se que a hierarquia 

possibilita um maior controle dos contratos, o que lhe proporciona maior capacidade 

para administrar a incerteza dos eventos futuros (WILLIAMSON, 1991). 

As respostas que cada forma de governança necessita dar às mudanças do 

meio (ou à incerteza) foram classificadas por Williamson (1991) em adaptações 

autônomas e adaptações cooperativas. 

 Segundo Williamson (1991) o principal problema de cada forma de 

governança é a capacidade de tratar a incerteza. Afirma que o lucro extraordinário 

aparece justamente em situação de desequilíbrio. A empresa que conseguir se 

adaptar mais rapidamente realizará maior lucro. 

 As adaptações autônomas são baseadas no sistema de preços (mudanças na 

demanda ou na oferta). Nestes casos, a resposta da firma não depende da reação 

isolada dos demais agentes econômicos. Toda a informação necessária para a 
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adaptação está presente no sistema de preços. Este fato permite que os agentes se 

adaptem mais rapidamente e sejam mais eficientes (WILLIAMSON, 1991). 

 Como mencionado por Williamson (1991), a princípio, seria razoável pensar 

que uma das partes desempenharia o papel de interpretar as mudanças e reagir a 

estas da melhor forma possível para todas as partes. Entretanto, sempre que existe 

uma dependência entre os agentes, haverá possibilidade de oportunismo. Como 

pode haver oportunismo, a adaptação não será realizada de forma independente por 

nenhuma parte, caracterizando uma do tipo cooperativa. Para este tipo de 

adaptação, a forma hierárquica permite melhor capacidade de adaptação. 

 Tendo em vista os aspectos sobre a eficiência relativa das formas de 

governança, Williamson (1996) adotou como pressuposto que:  

 

M (0, Φ) < X (0, Φ) < H (0, Φ) 

 

 Desta forma, baseado na expressão acima, pode-se dizer que na ausência de 

especificidade dos ativos e para um mesmo vetor de parâmetros de deslocamento, a 

forma organizacional de mercado implica em menores custos de governança, 

quando comparada à forma híbrida que representa custos menores com relação à 

hierarquia. Ademais, é suposto que: M´ > X´ > H´ > 0, onde M’ é a derivada primeira 

da função de custos de governança de mercado, X’ da forma híbrida e H´ da 

hierarquia. Isto significa que conforme aumenta a especificidade de ativos, os custos 

de governança de mercado aumentam mais aceleradamente do que os custos das 

outras formas organizacionais, em virtude da maior dependência bilateral que se cria 

entre as partes envolvidas (WILLIAMSON, 1991).  

 Esta dependência bilateral evidencia as duas características opostas que 

estão presentes em um relacionamento vertical. De um lado, haverá interesse mútuo 

na continuidade da transação;  por outro, haverá conflito, devido à disputa pela 

apropriação da quase-renda gerada pela especificidade dos ativos (WILLIAMSON, 

1991). 

 De acordo com os pressupostos acima abordados por Williamson (1991), 

considerou-se as expressões: (a) M (0, Φ) < X (0, Φ) < H (0, Φ) e (b) M´ > X´ > H´ > 

0. Estas expressões, por sua vez, possibilitaram a construção do gráfico a seguir 

(gráfico 1). 
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Gráfico 1. Custos de Governança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Williamson, 1991 

  

Neste gráfico, fica evidente que, de acordo com o nível de especificidade de 

ativos, uma forma organizacional oferece custos de governança menores do que 

outras. Assim sendo, entre 0 e k1, o mercado é a estrutura de governança com 

menores custos. Entre k1 e k2, predomina a forma híbrida e, finalmente, a partir de 

k2, a hierarquia é a mais eficiente (WILLIAMSON, 1996). 

O deslocamento das funções de custo de governança fica por conta de 

mudanças nos parâmetros contidos no vetor Φ. Estas mudanças não afetam todas 

as funções de custos de governança de forma idêntica, isto é, as alterações no vetor 

Φ _provocam deslocamentos desiguais nas curvas representadas acima 

(WILLIAMSON, 1991).  
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4. Estudos de Coordenação de Cadeias Agroindustriais 

 

Este capítulo terá como objetivo trazer uma visão geral dos principais autores 

sobre aplicações das teorias discutidas anteriormente, principalmente questões 

relativas à forma de organização das empresas (coordenação).  

 

4.1. Definições e termos utilizados 

 

Notou-se, nos trabalhos que foram mencionados neste item, que a maioria 

dos autores concorda que quem deu início a toda discussão e tratou o sistema 

agroindustrial de modo sistematizado, concebendo a expressão “Agribusiness”, 

foram Davis e Goldberg (1957). Eles sugeriram que a agricultura não deveria ser 

estudada de forma isolada, e que suas relações com outros segmentos deveriam ser 

entendidas. Desta forma, Goldberg (1968) desenvolveu uma nova vertente teórica, 

consolidando o conceito de “Agribusiness”.  

Segundo Goldberg (1968), o mecanismo que desencadeia são as operações 

da cadeia a jusante e a montante, assumindo, implicitamente, que o consumidor final 

é o principal indutor das mudanças no sistema.  

Zylbersztajn e Farina (1999) observaram que um “complexo industrial é 

representado por um conjunto de indústrias que se articulam, de forma direta, a 

partir de relações de compra e venda de produtos a serem posteriormente 

incorporados e transformados no processo produtivo”.   

Seguindo estes conceitos, Lazzarini, Chaddad e Cook (2001) afirmaram que o 

agronegócio, visto de forma sistêmica, visa que atores de um determinado sistema 

se organizem na busca de objetivos comuns.  

Os estudos conduzidos por Batalha (1993) exemplificaram aspectos sobre a 

gestão da produção, pelo ponto de vista das cadeias produtivas. Outra vertente que 

busca mensurar as relações entre segmentos dos SAG´s (Sistemas Agroindustriais) 

foi identificada pelos estudos de quantificação de sistemas de Neves et. al. (2004). 

Segundo Zylbersztajn (2005), a abordagem dos sistemas não se preocupava 

com questões relacionadas com a coordenação vertical. A análise predominante era 

inter-setorial que não analisou as firmas ou as formas alternativas de organização de 

empresas e produção. 
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Neste trabalho, adotando as proposições de Zylbersztajn e Farina (1999), 

utilizou-se os termos Sistema Agroindustrial de Alimentos, representado pela soma 

de componentes envolvidos na produção de matérias-primas e insumos, 

industrialização e comercialização de alimentos, com a finalidade comum de atender 

às necessidades da população e garantir a sobrevivência e desenvolvimento do 

próprio sistema. Por outro lado, entende-se por Cadeia de Produção Agroindustrial a 

subdivisão do sistema em função de especificidades de cada produto.  

Lazzarini, Chaddad e Cook (2001) observaram que a busca da vantagem 

competitiva, por si só acaba sendo mais importante que a necessidade de 

coordenação de todo o sistema, da indústria de insumos até o consumidor final.  

Zylbersztajn e Farina (1999) notaram que a indústria de alimentos é 

responsável por interpretar as exigências e as necessidades dos consumidores, 

transferindo estas informações para a agropecuária e para a indústria de insumos.  

Assim, Zylbersztajn e Farina (1999) notaram que “existem diferenças 

significativas na dinâmica das organizações e desempenho das diferentes cadeias 

produtivas que compõem o sistema agroindustrial”.  

Neste sentido, Zylbersztajn e Farina (1999) observaram que a análise 

organizacional, a partir das cadeias produtivas é a mais adequada. Para eles, “as 

cadeias produtivas expressam relações comerciais e tecnológicas em seus 

segmentos, permitindo o entendimento da mudança técnica e organizacional no 

sistema”.  

A representação de um sistema produtivo (cadeia de produção) permite 

observar o impacto das inovações, não somente internamente à cadeia (análise 

vertical), mas também comparar com as outras cadeias que estão ligadas a ela 

(análise horizontal). Assim, uma cadeia poderá ser considerada como unidade 

analítica importante para compreensão da dinâmica que envolve o sistema 

(ZYLBERSZTAJN E FARINA, 1999).  

Segundo Zylbersztajn e Farina (1999), algumas empresas, fortemente 

estruturadas, participantes do sistema agroindustrial exercem o papel de agentes 

coordenadores da cadeia, pode-se dizer que o desenvolvimento tecnológico na 

agropecuária foi promovido pelas necessidades da indústria processadora.   

Belik (19982) observou que o sistema agroindustrial no Brasil passou por um 

processo de reestruturação envolvendo aspectos produtivo, financeiro e 
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organizacional. Argumentou ainda que o desempenho diferenciado das cadeias 

produtivas deva requerer uma atenção extra quando se apresentam generalizações 

para o sistema.  

Zylbersztajn e Farina (1999) argumentaram sobre como a forma de 

organização provoca um diferencial na dinâmica das cadeias agroindustriais. A 

busca por maiores margens de lucro foi um estímulo à integração vertical a jusante 

(isso aconteceu com freqüência nas cooperativas agrícolas). A integração vertical a 

montante é mais rara, sendo substituída por contratos de fornecimento, parceria 

rural ou a quase integração.  

Zylbersztajn (2005) acrescentou que os contratos carregam um conjunto de 

riscos e incertezas, em função das variáveis exógenas. Para ele, “a indústria 

caracteriza-se por processos produtivos previsíveis, contínuos e controláveis, 

enquanto a agricultura permanece sujeita aos riscos e ritmos sazonais da natureza”.  

 

 

4.2. Aplicação da Economia dos Custos de Transação (ECT) e Evolução dos 

modelos de sistemas agroindustriais  

 

Nota-se que a partir do final da década de 80 alguns pesquisadores 

brasileiros direcionaram seus estudos ao sistema agroindustrial. Um dos principais 

eixos de pesquisa foram aplicações em cadeias agroindustriais da Teoria dos 

Custos de Transação, desenvolvida por Williamson (1991; 1996). 

Para Zylbersztajn (2005) a união das teorias de ECT e Organização Industrial 

mostrou-se importante para explicar os arranjos institucionais observados. Nesta 

abordagem, também foi adicionado o papel das instituições responsáveis pelo 

funcionamento dos sistemas agroindustriais. Tanto os aspectos do relacionamento 

entre empresas quanto os institucionais são relevantes na abordagem de sistemas 

agroindustriais (SAGs), representado pela figura 8. 
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Figura 8. Modelo de SAG – Sistema Agroindustrial 
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Fonte: Zylbersztajn & Farina (1999) 

 

Segundo Zylbersztajn (2005), um modelo razoável para estudar os sistemas 

agroindustriais seria, em primeiro lugar, descrever o sistema, incluindo a análise da 

organização industrial de cada segmento que compõe o sistema. Posteriormente, 

seriam estudadas as transações entre segmentos do sistema, caracterizando os 

arranjos institucionais. Neste caso, observa-se a questão central da eficiência que 

seria a minimização dos custos de transação. Finalmente, seria realizada uma 

análise institucional, observando regras que regem o comportamento das 

organizações e sua influência sobre os agentes. 

Uma derivação do modelo apresentado na figura 8, isto é, de um SAG, foi 

desenvolvida por Zylbersztajn e Farina (1999), originando o SEEC – Sub Sistema 

Estritamente Coordenados (figura 9).   
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Figura 9. Sub Sistema Coordenado 
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Fonte: Zylbersztajn e Farina (1999) 

 

Para Zylbersztajn (2005), um SAG pode conter vários e diferentes 

subsistemas estritamente coordenados (SSC), envolvendo vários agentes. Se a 

análise do SAG utiliza mecanismos para descrever e classificar a transação entre 

agentes, no SSC (Sub-Sistema Coordenado) o foco é os arranjos institucionais.  

Além da coordenação vertical, já discutida anteriormente, nota-se trabalhos 

que mencionam a existência de uma coordenação horizontal entre agentes. Desta 

forma, o trabalho de Lazzarini, Chaddad e Cook (2001) refletiu tal vertente e mostrou 

como formas complexas podem ser descritas sob a ótica da coordenação dos 

agentes produtivos.  

Assim, Lazzarini, Chaddad e Cook (2001) desenvolveram o conceito de 

“netchain”, representado pela figura 10.  Os autores propuseram que a organização 

em rede pode ocorrer tanto em níveis horizontais, como entre arranjos horizontais 

coordenados. As bases da cooperação podem variar desde a forma de transações 

via mercado, quanto com a inclusão de redes sociais e relações de confiança em 

formas contratuais complexas. 
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Figura 10. Diagrama de uma cadeia de suprimentos sob a perspectiva do processador. 
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Fonte: Lazzarini, Chaddad e Cook (2001) 

 

Menard (2004, 2005) definiu as formas híbridas de organização que incluem 

clusters, redes, cadeias de suprimento, distribuição e contratos não padronizados. O 

autor utilizou o arcabouço da ECT e exemplificou com estudos empíricos 

desenvolvidos na área de alimentos e agricultura. Dentro da ótica da ECT o autor 

desdobrou o modelo desenvolvido por Williamson (1991) para explicar as decisões 

de formas alternativas de governança (mercado-contratos-hierarquia) (figura 11).  

Figura 11. Escolha da Governança em Rede 
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Fonte: Menard (2005) 
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Pelo que se observou, todos os autores buscaram, com o passar do tempo, 

desenvolver modelos que explicassem, da forma mais real possível, o que 

efetivamente ocorre entre os agentes que estão inseridos no sistema agroindustrial. 

O foco principal dos modelos é justamente a transação, ou melhor, como ela ocorre 

e qual o custo que carrega. Desta forma, os autores sugerem formas de organização 

e coordenação que minimizem os custos de transação. Basicamente, os modelos 

foram desenvolvidos para tentar resolver questões relacionadas ao fluxo de produtos 

e serviços que acontece entre os agentes alocados em uma cadeia produtiva. Sobre 

a ótica microeconômica, a maximização do lucro dos agentes seria decorrente da 

minimização destes custos de transação; ou seja, uma questão muito mais 

operacional que financeira. 

Desta forma, pode-se dizer que a abordagem teórica sobre a questão dos 

SAG’s foi restrita ao estudo do desenho organizacional dos agentes, procurando 

soluções que minimizem custos de transação e a ótica da coordenação está 

baseada em tecnologia e preferências do elo final da cadeia, isto é, o consumidor. 

Pouco, ou nada, observou-se com relação ao fluxo de dinheiro entre os 

agentes e, principalmente, como estes agentes se financiam para produção. Os 

modelos não contemplaram o custo financeiro que se arrasta pela cadeia produtiva, 

muito menos avaliam possibilidades do haver um coordenador que não esteja 

relacionado com o produto e sim a capacidade de financiar os processos. 
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5. Mensuração do Desempenho 
 

Na literatura consultada sobre medidas de desempenho, pode-se notar que 

existem alguns encaminhamentos da teoria. As ramificações desta teoria parecem 

não seguir uma cronologia; portanto, não é possível dizer que há uma nítida 

evolução histórica. Desta forma, como será discorrido neste capítulo, é notório a 

presença de grupos de pesquisadores que possuem pontos de vista diferente sobre 

o mesmo assunto5. 

Esta divisão de grupos, aqui proposta, baseia-se no enfoque dado e 

principalmente na aplicação dos conceitos relacionados com medidas de 

desempenho. Desta maneira, serão apresentadas as argumentações dos autores 

com relação a mensuração  do desempenho dentro das empresas (visão 

individualista), em empresas organizadas em rede (visão de coletividade) e, 

finalmente, uma abordagem mais robusta, sobre a ótica da formalização 

matemática, que relaciona formas de governança (estrutura organizacional) e 

aspectos de mercado (segmento e setor da economia em que a empresa figura).  

Em todos os modelos estudados, fica clara a preocupação dos autores em 

determinar os drivers (indicadores de desempenho) que deverão ser utilizados para 

medir o desempenho da empresa ou rede. Estes indicadores estão divididos, na 

maioria dos trabalhos, em quantitativos e qualitativos. Os quantitativos são, na 

grande maioria, índices ou coeficientes relacionados com a parte contábil e 

financeira das empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
  Todos os trabalhos analisados foram publicados em periódicos internacionais voltados para estratégicas de 

empresas. 
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5.1. Mensuração do Desempenho (Visão da Empresa) 

  

Segundo Neely (2005) a mensuração de desempenho pode ser definida 

“como a atividade de se determinar as medidas do desempenho, grandeza e 

avaliação, no sentido de adequar, ajustar ou regular alguma atividade”.  

 Neely (2005) acrescentou que a mensuração do desempenho também pode 

ser considerada como “a técnica utilizada para quantificar a eficiência e a eficácia 

das atividades do negócio”.  

 Já O'Mara (1998), argumentou que um sistema de mensuração de 

desempenho (SMD)  além de fornecer os dados necessários para os tomadores de 

decisão, criam subsídios para controlar as atividades da empresa.  

 Neely (2005) observou que os SMD’s possuíam um caráter exclusivamente 

de natureza contábil/financeira.  

 De acordo com Bititci (1995) e Ghalayini (1997), existiu um grande número de 

empresas que possuíam SMD’s baseados nos indicadores tradicionais, ou seja, 

contábeis/financeiros. No entanto, acrescentaram que estes indicadores possuíam 

muitas limitações, principalmente por não auxiliarem nos objetivos estratégicos das 

empresas.  

 Neely (2005) afirmou que indicadores tradicionais são criticados porque focam 

em resultados de curto prazo e não apresentam informações relacionadas à 

qualidade, entrega e flexibilidade, além de não tratarem de questões estratégicas. 

Manoochehri (1999) também fez uma análise dos sistemas financeiros / 

contábeis, confrontando a sua importância como medida de desempenho. Os pontos 

questionados, pelo autor, foram a falta de relevância (relatórios financeiros não são 

relevantes para controle operacional ou estratégico), falta de flexibilidade (sistemas 

contábeis são desenvolvidos para enfatizar objetividade e consistência) e falta de 

visão progressiva (relatórios tradicionais focam em indicadores inapropriados e 

informações enganosas).  

 Kaplan e Norton (1992) argumentaram que estas métricas 

(contábeis/financeiras) são resultados de ações operacionais e que o sucesso 

financeiro é a conseqüência do um bom desempenho. Apesar de haver uma série de 

críticas com relação à estes indicadores, as empresas não devem abandonar suas 

medidas financeiras, visto que elas são importantes para observar os resultados 
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econômicos, após uma operação ser realizada; além de direcionarem o lucro, 

satisfazer acionistas e o próprio mercado acionário, que se alimenta deste tipo de 

métrica para prever oscilações dos valores de ações.  

 Kaplan e Norton (1992) acrescentaram que o custo afeta as decisões sobre 

terceirizações, rentabilidade de produto, linhas de produto e segmentos de clientes. 

Os objetivos financeiros são relevantes para influenciar os objetivos e medidas de 

outras dimensões competitivas.   

 Merchant (2006) citou o axioma, normalmente utilizado nos textos de 

administração, “O que você mensura é o que você tem”. Na prática, as medidas de 

desempenho estão relacionadas a bônus ou penalidade. Comentou, ainda, que os 

sistemas de mensuração são eficientes porque pessoas respondem perfeitamente 

aos incentivos ou penalidades.  

 As medidas de desempenho podem ser classificadas em três grandes 

categorias. A primeira categoria está relacionada a medidas de mercado, ou seja:  

como os valores das ações das companhias mudam ou qual o retorno dos 

investidores. Numa segunda, estão as medidas baseadas em dados contábeis, 

como valores residuais, taxas, dentre outras. Já a terceira categoria, nota-se uma 

combinação de medidas, isto é, as de mercado e as contábeis (MERCHANT, 2006).   

 Nas categorias citadas por Merchant (2006), notou-se que as medidas 

baseadas no mercado (o valor das ações de uma companhia), são pouco confiáveis. 

Estas distorções da medida são causadas por variáveis desconhecidas ou 

incontroláveis presentes no mercado financeiro, isto é: nem sempre o preço de uma 

ação reflete o estado real da companhia. Outra questão negativa destas medidas é 

que somente companhias de capital aberto, com ações negociadas em bolsa de 

valores poderiam utilizá-las.  

 Merchant (2006) ainda argumentou que as medidas baseadas em relatórios 

contábeis, certamente as mais utilizadas como mecanismos de premiação para 

gestores, dividem em dois segmentos: o de medidas residuais (renda líquida, lucro 

operacional, EBITDA, renda residual) e das taxas (retorno sobre investimento, 

retorno sobre ações, retorno sobre o patrimônio líquido).  

 Merchant (2006) afirmou que as medidas contábeis possuem vantagens 

sobre as demais, pelo fato de atender muitos dos critérios de mensuração. As 

principais qualidades destes indicadores são: capacidade de mensurar sobre uma 
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linha de tempo (trimestralmente, mensalmente, anualmente, etc.); possuem uma 

relativa precisão; podem ser perfeitamente compreendidos e podem mensurar custo 

efetivo.  

 Segundo Brown (2002), o lucro contábil depende da escolha do método de 

mensuração, criando brechas para manipular este indicador. O lucro contábil, 

também, não leva em consideração os custos com investimento em capital de giro. 

Considera o custo com capital de terceiros, mas ignora o custo com o capital social 

(valor empregado pelos sócios). As empresas apresentam ganhos reais somente 

quando o retorno sobre o capital é maior que o custo do capital.  

Desta forma, segundo Otley (1999), quando o custo do capital social é 

ignorado, ocorre um exagero na diferença entre retorno e custo. Finalmente, o lucro 

contábil não considera risco, dificultando direcionar os indicadores de desempenho 

para longos períodos futuros.   

 Merchant (2006), afirmou que a maior falha nos indicadores de desempenho 

baseados na contabilidade é a concordância com os critérios de avaliação. “Medidas 

contábeis não refletem as mudanças reais no valor econômico das empresas”.  

 Segundo Merchant (2006), para resolver o problema da concordância, foi 

proposto um novo e aperfeiçoado método para medir o desempenho financeiro. O 

valor econômico adicionado (EVA) é um dos mais utilizados e submetidos a 

rigorosos testes, sofrendo mais de 160 ajustes, principalmente relacionadas à 

padronização de políticas contábeis.  

 Quando ocorre a combinação entre as medidas de desempenho contábeis e 

de mercado, nota-se um aumento na flexibilidade do método.  A principal justificativa 

para o uso de combinações de indicadores é que não há como somente um 

indicador (por melhor que ele seja) refletir suficientemente bem o desempenho 

organizacional para motivar ótimas decisões.  Como exemplo deste método que 

combina tipos diferentes de indicadores, cita-se o balanced scorecard (BSC) de 

Kaplan e Norton (1992) e o performance prism de Neely (2005).  

 Baseado no texto de Nelly (2005), a evolução da pesquisa em medidas de 

desempenho, nota-se que com o passar do tempo os modelos de mensuração de 

desempenho foram sofrendo pequenos ajustes. Buscou-se aprimorar os modelos de 

forma que se aproximassem o mais possível da realidade. Assim sendo, não valeria 

a pena o esforço de descrever todos estes ajustes incorporados nesta ultima 
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década. O modelo de mensuração do desempenho (visão da empresa) mais atual e 

completo foi o desenvolvido por Rouse (2003) que será detalhado a seguir. 

 Assim, segundo Rouse (2003) os estudos sobre modelos de desempenho 

tiveram origem pelo trabalho de Anthony (1965). Desde então, há 40 anos, vários 

trabalhos apareceram na literatura da contabilidade gerencial. Desta forma, o autor 

argumentou que grande parte dos modelos não consegue, de modo satisfatório, 

capturar dinâmica do desempenho de natureza macro e micro analítico. 

 O modelo proposto por Rouse (2003) dividiu-se em quatro etapas para 

mensurar o desempenho sobre o ponto de vista da natureza micro e macro. Na 

primeira etapa, o foco principal é a atividade que ocorre na fase da produção: o 

processo, propriamente dito. Nesta fase, destacam-se o uso de recursos e o produto 

acabado, passando pelo processo.  

A segunda etapa faz uma distinção entre produto acabado (output) e 

resultado (outcome). Assim, nesta segunda etapa pode-se mensurar os resultados 

advindos da produção, observando a eficiência, eficácia e economia.  Na terceira 

etapa, o foco principal é a cultura e estrutura da organização ou empresa. Nesta 

fase, discute-se as competências (Prahalad, 1990), que irão determinar a cultura da 

empresa. O tipo de cultura adotada pela empresa afeta diretamente o seu resultado 

(outcome). Assim, destacam-se duas formas dominantes: empresas com a cultura 

voltada ao lucro ou com ênfase à parte técnica e profissional. Na quarta e última 

etapa, o foco está direcionado a “parte interessada” (stakeholders6); refere-se a 

todos os envolvidos em um processo, como por exemplo, clientes, colaboradores, 

investidores, fornecedores, comunidade, etc. (ROUSE, 2003).  

O processo em questão pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou 

duradouro (como o negócio de uma empresa ou a missão de uma organização sem 

fins lucrativos). O sucesso de qualquer empreendimento depende da participação de 

suas partes interessadas e por isso é necessário assegurar que suas expectativas e 

necessidades sejam conhecidas e consideradas pelos administradores. De modo 

geral, essas expectativas envolvem satisfação de necessidades, compensação 

                                                           

6
 O termo “stakeholders” foi criado para designar todas as pessoas ou empresas que, de alguma 

maneira, são influenciadas pelas ações de uma organização. 
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financeira e comportamento ético. A figura 12 é um esquema que sintetiza o modelo 

de medida de desempenho (ROUSE, 2003). 

 O modelo de Rouse pode ser considerado “completo” por tratar de questões 

fora do ambiente empresarial. Mais adequado seria dizer que Rouse não está 

somente preocupado com as questões do “chão de fábrica”, mas sim com o 

mercado como um todo. Mesmo assim, limita-se a estudar a empresa como um ente 

individual e auto-suficiente. Não menciona em qualquer momento problemas 

relativos a forma organizacional que esta empresa deveria assumir para maximizar o 

seu desempenho. 

 Aparentemente, pois não fica claro no texto, Rouse inicia um processo de 

medir o desempenho mediante a estratégia que a gestão da empresa tomou. Caso a 

empresa assuma um posição de maximização do EVA – Economic Value Added - 

(maximização do lucro por conseqüência), ela deveria se preocupar com processo 

de produção, principalmente com questões relacionadas aos custos e preço final. 

Outra estratégia seria a de adicionar valor à empresa perante o mercado, ação típica 

de gestores que almejam, num futuro próximo, vender suas cotas ou captar recursos 

no mercado de capitais. Desta forma, seria interessante maximizar o MVA 

(Marketing Valeu Added), justificando a preocupação de Rouse com relação aos 

stakeholders.  
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Figura 12. Modelo de medida de desempenho sob o ponto de vista micro e macro 
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Fonte: Rouse (2003) 

  

 

Pode-se dizer que os modelos de mensuração do desempenho apresentados 

preocuparam-se com questões de cunho financeiro e econômico. Em contrapartida, 

em momento algum foi claramente observado a importância de medir o desempenho 

mediante os arranjos organizacionais das empresas.  

 

 

5.2. Mensuração do desempenho em cadeias de suprimento 

 

Neste item serão descritos os modelos de mensuração de desempenho das 

empresas e das formas organizacionais que por ventura elas assumiram. A 

abordagem teórica sobre mensuração de desempenho é a mesma verificada no item 

anterior, com a ressalva de que as empresas não estão sozinhas no mercado: 
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podem se organizar individualmente (via mercado), em rede (forma mista) ou 

hierárquica (verticalizada).   

Kaydos (1991) argumentou que o benefício mais importante dos indicadores 

de desempenho é o entendimento de como a empresa funciona, as forças que a 

dirigem, além de mostrar como as ações e operações estratégicas se alinham com o 

sistema de gestão; isso enriquece o processo de tomada de decisão. Desta maneira, 

levar também em consideração o gerenciamento da cadeia de suprimentos é 

essencial na formulação de um sistema de medição de desempenho.  

 Destaca-se aqui, que indicadores individuais de cada empresa são 

importantes, mas, além destes, para Beamon (1999), existiram alguns indicadores 

que são comuns para toda a cadeia. Desta forma, o desempenho da cadeia em 

questão seria indicado por meio desses indicadores comuns às unidades de 

negócios que dela fazem parte.   

 Segundo Van der Vorst (2000) o número de publicações sobre mensuração 

de desempenho aumentou significativamente na década de 90, principalmente, 

motivado pelas grandes mudanças no ambiente de negócios, especialmente nas 

cadeias agroindustrias.  

 Os consumidores estão cada vez mais exigentes, assumindo novos atributos 

relacionados aos alimentos, como qualidade, integridade, segurança, diversidade e 

serviços agregados. A oferta e a demanda não estão mais restritas locacionalmente 

ao país ou regiões, tornando-se processos internacionais. A agroindústria está se 

tornando um sistema interligado com uma grande variedade de relações complexas, 

refletidas no mercado pela formação de Food Suply Chain Network (virtuais) 

(FSCN’s) via alianças, cooperação horizontal e vertical, integração para frente e para 

trás na cadeia de suprimentos e inovação contínua (VAN DER VORST, 2000). 

 A administração da cadeia de suprimentos (Suplly Chain Manager - SCM) é o 

planejamento integrado, a coordenação e o controle de todos os processos e 

atividades na cadeia que permite repassar ao consumidor final pelo menos um preço 

que remunere os custos da cadeia, satisfazendo as expectativas dos stakeholders 

(VAN DER VORST, 2000).  

Van der Vorst (2000) definiu que uma cadeia de suprimentos pode ser 

considerada como uma seqüência (física e administrativa) de atividades unidas por 
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fluxos de materiais e informações, acrescidos de fluxos associados ao dinheiro e 

direitos de propriedade que cruzam os limites organizacionais.  

 Na definição de SCM, um processo refere-se a um conjunto estruturado de 

atividades mensuráveis destinadas a produzir um bem específico para um 

determinado cliente ou mercado. Além dos processos logísticos na cadeia de 

suprimento (como operações e distribuição) distinguem-se outros como o 

desenvolvimento de novos produtos, marketing, finanças e administração do 

relacionamento com clientes (VAN DER VORST, 2000).  

 O conceito de valor é, em primeiro lugar, o montante em dinheiro que os 

consumidores estão dispostos a pagar (preço) para o que uma empresa lhe forneça 

um determinado produto (medido pela receita total). Já o conceito de valor 

adicionado origina-se do modelo de cadeia de valor de Porter (1991) e caracteriza-

se como o valor criado por uma atividade em relação ao seu custo de produção.  

De acordo com Van der Vorst (2000), o conceito de valor é mais amplo. 

Introduziu-se a questão sobre valores associados com o assim chamado “3 P’s”: 

People (pessoas), Planet (planeta) e Profit (lucro). Deste modo, ao desempenho 

financeiro será incorporado o desempenho social e ambiental. Esses dois últimos 

incorporam atributos qualitativos que são geralmente associados com o próprio 

produto (sistema de produção, preservação do meio ambiente, etc.), com a política 

social da companhia e as matérias-primas e recursos utilizados na produção. 

 

5.3.  Evolução do Modelo de Mensuração de Desempenho 

 

Quando os pesquisadores e gestores discutem os potenciais da cadeia e 

desenvolvimento da rede, há uma necessidade de um linguajar, um modelo que 

permitirá a descrição das cadeias de suprimentos, os seus participantes, processos, 

produtos, recursos e administração, relações entre esses atributos.  

 Desta forma, Van der Vorst et. al. (2005) apresentaram um modelo de 

mensuração de desempenho em food suplly chain network (FSCN). Nas FSCN 

existe um número de características típicas que podem ser identificadas. 

Distinguem-se quatro elementos que podem ser usados para descrever, analisar 

e/ou desenvolver uma específica FSCN (figura 13): 
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1. A Estrutura de Rede demarca os limites da FSCN e descreve os principais 

participantes ou atores da rede e seus respectivos papéis.  

2. Cadeia de Processos Empresariais: é estruturado o conjunto de métricas que 

serão utilizadas para mensurar os processos planejados para produzir um 

bem específico (composto de tipos de produtos físicos, serviços e informação) 

para um determinado cliente ou mercado. 

3. A Gestão da Cadeia e Rede identifica a coordenação e estruturas 

administrativas dos atores na rede que realizarão suporte e execução dos 

processos, utilizando os recursos de cadeia com o objetivo de avaliar o 

desempenho da FSCN. Existem dois grupos de componentes de gestão 

(quadro 2).  

4. Os Recursos da Cadeia são utilizados para produzir o bem e entregá-lo ao 

cliente (assim chamados recursos de transformação). Esses recursos são 

pessoas, máquinas e TIC (tecnologia da informação e comunicação). 

 

Figura 13. Evolução do Modelo 

 

Cadeia de
Processos
(Produção)

Administração
da Cadeia

Estrutura da
Cadeia

Recursos da
Cadeia

Quem irá atuar no
processo na cadeia?

Qual o nível de
integração do processo?

Quais recursos serão
usados para cada
processo, por membro da
cadeia?

Quem são os membros da
cadeia e qual a função que
cada um desempenha?

Quais são as
configurações dos
arranjos?

Quais estruturas administrativas
serão utilizadas em cada
processo conjunto?

Quais serão os acordos
contratuais entre os membros?

Qual a estrutura de governança?

Objetivos
da Cadeia

Desempenho da
Cadeia

 

 

Fonte: Adaptado de Van der Vorst et. al. (2005)  
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Quadro 2. Dois grupos de componentes de Gestão que serão alinhados na Cadeia de 

Suprimentos 

Componentes físicos e técnicos 
Componentes administrativos e 

comportamentais 

- Planejamento dos métodos de controle 

- Estrutura de fluxo/atividade de trabalho 

- Estrutura de organização 

- Comunicação e  estrutura de facilidade de  fluxo 

de informações 

- Estrutura de facilidade de fluxo de produto 

- Métodos de Gestão 

- Cultura corporativa e atitudes 

- Estrutura de risco e recompensa 

- Estrutura de poder e liderança 

 

Fonte: (Van der Vorst et. al., 2005) 

 

  

Com relação ao sistema de mensuração de desempenho em FSCN, Van der 

Vorst et. al. (2005) argumentaram que os objetivos planejados que são alcançados, 

na prática, podem ser medidos via o desempenho da produção da cadeia de 

suprimentos (rede). O desempenho da cadeia de suprimentos é definido “como o 

grau que ela cumpre as exigências dos stakeholders e acerca dos indicadores de 

desempenho relevantes em qualquer período de tempo”. Os indicadores de 

desempenho (ou métrica de desempenho) são características de processos 

operacionais que comparam o desempenho de um sistema com uma norma ou 

valor.  

 Em uma cadeia agroindustrial, os atores podem estar relacionados em 

diferentes cadeias de suprimento e participar de vários processos que se modificam 

periodicamente onde a parceria vertical e horizontal muda dinamicamente. Este fato 

cria exigências específicas (e dinâmica) necessitando alta flexibilidade.  

 O desempenho de uma cadeia de suprimento é uma medida de desempenho 

total que depende dos desempenhos das etapas de cadeias individuais e as 

respectivas atividades que são executados naquelas etapas. Os processos podem 

ser identificados em níveis diferentes de abstração. 

 Enquanto os tradicionais sistemas de mensuração de desempenho são 

baseados em fixação do custo e sistemas da contabilidade, quando a situação é 

mensurar o desempenho em redes de cadeia de suprimentos, existe a necessidade 
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de utilizar-se um conjunto mais equilibrado de indicadores financeiros e não-

financeiros, em vários pontos ao longo da cadeia (LOHMAN, 2004).  

 De acordo com o modelo de Van der Vorst et. al., (2005), os fundamentos 

necessitam identificar um número equilibrado das medidas de desempenho para os 

múltiplos níveis de agregação e devem capturar os objetivos de rede e a essência 

da cadeia e desempenho organizacional (GUNASEKARAN, 2004). 

 Há uma necessidade de definir e mensurar o desempenho da cadeia de 

suprimentos, como um todo, com a capacidade de visualizar rapidamente as 

hierarquias e seus níveis em detalhe, para entender as causas de desvios 

significantes entre desempenho real e planejado (LOHMAN, 2004).  

 Lohman (2004) ainda afirmou que as companhias usam muitos sistemas de 

informações que estão interligados de algum modo. Acrescentou que existe uma 

falta de integridade dos dados entre os relatórios. Comentou, ainda, que está sendo 

feito um trabalho de padronização da métrica de desempenho. Afirmou que o 

desenvolvimento de um sistema de mensuração de desempenho deve ser 

considerado um esforço de coordenação e não um esforço de desenho.  

Uma cadeia de suprimentos é geralmente definida como uma rede física e 

atividades de tomada de decisão, unidas por materiais e fluxos de informação que 

cruzam os limites organizacionais (Van der Vorst et. al., 2001).  

Segundo Lambert e Cooper (2000) há quatro características principais de 

uma cadeia de suprimentos: primeiro, ele atravessa várias etapas de aumento intra - 

e interorganizacional, coordenação vertical. Em segundo lugar, inclui muitas 

empresas independentes, sugerindo que a relação administrativa seja essencial. 

Terceiro, uma cadeia de suprimentos inclui um fluxo bidirecional de produtos e 

informação; e atividades administrativas e operacionais. Quarto, os membros da 

cadeia aspiram cumprir as metas para criar alto valor para o cliente, com um ótimo 

uso de recursos.  

Segundo Aramyan et. al. (2006), uma cadeia agro alimentar não é nada mais 

do que uma cadeia de suprimento que produz e distribui um produto agropecuário. O 

que diferencia a cadeia agroindustrial das demais cadeias de suprimentos é (1) a 

natureza da produção, que é em parte baseada em processos biológicos; (2) a 

natureza do produto, que tem característica específica como grande perecibilidade; 
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e (3) as atitudes da sociedade e dos consumidores com relação a questões como 

segurança alimentar e preservação do ambiente  

 Dentro de uma cadeia, a coordenação pode tomar várias formas: integração 

vertical, contratos de longo prazo (forma mista) ou transações via mercado. Os 

estudos recentes mostraram que em cadeias de suprimentos agro-alimentares as 

transações estão sofrendo várias modificações. A maior parte de setores agro-

alimentares está aproximando-se da coordenação vertical. Algumas indústrias 

desenvolveram a coordenação vertical, tempos atrás, (Hobbs e Young, 2000) 

justificado pela mudança na estratégia das empresas que antes estavam orientadas 

para a produção e recentemente tornaram-se orientadas para o mercado. Esta 

modificação leva a um aumento na troca de informações entre membros da cadeia.  

Outra modificação relaciona-se à inovação de produto, que ficou muito 

importante em cadeias agro-alimentares. Todas essas modificações são o resultado 

de uma exigência do consumidor por qualidade e grande variedade de produtos. 

Além disso, as questões como segurança alimentar e condições de produção são os 

principais assuntos entre os consumidores. Tirando as mudanças com relação ao 

comportamento das preferências de consumidores, há também as modificações 

estruturais no processamento e varejo de produtos agro-alimentares. Os 

processadores e os varejistas ficaram maiores e mais internacionalizados.  

 O surgimento de cadeias mais integradas não foi seguido pelo 

desenvolvimento simultâneo de indicadores de mensuração de desempenho e 

métrica para avaliar a eficácia de uma determinada organização em cadeia 

(GUNASEKARAN ET. AL., 2001).  

Isto não é só verdadeiro para cadeias agro-alimentares, mas reflete os 

desenvolvimentos gerais nesta área. A mensuração do desempenho de cadeia de 

suprimento dá aos tomadores de decisões internos (por exemplo: produtores, 

distribuidores, varejistas) e externos (por exemplo: políticos e investidores) 

informações necessárias para gestão da cadeia, desenvolvimento de políticas, etc.  

Beamon (1999) concluiu que não existe nenhuma métrica adequada de 

mensuração de desempenho para cadeias de suprimento, e as empresas, mesmo 

participando em cadeias coordenadas, só mensuram o desempenho dos seus 

próprios padrões. Beamon (1999) observou indicadores de desempenho usados na 

modelagem de cadeia e concluiu que os sistemas de mensuração de desempenho 
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de cadeia usados são inadequados porque confiam demasiadamente no uso do 

preço como medida primária; são muitas vezes inconsistentes com as metas 

estratégicas da organização, e não consideram os efeitos da incerteza.  

Alguns anos depois, Gunasekaran et. al. (2001) reviu a literatura de medidas 

de desempenho para cadeias e novamente concluiu que havia ainda uma falta de 

aproximação equilibrada quanto a indicadores financeiros e não-financeiros e o 

número de indicadores que seriam utilizados. Entretanto, nenhuma distinção é feita 

entre indicadores do nível operacional, tático e estratégico. No seu trabalho 

Gunasekaran et. al. (2001) desenvolveu um modelo conceitual do desempenho de 

cadeias em três níveis: estratégico, tático e operacional. 

Para Korpela et. al. (2002) um sistema de mensuração de desempenho em 

cadeias deveria refletir os objetivos de grupos de interesse (clientes, proprietários e 

trabalhadores);  deve combinar dados posteriores operacionais e financeiros, e ligar 

objetivos operacionais a fatores críticos e metas. Aconselhou usar três categorias 

principais de indicadores de desempenho: satisfação de cliente, flexibilidade e 

eficiência;  e prestar atenção a três indicadores principais a qualidade, tempo e 

preços nessas categorias principais.  

Pode-se dizer que Korpela et. al. (2002) desenvolveu uma aproximação do 

que seria chamado de re-engenharia de processo de negócios. Esta aproximação foi 

descrita como o arcabouço teórico básico em desenvolvimento da cadeia, 

combinado com a teoria de processo de análise hierárquica (AHP).  

Beamon (1999) sugeriu um sistema de três dimensões: recursos (eficiência 

de operações), produção (alto nível de serviço ao cliente) e flexibilidade (capacidade 

de responder a um ambiente dinâmico).  

De acordo com Li e O'Brien (1999) um modelo para melhorar a eficiência de 

uma cadeia e a sua eficácia seria baseado em quatro critérios: lucro, tempo de 

processamento, presteza de entrega e redução de perdas. Li e O'Brien (1999) 

também  verificaram que a eficiência das cadeias pode ser, geralmente, melhorada, 

reduzindo o número de etapas de fabricação, os tempos de espera, trabalhando 

interativamente e não independentemente entre etapas e acelerando o fluxo de 

informação.  

Van de Vorst (2000) distinguiu vários indicadores de desempenho de cadeias 

alimentares em três níveis: cadeia de fornecedores, a organização e o processo.  
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Claro et. al. (2003) elaborou um modelo integrado de uma fábrica holandesa 

de alimentos em conserva e produção de flor que apontou para uma combinação de 

variáveis binárias relativas a transação e o nível do ambiente de negócios para 

testar o seu impacto no desempenho relacionado a governança. Cada um desses 

três níveis compõe-se de determinantes diferentes. As variáveis do nível de 

transação são a forma de trocas, especificidade dos ativos humanos e físicos.  As 

variáveis binárias são o tamanho da interação de negócios e confiança 

organizacional, e finalmente, os determinantes do nível de ambiente de negócios 

são a intensidade de rede e a instabilidade ambiental. Como indicador da 

governança relacionada, usaram o planejamento conjunto e a solução de problema; 

como indicador de desempenho usou a taxa de crescimento comercial e percepção 

da satisfação dos clientes.  

Segundo Aramyan et. al. (2006), um novo modelo de mensuração do 

desempenho em cadeias de suprimentos foi criado a partir da literatura existente, 

baseado em métodos diferentes e modelos como SCOR e/ou Balanced Scorcard 

Equilibrado. O modelo leva em consideração características específicas de cadeias 

agro-alimentares. Com esta finalidade, os indicadores de desempenho da cadeia 

agro - alimentar são agrupados em quatro categorias principais: eficiência, 

flexibilidade, sensibilidade e qualidade do alimento. Essas categorias principais 

contêm indicadores de desempenho mais detalhados. Acrescentando a categoria 

“qualidade alimentar” as três outras categorias (eficiência, flexibilidade e 

sensibilidade) obteve-se um modelo conceitual completo para medir o desempenho 

(figura 14) de cadeias agro-alimentares. 
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Figura 14. Modelo de Mensuração de Desempenho em Cadeias de Suprimentos 

 

 

Fonte: baseado em Aramyan et. al. (2006). 

 

 Segundo Parung e Bititci (2006), o processo para mensurar a contribuição dos 

participantes é um problema claramente definido, mas a solução é complexa. Este 

múltiplo problema, potencialmente contrário às metas dos participantes, 

provavelmente implicará em um grande número de fatores a serem considerados. 

Todos os problemas e as decisões são de natureza multicriterial; a análise 

multicriterial começa quando alguém percebe que uma questão importa o bastante 

para se explorar o potencial da modelagem formal. Para medir a contribuição de um 

participante em uma rede propõe-se utilizar uma ferramenta de decisão multicriterial 

que é a Análise Hierarquia de Processos /AHP desenvolvida por Saaty (1984). 

 De acordo com Saaty (1984), o AHP estrutura o problema de decisão em 

níveis que correspondem a uma compreensão da situação das metas, critérios, sub-

critérios e alternativas. Dividindo os problemas em níveis, o tomador de decisão 

pode concentrar-se em pequenos conjuntos de decisões. Da junção de 

comparações feitas com base nas crenças do usuário, fatos disponíveis, atitudes e 

outros atributos, uma escala de prioridades relativas é gerada para os elementos em 

um grupo que compartilha uma propriedade comum na hierarquia. O AHP obtém 
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escalas de cada nível, e esses são transferidos para escalas de proporção que são 

correspondentes ao processo de ponderação (peso) hierárquico. As expressões de 

julgamento qualitativas e preferências são expressas em designações apropriadas, 

associadas a valores de escala numéricos para obter-se um resultado significativo.  

 Parung e Bititci (2006) argumentaram que para iniciar o processo de 

mensuração, um problema será decomposto em um multi-nível de estrutura 

hierárquica, como pode ser visto no exemplo ilustrativo (figura 15) que é composta 

por geradores de valor e os seus fatores. Assim deve-se priorizar os geradores de 

valor e fatores. Posteriormente, deve-se avaliar a contribuição dos participantes em 

cada fator. Neste passo, os parceiros tomam parte na discussão para fazer a 

avaliação sobre a contribuição de parceria de cada fator do projeto de colaboração. 

Antes de fazer a avaliação, os parceiros têm de definir a contribuição de cada fator 

como: 

• Contribuição muito forte; 

• Contribuição forte; 

• Contribuição moderada; 

• Contribuição pobre e 

• Nenhuma contribuição em absoluto. 
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Figura 15. Modelo de decomposição hierárquica para mensuração de desempenho 
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Fonte: Baseado em Parung e Bititci (2006). 

 

 Trabalhos mais avançados sobre mensuração de relações 

interorganizacionais concentram-se em medidas de desempenho. Alguns trabalhos 

utilizam medidas qualitativas, como, satisfação e outros, quantitativos, como lucro, 

receitas e custo. Contudo, devido aos objetivos multifacetados, é difícil medir o 

desempenho da colaboração interorganizacional em um critério único, por exemplo, 

os resultados financeiros.  

 Simplificando, a mensuração do desempenho muitas vezes está ligada à 

eficiência e a eficácia de uma organização para satisfazer os seus clientes, como 

mencionado por Neely (2005). A eficácia refere-se a capacidade de satisfazer as 

exigências dos clientes, enquanto a eficiência é uma medida de como, 

economicamente, os recursos da firma são utilizados, mediante a um dado nível de 

satisfação do cliente. Modelos de mensuração de desempenho de várias áreas de 

negócios e processos foram conduzidos focados em um ponto único de uma 

companhia, (Bititci, 2004), e não sobre a visão da rede.  
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 A rede é uma organização “virtual”, embora seja formada por várias 

organizações. Por isso, em geral todos os sistemas de mensuração de desempenho 

de uma companhia individual podem ser aplicados à organização da rede, com 

algumas modificações.  

 Parung e Bititci (2006) afirmaram que para avaliar os benefícios dos 

participantes da rede, deve-se medir a produtividade antes e depois da formação da 

rede. Logicamente, ele será benéfico para uma companhia se a sua produtividade 

após a formação da rede for maior do que a produtividade antes da organização em 

rede. Desta forma, assume-se que TIO é a produtividade sem a participação na rede 

e TNO é a com a rede. Uma colaboração próspera ocorre se TNO > TIO.  

 Assim, Parung e Bititci (2006) propuseram um modelo matemático para 

avaliar o benefício da colaboração em rede. Como exemplo, considerar duas 

companhias, A e B que estão organizadas em rede.  Matematicamente o valor 

integrado para ambas as empresas antes da formação da rede seria: 
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Valor total inicial antes da rede é: 

 

TO1 = TIOa + TIOb 

 

Depois da organização em rede, um novo valor integrado para ambas as empresas: 
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Assim, o novo valor após a formação da rede é: 

 

TO2 = TNOa + TNOb 

Onde: 

IVp: valor inicial do atributo p;  

IVq: valor inicial de atributo q;  

Wp: ponderação (peso) de p no valor do atributo; 

Wq: ponderação (peso) de q no valor do atributo; 

p: valor do atributo para a companhia A; 

q: valor do atributo para a companhia B; 

m: o número de valores atribuídos para a companhia A; 

n: o número de valores atribuídos para a companhia B;  

 

 Há várias possibilidades de ocorrer esta colaboração; contudo, só existe uma 

possibilidade que cria valor para ambas as companhias, isto TO2 > TO1 e TNOa > 

TIOa e TNOb > TIOb. As demais possibilidades, provavelmente geram lucro para 

somente uma companhia ou não há lucro para nenhuma das duas. 

 

5.4. Desempenho pela ótica da firma, segmentos e estruturas (governança) 

 

Segundo McGahan e Porter (1997) o debate nos estudos de estratégia 

concentrou-se muito tempo nas diferenças de desempenho entre firmas. Fora da 

tradição da organização industrial, a estrutura da indústria é um determinante central 

do desempenho da firma, e as diferenças entre as firmas são consideradas pelo 

background da indústria (setor) que ela figura.  Uma nova linha de pensamento 

argumentava que o desempenho das empresas está atrelado unicamente aos 

processos organizacionais. Sob esta visão, a estrutura de indústria é menos 

importante do que fatores históricos idiossincrásicos que dão origem a diferentes 

empresas.  
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Schmalensee (1985) examinou os lucros contábeis de firmas americanas 

durante um único ano, 1975. Ele concluiu que o efeito indústria (setor) foi 

responsável por aproximadamente 20 % da variação dos lucros de uma unidade de 

negócios (e quase 100 % da variação total explicada) e que o efeito corporativo (ou 

“efeito firma”, na sua terminologia) não teve nenhum impacto na variação. 

Rumelt (1991) estudou firmas americanas entre os anos de 1974 até 1977. 

Com dados de mais de um ano, generalizou a medida de Schmalensee (1985) da 

heterogeneidade de intra-indústria e todos os efeitos de unidade de negócios e não 

somente efeitos de mercado. Ele afirmou que os efeitos de unidade de negócios 

(firma) explicaram 44-46 % da variação do lucro (aproximadamente 73 % da 

variação explicada), contra o efeito da indústria (setor), ou seja, um total de 9-16 % 

da variação, e o efeito corporativo explicou 1-2 % da variação.  

Em um estudo de diversas firmas americanas Roquebert, Andrisani e Phillips 

(1996) desafiaram o resultado de Rumelt com relação ao efeito da corporação. Os 

autores concluíram que os efeitos corporativos são significativamente mais 

importantes do que indicado por Rumelt (1991). O estudo de Roquebert não é 

diretamente comparável com Rumelt (1991) porque ele excluiu da sua amostra 

firmas de um único negócio. Esta exclusão significa que as estimativas de efeitos de 

indústria são baseadas no desempenho somente de firmas diversificadas (multi-

negócios).  

McGahan e Porter (1997) realizaram um trabalho seqüencial aos de 

Schmalensee, Rumelt e Roquebert, incorporando melhorias com relação a 

qualidade dos dados e análise estatística. A base de dados utilizada foi de um 

período compreendido entre 1981 a 1994, com empresas de todos os setores 

americanos, com exceção do financeiro. Os estudos anteriores somente 

contemplaram empresas dos setores relacionados com industrialização de 

produtos. A série de tempo média em cada unidade econômica foi de 5.7 anos, que 

se compara favoravelmente com a série de 4 anos em cada unidade de negócios de 

Rumelt. Como os dados cobriram um período de l4 anos, os resultados refletiram 

várias fases do ciclo de negócios.  
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Desta forma, McGahan e Porter (1997) fizeram uma regressão 

considerando um número de fontes potenciais da variação na contabilidade como 

as flutuações macroeconômicas, efeito indústria (setor), efeitos corporativos, e 

efeitos específicos de segmento que cobriu todos os segmentos de negócios, 

inclusive diversidade de mercado, diferenciação, heterogeneidade em ativo fixo, 

diferenças em processos organizacionais, diferenças em eficácia organizacional, 

heterogeneidade em configurações de atividade, anomalias em práticas da 

contabilidade, e diferenças em competência administrativa.  

Após aplicação de um modelo econométrico, baseado em ANOVA e séries 

temporais, os resultados indicaram que a variação do lucro pelo “efeito ano”, “efeito 

indústria”, “efeito corporativo” e efeitos específicos de segmento foram responsáveis, 

respectivamente, por 2%, 19%, 4% e 32% da variação agregada dos lucros das 

empresas.  

As análises de McGahan e Porter forneceram um forte suporte de que a 

indústria (setor) realmente importa justificado por três motivos principais. Primeiro, a 

indústria diretamente é responsável por 19% da variação agregada dos lucros nas 

empresas e 36% da variação explicada. Em segundo lugar, a indústria interferiu no 

efeito corporativo e na rentabilidade específica dos negócios. Em terceiro lugar, a 

influência absoluta e relativa de indústria, corporação, e efeitos específicos de 

negócios diferencia-se substancialmente através dos setores econômicos, sugerindo 

diferenças características de contexto estrutural na indústria (setor). Ainda, 

concluíram que os efeitos de indústria são mais persistentes dentro de algum tempo 

do que efeitos específicos de negócios ou corporativos. 

Pelo que se pode observar nos trabalhos e modelos sobre medidas de 

desempenho e importância financeira e econômica das formas organizacionais que 

as empresas assumem ou participam, Schumacher e Boland (2005) desenvolveram 

um modelo que avalia a importância do setor e da empresa em sua eficiência ou 

resultados financeiros. Desta forma, afirmaram que existem três efeitos que deverão 

ser considerados para avaliar o desempenho financeiro de uma cadeia 

agroindustrial: o setor como um todo, o negócio (firma) e corporação7.  

                                                           

7
 Neste caso, entende-se por corporação, empresas que estão organizadas de forma hierárquica, ou 

seja, verticalizadas, também chamadas de conglomerado. 
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 Os trabalhos teóricos e empíricos sobre relações intersetoriais sugerem a 

importância da estrutura do setor na determinação de rentabilidade de uma firma 

membro. Segundo a visão da estrutura do setor, alguns setores têm características 

estruturais que criam barreiras a novos entrantes, estimulam a diferenciação de 

produto ou limitam a competição entre membros rivais. A essas características de 

setor, ainda incluem-se economias de escala, capacidade de excedente, intensidade 

de capital, intensidade publicitária, o grau de integração vertical e grau da 

diferenciação de produto dentro do setor. Pela ótica do SETOR, a rentabilidade de 

firmas dentro de um setor pode realmente variar; contudo, a estrutura favorável do 

setor pode aumentar a rentabilidade média das firmas membro. 

 Uma visão oposta à teoria do SETOR sugeriu que o desempenho das firmas 

se diferencia devido a recursos únicos e capacitações, duradouros e difíceis de 

copiar. Como exemplos de recursos, pode-se citar o capital humano, marcas e 

patentes, o conhecimento da tecnologia, contratos comerciais, equipamentos, 

eficiência da gerência e/ou de processos de produção. O conceito de analisar firmas 

como um conjunto complexo de recursos foi primeiro apresentado por Penrose 

(1959). Os proponentes da visão de recurso das firmas (visão da FIRMA) 

consideram a estrutura do setor sem importância perante os recursos de uma firma.  

 McGahan e Porter (1999) propuseram um modelo para determinar a 

persistência de lucros entre firmas, adaptado por Schumacher e Boland (2005) para 

estudar o comportamento dos lucros em cadeias agroindustriais. Persistência é 

definida como “a porcentagem do regresso de uma firma em ativos em um ano que 

permanece no próximo ano”. Um segmento de negócios é definido como um 

conjunto de operações de uma companhia que faz parte de um ou múltiplos setores. 

Assim, as firmas são conjuntos de segmentos de negócios. Para analisar o 

desempenho das firmas na cadeia agroindustrial, Schumacher e Boland (2005) 

coletaram os valores de lucro por ano, setor, efeitos do negócio específico (firma) e 

efeitos corporativos (conglomerados).  Desta forma, o modelo matemático utilizado 

foi: 
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 t ti,k,t i,t i,t k,t k,t i,k,t
t i,t k,t

Π = µ + γ d + α d + β d + φ∑ ∑ ∑   

 

onde: 

k,i,tΠ  : é a proporção do rendimento operacional a ativos do segmento de negócios na indústria i 

para a corporação k no tempo t; 
µ  : é o lucro médio de todos os segmentos de negócios em todos os anos; 

tγ : é o incremento do aproveitamento compartilhado por todos os segmentos de negócios ano t; 

 td : é uma variável binária igual a 1 se a observação se aplicar ao ano t ou 0 se contrário; 

i,t k,tα  e  β : são efeitos setor e corporativos, respectivamente; 

i,td : é uma variável binária igual a 1 se a observação for do setor i e tempo t ou 0 se contrário; 

k,td  : é uma variável binária igual a 1 se a observação for da corporação k e tempo t ou 0 se 

contrário; 

i,k,t
φ  : residual que representa o incremento para beneficiar o que é específico ao segmento.  

Se uma corporação tiver só um segmento, assume-se que não há nenhum efeito corporativo.  

Os lucros acima ou abaixo da média são representados por i,k,t i,k,tr = Π  - µ .  

 

Dando seqüência ao desenvolvimento do modelo, Schumacher e Boland 

(2005) para obter o primeiro conjunto de estimativas (Método da Indústria), calculou 

µ como a rentabilidade média de todas as observações de segmento de negócios. 

Em segundo lugar, calculou os efeitos do ano, ��, das médias da rentabilidade 

residual de segmentos de negócios no tempo t depois de subtrair µ. Os efeitos de 

indústria (��,�), foram as médias da rentabilidade de segmentos de negócios no 

tempo t depois de subtrair tanto µ como ��,. Os efeitos corporativos (��,�), foram 

obtidos das médias da rentabilidade de segmentos no tempo t depois de subtrair µ , 

��, e ��,�. O residual, ��,�,� que é o resto depois de subtrair todos os efeitos 

anteriormente previstos, foi interpretado como um efeito de segmento.  

Uma segunda aproximação (Método da Firma) implica na divisão do lucro 

pelo cálculo das médias em diferente ordem: ano, corporativo, segmento de 

negócios, e indústria, com o residual acrescentado ao efeito de segmento de 

negócios. A metodologia de cálculo para estimar os parâmetros é semelhante ao do 

método da indústria.  

Pela divisão dos lucros utilizando duas aproximações distintas, os efeitos 

calculados representam limites mais baixos e superiores na indústria, no segmento 

corporativo e de negócios.  
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Os efeitos de indústria incrementais são mais persistentes do que efeitos 

corporativos incrementais de segmentos de negócios totais e dentro de cada um dos 

setores. A maior persistência ocorre com o efeito de indústria (visão de INDÚSTRIA); 

comparado com efeito corporativo, sugere que a estrutura da indústria seja mais 

importante do que ser um membro de uma corporação diversificada, como sugerido 

pela visão da FIRMA. Este resultado é compatível com McGahan e Porter (1999).  

Outro resultado apurado por Schumacher e Boland (2005) foi que as taxas de 

persistência de setor de varejo são maiores do que a venda por atacado corporativa. 

Isto sugere que as características da indústria do varejo contribuem para lucros mais 

prolongados e são mais persistente do que os efeitos firma.  

As taxas de persistência da indústria no setor de varejo são maiores e mais 

prolongadas do que as taxas de persistência, semelhantes das processadoras, 

venda no varejo, e setores de restaurante. Maior persistência na venda por atacado 

(comparando com processamento e venda no varejo), as taxas da indústria são 

compatíveis com características estruturais da indústria no varejo, que contribuem 

para a persistência na rentabilidade da firma como explicado por proponentes da 

visão da INDÚSTRIA. As características de indústria no varejo que apóiam a visão 

da indústria incluem o tamanho médio das firmas que pode contribuir para barreiras 

de entrada.  

Adicionalmente, a consolidação da indústria no varejo durante o período de 

estudo pode ser devido a economias de escala, que pode contribuir para efeitos de 

indústria persistentes no lucro. Esses resultados demonstraram que a intensidade de 

capital e as economias de escala são fatores significantes em taxas de persistência 

da indústria.  

As firmas dentro da venda por atacado e setores de restaurante têm 

características semelhantes à visão da FIRMA. A venda por atacado e os setores de 

restaurante são "mais fechados" ao consumidor do que a venda no varejo, tal como 

os setores de processamento, que podem ter maior capacidade de diferenciar-se 

conforme percebido pelos consumidores.  

A maior capitalização do setor de processamento comparado com o setor de 

restaurante pode explicar as maiores taxas de persistência da indústria do setor de 

processamento.  
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Tanto a venda no varejo como os setores de restaurante necessitam menor 

capitalização devido ao seu tamanho médio ser menor, fato que reduz as barreiras a 

novos entrantes. A capitalização menor sugere um maior movimento de entrada e de 

saída dentro desses dois setores, que podem causar uma menor estabilidade em 

efeitos de indústria, comparando com efeitos de segmento. 

Como resultado geral, Schumacher e Boland (2005) argumentam que em 

todos os setores os efeitos da indústria são maiores do que efeitos corporativos, 

sugerindo que o fazer parte de uma indústria (setor) seja mais importante do que de 

uma corporação. Por isso, é importante que as firmas entendam a natureza da 

competição na indústria na qual a integração vertical ou horizontal está sendo 

considerada. Este conhecimento deve incluir a informação da rentabilidade da 

indústria, como a vantagem competitiva é criada, as barreiras à entrada que existem 

na indústria, o poder de barganha de compradores e fornecedores, e o a importância 

de produtos substitutos.  

Schumacher e Boland (2005) ainda argumentam que várias firmas do 

agronegócio estavam reestruturando a sua pasta de negócios para diversificar a 

fonte de lucro.  

Kinsey (2001) sugeriu que muitas firmas do agronegócio estão ficando mais 

ligadas verticalmente por vários métodos de coordenação e integração e não 

horizontalmente. Os maiores efeitos corporativos associam-se com negócios em 

indústrias, caracterizadas por economias de escopo. 

Por este item, pode-se notar perfeitamente a importância estratégica que uma 

empresa assume com relação a forma organizacional que irá adotar. Desta forma, 

duas empresas operando no mesmo setor, mas com formas organizacionais 

diferentes, podem apresentar menor/maior desempenho financeiro. Além de todas 

as variáveis que devem ser controladas para obter-se o máximo desempenho 

financeiro, é fundamental entender que o setor de atuação e a forma organizacional 

são determinantes para o sucesso ou fracasso de uma empresa.      
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6. Indicadores de Desempenho Financeiro e Econômico 
 

Existem, na literatura, dois segmentos de estudos sobre o desempenho 

financeiro das empresas. Uma vertente justifica que a análise tradicional financeira, 

também chamada de análise financeira contábil, ainda é a mais apropriada, 

principalmente, pelo fato de ser amplamente conhecida. A outra, denominada de 

análise de desempenho econômico, defende que a análise tradicional não dá a 

importância devida ao custo do capital e que o desempenho econômico depende do 

capital, dos resultados estáticos e principalmente de uma avaliação dinâmica, com 

um horizonte temporal entendido além de um exercício contábil.  

Assim, este item será dedicado a explicar como cada vertente se posiciona e 

quais os principais indicadores de desempenho utilizados.  

 

6.1. Análise de Desempenho Econômico 

 

Basicamente, toda a teoria sobre a análise de desempenho econômico de 

uma empresa está centrada na questão do retorno obtido sobre o capital investido 

pelos sócios. De fato, a teoria da firma já discutia todo este arcabouço, não havendo 

novidades ou avanços teóricos. Simplesmente, alguns pesquisadores, como será 

visto posteriormente, desenvolveram técnicas contábeis para apurar efetivamente o 

custo de oportunidade do capital e calcular o lucro puro econômico de uma empresa, 

denominado de EVA (Economic Value Added).   

 

6.1.1. EVA (Economic Value Added) 

 

Segundo Biddle (1997) o conceito de EVA (Economic Value Added - Valor 

Econômico Agregado) foi desenvolvido e difundido pela consultoria Stern Stewart & 

Co na década de 80, baseado na idéia de lucro econômico.  

Segundo Martins (2001), o conceito de EVA afirma que lucro só existe após a 

remuneração do capital empregado pelo seu custo de oportunidade.  

Para Catelli (2001), o EVA é uma medida de desempenho que considera 

todos os custos operacionais, inclusive os de oportunidade. De uma maneira 

simples, ele é o resultado operacional depois de impostos da empresa, menos o 
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custo pelo uso do capital de terceiros e dos acionistas; mede o quanto foi gerado em 

excesso ao retorno mínimo requerido pelos investidores e credores da empresa 

(terceiros e acionistas). 

Segundo Malmi (2003) são quatro as principais características que tornam o 

EVA melhor do que as outras métricas tradicionais8: 

• É uma medida completa – o EVA é superior a medidas tradicionais de lucro 

(como lucro líquido, EBIT9, EBITDA10, etc.), pois contrapõe corretamente o 

capital investido para gerar lucro, considerando todos os custos, inclusive o 

custo do capital de acionistas; 

• É um valor absoluto e não percentual – investidores estão interessados em 

ganhos absolutos e não percentuais. 

• Pode ser acompanhado período a período ao longo do tempo. Ao contrário do 

que ocorre com o fluxo de caixa descontado; o fato do EVA interligar os 

investimentos com os benefícios que eles geram o torna comparável entre 

períodos; 

• Minimiza distorções contábeis – os ajustes realizados no cálculo do EVA 

corrigem diversas distorções que existem na contabilidade tradicional: 

resultado não-operacional, amortização de ágio, etc. 

 

Cálculo do EVA 

 

 Conforme Stewart III (1998), havia uma série particularidades contábeis que 

deveriam ser observadas no momento do cálculo do EVA. Desta forma, propõe que 

seja feito um ajuste de leasing operacional; correção no valor do caixa perdido pelos 

acionistas na data exata da perda e não provisionado; desconsiderar a amortização 

do ágio (deságio) no NOPAT; o caixa deve ser excluído do capital operacional e do 
                                                           

8
 Este item foi compilado por Daniel Yoshio Shinohara. Análise do EVA como instrumento de gestão. VI SEMEAD 

FINANÇAS. 2002.  

9 EBIT refere-se a Earnings Before Interest and Taxes, ou Lucros Antes de Despesas de Juros e Imposto de 
Renda. 

10 EBITDA refere-se a Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou Lucro Antes de 

Depreciação e Amortização, Despesas de Juros e Imposto de Renda. 
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capital Financeiro da empresa, e deve-se excluir também a Receita Financeira do 

NOPAT; a despesa financeira não deve ser incluída na medida de desempenho 

operacional, o NOPAT; excluir o resultado não operacional no cálculo do NOPAT; 

retirar todos os passivos considerados não onerosos no cálculo do NOPAT.  

 Segundo Stewart III (1998) e Johnson (2003), o cálculo do EVA pode ser 

calculado da seguinte maneira: 

 

 EVA = NOPAT - Encargos de Capital   

Onde, 

NOPAT = Lucro Operacional Líquido após os Impostos (Net Operating Profit after Taxes) 

Encargo de Capital = Capital Empregado X Custo de Capital 

 

 

- Net Operating Profit after Taxes (NOPAT) 

 

De acordo com Lovata (2002), o NOPAT significa Net Operating Profit After 

Taxes, ou lucro operacional líquido depois de impostos; representa o lucro 

operacional da empresa, medindo a eficiência do capital empregado, 

independentemente do método de financiamento.  O único valor não-caixa que é 

subtraído do NOPAT é a despesa de depreciação.  

 

- Custo de Capital 

 

Johnson e Soenen (2003) afirmaram que o custo de capital refere-se à taxa 

de retorno esperada pelos investidores. Quanto à estrutura de capital da empresa, 

pode-se dividi-la em capital de terceiros e capital próprio. O capital de terceiros está 

relacionado com o endividamento contraído junto as instituições financeiras (a 

principal forma pela qual o endividamento pode incrementar a performance da 

companhia elevando o seu valor intrínseco  refere-se ao benefício fiscal oriundo do 

uso de capital de terceiros, em detrimento ao capital próprio para financiar 

investimentos/projetos). 
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Quanto ao capital próprio, o método mais utilizado é o CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), (JOHNSON E SOENEN, 2003): 

 

 k =R +[b ×(k -R )]
j f j m f

  

 

Onde, 

kj = retorno exigido sobre o ativo j (ou ke, custo do capital próprio) 

Rf  = taxa de retorno livre de risco (medida geralmente pelo retorno sobre o Título  do Tesouro)  

bj = coeficiente beta do ativo j (é um índice do grau de movimento do retorno do ativo j em resposta à 

mudança no retorno do mercado)  

 

Segundo Biddle (1997) o WACC (Weighted Average Cost of Capital) é 

devidamente apropriado para seleção de projetos / investimentos; isso, porque as 

proporções de capital próprio e de terceiros que irão financiar diferentes projetos 

podem ser diferentes; e o custo de capital deveria ser baseado no investimento 

específico. O WACC pode assim ser calculado por: 

 

 ed

D E
WACC=k ×(1-T)×  + k ×

C C
  

 

Onde, 

kd = (cost of debt) custo de capital de terceiros depois de impostos 

ke = (cost of equity) custo de capital próprio  

D/C = Capital de Terceiros/Capital Total (a valores de mercado) 

E/C = Capital Próprio/Capital Total (a valores de mercado) 

T = imposto; efeito “dedução de Imposto de Renda” 
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6.1.2. Market Value Added (MVA) 

 

Segundo Johnson e Soenen (2003), MVA (Market Value Added) ou Valor de 

Mercado Agregado é uma medida de desempenho acumulada. Reflete a grandeza 

da eficiência dos investimentos de capital no passado e a probabilidade da empresa 

ter sucesso em seus investimentos futuros. Pode ser calculado da seguinte forma: 

 

 
EVA's Futuros

WACC
MVA = Valor de Mercado - Capital Total =   

 

Onde, 

Valor de Mercado: refere-se aos respectivos montantes do capital de terceiros e do capital próprio. 

Capital Total:  refere-se ao valor contábil dos investimentos. 

  

Segundo Johnson e Soenen (2003), o valor expresso pelo MVA está 

relacionado ao potencial futuro dos EVA’s de uma empresa. Quando o valor 

atribuído às expectativas dos credores e acionistas supera o valor dos investimentos 

efetuados, diz-se que há uma geração de riqueza, ou um MVA positivo.  

 

 

6.2. Medidas de Desempenho Tradicionais – Contabilidade Financeira 

 

6.2.1. Lucro Líquido 

 

Segundo Gitman (2002), este indicador está disponível em todas as 

demonstrações de resultados; o lucro líquido é de fácil compreensão. Entretanto, 

diversos fatores distorcem a relevância do lucro líquido como indicador ou medida 

de desempenho. Tais como a exclusão da necessidade de investimento, o fator risco 

é ignorado e há possibilidade de utilização de métodos de contabilização que 

distorcem o resultado impedindo a sua a comparabilidade (Estoques, Pesquisa & 

Desenvolvimento e Depreciação). 

 A maximização do lucro líquido não está ligada diretamente com a 

maximização da riqueza do acionista, podendo ser maior ou menor, de acordo com 
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os métodos contábeis utilizados, não se revelando assim um bom indicador para 

avaliar uma empresa. 

 

6.2.2. Giro do Ativo (GA) 

 

V l
G A =

AT m  

 

onde:  

Vl – Vendas líquidas (Receita Líquida) 

ATm – Ativo Total médio 

  

De acordo com Silva (2001), demonstra quanto a empresa vendeu para cada 

$ 1,00 de investimento total. O volume de vendas tem relação direta com a montante 

de investimento. Não se pode dizer se uma empresa está vendendo pouco ou muito, 

olhando-se apenas para o valor absoluto de suas vendas. Este índice mede o 

volume de vendas da empresa em relação ao capital total investido. 

 

 

6.2.3. Margem Líquida (ML) ou Retorno sobre as Vendas (RSV) 

 

                                                        
LLML 100VL= ×                                       

onde:  

LL –Lucro Líquido 

VL – Vendas Líquidas (Receita Líquida) 

 

 A Margem Líquida, segundo Brigham (2001), mostra o quanto a empresa 

obtém de lucro para cada $ 1,00 vendidos. Compara o lucro líquido em relação às 

vendas líquidas do período, fornecendo o percentual de lucro que a empresa está 

obtendo em relação ao faturamento. 
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6.2.4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RPL) 

 

                                                     
LLRPL 100PLm= ×                                        

onde:  

LL –Lucro Líquido 

PLm –Patrimônio Líquido Médio 

 

 Silva (2001) demonstrou o quanto a empresa teve de lucro para cada $ 100 

de capital investido. O papel do índice de rentabilidade do patrimônio liquido é 

mostrar qual a taxa de rendimento do capital próprio. Essa taxa pode ser comparada 

com a de outros rendimentos alternativos no mercado. 

 O retorno sobre o patrimônio líquido é a composição da inter-relação lógica 

entre três índices: o retorno sobre as vendas, o giro do ativo e a estrutura de capitais 

da empresa. É importante saber que o retorno do patrimônio líquido é fruto do 

esforço de três variáveis dependentes entre si, de modo que cada uma interage 

sobre a outra (SILVA, 2001).  

 

                                   
VLLL LL ATm

PLm VL PLmATm= × ×                     

 

 

onde:  

LL –Lucro Líquido 

PLm –Patrimônio Líquido Médio 

VL – Vendas líquidas (Receita Líquida) 

ATm – Ativo Total médio 

 

 

6.2.5. ROI – Return on Investment - Retorno Sobre o Investimento, 

 

De acordo com Brigham et. al. (2001), desenvolvido pela empresa Dupont nas 

primeiras décadas do século XX, e revelando-se como uma porcentagem decorrente 

da razão do lucro líquido pelo capital investido, o ROI tem como propósito, 

incorporar a base de investimento, uma medida de desempenho; e para tanto, 

utiliza-se de três componentes da rentabilidade: Receita, Custo e Investimento. 
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 O ROI é calculado pela divisão do lucro líquido pelo ativo (neste caso 

considera que o ativo equivale ao capital investido na empresa), esta relação 

também é conhecida como ROA – Return on Assets – retorno sobre o ativo.  

 

LLROI 100ATm= ×  

onde:  

LL –Lucro Líquido 

ATm –Ativo Total Médio 

 

 Martins (2001) mostrou o quanto a empresa obteve de lucro para cada $ 100 

de investimento total médio. Este índice mostra quanto a empresa obteve de lucro 

liquido em relação ao ativo. É uma medida do potencial de geração de lucro da parte 

da empresa, uma medida da capacidade da empresa em gerar lucro liquido e assim 

poder capitalizar-se. 

 Segundo Ross (2002), o retorno sobre o ativo é o produto do giro do ativo 

pelo retorno sobre as vendas, isto é,  

 

VL LLLL
ATm ATm VL

= ×  

 

 Esta relação pode ser melhor visualizada pelo Método Dupont (figura 16). 

Desta forma, o retorno sobre o investimento caracteriza o lucro como uma espécie 

de prêmio pelo risco assumido no empreendimento. 
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Figura 16. Método de Du Pont 
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Fonte: (Silva, 2001) 

 

 Segundo Martins (2001), o numerador e o denominador do ROI são definidos 

de forma diferente pelas empresas;  no denominador, o ativo pode incluir ou não a 

depreciação. Algumas empresas podem optar pelo lucro líquido operacional no 

numerador;  outras, pelo lucro líquido após o Imposto de Renda. 

 A possibilidade de desdobramento do indicador em duas razões diferentes: 

ROS –return on sales – retorno sobre as vendas e giro dos ativos (asset turn over) é 

uma das vantagens do ROI. O retorno sobre as vendas permite verificar a 

rentabilidade da empresa, que pode variar de acordo com o ramo do negócio, 

permitindo , via indicador, pelo aumento da margem ou do giro, tomar iniciativas no 

sentido de aumentar o ROI (MARTINS, 2001). 

 Para Silva (2001), o ROI também apresenta limitações de ordem contábil. Há 

a possibilidade de o ativo influenciar o resultado, fazendo com que empresas mais 

maduras apresentem resultados aparentemente melhores. Além disto, não reflete as 

oportunidades e riscos futuros e ignora a estrutura de capital da empresa e a política 

de financiamento da empresa. 
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6.2.6. Ciclo Operacional 

 

Segundo Assaf Neto (2002), além da falta de sincronização (descasamento 

do fluxo de caixa), o capital de giro sofre com duas outras importantes 

características: curta duração e rápida conversão de seus elementos em outros do 

mesmo grupo, e a conseqüente reconversão.  

Administrar adequadamente o capital de giro envolve alta rotação (giro) ao 

ativo circulante, tornando mais dinâmico o seu fluxo de operações. Este dinamismo 

da atividade no capital de giro proporciona menor necessidade de imobilização de 

capital circulante e, por conseqüência, aumento da rentabilidade (BRIGHAM et. al., 

2001). 

Para Silva (2001), as empresas buscam a produzir e vender seus bens e 

serviços, maximizando os resultados, para satisfazer às expectativas de retorno de 

suas várias fontes de financiamento. 

É no entendimento desse processo que se identifica o ciclo operacional da 

empresa, que se inicia com a compra de matéria-prima para produção e se encerra 

no recebimento pela venda do produto final (SILVA, 2001). 

De acordo com Silva (2001), o ciclo operacional incorpora todas as fases 

operacionais da empresa, presentes no processo de produção, venda e 

recebimento. Quanto maior for o giro do ativo circulante, menor será a necessidade 

de investimentos;  e, por conseqüência, haverá uma redução dos custos gerados por 

esses itens e aumento de rentabilidade. 

Entre o período que vai da compra de matérias-primas até o recebimento do 

produto da venda, há um conjunto de fases operacionais que no seu inter-

relacionamento pode-se denominar de ciclo operacional financeiro (SILVA, 2001). 

O ciclo operacional financeiro de uma empresa industrial compreende as 

seguintes fases operacionais (SILVA, 2001): 

• Prazo médio de estocagem de matérias-primas - PME; 

• Prazo médio de fabricação - PMF; 

• Prazo médio de vendas ou prazo médio de estocagem de produtos acabados 

- PMV; 

• Prazo médio de cobrança - PMC. 
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Juntando-se todas as fases operacionais, temos o ciclo operacional de uma 

empresa industrial, ilustrado abaixo (figura 17): 

 

 

Compra de
Matéria-Prima

Início de
Fabricação

Fim da
Fabricação Venda

Recebimento
da Venda

PME PMF PMV PMC

PMPF

CICLO OPERACIONAL

CICLO DE CAIXA

CICLO ECONÔMICO  

 

Figura 17. Representação do Ciclo Operacional de uma empresa 

Fonte: Adaptado de Silva (2001) 

 

Para Ross (2002), ciclos operacionais de longo prazo implicam em demandas 

de recursos financeiros por maiores períodos de tempo, acarretando, 

conseqüentemente, maiores encargos financeiros. 

Normalmente, na fase de compra de matérias-primas recebe-se um prazo de 

financiamento (espontâneo) dos fornecedores, sendo necessários apenas recursos 

para as compras à vista. Na fase de vendas a prazo existe uma parcela de 

financiamento, representada pelas duplicatas descontadas, que provocam custos 

financeiros (ROSS, 2002). 

Assaf Neto (2002) ilustrou de forma bastante apropriada a necessidade de 

recursos decorrentes das fases do ciclo operacional através do seguinte gráfico: 
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Gráfico 2. Necessidade de Financiamento de Capital de Giro 

Compra de
Matéria-Prima

Início de
Fabricação

Fim da
Fabricação Venda

Recebimento
da Venda

Necessidades
Acumulada
de Recursos ($)

Ciclo Operacional (t)
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO

 

Fonte: (Assaf Neto, 2002) 

 

De acordo com Assaf Neto e Silva (2002), pelo gráfico 2, fica evidente as 

necessidades financeiras de cada fase. Não são uniformes ao longo do tempo, mas 

variam e demandam maior ou menor volume de recursos, em função do aumento do 

dimensionamento dos dispêndios correspondentes. 

Na fase de compra de matérias-primas, o investimento necessário é menor 

que na fase de fabricação, pois são adicionados os gastos gerais de fabricação e da 

mão-de-obra. Analogamente, há ainda um crescimento maior da necessidade de 

recursos, em função das fases de estocagem, venda e recebimento da venda em 

decorrência das despesas e custos inerentes a essas fases (ASSAF NETO E SILVA, 

2002). 

 Assaf Neto e Silva (2002) identificaram em função do ciclo operacional, o ciclo 

de caixa ou financeiro e o ciclo econômico pela da figura 17. 

Para Assaf Neto e Silva (2002), o ciclo financeiro refere-se exclusivamente às 

movimentações de caixa, correspondentes ao período que vai desde os gastos 

iniciais de caixa, até o recebimento da venda do produto. É a necessidade efetiva de 

caixa para financiamento das atividades da empresa, excluindo-se o desconto de 

duplicatas, que diminui as necessidades de recursos, tendo um custo financeiro 

agregado entre a data de sua emissão e a de seu vencimento. 
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Já o ciclo econômico é o conjunto das atividades estritamente econômicas, 

correspondente às operações como compra, venda, pagamento de salários, de 

encargos sociais, despesas, dividendos, obtenção de lucros, e agregação de valor 

(ASSAF NETO E SILVA, 2002). 

O conceito de necessidade de investimento em giro (NIG) é a diferença entre 

o Ativo circulante operacional e o Passivo circulante operacional. “A NIG é a parte 

dos investimentos operacionais não financiadas pelos respectivos passivos” (ASSAF 

NETO E SILVA, 2002). Segundo os autores, sua fórmula genérica é a seguinte: 

 

NIG = (PME + PMF + PMV + PMCR) - (PMPF + PMPD)  

Sendo: 

PME= Prazo médio de estocagem de matéria-prima, com a seguinte fórmula: 

Matéria-prima
PME = número de dias do ciclo financeiro

Consumo de Matéria-prima
×  

PMF = Prazo médio de fabricação, cuja fórmula é: 

Produtos em processo
PMF = número de dias do ciclo financeiro

Custo dos produtos elaborados
×  

PMV = Prazo médio de vendas, cuja fórmula é: 

Produtos acabados
PMV = número de dias do ciclo financeiro

Custo dos produtos vendidos
×  

PMC = Prazo médio de cobrança, cuja fórmula é: 

Duplicatas a receber
PMC = número de dias do ciclo financeiro

Vendas
×  

PMPF = Prazo médio de pagamento de fornecedores, cuja fórmula é: 

Fornecedores a pagar
PMPF = número de dias do ciclo financeiro

Compras
×  
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PMDP = Prazo médio de despesas operacionais, cuja fórmula é: 

Despesas a pagar
PMPD = número de dias do ciclo financeiro

Despesas incorridas
×  

 

 Para Gitman (2002), o ciclo de caixa de uma empresa é definido como o 

período de tempo que vai do ponto em que a empresa faz um desembolso para 

adquirir matérias primas, até o ponto em que é recebido o dinheiro da venda do 

produto acabado, feito com aquelas matérias primas. O giro de caixa, por sua vez, 

refere-se à quantidade de vezes por ano que o caixa da empresa se reveza. Há, 

entre giro de caixa e ciclo de caixa, uma relação funcional estreita. Pode-se calcular 

o ciclo de caixa de uma empresa pela diferença de dias entre o pagamento de 

duplicatas a pagar e o recebimento de duplicatas a receber.  

 

Sua fórmula básica é: 

 

CC = PMC - PMP  

Onde: 

PMC: prazo médio de cobrança 

PMP: prazo médio de pagamento 

 

 O giro de caixa, por sua vez, é obtido da seguinte forma: 

 

360

CC
GC =  
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6.2.7. Estrutura de capital 

 

Segundo Bradley (1984), a grande deficiência dos estudos sobre estrutura de 

capital das empresas é a falta de distinção do tipo de dívida (passivo) que compõe a 

conta capital de terceiros. Assim, a problema verificado é que não há uma clara 

separação entre os títulos de dívida referentes às diferentes formas de captação de 

recursos de terceiros. 

Desta forma, empréstimos bancários, financiamentos de fornecedores e 

empréstimos de outros investidores são agrupados e avaliados conjuntamente. Um 

exemplo seria o tratamento dado aos recursos provenientes de diferentes títulos de 

dívida (duplicatas a pagar e debêntures) que são considerados indistintamente como 

capital de terceiros (BRADLEY, 1984). 

Modigliani e Miller (1958) demonstraram, baseados em uma série de 

pressupostos, que a estrutura de capital não é importante para a formação do valor 

de uma empresa. Nestas condições, a forma de financiamento não provocaria a 

criação de valor e, portanto, a discussão sobre a composição do capital de terceiros 

seria irrelevante.  

Myers e Majluf (1984) relacionaram a estrutura de capital com custos de 

agência e que existe informação assimétrica. Desta forma, sugerem que os gestores 

ou outros “insiders” tenham informação privilegiada sobre o comportamento do fluxo 

de caixa ou das oportunidades de investimentos da empresa.  

Harris e Raviv (1991) afirmaram que a seleção das fontes de financiamento 

de uma empresa pode indicar informações importantes aos demais “stakeholders”, 

incentivando o estabelecimento da “pecking order” (a priorização das formas de 

captação de recursos).   

Titman (1984) desenvolveu um modelo que procura identificar o 

comportamento do mercado ou do produto de uma determinada empresa que pode 

interferir significativamente no grau de endividamento. Sugere que pode existir uma 

relação entre o grau de interação da empresa na cadeia de valor e a estrutura de 

capital adequada.   
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Pecking Order e Estrutura de Capital  

 

 De acordo com Myers (1977), a teoria de Pecking Order enfatiza que as 

empresas utilizam uma hierarquia, predeterminada, na captação de novos recursos. 

Em primeiro lugar, as empresas utilizam seus lucros retidos; a segunda alternativa 

seria emitir títulos de dívida; como última alternativa, as empresas deverão emitir 

ações. Esta ordem é justificada, principalmente, pela questão da obtenção de 

recursos mais baratos. 

 Ross et. al. (2002) observaram que por esta teoria pode-se explicar porque as 

empresas mais lucrativas utilizam menos capital de terceiros. Desta forma, as 

empresas mais rentáveis usam menos capital de terceiros porque tem mais 

disponível o capital gerado internamente (lucros acumulados).  

 Bradley et. al. (1984) verificaram que a primeira modalidade de financiamento 

usada pelas empresas é os fundos gerados pelo acúmulo de lucro líquido. A 

segunda alternativa utilizada, mediante a um fluxo de caixa insuficiente é a venda de 

parte de suas aplicações em títulos negociáveis. E, como último recurso, a empresa 

utiliza fontes externas, optando, em primeiro lugar, pelo capital de terceiros e, por 

último, pela captação via ações. 

 Anderson (1999), em um estudo realizado sobre o perfil de endividamento das 

empresas com ações negociadas na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), 

comprovou a existência de pecking order : o financiamento é feito preferencialmente 

pelo uso de recursos próprios. Pelos resultados, verificou-se que as empresas 

brasileiras seguem uma ordem pré-estabelecida nas decisões de estrutura de 

capital, que condiz com a abordagem de pecking order. 

Anderson (1999) ainda concluiu que a captação de recursos de longo prazo 

no Brasil, caracterizou-se por haver poucas linhas de financiamento; ressaltou que o 

capital próprio (PL) e emissão de ações tem sido o principal mecanismo utilizado 

para a redução dos fundos de terceiros de curto prazo (PC) e conseqüentemente 

para a redução do risco incorrido pelas companhias no mercado brasileiro. 

 Myers e Majluf (1984) elaboraram uma metodologia para mostrar que o 

modelo do sistema financeiro de cada país, que favorece determinadas estruturas 

de capital das empresas, origina resultados econômicos diferenciados. Os autores 

destacam três tipos de sistema financeiro: o primeiro é baseado em mercados de 
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capitais, com os recursos alocados por intermédio dos preços, formados em 

mercados competitivos (as instituições financeiras e empresas relacionam-se 

basicamente pelos mercados de capitais e de empréstimos de curto prazo); o 

segundo é baseado no crédito, com os preços fixados pelo governo (empréstimos de 

longo prazo tornam mais estreitas as relações entre as instituições financeiras e as 

empresas – aumento de controle por parte dos credores: voice); o terceiro modelo é, 

também, baseado em crédito, porém com os preços fixados pelas grandes 

instituições financeiras com grande poder de mercado.  

 Harris e Raviv (1991) afirmaram que do ponto de vista de um investidor, o 

modelo baseado em crédito representa uma segurança, porque o credor assumirá a 

posição de voice.  

 Segundo Myers e Majluf (1984), as empresas em geral só buscam 

empréstimos bancários de longo prazo quando o seu crescimento é maior que o 

capital proveniente dos lucros retidos mais emissões, motivo pelo qual os sistemas 

baseados em crédito tendem a ser relacionados com crescimento e com apoio do 

Estado. 

 Para Myers e Majluf (1984), uma das principais vantagens dos sistemas 

baseados em mercado é a possibilidade de que o investimento de longo prazo seja 

realizado, sem que o investidor tenha de reter o título ou a ação por todo o período 

do investimento.  

 

 

6.2.8. Indicadores de endividamento 

 

 De acordo com Barclay (1995), o índice representado pelo quociente indicado 

abaixo, expressa a relação entre as duas fontes de capital de longo prazo para 

financiamento das empresas, permitindo visualizar o nível utilizado de recursos de 

terceiros de longo prazo (Exigível em Longo Prazo) em relação ao uso de capital 

próprio (Patrimônio Líquido), mantidas inalteradas as demais variáveis. 

 

 

Exigível de Longo Prazo

Patrimônio Líquido
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 Para Silva (2001), a expressão a seguir indica os níveis totais de uso de 

capital de terceiros, composto pelas fontes de curto prazo (Passivo Circulante) e 

longo prazo (Exigível de Longo Prazo), em relação aos capitais próprios (Patrimônio 

Líquido). Esse indicador, mantidas as demais variáveis constantes, possibilita 

reconhecer o grau de risco financeiro, pois quanto maior for seu índice maior é a 

dependência e o uso dos recursos de terceiros pela companhia. 

 

Passivo circulante + exigível de longo prazo
Cap. de terceiros para o cap. próprio = 

Patrimônio líquido
 

 

Já a expressão abaixo, apresenta a relação estabelecida entre as fontes de 

recursos de curto prazo (Passivo Circulante) e as de longo prazo (Exigível de Longo 

Prazo e Patrimônio Líquido). Este indicador permite observar o grau de risco 

incorrido pela empresa, ou seja, quanto maior for o resultado do quociente, maior 

será a dependência e a utilização de recursos de curto prazo (SILVA, 2001). 

 

Passivo circulante

Patrimônio Líquido Exigível de longo prazo+  

 

Segundo Silva (2001), os indicadores de endividamento possibilitam a análise 

da estrutura de capitais, isto é, o passivo da empresa. Espera-se que a forma de 

financiamento dos ativos através de capital próprio e de terceiros esteja associada 

ao tipo de debênture emitida, uma vez que uma alta alavancagem, isto é, muita 

participação de capital de terceiros em relação ao capital próprio, pode induzir uma 

captação pela emissão de ações ou por papéis conversíveis em ações. Os índices 

de endividamento utilizados são: a alavancagem financeira e a composição do 

endividamento. As fórmulas de cada índice estão descritas a seguir. 

 

líquido Patrimônio

 totalAtivo
  financeira mAlavancage =

 

 

prazo longo de Exigívelcirculante Passivo

circulante Passivo
  ntoendividame do Composição

+
=
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6.2.9. Indicadores de liquidez 

 

Segundo Ross et. al. (2002), os indicadores de liquidez possibilitam a 

avaliação da capacidade de pagamento das obrigações da empresa. Apesar de não 

permitirem uma análise mais criteriosa, os índices de liquidez representam aspectos 

importantes na avaliação da solvência da empresa. Três índices de liquidez foram 

observados: o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez geral e o grau de 

imobilização do ativo, sendo este último classificado como indicador de liquidez 

ressaltando que o ativo permanente representa os bens de liquidez menor e 

maturação maior.  

De acordo com Ross et. al., (2002), as fórmulas dos indicadores são 

apresentadas a seguir. 

 

Ativo circulante
Liquidez corrente = 

Passivo circulante
 

 

Ativo circulante + Realizável de longo prazo
Liquidez geral = 

Passivo circulante + Exigível de longo prazo
 

 

Ativo permanente
Grau de imobilização do ativo  

Ativo total
=  
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7. Novo Modelo de Otimização e Mensuração do Desempenho 

Financeiro e Econômico de Empresas em Rede 

 

Para elaborar um novo modelo para medir o desempenho financeiro e 

econômico de empresas organizadas em redes, foi realizada uma avaliação de toda 

literatura correlata ao tema, com o intuito de verificar o papel do financiamento e do 

desempenho nos modelos sobre rede de empresas. 

Após avaliar criteriosamente vários pontos teóricos sobre as formas de 

organização de empresas, assim como os modelos de mensuração de desempenho, 

tanto de empresas individuas como de cadeias de suprimentos, será elaborado um 

novo modelo de otimização do lucro e do EVA 

Nota-se que no decorrer da história as empresas, em busca de maior lucro ou 

valor adicionado, vêm criando formas e mecanismos de organização extremamente 

criativos. Baseado no princípio básico da assimetria da informação que gera 

oportunismo, segundo o conceito elaborado por Williamson (1986), as empresas 

passaram a avaliar a questão de fazer internamente, comprar via mercado ou 

assumir uma forma mista, ou seja, trabalhar em rede.  

A partir das principais contribuições sobre o tema, percebeu-se que a primeira 

forma de relacionamento ou de organização entre empresas foi a spot ou via 

mercado. Quando havia a necessidade de adquirir bens e serviços, as empresas 

buscavam no mercado, avaliavam o preço e compravam.  

Motivadas pela competitividade11, as empresas tornaram-se agentes 

economizadores de custo, permitindo praticar preços mais baixos e manter o nível 

de lucro no patamar desejável. Desta forma, uma alternativa para reduzir custos 

variáveis, seria economizar com bens e serviços a montante e a jusante ao processo 

de produção, propriamente dito. Fabricando sua própria matéria-prima, por exemplo, 

esperava-se que o custo fosse reduzido pelo menos na proporção do lucro auferido 

pelo antigo fornecedor. Assim, o conceito de preço de transferência aparece na 

literatura.  

                                                           

11 Neste caso, o termo competitividade está relacionado diretamente com a produção de bens e 
serviços semelhantes, por empresas concorrentes, gerando uma competição por preço.    
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À medida que as empresas se tornavam grandes corporações ou 

conglomerados (estruturas extremamente verticalizadas), outro tipo de custo deveria 

ser minimizado, o custo fixo por unidade produzida. A discussão passou a ser 

referente a economias de escala e escopo, ou seja, para ser econômica, a empresa 

deveria minimizar também custos fixos. Para reduzir o custo fixo médio, a única 

solução seria maximizar o uso os ativos físicos: máquinas, equipamentos, prédio 

(planta), etc. 

Além dos custos normais de produção, definidos pela teoria da firma, 

apareceram os conceitos de custo de transação, desenvolvido pela nova economia 

institucional. O principal ponto na discussão sobre os custos de transação refere-se 

à questão da troca de ativos específicos: quanto maior for a especificidade dos 

ativos envolvidos na transação, maior será o custo de transação, caso o tipo de 

governança assumida não seja a que permita minimizar estes custos.   

As empresas, perante esta nova teoria e a competitividade globalizada, 

deveriam continuar economizando em custos fixos, variáveis e de transação.  

Uma nova forma de organização surge em meio a esta temática: a organização 

em rede de empresas (forma mista). Mediante ativos altamente específicos, esta 

forma comporta-se como uma minimizadora dos custos de transação. Alternativa 

seriam a forma hierárquica ou estruturas verticalizadas. Enfim, perante ativos com 

alta especificidade, somente a hierarquia ou formas mistas (redes) resolveriam a 

questão da minimização dos custos de transação.    

Como havia ainda a necessidade de economizar custos fixos, a forma 

hierárquica ou integrações verticais só alcançariam um ponto de custo mínimo caso 

houvesse escala de produção suficiente para justificar os investimentos em ativos 

físicos. Desta forma, a organização em rede poderia suprir o problema de 

maximização do uso dos recursos físicos das empresas, isto é, empresas 

produzindo em rede dividiriam o ônus dos custos fixos, baseado na produção em 

escala e especialização.  

Pelo discutido até o momento, as empresas passaram as últimas décadas 

resolvendo problemas relacionados a economia de custos: como produzir mais 

barato, gerando incrementos no lucro ou, pelo menos, mantendo-o constante.  
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7.1. Uma nova visão de maximização do lucro da empresa (Desempenho 
Financeiro) 

 

Baseado na discussão acima, será desenvolvido um modelo formal de 

maximização do lucro da empresa, iniciando-se pela tradicional função de lucro, que 

sofrerá o incremento de novas variáveis.  

Desta forma, a equação tradicional de lucro é (em Chiang e Wainwright, 

2006): 

 

� = �(�) =  �(�) −  !(�) 

 

Onde: 

π = π(Q) é a função de lucro 

(Q) é a quantidade produzida de um determinado bem 

R(Q) é a função de Receita Total 

C(Q) é a função de Custo Total 

 

 Pela função de lucro de uma empresa, nota-se que o valor auferido é função 

do custo operacional e da receita bruta. O lucro de uma empresa i, no período de 

tempo t pode ser simplificado matematicamente, considerando que esta empresa 

processa somente um bem ou serviço. O custo operacional pode ser definido como 

os gastos necessários para se produzir um determinado bem ou serviço.  O custo 

operacional ou de produção total é o resultado da soma dos custos variáveis e fixos, 

diretos e indiretos. O valor da receita bruta é calculado a partir da multiplicação do 

preço do bem ou serviço pela quantidade vendida.  Desta forma, o lucro será a 

diferença entre o custo total e receita bruta.  

 Baseado na função de lucro, pode-se dizer que para haver um aumento em 

seu valor, simplificadamente, a empresa pode economizar em custos ou aumentar o 

preço do produto ou serviço, mantendo a quantidade produzida constante.   

Nos textos referentes a redes de empresas, notou-se que a maioria dos 

objetivos propostos pelos autores estava intimamente relacionada aos benefícios 

que este tipo de organização poderia trazer para as empresas. Um desses 

benefícios é a redução de custo.  
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Os autores, em geral, não procuraram explicar com detalhes quais os custos 

que seriam reduzidos e principalmente o motivo desta redução. Num 

aprofundamento maior referente à redução dos custos, mencionou-se a questão das 

economias de escala, escopo e custos de transação.   

Alguns outros benefícios estão associados à questão de compartilhamento de 

recursos, podendo ser um ativo físico, como uma máquina; capital humano 

(conhecimento e experiência dos funcionários); desenvolvimento de novas 

tecnologias, incluindo o fenômeno dos transbordos, etc.  

Além destas questões sobre os benefícios, os pesquisadores concentraram 

esforços para mapear as redes, com uma forte conotação morfológica e estrutural 

(desenho). Parecia haver uma necessidade em sistematizar este tipo de 

organização. É claro que quando padrões são estabelecidos ou sistematizados, o 

processo de intervenção, caso seja necessário, fica mais simples.  

 Em raros momentos observaram-se discussões com relação a questões 

financeiras, inclusive nos modelos de mensuração de desempenho. Parece que todo 

modelo parte do pressuposto que os recursos financeiros são abundantes e não 

geram qualquer tipo de custo.  

 Num cenário mais realista, assumindo que os recursos financeiros são 

escassos e custam (custo financeiro ou custo de oportunidade), uma nova visão 

sobre os motivos que levam as empresas a se organizarem de forma distinta, 

principalmente em rede, pode ser explicado com mais exatidão.    

  Assim, neste novo cenário, as empresas deverão se preocupar em 

economizar os custos variáveis, fixos, de transação e financeiros. Mantendo o preço 

do produto constante, caso a empresa consiga minimizar o soma de todos estes 

custos, certamente irá auferir um lucro ótimo.  

 Assim, elaborou-se uma nova forma de visualizar e interpretar a função de 

lucro, representada pela expressão seguinte: 

 

 

 

� = �(�, "#, "$, %, &, $') = �(�("#, "$), )("#, "$), $'* −  !(�("#, "$), %(&), $'* 
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Onde:  

� = �(�, ), $') = �+(�("#, "$), )("#, "$)* + �-./($') 
! = !(�, %(&), )01, $'* = !2(�("#, "$), )01* +  !-(%(&)* +  !$3(%(&)* +  !-./(1') 

 

Portanto: 

� = �(�, "#, "$, %, &, $')
= 4�+(�("#, "$), )("#, "$)* + �-./($')5 − 4 !2(�("#, "$), )10* +  !-(%(&)*
+  !$3(%(&)* +  !-./($')5 

 

Onde: 

π é a função de lucro; 

Q é a quantidade produzida de um determinado bem; 

R(Q, P, Tj ) é a função de Receita Total; 

C[Q, E ( I ), Pft, Tj] é a função de Custo Total; 

RO é a Receita Operacional; 

RFin é a Receita Financeira; 

SG é o Segmento em que a empresa atua (elo); 

ST é o Setor em que a empresa atua (cadeia); 

E ( I ) é o Tipo de Estrutura ou Forma de Organização que a empresa assume, em função da 

Especificidade do Ativo ( I ) transacionado; 

Tj é Taxa Básica de Juros da economia; 

CV é o Custo Variável; 

CF é o Custo Fixo; 

CTr é o Custo de Transação; 

CFin é o Custo Financeiro. 

 

Na discussão de maximização de lucro, a definição clássica é determinar a 

quantidade (Q) que torna a Receita Marginal igual ao Custo Marginal. Neste caso, a 

única variável que importa no modelo é a quantidade produzida.  

Para o modelo proposto, além da variável (Q) foram acrescentadas novas 

variáveis que serão apresentadas a seguir, juntamente com os desmembramentos 

realizados.   

A primeira etapa foi assumir que a receita total é a soma da receita 

operacional (RO) com a receita financeira (RFin). Neste caso, pressupõe-se que as 

empresas recebem dinheiro via venda de bens e serviços (receita operacional) e 

pela aplicação financeira (rendimento de juros) do dinheiro resultante da diferença 

entre receita e custo operacional e proveniente de lucros acumulados e não 
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distribuídos aos sócios. Esta receita financeira é explícita: existe uma entrada no 

caixa da empresa dos juros recebidos pela aplicação.  

Existe outra receita financeira que pode ser considerada implícita, portanto 

não aparece como entrada de caixa. Neste caso, a empresa pode aumentar seu 

volume de capital de giro e conceder crédito aos seus clientes. Este juro sobre o 

crédito irá aparecer agregado ao preço final do bem ou serviço. O preço do bem 

pago à vista será menor do que o preço quando o cliente optar por pagar parcelado 

ou com prazo pré-determinado. Assim, o preço do bem carregará consigo o custo 

total, a margem de lucro e o custo financeiro.  

Ainda argumentando sobre a receita, a receita operacional sofre interferência 

das variáveis quantidade (Q) e preço (P), enquanto que a receita financeira está 

atrelada a uma taxa de juros (Tj). Tanto P como Q podem ser consideradas, a 

princípio, variáveis endógenas. Já a taxa de juros será tratada como uma variável 

exógena ao modelo.  É evidente que quanto maior for esta taxa de juros, maior será 

a receita financeira.  

Tanto a variável Q como a P sofrem, neste modelo, interferência das variáveis 

SG (segmento) e ST (setor). Na verdade, o que levou a incorporar estas duas 

variáveis no modelo foram os trabalhos de Schumacher, Boland e Porter. Nestes 

trabalhos, os autores provam que o segmento e o setor em que uma empresa estão 

inseridas interfere diretamente no lucro. Desta forma, assume-se que ambos 

(segmento e setor) serão considerados variáveis exógenas e que afetam o preço e a 

quantidade produzida do bem, alterando o valor da receita operacional e, por 

conseqüência, elevando ou reduzindo o lucro da empresa (mantendo-se o custo 

total constante).  

Já com relação à equação de custo, foi adotado que o custo total (C) é a 

soma dos custos variáveis (CV), custo fixo (CF), custo financeiro (CFin) e  custo de 

transação (CTr). Para este estudo, assume-se que tanto custo como receita serão 

analisados no curto prazo (definição econômica).  

Os custos variáveis são aqueles ligados diretamente ao processo de 

produção: os fatores de produção, como matéria-prima, mão-de-obra, energia, etc.. 

Desta forma, os custos variáveis estão sujeitos à interferência das variáveis Q 

(quantidade dos fatores de produção) e Pft (preço dos fatores de produção), que são 

consideradas variáveis endógenas ao modelo.  
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Tal como a receita, a quantidade dos fatores de produção é dependente das 

variáveis exógenas SG (segmento) e ST (setor). É razoável dizer que se a 

quantidade dos fatores de produção varia diretamente com a quantidade de produto 

final e se a quantidade de produto sofre interferência das variáveis SG e ST, 

portanto, a quantidade dos fatores também será dependente de SG e ST. Pesando 

em uma rede de empresas, pode-se inferir que caso um determinado segmento 

necessite de mais matéria-prima, o segmento a montante deverá produzir mais 

produto para suprir esta demanda. Assim, em um segmento haverá aumento do 

custo de produção e no outro aumento da receita, ambos ocasionados pelo aumento 

na quantidade de produto e matéria-prima. 

O próximo componente do custo total é o custo fixo. No curto prazo, entende-

se por custo fixo todos aqueles que não variam proporcionalmente à quantidade de 

produto. Neste modelo, será considerado como custo fixo somente a depreciação 

dos ativos produtivos.  A depreciação é um valor calculado que deverá ser 

“poupado” para substituição futura dos bens de produção, por desgaste e 

obsolescência. Assim, quanto maior for o valor investido em ativos de produção, 

maior será o custo fixo.  

Na discussão sobre economia de escala e escopo, o fator decisório no caso 

de investimentos é justamente o custo fixo médio. Para minimizar o custo fixo médio, 

a empresa deve produzir em sua capacidade máxima: quanto maior for a quantidade 

produzida, menor será o custo fixo médio por unidade. Por esta discussão, este 

modelo irá considerar que o custo fixo é dependente da estrutura organizacional (E) 

que a empresa irá adotar.  

Como já discutido anteriormente neste trabalho, existem três formas básicas 

de organização, ou seja, via mercado, via rede (forma mista) ou verticalização (forma 

hierárquica). Williamson (1986) desenvolveu um modelo de tomada de decisão 

sobre a forma organizacional que a empresa deveria assumir mediante três 

variáveis, isto é, a especificidade dos ativos que estão sendo transacionados, a 

freqüência da transação e incerteza.  

Para este modelo, a variável estrutura (E) será dependente somente da 

especificidade do ativo (I). Pela teoria dos custos de transação, quanto maior for a 

especificidade do ativo (I), a forma organizacional que minimiza custos de transação 

seria a hierarquia (verticalização) e para um valor baixo de (I), a solução via mercado 



87 

 

atende os critério de custo ótimo. Uma alternativa para minimizar custos de 

transação mediante uma alta especificidade seria a forma mista ou rede de 

empresas.  

Voltando à questão do custo fixo, em situações de alta especificidade do 

ativo, as empresas tenderão pela forma verticalizada, o que acarretaria num 

acréscimo no valor investido em ativos de produção, aumentando o custo fixo. 

Outro componente do custo total é o custo de transação. Assim, como já 

explicado, o custo de transação é dependente da estrutura organizacional (E) que a 

empresa assumiu, relembrando que (E) depende da especificidade do ativo (I).      

De fato, custo fixo e de transação parecem ser antagônicos, ou seja, em um 

cenário com ativos de alta especificidade, a teoria de Williamson (1986) sugeriu que 

a estrutura organizacional (governança) responsável pela minimização dos custos 

de transação seria a forma hierárquica (produção verticalizada). Em contrapartida, 

observando pelo lado do custo fixo, este tipo de organização acarretaria na elevação 

deste custo.  

Fazendo uma análise antecipada, a solução para resolver a questão deste 

antagonismo dos custos seria a opção da forma mista (redes) em situações de alta 

especificidade do ativo. Neste caso, atender-se-ia o critério para minimizar o custo 

de transação e ao mesmo tempo não haveria necessidade de verticalização da 

produção (investimentos adicionais em ativos produtivos), não onerando 

adicionalmente o custo fixo.  

Finalizando o custo total, será explicada a importância do custo financeiro 

(CFin). De maneira semelhando a receita financeira, o custo financeiro também 

pode ser separado em explícito e implícito.  

Normalmente, divide-se em passivo oneroso e não-oneroso, caracterizando 

as dívidas que as empresas pagam juros (como empréstimos bancários e desconto 

de duplicatas) e dívidas que não pagam juros diretamente, como folha de salários, 

fornecedores, etc..  

No caso dos custos explícitos e implícitos, existe uma aproximação. Neste 

caso, explicito seriam aqueles custos relacionados com pagamento direto de juros, 

como o passivo oneroso. Já para os explícitos, entende-se como aqueles custos 

financeiros que não aparecem no caixa da empresa, normalmente “embutidos” no 
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preço de um determinado produto. Normalmente, este tipo de custo financeiro surge 

mediante o pagamento parcelado ou com prazo para os fornecedores. 

Deixando um pouco de lado a questão dos custos financeiros implícitos, o que 

realmente pode onerar o custo total dos produtos é o que se paga de juros, 

normalmente discriminado na demonstração dos resultados (DRE) como despesas 

financeiras. Estas despesas financeiras, ou custo financeiro, são dependentes de 

uma taxa de juros de mercado (Tj). Assim, quanto maior a taxa de juros, maior será 

o custo financeiro. 

Ainda, sobre os custos financeiros, existem algumas possibilidades deles 

ocorrerem, isto é, da empresa vir a pagar juros. Dentre estas possibilidades, duas se 

destacam. A primeira seria os juros pagos sobre empréstimos de curto prazo (visão 

da contabilidade). Normalmente, estes empréstimos de curto prazo são para “cobrir” 

o descasamento do fluxo de caixa, isto é, quando existem problemas de capital de 

giro na empresa.  

Um dos principais motivos de descasamento de caixa é quando a empresa 

concede um prazo de pagamento aos seus clientes superior ao prazo que tem para 

pagar seus fornecedores. Nestes casos, uma prática usual é fazer o desconto de 

duplicatas (mediante ao pagamento de juros) para poder quitar o débito com os 

fornecedores.  

A segunda forma de pagamento de juros acontece quando a empresa 

necessita realizar investimentos em ativos produtivos e não tem reserva suficiente 

disponível. Desta forma, surgem os empréstimos de longo prazo, ou exigível de 

longo prazo (conceito contábil). É justamente neste ponto que a teoria econômica 

deveria sobrepor a financeira e contábil.  

Para ser mais realista, o componente custo financeiro, além de ser 

dependente da variável taxa de juros, deveria sofrer interferência da estrutura 

organizacional (E), por conseqüência da especificidade do ativo (I) e das fontes de 

financiamento disponíveis tanto internamente como externamente (mercado de 

capitais). Quais as fontes de financiamento disponíveis que minimizariam o custo 

financeiro? Obviamente, as fontes de financiamento que minimizariam o custo 

financeiro seriam as chamadas fontes espontâneas, que não são cobrados juros 

explícitos.  
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Para resolver o problema do capital de giro, sem recorrer aos empréstimos 

bancários, as empresas poderiam negociar um prazo maior para pagamento de seus 

fornecedores, por exemplo. Já para questões ligadas a investimento em ativos 

produtivos, as empresas poderiam utilizar recursos próprios, proveniente de lucros 

acumulados ou captar dinheiro junto ao mercado de ações (pela emissão de ações 

da empresa).  

Assim, em um cenário de alta especificidade de ativo, a indicação da teoria 

para minimizar custos de transação seria a verticalização. Verticalizar-se significa 

investimentos em ativos produtivos. Caso a empresa não disponha de recursos 

próprios, ela deverá recorrer a financiamentos de longo prazo, que acabaria gerando 

um custo financeiro adicional. Por um lado, a solução de verticalização minimiza 

custos de transação, porem promove uma elevação dos custos financeiros e fixo.  

Por estas afirmações, fica claro que tomar decisão somente baseado nos 

modelos propostos pela ECT não é necessariamente a solução ótima. Quando se 

acrescentam ao modelo as variáveis relacionadas com custos financeiros o foco 

muda. 

Entretanto, no cenário acima descrito, uma solução interessante é realmente 

a organização em rede de empresas (forma mista de governança). Esta alternativa 

pode representar a solução ótima, pois a empresa terá uma redução nos custos de 

transação, no custo fixo e no financeiro.  
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7.2. Maximização do EVA (Economic Value Added): Desempenho Econômico  

 

Na realidade, como já definido e discutido anteriormente, o EVA é 

simplesmente uma melhoria do conceito de lucro contábil. Desta maneira, a fórmula 

de lucro apresentada no item anterior sofrerá alguns ajustes para se enquadrar na 

teoria do EVA. 

 

Portanto, o modelo para o EVA será o seguinte: 

 

 

%26 = %26(�, "#, "$, %, &, $')
=  4�+(�("#, "$), )("#, "$)* + �-./($')5
− 4 !2(�("#, "$)* +  !$3(%(&)* +  !-./($')5 −  !+((%(&), $'* 

 

Onde: 

EVA é a fórmula para o Economic Value Added; 

Q é a quantidade produzida de um determinado bem; 

R(Q, P, Tj ) é a função de Receita Total; 

C[Q, E ( I ), Pft, Tj] é a função de Custo Total; 

RO é a Receita Operacional; 

RFin é a Receita Financeira; 

SG é o Segmento em que a empresa atua (elo); 

ST é o Setor em que a empresa atua (cadeia); 

E ( I ) é o Tipo de Estrutura ou Forma de Organização que a empresa assume, em função da 

Especificidade do Ativo ( I ) transacionado; 

Tj é Taxa Básica de Juros da economia; 

CV é o Custo Variável; 

CTr é o Custo de Transação; 

CFin é o Custo Financeiro. 

CO é o custo de oportunidade 

 

Basicamente, as fórmulas para calcular o lucro e o EVA são parcialmente 

semelhantes, ou seja, todas as variáveis relativas a receita (RO e RFin), o custo 

variável (CV), custo de transação (CTr) e custo financeiro (CFin) são idênticos nas 

duas igualdades. A novidade é com relação ao componente custo de oportunidade 

(CO).  
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Com relação ao custo de oportunidade, pelo modelo pode-se dizer que existe 

uma dependência das variáveis: estrutura organizacional (E), especificidade do ativo 

(I) - por conseqüência- e da taxa de juros básica (Tj).  

O custo de oportunidade equivale a um pagamento adicional feito para os 

proprietários, como se fosse um prêmio pela escolha de um determinado tipo de 

investimento. Esta remuneração é feita multiplicando-se a soma de todo capital 

empregado em ativos pela taxa de juros ou custo ponderado médio do capital. Para 

este modelo, este custo ponderado médio do capital será igual a taxa de juros 

básica, portanto uma variável exógena.  

Assim, o capital investido em ativos produtivos recai na discussão feita 

anteriormente, sobre o tipo de estrutura organizacional (E) que a empresa deveria 

assumir em condições de alta especificidade de ativo (I). Quanto maior for este 

valor, maior será o custo de oportunidade, reduzindo o valor do EVA.  

Para o capital de giro, pode-se dizer que quanto maior for o valor em dinheiro 

disponível para giro, maior será também o custo de oportunidade. Desta forma, 

manter um estoque mínimo de dinheiro para transações é essencial para se 

alcançar um valor mínimo de custo de oportunidade.  

Para minimizar os valores de custo de oportunidade, num cenário de alta 

especificidade do ativo, a solução seria organizar-se em rede (forma mista) e 

trabalhar a questão de fontes de financiamentos espontâneas, via aumento do prazo 

de pagamento aos fornecedores e redução do prazo de recebimentos dos clientes 

(redução do capital de giro).  
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7.3. Um Exemplo Aplicado 

 

Para melhor entender os argumentos acima mencionados, faz-se uso de um 

exemplo hipotético (representado pela figura 18). Suponha uma empresa Z, 

detentora da patente de um novo produto X, que será lançado no mercado num 

futuro próximo. Atualmente, a empresa Z possui várias linhas de produção de outros 

produtos e optou por manter uma estrutura hierárquica, verticalmente integrada. 

Para produzir X, a empresa deverá realizar alguns investimentos, principalmente em 

máquinas, equipamentos e instalações prediais, já assumindo, implicitamente, que 

toda a matéria-prima para o processamento do novo produto será produzida 

internamente.  

Figura 18. Transferências de valores financeiros entre empresas organizadas em rede 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

De fato, antes de realizar estes investimentos, a empresa deveria fazer alguns 

cálculos com relação a viabilidade financeira e econômica entre produzir 

internamente a matéria-prima ou comprar no mercado. Um dos agravantes 

relacionados a decisão que será tomada é com relação ao tipo de matéria-prima a 

ser utilizada. Neste caso, existe uma alta especificidade de ativo: esta matéria-prima 

será exclusivamente produzida para o produto X. Desta forma, a seguinte 

desigualdade matemática deverá ser testada. 
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 !2(�("#, "$), )01* +  !-(%(&)* +  !$3(%(&)* +  !-./(1')
�  ≤ )89 

 

Onde: 

Q é a quantidade produzida de um determinado bem; 

SG é o Segmento em que a empresa atua (elo); 

ST é o Setor em que a empresa atua (cadeia); 

E (I) é o Tipo de Estrutura ou Forma de Organização que a empresa assume, em função da 

Especificidade do Ativo (I) transacionado; 

Tj é Taxa Básica de Juros da economia; 

CV é o Custo Variável; 

CF é o Custo Fixo; 

CTr é o Custo de Transação; 

CFin é o Custo Financeiro. 

Pmp = Preço Spot (mercado) da matéria-prima.  

  

Caso a soma dos custos para produzir internamente (operacionais e 

financeiros) seja maior que o preço pago pela matéria-prima no mercado, mediante 

a alta especificidade do ativo, a solução minimizadora de custos seria comprar no 

mercado, organizando-se em rede. Uma simples solução de mercado acarretaria 

num alto custo de transação, o que prejudicaria o desempenho final do produto. 

 Havendo uma igualdade, a soma dos custos sendo igual ao preço proposto 

pelo mercado, talvez fosse interessante integralizar o processo, pois pela alta 

especificidade do ativo, a forma hierárquica é a minimizadora dos custos de 

transação.  

 Prosseguindo com o exemplo, a decisão da empresa Z entre produzir ou 

comprar aparenta ser uma simples questão de cálculo.  

 Suponha, agora, que a empresa Z fez os cálculos e chegou à conclusão que 

vale mais a pena repassar a produção da matéria-prima para uma empresa terceira, 

de forma a estabelecer, na prática, uma rede de suprimento.  

 Uma empresa W aceitou o preço pretendido pela empresa Z. Para tanto, a 

empresa W necessitará fazer alguns investimentos para adequar sua linha de 

produção e adquirir matéria-prima (capital de giro).   

 Fica muito claro, que exatamente neste momento, a empresa Z acabou de 

transferir todos os seus custos fixos e financeiros para produzir esta matéria-prima 

para a empresa W. A pergunta é: a empresa W tem recursos financeiros suficientes 
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para atender esta nova parceria? Caso não tenha, qual será o custo desta captação 

junto ao mercado financeiro? É transparente para a empresa W que no cálculo do 

preço prometido deveria estar embutido todo custo financeiro acrescido de lucro? 

 Aqui é necessário abrir um parêntese na discussão com o propósito de 

acrescentar que existem várias estratégias que as empresas poderão assumir com 

relação aos seus investimentos em ativos produtivos, principalmente perante a 

captação de recursos financeiros de terceiros. Para este exemplo, deve-se 

considerar que a empresa busca efetivamente a maximização do lucro e do seu EVA 

e os custos provenientes dos financiamentos junto à terceiros importa. Pode-se dizer 

ainda, que a gestão está voltada para a maximização de sobras e não para a 

maximização do valor da empresa12.  

 Para agravar a situação da empresa W, a empresa Z fará compras por 

encomenda, utilizará o sistema “just in time” e pagará pelos produtos com um prazo 

de 30 dias. Neste caso, fica muito claro qual o custo que a empresa W terá de arcar, 

custo de capital de giro, custo com investimentos, custo com carregamento de 

estoque, dentre todos os outros demais custos.  

  A figura 19 é um esquema do ciclo do dinheiro dentro de uma empresa. Para 

compreender como o dinheiro circula em uma rede de empresas, o primeiro passo é 

entender como ela circula em uma empresa individual.  

 Desta forma, todo processo é deflagrado com a integralização do capital pelos 

sócios. Com o caixa inflado de dinheiro pela operação, os tomadores de decisão 

deverão definir o nível de investimento em ativos produtivos e capital de giro, 

lembrando que todo dinheiro imobilizado ou ativado será onerado por custos fixos, 

como a depreciação. Realizados os investimentos em ativos, inicia-se o processo de 

produção propriamente dito, com a compra de matéria-prima, pagamento de 

funcionários e todos os demais custos variáveis e despesas operacionais.  

 A soma do custo fixo com custo variável determina o custo total de produção 

que deverá ser carregado no preço final do produto. É evidente que para a empresa 

obter lucro ela deverá acrescentar ao custo total um valor ou percentual referente a 

margem de lucro. Com o produto acabado e preço definido, o próximo passo é a 
                                                           

12
  A discussão sobre estratégia de maximização dos lucros de uma empresa ou do seu valor de mercado é 

referenciados nos  estudos, ainda não publicados, do Professor Mauro Zilbovicius, do Departamento de 

Engenharia da Produção da Escola Politécnica (USP).   
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venda. A venda poderá ser a vista ou a prazo. Caso seja a vista, o caixa receberá 

imediatamente a receita operacional. Se a venda for a prazo, o caixa deverá 

aguardar o prazo estabelecido para o recebimento, que fica armazenado em contas 

a receber. Após o recebimento das vendas e pagamento dos custos, a diferença 

entre estes valores é denominada de lucro, que poderá ser distribuído aos sócios, 

em forma de dividendos, ou poupado para futuros investimentos.    

  

Figura 19. Representação do ciclo do dinheiro em uma empresa 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Até agora ainda não foi levado em conta o custo financeiro destas operações; 

o dinheiro circula como se não houvesse um custo de oportunidade ou um custo de 

utilização, inclusive o modelo não leva em conta os fatores temporais. 

 Levando em consideração o custo do dinheiro no tempo e encarando-o como 

um recurso escasso e caro (tome como base a taxa de juros SELIC), o processo de 
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produção irá sofrer algumas alterações, principalmente pela adição do custo 

financeiro no preço do produto.  

 Caso a empresa não tenha recurso financeiro suficiente para realizar seus 

investimentos, ela deverá recorrer a fontes de financiamento externo. Este recurso 

externo também poderá ser necessário em caso de descasamento de caixa, devido 

a falta de planejamento em capital de giro. Em ambos os casos, a empresa deverá 

pagar um juro pela utilização de recursos financeiros de terceiros, caso lance mão 

de instituições do mercado financeiro, como os bancos. A fonte de financiamento 

poderá ser um fornecedor, através da concessão de crédito e prazo para 

recebimento, isto é, uma fonte de financiamento espontânea.  

 A figura 20 representa o ciclo de dinheiro em uma empresa com uma 

estrutura de governança hierárquica (verticalmente integrada). Neste exemplo, a 

empresa necessita de dois tipos de matéria-prima (A e B) para elaborar seu produto 

final. Resolveu, desta forma, produzir internamente a matéria-prima B e comprar no 

mercado a A.  

 O ciclo do dinheiro em empresas verticalizadas é semelhante ao da empresa 

individual, com uma diferença na composição do custo variável de produção 

referente ao custo/preço da matéria-prima. Quando a empresa produz sua própria 

matéria-prima ela não forma o preço como se fosse vender este produto no 

mercado. Normalmente, a margem de lucro é retirada do preço, sendo apenas 

computados os custos fixos e variáveis. Na composição final do preço do produto, a 

valor desta matéria-prima entra com o chamado preço de transferência.  

 Todas as demais argumentações e processos discutidos através da figura 19 

podem ser considerados também para o esquema da figura 20.    
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Figura 20. Representação do ciclo do dinheiro em uma empresa verticalizada 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Pela figura 21 pode-se observar o ciclo do dinheiro entre empresas 

organizadas em rede.  Com intenção de melhor visualizar as transações, adotou-se 

a forma de exposição e classificação contábil das contas.  

Neste exemplo foram consideradas duas empresas organizadas em rede 

(forma mista de governança) sendo uma delas fornecedora da matéria-prima. Para 

ilustrar, assumiu-se uma situação típica de mercado em que a empresa fornecedora 

de matéria-prima não tem capital de giro suficiente para atender a demanda da 
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compradora, financiando-se através de um adiantamento em dinheiro. Este valor 

antecipado pela compradora ao fornecedor será descontado no momento do 

pagamento, acrescidos de juros (custo financeiro). 

Assim, supõe-se que a compradora possua capacidade de gerar recursos 

financeiros próprios através do lucro realizado em suas operações, observado pela 

transação (1). Pela operação (2) este lucro acumulado é transferido para a conta 

caixa, que remete à conta adiantamento a fornecedores, pela operação (3). A seguir, 

o dinheiro é enviado para a conta caixa do fornecedor, representado por (4). Em (5), 

o fornecedor utiliza o dinheiro para remunerar seus custos variáveis e despesas 

operacionais.  

Com o produto acabado e precificado, o fornecedor transfere custo variável 

para a compradora e recebe receita operacional, por (6). Como a compradora havia 

combinado um prazo para pagamento, crédito concedido pelo fornecedor, não há 

ainda operação de caixa entre as empresas. Desta forma, em (7), a fornecedora fica 

com um crédito na conta clientes e a compradora fica com um passivo na conta 

fornecedores.  
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Pela operação (8), o caixa da compradora quita a conta fornecedor que quita 

a clientes da fornecedora (9), transferindo o dinheiro para o caixa da fornecedora, 

em (10).  No fechamento das contas, como havia sido feito um adiantamento pela 

compradora, houve uma transferência de valor para conta receita financeira e por 

sua vez, na fornecedora, para a conta despesa financeira. 

 Por este simples exemplo, parece ficar claro que estudar o fluxo físico de 

produtos entre empresas é bem diferente que estudar o fluxo do dinheiro entre elas. 

Analisar o fluxo do dinheiro, dependendo do caso pode se tornar extremante 

complexo.  Nota-se também pelo exemplo que, além do produto físico 

transacionado, houve uma troca financeira entre as empresas, ora transferindo 

recursos financeiros, ora receita, custo, juros e assim por diante.  

 

7.4. O Papel da Coordenação pela Ótica Financeira e Econômica 

 

Outro ponto abordado pelos autores sobre as formas de organização de 

empresas foi a questão da coordenação dos agentes ou da rede. Vários estudos 

buscaram identificar quem seria o elo ou agente responsável por esta coordenação, 

qual o seu papel perante toda a estrutura e qual o mecanismo utilizado para 

desempenhar suas funções. 

 Existem várias formas de coordenação que surgem em virtude do tipo de 

governança adotada por uma ou mais empresas no momento de suas transações. 

Para baixa especificidade do ativo transacionado, o mercado é uma solução 

minimizadora de custos de transação. Esse caso, o mecanismo de coordenação é o 

preço dos produtos. Já para transações envolvendo ativos de alta especificidade, a 

forma minimizadora de custos de transação pode ser a adoção de estruturas 

hierárquicas ou as redes de empresas (forma mista). Para a hierarquia, a 

coordenação será realizada através do poder de comando, por um agente tomador 

de decisão. Já no caso das formas mistas, o mecanismo de coordenação será o 

contrato (formal ou tácito) estabelecido entre as partes (elos).    

 Observou-se ainda que não existe uma definição compartilhada de 

coordenação. A palavra aparece em vários contextos com diferentes significados e 

conotações.  



101 

 

 Em determinado momento, coordenação é interpretada como sendo um 

conjunto de ações tomadas por um agente que exerce o papel de gestor da cadeia 

ou rede.  

 Outra conotação ou utilização da palavra é com relação ao tipo de 

coordenação, vertical ou horizontal. Neste caso específico, parece que os autores 

quiseram relacionar coordenação com o poder de comando. No caso da vertical, 

haveria a presença de um gestor que toma de forma centralizada as decisões sobre 

os negócios. Já para a horizontal, não há um gestor e sim um tipo de conselho que 

divide igualmente a responsabilidade da decisão.  

 Em outro contexto, coordenador pode ser definido como um agente que 

possui a capacidade de influenciar diretamente nas decisões que uma cadeia ou 

rede tomará.  

 Assim, coordenação pode ser definida como um conjunto de ações gerenciais 

de planejamento e controle de forma a organizar estruturas produtivas (agentes) 

para alcançarem um determinado objetivo. Obviamente, por definição, o 

coordenador é o agente responsável pela coordenação.     

 Por esta definição, num contexto de rede de empresas, sob a forma mista de 

governança, pode-se dizer que existem dois tipos de coordenação, ou melhor, duas 

amplitudes. Um primeiro tipo pode ser chamado de coordenação local: um agente 

coordenando um ou mais agentes, dentro do próprio elo (segmento) ou do elo 

anterior e posterior. O segundo tipo, chamado de coordenação global, acontece 

quando um agente tem a capacidade de interferir simultaneamente em todos os elos 

de uma rede ou cadeia. Portanto, qual agente seria responsável pela coordenação 

de uma cadeia? Pelo ponto de vista financeiro, o coordenador natural seria aquele 

que tem capacidade de financiar os processos, o detentor dos recursos financeiros 

para promover a produção e desenvolvimento da cadeia. Caso não haja 

internamente um agente financiador (coordenador local), a cadeia poderá buscar 

fontes de financiamento externas, isto é, no mercado financeiro.  

Assim, um agente interno será o receptor dos recursos externos, tornando-se 

o coordenador local; a cadeia como um todo será coordenado pela fonte externa 

financiadora. Este tipo de coordenação foi chamado, de “voice” (voz), por Harris e 

Raviv (1991), caracterizando a interferência do agente financiador externo sobre os 

mecanismos de produção, principalmente preocupado com a capacidade de geração 
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de recursos financeiros para quitar o débito contraído. A “voice” aproxima-se a uma 

intervenção econômica.       

 

 

7.5. Novo Modelo de Mensuração de Desempenho para Redes  

 

Dos autores consultados, alguns chegaram a conclusão que não existe ainda 

uma forma adequada de mensurar o desempenho de cadeias ou redes de 

empresas. Em contrapartida, há um consenso a respeito das formas de medir o 

desempenho das empresas, isoladamente. Alguns autores, ainda, mencionaram que 

empresas eficientes tornam a cadeia eficiente, por conseqüência.  

Desta forma, os diversos autores contribuíram para gerar uma discussão 

sobre quão eficiente uma cadeia é ou pode ser, mas foram inconclusivos com 

relação às medidas de desempenho.   

Pelos textos, também se pode perceber que a eficiência da cadeia está 

atrelada a satisfação do consumidor final. Como satisfação medida, mencionam a 

agilidade e flexibilidade da cadeia em receber uma determinada informação do 

consumidor e rapidamente incorporar “os desejos” aos produtos e serviços. 

Qual a porcentagem de lucro sinalizaria que uma cadeia ou empresa é 

eficiente? Pela definição de lucro, pode-se dizer que apenas uma unidade monetária 

de lucro seria indicativo que a empresa foi eficiente. Da mesma forma, outras 

variáveis métricas seguem o mesmo raciocínio do lucro, impossibilitando determinar 

um valor exato do que poderia ser um nível ótimo ou eficiente. 

Desta maneira, uma solução razoável para a questão do valor ótimo ou valor 

de eficiência seria determinar, pelos próprios agentes, uma meta (target). Esta meta 

poderia ser traçada pelo agente coordenador da cadeia. Além de um valor alvo 

estabelecido pelos agentes, outra maneira poderia ser baseada em comparação 

(benchmark) de cadeias que processam o mesmo produto (competidor direto) ou de 

produtos substitutos (competidor indireto).  

Assim, o modelo de mensuração do desempenho que será desenvolvido a 

seguir, não tem objetivos, pré-estabelecidos, de criar indicadores métricos de 

desempenho para a cadeia ou rede. O modelo deverá responder questões que 
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proporcionarão uma elevação no nível de desempenho das empresas e por 

conseqüência da cadeia como um todo.  

Cabe ressaltar que o objetivo deste novo modelo será acrescentar, aos já 

existentes, variáveis relacionadas ao o fluxo de dinheiro. Portanto, pela ótica 

financeira, uma cadeia de suprimentos ou rede nada mais é do que um fluxo 

bidirecional de produto e dinheiro.     

Baseado nas discussões anteriores elaborou-se um esquema representativo 

do fluxo financeiro total em uma cadeia agroindustrial (figura 22). 

 

Figura 22. Representação do fluxo financeiro em uma cadeia agroindustrial 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Nota-se que existe uma divisão entre a classificação das contas: 

• Fluxo de dinheiro: destacam-se as transações entre os caixas das 

empresas. Este fluxo é unidirecional, a princípio, no sentido consumidor – 

indústria de insumos. Pode haver situações em que este sentido se inverta 

como já visto no exemplo representado pela figura 21.  

• Fluxo de financiamento: pode-se notar as fontes de recursos de 

financiamento espontâneo, pela concessão de crédito entre as empresas e 

consumidor. O sentido do fluxo é bidirecional, indicando que quando uma 

empresa empresta (ativo) a outra automaticamente fica devendo (passivo) e 
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vice-versa. Este tipo de fonte de financiamento não estabelece claramente um 

custo financeiro, como juros; normalmente este custo é repassado ao preço 

final do produto. Da mesma forma, em caso de pagamento adiantado, a 

empresa pode conseguir um desconto, referente ao custo financeiro. 

• Fluxo operacional: aqui se observa a troca efetiva de custos e receitas entre 

os elos ou agentes. Este fluxo é relativo à atividade produtiva, propriamente 

dita, é considerado unidirecional, no sentido indústria de insumos – 

consumidor. Este fluxo também é chamado de mecanismo de transferência 

de preços.  

• Fluxo financeiro: através deste fluxo nota-se a transferência de valores 

monetários entre as empresas ou elos em decorrência do custo financeiro das 

operações financiadas pelos agentes. Como já dito anteriormente, 

normalmente esta troca é explicita, com os valores agregados ao preço final 

do produto. É um fluxo bidirecional que depende exclusivamente da direção 

de concessão do crédito.  

É importante explicar o tratamento que foi dado ao fluxo financeiro no elo 

consumidor final. Neste caso, o consumidor final, por se tratar exclusivamente de 

pessoas físicas, não seguindo a nomenclatura usual utilizada nos balanços e 

demonstrações de resultado apresentado pelas empresas. Por analogia, adotou-se 

que o consumidor também tem contas de ativo, como a conta do banco, aplicação 

financeira e imobilizado (casa, veículos, terrenos, etc.). Possui também contas de 

passivo, como a conta fornecedores. Na demonstração de resultados, ao invés de 

custo, utilizou a denominação de gastos e manteve-se a nomenclatura para 

despesas financeiras.  

 Este fluxo de dinheiro e produto acima apresentado é importante para 

entender uma série de estratégias financeiras que as empresas acabam adotando. 

No setor de alimentos, por se tratar de produtos de baixo valor monetário para o 

consumidor final, as estratégias de crédito não são muito utilizadas. O máximo que 

pode ocorrer é o consumidor pagar seu gasto de supermercado com cartão de 

crédito ou emitir um cheque pré-datado. Portanto, o varejista deverá arcar com os 

custos financeiros de aproximadamente 30 dias (normalmente “embutido” no preço 

final do produto).  
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 Outra constatação que pode ser feita a partir do entendimento deste fluxo é 

com relação ao acréscimo que o preço final do produto sofre mediante o somatório 

pela cadeia dos custos financeiros, gerados pela necessidade de giro e 

conseqüentemente pelos prazos concedidos para pagamento e recebimento. A falta 

de dinheiro na cadeia (em decorrência da incapacidade de gerar excedente 

financeiro – lucros acumulados) faz com que o consumidor subsidie todo custo 

financeiro do processo de produção via preço final do produto. 

   O próximo passo para o desenvolvimento deste modelo será elaborar um 

esquema que possibilite um bom entendimento da dinâmica financeira de uma 

cadeia. 

 Baseado no modelo proposto por Van der Vorst et. al. (2006), a simples 

adição da discussão sobre as fontes de financiamento que irão, de fato, permitir o 

ato de produzir, altera o foco das premissas estabelecidas, anteriormente, pelo 

autor. 

 Além da preocupação com relação às fontes de financiamento, o modelo 

inicial de Van der Vorst et. al. (2006) foi subdividido em três partes, que serão 

posteriormente explicadas.     

Assim, o modelo de mensuração do desempenho em cadeias agroindustriais 

com enfoque financeiro pode ser observado através da figura 23.  
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Figura 23. Modelo Financeiro de mensuração do desempenho de cadeias 

agroindustriais 

Cadeia de
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(Produção)

Coordenação
da Cadeia

Estrutura e Forma
de Governança da

Cadeia

Recursos da
Cadeia

Objetivos
da Cadeia

Desempenho
Econômico e
Financeiro da

Cadeia

Fontes de
Financiamento
da Cadeia

Mercado
Financeiro

 

 

Fonte: elaborado pelo autor e baseado em Van der Vorst et. al. (2006). 

 

 Resumidamente, o modelo foi dividido em três blocos de análise com ênfase 

nos custos incorridos durante todo o processo. A figura 24 salienta questões ligadas 

aos custos operacionais; a figura 25 relaciona os fatores que implicam nos custos 

financeiros e, finalmente, a figura 26 trás a discussão das formas de organização e 

estruturas da rede (custos de transação).    

 Desenhar as estruturas da cadeia (morfologia) e caracterizar as formas de 

governança assumida entre os elos e pelos agentes deverá ser considerado o 

primeiro movimento para analisar o desempenho financeiro.   

 A próxima etapa será determinar se existe um agente ou elo coordenador. O 

coordenador tem um papel fundamental com relação ao desempenho da cadeia. 

Caso não haja um coordenador explicito, no sentido global, espera-se que pelo 

menos existam coordenadores atuando entre agentes e elos. Este coordenador 

deverá gerenciar os recursos disponíveis na cadeia, ou seja, os físicos, humanos, 

tecnológicos e principalmente as fontes de financiamentos internas e externas 

(mercado financeiro). Cabe ressaltar que o papel do coordenador poderá ser 
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exercido por um agente interno à cadeia ou por instituições formais externas, como 

por exemplo, um agente financeiro (banco de investimento).     

 Assim, produzir bens e serviços de acordo com as necessidades dos clientes 

(consumidor) é importante, desde que a utilização de todos os recursos disponíveis 

seja otimizada, direcionando para a eficiência e eficácia, promovendo bons níveis de 

desempenho. Por uma simples questão de competitividade, o preço final de um 

determinado produto é relevante no momento que o consumidor toma sua decisão. 

Assim, produzir com qualidade é fundamental, porém oferecer produtos com preços 

competitivos é questão de sobrevivência.  

 Um ponto favorável para oferecer produtos com preços competitivos é 

controlar de forma cautelosa os custos envolvidos no processo. Desta forma, a 

próxima etapa de análise é verificar estes custos. Assim, a figura 24 representa a 

análise dos custos operacionais.    

 

Figura 24. Sub-modelo com ênfase nos custos operacionais 
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(Produção)
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Mercado
Financeiro

CUSTO OPERACIONAL

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Pode-se dizer novamente que o papel do coordenar é fundamental para 

auxiliar na economia dos custos fixos e variáveis e despesas operacionais. Planejar 
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o sistema de produção de forma a minimizar os custos operacionais proporcionará 

preços competitivos.  

 Pela figura 25 nota-se que existe uma preocupação adicional com relação a 

minimização do custo final, administrando racionalmente os recursos financeiros 

disponíveis interna e externamente a cadeia.   

Figura 25. Sub-modelo com ênfase nos custos financeiros 

 

Cadeia de
Processos
(Produção)

Coordenação
da Cadeia

Forma de
Governança
da Cadeia

Recursos da
Cadeia

Objetivos
da Cadeia

Desempenho
Econômico e
Financeiro da

Cadeia

Fontes de
Financiamento
da Cadeia

Mercado
Financeiro

CUSTO FINANCEIRO

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Finalmente, pela figura 26, verifica-se o desempenho com relação às formas 

de organização assumidas pelas empresas (agentes) que compõem a cadeia 

produtiva. Neste caso serão estudados os mecanismos que minimizam custos de 

transação mediante determinado nível de especificidade dos ativos que estão sendo 

trocados.  
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Figura 26. Sub-modelo com ênfase nos custos de transação 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Fica claro que mensurar o desempenho de uma cadeia, principalmente 

quando há um enfoque financeiro, envolve a questão da coordenação, da sua forma 

estrutural, da governança assumida pelos agentes e elos que por conseqüência, 

promoverão a produção de bens e serviços com custos minimizados, ofertando 

produtos com preços competitivos. Preços competitivos, com custos minimizados 

implicam diretamente no desempenho financeiro dos agentes, dos elos (setores) e 

da cadeia como um todo.  

 Desta forma, espera-se que as empresas apresentem indicadores de 

desempenho financeiro compatíveis com o da cadeia, sendo o inverso também 

verdadeiro: em cadeias com altos índices de desempenho financeiro, espera-se que 

as empresas e segmentos se comportem da mesma forma.    

 Mediante a necessidade de quantificar o desempenho foram selecionados 

alguns indicadores de desempenho financeiro e econômico.   

 Assim, os direcionadores (índices) utilizados para mensurar o desempenho 

financeiro e econômico dos agentes (empresas) organizados em rede são 

apresentados de forma resumida no quadro 3, a seguir. 
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Quadro 3. Indicadores de desempenho de empresas em rede13 

Capacidade de 

criação de valor 

Rentabilidade Estrutura do 

Capital 

Capacidade de 

Pagamento 

Ciclo 

Operacional 

- EVA - Giro do Ativo (GA) 

- Margem Líquida (ML) 

- Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido 

(RPL) 

- Retorno sobre 

Investimentos (ROI) 

- Alavancagem 

Financeira 

- Composição do 

Endividamento 

- Relação Cap. de 

terceiros sobre 

Cap. próprio 

- Liquidez Geral 

- Grau de 

Imobilização do 

Ativo 

- PME 

- PMF 

- PMV 

- PMCR 

- PMPF 

- PMDP 

- NIG 

- CC 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Finalmente, acrescenta-se que o modelo foi desenvolvido pensando no 

desempenho de uma rede como um todo. Por uma questão de simplificação, os 

indicadores de desempenho serão mensurados para as empresas que estão 

organizadas em rede. Desta forma, estes resultados poderiam ser considerados 

como uma variável “Proxy” do desempenho da rede.  

 O próximo item deste trabalho será justamente importante para avaliar estas 

questões, principalmente observar se a rede ou segmento que uma empresa esta 

inserida é importante para que ela apresente bons resultados financeiros e 

econômicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13
 Para mais detalhes sobre os indicadores de desempenho financeiro e econômico, retomar o item 6 deste 

trabalho. 
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8. Aplicação do Modelo de mensuração de desempenho 

financeiro e econômico e formalização matemática 

 

Matematicamente, o modelo sugerido por Schumacher e Boland (2005) foi o 

mais interessante, pelo ponto de vista dos objetivos deste trabalho. Infelizmente, por 

se tratar de um modelo econométrico baseado em séries temporais, após uma 

consulta às bases de dados, observou-se que existe uma severa restrição com 

relação aos períodos disponíveis. Esse fato inviabilizou a aplicação do modelo e 

dificilmente alcançar-se-ia o nível de significância estatístico desejado. 

Para contornar matematicamente este problema de falta de dados, será feito 

um teste de diferença entre médias, aplicando-se o método da ANOVA, agregando 

uma análise de fatores multivariada (GLM – General Linear Model).  

 

8.1. Diferença entre Médias (MANOVA) e GLM Multivariado (General Linear 

Model) 

Segundo Landsheer e Wittenboer (2005), desde sua introdução há mais 

oitenta anos, a análise da variância (ANOVA) foi uma das mais importantes técnicas 

estatísticas aplicadas, não só em agricultura e biologia, mas também nas ciências 

sociais. A sua robustez tornou-a um instrumento de análise utilizado em muitas 

situações de pesquisa.  

 Além da possibilidade de detectar efeitos principais, o potencial da ANOVA 

para detectar efeitos de interação é também uma característica valiosa. Desde a sua 

introdução, a interpretação de efeitos de interação foi o objeto de muitas 

publicações.  

A estimativa dos efeitos conjuntos de duas ou mais variáveis independentes 

levou a descobertas importantes e promoveu consideravelmente o desenvolvimento 

teórico sob vários aspectos. Mesmo em desenhos complexos de fatoriais a 

interpretação da combinação de efeitos principais e interação foram satisfatórias. 

Landsheer e Wittenboer (2005), discutiram a definição e a interpretação de efeitos 

de interação e manifestaram-se contra a idéia de que os efeitos principais podem ser 

desconsiderados quando um efeito de interação é obtido.  

 Em amostras desequilibradas (desbalanceadas) pode haver maiores 

problemas de interpretação. Landsheer e Wittenboer (2005), identificaram um 
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problema relacionado ao tamanho da amostra, necessitando-se para a obtenção de 

efeitos de interação uma quantidade de dados de sete a nove vezes maior do que 

era necessário para descobrir efeitos principais.  

 Uma das áreas em que a ANOVA é intensivamente aplicada, com efeitos de 

interação relevantes são estudos do “tempo de reação”. Uma das suposições da 

ANOVA é que as médias e variâncias são independentes que provavelmente são 

violadas em alguns casos, prejudicando a interpretação dos efeitos dos fatores. 

Além disso, existe a possibilidade de fracasso em obter a interação como 

conseqüência de possíveis covariâncias entre efeitos. 

 Mesmo assim, se os efeitos de interação forem rejeitados, isto leva à adoção 

de modelos adicionais simples quando de fato, os modelos devem ter sido 

desenvolvidos para levar em conta os efeitos de combinação de variáveis 

independentes.  

 Em geral, um modelo simples poderia assumir duas variáveis independentes 

denominadas de A e B, uma variável dependente construída (modelada) 

BA ABY = Y  + Y  + Y  + ε , na qual AY  representa o componente de resultado 

dependente do fator principal A, BY  representa o componente de resultado do fator 

principal B, ABY  representa o componente de resultado causado pela combinação 

dos dois fatores ao mesmo tempo e ε  representando o componente erro, com 

distribuição normal. Chama-se a contribuição AY  e BY  de cada um dos dois fatores 

ao resultado dependente componentes dos resultados principais, enquanto o 

resultado combinado de ambos os fatores ( ABY ) é denominado de interação.  

 De acordo com Jin e Guo (2003), para criar cada componente do resultado 

principal, uma relação linear é assumida entre cada variável independente e a 

variável dependente Y. Para o fator A, o componente do resultado principal é 

AY  = p A + q× , e no caso de uma segunda variável B, BY  = s×B + t . O componente 

de resultado da variável dependente que implica o efeito combinatório de ambas as 

variáveis independentes, compõe-se de uma relação linear entre o produto tanto das 

variáveis independentes como da variável dependente: ABY  = v × (A×B) + w , o 

componente do resultado da interação. Para tornar mais realista, um componente de 

erro de mensuração ε , com uma distribuição normal, é acrescentado ao modelo. Os 

rendimentos totais das variáveis dependentes podem ser representados por: 
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 BA ABY = Y  + Y  + Y  + ε   

 

 Vários softwares estatísticos utilizam este modelo acima descrito (como 

MINITAB, SPSS e SYSTAT). Naturalmente, os dados podem ser analisados usando 

ANOVA ou como uma análise de regressão múltipla, apresentando resultados 

idênticos.  

 

8.2. Variáveis e Testes Estatísticos 

 

Assim, será testada a hipótese de diferença entre médias de algumas 

variáveis dependentes com relação a determinados fatores e medida a interferência 

de cada fator nos indicadores de desempenho. 

Busca-se assim, verificar se o desempenho financeiro de uma empresa esta 

relacionado com o segmento, cadeia, estrutura e forma jurídica que ela assume.   

 Para testar algumas hipóteses pressupostas pelo modelo de mensuração de 

desempenho financeiro e econômico, adotou-se a seguinte metodologia: 

• A amostra: para aplicar o método e testar sua validade estatística, foram 

coletados dados contábeis oficiais, publicados através de meio de 

comunicação de impacto nacional, 109 empresas (Anexo 1) localizadas em 

território nacional, com atividade(s) relacionada(s) ao sistema agroindustrial 

brasileiro, por um período de 5 exercícios contábeis, compreendidos entre os 

anos de 2001 e 2005. Os dados e informações das referidas empresas serão 

coletados através do site da Gazeta Mercantil, BOVESPA (Bolsa de Valores 

de São Paulo) e do sistema computacional Economática. 

• Classificação preliminar das empresas: foi realizada uma classificação 

inicial das empresas, baseada nos dados e segmentação adotada pelas 

próprias fontes. Assim, as empresas foram classificadas segundo o setor 

pertencente e sua(s) atividade(s) desempenhada(s).  
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• Fatores (Categorias) para análise: 

Tipo de estrutura: entende-se como estrutura a forma organizacional como a 

empresa se comporta fisicamente perante o mercado. Pode-se dizer que a 

estrutura está fortemente relacionada com a forma de governança adotada pela 

empresa. Assim, as empresas foram classificadas em 6 níveis de estrutura, 

através de um sistema de inspeção (arbitragem). A inspeção foi feita através de 

informações disponíveis no site da empresa ou por questionamento de um 

responsável.  

O quadro 4 representa os tipos de estruturas encontradas na amostra. Pode-

se notar que nos tipos 1, 2, 3 e 4 as empresas possuem predominantemente uma 

governança hierárquica. No caso 5, a empresa é simplesmente uma controlada, 

ou seja, responde ao comando de uma controladora com governança 

hierárquica. Normalmente, este tipo de empresa pode apresentar certa 

autonomia, principalmente quando há excedente de produtos que possam ser 

comercializados fora do conglomerado. Neste caso específico, pode-se dizer que 

ela apresentaria uma governança via mercado. Para o caso 6 especificamente, 

pode-se dizer que este tipo de empresa deverá optar ou pela governança via 

mercado ou por uma forma mista (híbrida). O fator que determinará seu 

comportamento poderá ser a especificidade do ativo em questão. Desta forma, 

mesmo não sendo possível verificar por inspeção, estas empresas podem se 

organizar em rede. 
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Quadro 4. Tipos de estruturas e formas organizacionais  

 

Denominação da 

Estrutura 
Descrição Morfologia (Desenho) 

Conglomerado 

Linear 

(1) 

Quando uma empresa controla 

outras com objetivos produtivos 

comuns e produtos correlatos, 

atuando num mesmo segmento. 

Neste caso, pode existir um 

controle parcial ou total de uma 

única empresa sobre as demais 

do conglomerado. 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3

Si  

Conglomerado 

Verticalizado a 

Jusante 

(2) 

Empresa controladora de 

estrutura verticalizada 

(integração) para trás, ou seja, 

possui autonomia total ou parcial 

com relação à aquisição de 

matéria-prima, por exemplo. 

Neste caso, a empresa 

controladora acaba atuando em 

dois segmentos distintos. 

Si-1 Si

EMPRESA

 

Conglomerado 

Verticalizado a 

Montante 

(3) 

Empresa controladora de 

estrutura verticalizada 

(integração) para frente, ou seja, 

possui autonomia total ou parcial 

com relação à distribuição dos 

seus produtos e serviços, por 

exemplo. Neste caso, a empresa 

controladora acaba atuando em 

dois segmentos distintos 

Si+1Si

EMPRESA

 

Conglomerado 

Verticalizado a 

Montante e a 

Jusante 

(4) 

Empresa controladora de 

estrutura verticalizada tanto para 

frente como para trás. Este tipo 

de controle acaba garantindo total 

ou parcialmente a aquisição de 

matéria-prima e distribuição dos 

produtos e serviços, por exemplo. 

Neste caso, a empresa atua em 

três segmentos simultaneamente.  
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Empresa Dentro 

de 

Conglomerado 

(5) 

Empresa controlada que participa 

de conglomerado. Neste caso, a 

empresa produz em função das 

necessidades do conglomerado 

como um todo, podendo ou não 

ter autonomia de mercado 

(vender produtos e serviços para 

empresas fora do conglomerado). 
Si-1 Si+1Si

EMPRESA

 

Empresa 

(6) 

Empresa que atua em um 

determinado segmento e não 

possui estrutura verticalizada 

formal. Neste caso, ela dependerá 

de outras empresas para 

fornecimento de matéria-prima e 

aquisição dos seus produtos e 

serviços. 
Si

EMPRESA

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Inserção em cadeia específica: outro fator interessante é alocar as empresas 

dentro de uma cadeia agroindustrial específica. Desta forma, foram adotadas as 

cadeias representadas pela figura 27. Na cadeia de grãos aparecem empresas, 

independente do segmento de atuação, que estejam envolvidas com a soja, 

milho, trigo e arroz. Na cadeia do café, observam-se empresas ligadas em algum 

momento com o produto café. Da mesma forma, isso também é valido para as 

frutas. Na cadeia da carne, os produtos englobados foram a carne de bovino, 

suínos e aves/ovos. Entende-se por cadeia de energia, empresas que participam 

da produção de álcool e açúcar. Para a cadeia do leite, alem de empresas que 

trabalham diretamente com o produto “in natura” foram incorporadas as que 

atuam com os derivados do leite, como queijos, iogurtes, cremes, etc. 

Finalmente, existe um grupo de empresas que não atua diretamente em uma 

cadeia específica e sim com várias cadeias dentro de um sistema agroindustrial. 

Para este tipo de empresa, pode-se dizer que a especificidade do ativo é bem 

menor que aquelas cuja classificação é notória dentro de uma determinada 

cadeia.         
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Figura 27. Cadeias Agroindustriais e Segmentos (elo) de atuação das empresas 

 

MULTI-CADEIA

GRÃOS

LEITE

ENERGIA

CARNE

FRUTAS

CAFÉ

Sistema Agroindustrial

S1 S6S5S4S3S2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Segmento dentro de um sistema: além de classificar as empresas da amostra 

em estrutura e cadeia, separou-se, por inspeção, em segmentos (quadro 5). Os 

segmentos ou elos foram definidos anteriormente quando se tratou de cadeias 

agroindustriais. Assim, no segmento (S1) encontram-se empresas ligadas a 

produção de insumos, máquinas e equipamentos. No (S2) observam-se as 

empresas produtoras de alimentos “in natura”, ou seja, as agropecuárias. Em 

(S3) encontram-se as empresas processadoras dos alimentos, isto é, as 

agroindústrias. Já para (S4), notam-se empresas ligadas ao comércio varejista de 

produtos “in natura” e processados. Estas empresas podem distribuir tanto para o 

mercado interno como para o externo. Finalmente, as empresas em (S5) são as 

responsáveis pelo comércio varejista dos produtos alimentícios, os 

supermercados. Além dos atores mais comumente discutidos e apresentados 

pela literatura, neste modelo foram incorporadas algumas empresas 

fornecedoras de alimento “pronto para consumos” como restaurantes, 

classificadas como (S5) e empresas que prestam serviços a vários segmentos 

dentro da cadeia (S6), como transportadoras e armazéns. 
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Quadro 5. Segmentos de cadeias agroindustriais 

Segmento Atividade 

S1 
Indústria de insumos (fertilizantes, corretivos e defensivos), 

máquinas e equipamentos. 

S2 Produção agropecuária 

S3 Agroindústria 

S4 Comércio Atacadista 

S5 Comércio varejista 

S6 Transportadoras, armazéns e terminais portuários. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tipo jurídico da empresa: este fator está relacionado com a natureza jurídica da 

empresa (quadro 6). Desta forma, as empresas serão separadas em sociedades 

anônimas de capital fechado (1), sociedades anônimas de capital aberto (2) e 

sociedades cooperativas (3). Ambos os tipos possuem características jurídicas 

similares, principalmente no que diz respeito aos sócios e estrutura 

organizacional. A grande diferença está na forma com que as empresas podem 

captar recursos de terceiros, isto é, o tipo de endividamento e estrutura de 

capital. No Brasil, somente sociedades anônimas de capital aberto podem emitir 

e negociar ações no mercado financeiro. Sociedades anônimas de capital 

fechado e cooperativas só podem captar recursos financeiros pela emissão de 

papéis de curto prazo, como duplicatas, que por conseqüência custam mais caro 

(juros cobrados são maiores). Além da questão do custo financeiro de captação 

de recursos, estas empresas apresentam características de gestão diferentes; as 

S/A de capital aberto são obrigadas (por Lei) a manter um nível elevado de 

transparência com relação à divulgação dos relatórios financeiros e contábeis; a 

gestão, normalmente, é feita por profissionais contratados e não pelos 

proprietários, caso oposto das S/A de capital fechado e sociedades cooperativas.   

Quadro 6. Forma jurídica das empresas 

 Constituição Jurídica 

(1) Sociedade anônima de capital fechado 

(2) Sociedade anônima de capital aberto 

(3) Sociedade cooperativa 

Fonte: elaborado pelo autor 
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• Variáveis contábeis e financeiras para análise: Para cada empresa e 

exercício contábil, serão coletadas e/ou calculadas variáveis expressas no 

quadro 7. 

 

Quadro 7. Variáveis contábeis e financeiras 

Grupo Variável 

Endividamento 

Liquidez Geral (LG) 

Grau de endividamento total (GET%) 

Grau de endividamento financeiro (GEF%) 

Proporção de Financiamento de curto prazo e volume de vendas 

(FCP/V%) 

Estrutura de Capital Proporção Exigível de longo prazo por patrimônio líquido (ELP/PL%) 

Rentabilidade 

Margem Bruta (MB%) 

Margem Operacional (MO%) 

Margem Líquida (ML%) 

Retorno sobre os ativos (ROA%) 

Retorno sobre o patrimônio líquido (RPL%) 

Ciclo e Giro 

Proporção entre a necessidade de investimento em giro (NIG) por 

ativos totais (ATT) – (NIG/ATT) 

Ciclo de Caixa (Financeiro) – (CC) 

Retorno Econômico Valor econômico adicionado (EVA) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

• Desenho Fatorial: para testar a significância estatística dos dados, ou seja, 

testar hipóteses, foi adotada a metodologia da análise fatorial, que utiliza a 

ANOVA como ferramenta estatística de teste de hipótese. Através deste 

método, extrapolado para o modelo multivariado GLM (General Linear Model) 

pôde-se observar, também, a interferência das variáveis dependentes nas 

independentes, como será explicado posteriormente. Assim, a matriz de 

variáveis dependentes e fatores (variáveis independentes) podem ser 

observados pelo quadro 8. 
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Quadro 8. Variáveis utilizadas na matriz fatorial  

Variável Tipo 

ANO FATOR - COVARIANTE 

ESTRUTURA FATOR 

CADEIA FATOR 

SEGMENTO FATOR 

JURIDICA FATOR 

LG Variável Dependente 

GET(%) Variável Dependente 

GEF(%) Variável Dependente 

FCP/V(%) Variável Dependente 

ELP/PL(%) Variável Dependente 

MO(%) Variável Dependente 

ML(%) Variável Dependente 

MB(%) Variável Dependente 

ROA(%) Variável Dependente 

RLP(%) Variável Dependente 

NIG/ATT(%) Variável Dependente 

CC Variável Dependente 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Nota-se que no quadro 8 o indicador de desempenho econômico EVA não foi 

listado. Assim, será realizado um teste idêntico, porém isolado para o EVA. Devido a 

limitações relacionadas a qualidade e peridiocidade dos dados coletados, o 

horizonte temporal estudado para o EVA foi entre 2001 e 2003 (somente três 

exercícios fiscais).  
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8.3. Redução do Número de Variáveis Dependentes (Análise de Clusters) 

 

Como o número de variáveis dependentes está elevado (12), elas serão 

submetidas a uma análise de cluster para verificar a existência de variáveis similares 

(correlatas). 

Desta forma, utilizou-se o software estatístico MINITAB para determinar os 

clusters entre as variáveis, aplicando um teste completo de relacionamento com as 

distâncias medidas pela correlação. Como resultado obteve-se o dendograma 

representado pelo gráfico 3.     

 

Gráfico 3. Dendograma das variáveis dependentes do modelo 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Pelo dendograma, pode-se observar que as variáveis MO (%) e ML (%) são 

99% semelhantes. GET (%) e ELP/PL (%) estão no mesmo patamar de semelhança, 

porém com uma porcentagem menor, ou seja, 89%. MO (%) e ML(%) se 

assemelham com o ROA (%) em 73%. GEF (%) e FCP/V (%) são 55% semelhantes. 
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Já LG e MB (%) apresentaram uma semelhança de 50%. O grupo LG e MB (%) é 

48% semelhante ao grupo GET (%) e ELP/PL (%), e as estas quatro variáveis são 

44% semelhantes às variáveis GEF (%) e FCP/V (%). ROA (%) e RPL (%) são 59% 

semelhantes. NIG/ATT e CC são 63% semelhantes. Estes dois grupos de variáveis 

são 52% semelhantes.  

 Pelos resultados obtidos da análise de cluster, para não haver repetição de 

variáveis que interferem de forma semelhante no resultado, selecionou-se os 

indicadores: MB (%), ELP/PL (%), GEF (%), ROA (%), RPL (%) e CC. Esta análise 

possibilitou reduzir o número de variáveis a serem estudadas de 12 para 6, isto é, 

50%. O número de fatores será mantido em 5. 

 Com as variáveis dependentes e os fatores definidos, o próximo passo será 

verificar o comportamento destes indicadores com relação a cada fator (categoria).  

 

 

8.4. MANOVA, GLM (General Linear Model) e Resultados para os Indicadores 
de Eficiência Financeira e Fatores 

 

Baseado na discussão sobre a aplicação da ANOVA (GLM), o modelo para 

estudar a interferência de cada fator (Ano, Cadeia, Segmento, Estrutura e Tipo 

Jurídico) nas variáveis de desempenho financeiro e econômico será: 

 

Y = α + YA + YC + YS + YE + YJ + YCSJ + YCEJ + YCS + YCE + YCJ + YCSE + YCSEJ + 

YSJ+ YSE + YSEJ + YEJ + ε 

 

Onde:  

Y: GEF(%); MB(%); ELPPL(%); ROA(%); RPL(%); CC 

α: Intercepto 

Ano: A 

Cadeia: C 

Segmento: S 

Estrutura: E 

Tipo Jurídico: J 

ε: erro 
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Após a tabulação dos dados contábeis de cada empresa (Anexo 2), observa-

se um resumo do número de empresas por fator no quadro 9. 

 

Quadro 9. Número de observações por tipo de fator (variável independente) 

Fator Descrição N 

Cadeia 

1 Grãos 61 

2 Café 35 

3 Frutas 30 

4 Carne 115 

5 Energia 35 

6 Leite 19 

7 Multi 249 

Segmento 

1 Insumos 74 

2 Produção 100 

3 Agroindústria 80 

4 Atacado 5 

5 Varejo 180 

6 Logística 105 

Estrutura 

1 Linear 99 

2 Verticalizado Jusante 130 

3 Verticalizado Montante 150 

4 Jusante e Montante 35 

5 Dentro 70 

6 Solo 60 

Tipo Jurídico 

1 S/A Fechado 379 

2 S/A Aberto 120 

3 Cooperativa 45 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Para determinar a interferência dos fatores sobre as variáveis dependentes, 

utilizou-se o software SPSS 15.0. Desta forma, aplicou-se o teste estatístico GLM 

(General Linear Model) no formato multivariado (MANOVA). Todas as variáveis 

independentes (fatores fixos) foram classificadas como “nominais” e as dependentes 

como “escalares”.  

 A variável “ANO” foi considerada como uma “covariante” no modelo, assumiu-

se que todas as variações apresentadas pelos indicadores de eficiência seriam 

influenciadas por um fator que não poderia sofrer interferência provocada pelos 
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tomadores de decisão. Pode-se dizer que a variável “ANO” incorpora toda a política 

macroeconômica do Brasil, como taxa de juros e câmbio, crescimento, desemprego, 

etc..  

O tamanho da amostra foi definido levando-se em conta a necessidade de 

pelo menos 200 casos para a análise fatorial confirmatória (Hair et al. 1998) e o 

poder estatístico das análises. Em relação ao poder estatístico das análises ANOVA 

e suas derivações (ANCOVA, MANOVA e MANCOVA) devem-se não somente 

atentar para o tamanho final da amostra, mas também para o tamanho de cada 

grupo ou sub-amostra.  

Segundo Hair et al. (1998), deve-se buscar 50 ou mais casos por grupo para 

a ANOVA ou MANOVA apresentarem um bom poder estatístico. Além disso, 

Tabachnick e Fidell (2001) consideram que quando os grupos possuem pelo menos 

50 elementos e as variáveis são normais, pode-se supor que exista também a 

normalidade multivariada.  

Seguindo os pressupostos da modelagem, optou-se por uma fatorial 

completa, sensível à interação entre as variáveis, pelo método estatístico da soma 

de quadrados Tipo III. 

Para verificar a existência de diferenças significativas entre os fatores, fez-se 

uma análise de contraste multivariado por diferença. 

Finalmente, realizou-se uma estimativa da média, comparando o efeito 

principal dos fatores e suas inteirações.  

Para todos os testes de significância, foi considerado um nível de 0,05% com 

intervalo de confiança de 95% 

 

8.4.1. Teste generalizado sem classificação das empresas 

Em primeiro lugar será testada a interferência dos fatores sobre os 

indicadores de desempenho financeiro. Este teste tem um caráter geral; não há 

ainda a preocupação de subdividir a amostra de empresas. Assim, somente serão 

observados qual (is) fatores exercem influencia significativa sobre os indicadores e a 

grandeza desta interferência (medido pelo Partial Eta Squared14). 

                                                           

14
 O Partial Eta Squared indica o percentual da variância das medidas dependentes que é explicado por cada 

fator ou interação 
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. O quadro 10 é um resumo dos resultados obtidos mediante aplicação do 

teste do indicador de Pillai15. Este índice é um valor positivo. Quando maior o valor, 

maior será a importância do fator ou das suas interações no modelo.   

 Para o fator ano, considerado somente uma covariante, o Pillai’s trace não foi 

estatisticamente significante; este fator não teve influencia na variação dos 

indicadores de eficiência. 

Quando se observam os valores dos fatores isoladamente, nota-se que 

cadeia, segmento, estrutura e forma jurídica são significativamente (α<0,05 e Power 

igual ou próximo a 1) importantes para o modelo; todos os fatores interferem no 

resultado dos indicadores de desempenho. Entretanto, o poder de interferência é 

estatisticamente diferente, isto é, o efeito cadeia é o mais importante (0,158), 

seguido da estrutura (0,151), segmento (0,111) e forma jurídica (0,065).  

 Destaca-se com um valor do indicador de Pillai de 0,258 a interação 

segmento-estrutura. Pode-se dizer que esta interação representa que dentro de um 

segmento específico, a estrutura organizacional assumida é importante com relação 

ao desempenho dos indicadores de eficiência financeira.  

Outras duas interações entre fatores que apresentaram significância 

estatística foram cadeia-segmento (0,074) e cadeia-estrutura (0,026). Estes dois 

resultados relacionados a cadeia, indicam que estando dentro de uma determinada 

cadeia, o segmento e a estrutura que a empresa figura e assume, são relevantes 

para a variação dos valores dos indicadores de eficiência financeira.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15
 Para mais detalhes deste indicador ver: Olson, C. L. (1974). Comparative Robustness of Six Tests in 

Multivariate Analysis of Variance. Journal of the American Statistical Association, 69:348, 894-908. 
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Quadro 10. Indicador de Pillai’s Trace para Importância do efeito no modelo 

EFEITO VALOR SIG.(a) 
Partial Eta 
Squared 

Observed 
Power

(a)
 

INTERCEPTO 0,354 0,000 0,354 1,000 

ANO 0,012 0,407 0,012 0,408 

CADEIA 0,158 0,000 0,026 1,000 

SEGMENTO 0,111 0,003 0,022 0,998 

ESTRUTURA 0,151 0,000 0,030 1,000 

JURIDICO 0,065 0,001 0,032 0,985 

CADEIA * SEGMENTO 0,074 0,006 0,025 0,985 

CADEIA * ESTRUTURA 0,026 0,046 0,026 0,770 

SEGMENTO * ESTRUTURA 0,258 0,000 0,065 1,000 

CADEIA * SEGMENTO * ESTRUTURA 0,000 NS NS NS 

CADEIA * JURIDICO 0,011 0,507 0,011 0,352 

SEGMENTO * JURIDICO 0,000 NS NS NS 

CADEIA * SEGMENTO * JURIDICO 0,000 NS NS NS 

ESTRUTURA * JURIDICO 0,000 NS NS NS 

CADEIA * ESTRUTURA * JURIDICO 0,000 NS NS NS 

SEGMENTO * ESTRUTURA * JURIDICO 0,000 NS NS NS 
CADEIA * SEGMENTO * ESTRUTURA * 
JURIDICO 0,000 NS NS NS 
(a) α < 0,05 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

8.4.2. Teste isolado do efeito dos fatores em cada indicador de desempenho 

O segundo teste será realizado para observar a interferência dos fatores na 

variação do valor de cada indicador de desempenho financeiro de forma mais 

precisa e individual.  

Desta forma, pelo quadro 11, observando-se os valores do Partial Eta 

Squared, pode-se afirmar que a variável margem bruta (MB%) sofreu uma 

interferência significativa em sua variação, explicada em 4,8% pelo fator cadeia e 

2,9% pela forma jurídica da empresa. Os fatores segmento e estrutura não 

interferiram significativamente na variação da margem bruta.  

Deixando a forma jurídica de lado, parece ser razoável dizer que a margem 

bruta depende essencialmente do tipo de negócio (business), identificado pela 

cadeia em que a empresa está inserida. A estrutura (forma de governança) não 

interferiu na margem bruta, não importando se a empresa é verticalizada 

(hierarquia), se opera via mercado ou se esta em rede (forma mista). Por 

conseqüência, pode-se supor que a especificidade do ativo transacionado não 

afetou a margem bruta também. 
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Quadro 11. Teste entre fator (efeito) e variável dependente 

Fator Variável Dependente Sig.(a) Partial Eta Squared Observed Power
(a)
 

CADEIA 

GEF(%) 0,275 0,015 0,497 

ELPPL(%) 0,650 0,008 0,279 

MB(%) 0,000 0,048 0,978 

ROA(%) 0,000 0,062 0,996 

RPL(%) 0,908 0,004 0,151 

CC 0,033 0,027 0,802 

SEGMENTO 

GEF(%) 0,009 0,031 0,878 

ELPPL(%) 0,008 0,031 0,882 

MB(%) 0,986 0,001 0,080 

ROA(%) 0,982 0,001 0,083 

RPL(%) 0,026 0,026 0,797 

CC 0,353 0,011 0,398 

ESTRUTURA 

GEF(%) 0,000 0,048 0,983 

ELPPL(%) 0,000 0,054 0,992 

MB(%) 0,969 0,002 0,094 

ROA(%) 0,996 0,001 0,067 

RPL(%) 0,117 0,018 0,610 

CC 0,075 0,020 0,676 

JURIDICO 

GEF(%) 0,001 0,027 0,922 

ELPPL(%) 0,811 0,001 0,083 

MB(%) 0,001 0,029 0,938 

ROA(%) 0,819 0,001 0,081 

RPL(%) 0,860 0,001 0,073 

CC 0,126 0,008 0,428 

CADEIA * SEGMENTO 

GEF(%) 0,025 0,019 0,730 

ELPPL(%) 0,001 0,032 0,937 

MB(%) 0,879 0,001 0,093 

ROA(%) 0,602 0,004 0,180 

RPL(%) 0,040 0,017 0,673 

CC 0,086 0,013 0,560 

CADEIA * ESTRUTURA 

GEF(%) 0,002 0,020 0,878 

ELPPL(%) 0,636 0,000 0,076 

MB(%) 0,911 0,000 0,051 

ROA(%) 0,889 0,000 0,052 

RPL(%) 0,800 0,000 0,057 

CC 0,070 0,007 0,440 

SEGMENTO * 
ESTRUTURA 

GEF(%) 0,000 0,046 0,984 

ELPPL(%) 0,000 0,073 1,000 

MB(%) 0,776 0,004 0,155 

ROA(%) 0,621 0,005 0,215 

RPL(%) 0,000 0,101 1,000 

CC 0,502 0,007 0,268 
(a) α < 0,05 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O segmento que a empresa irá atuar dentro de uma determinada cadeia 

também não afetou a sua margem bruta. Desta forma, é importante selecionar a 

cadeia em que irá atuar e não o segmento, quando houver uma estratégia focada na 

margem bruta.  

Para o grau de endividamento financeiro (GEF%), o fator cadeia não interferiu 

estatisticamente em sua variação; o negócio em si não causa maior ou menor grade 

de endividamento de uma empresa.  

Em contrapartida, a variação do GEF% é significativamente afetada pelo 

segmento em que a empresa figura, sua estrutura organizacional e a forma jurídica. 

O segmento é responsável por 3,1% da variação do GEF%, a estrutura por 4,8% e a 

forma jurídica 2,7%. Nota-se a forma organizacional adotada pela empresa 

(governança) pode provocar variações no GEF%. Desta forma, pode-se supor que a 

especificidade do ativo transacionado interfere na estrutura e, portanto no GEF%. 

Os efeitos conjuntos dos fatores cadeia-segmento (1,9%), cadeia-estrutura 

(2,0%) e segmento-estrutura (4,6%) interferiram significativamente na variação do 

valor do GEF%. Estes valores do Partial Eta Squared indicaram que dependendo da 

cadeia (negócio) que empresa atua, a escolha do segmento e da forma de 

governança poderá promover variações no seu grau de endividamento financeiro. 

Infere-se, também, que dentro de um determinado segmento, a forma de 

governança (estrutura) escolhida poderá interferir diretamente no GEF%.      

Com relação à estrutura de capital, isto é, a proporção do exigível de longo 

prazo pelo patrimônio líquido (ELPPL%), nota-se que somente os fatores segmento 

e estrutura interferem significativamente na sua variação. Desta forma, o segmento 

contribui com 3,1% da variação e a estrutura com 5,4%. Estes resultados aparentam 

ser razoáveis; dependendo do tipo de estrutura organizacional que a empresa 

assumiu, ela despenderá de maiores recursos para investimento em ativos 

produtivos, que provocaria uma maior necessidade de capital, neste caso, de 

terceiros. O segmento também pode provocar maior exigência de capital 

(investimento em ativos produtivos). Inclusive, o capital exigido pode chegar a 

patamares tão elevados que gera uma barreira à entrada de novas empresas em um 

segmento específico.   

Para o retorno sobre investimento (ROA%), nota-se que somente o fator 

cadeia tem influência significativa sobre a sua variação, respondendo com 6,2%. 
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Apesar de este indicador ser um dos mais importantes para a tomada de decisão 

dos gestores, não sofre interferência nem do segmento que a empresa figura, nem 

do tipo de forma organizacional que ela assume e muito menos da sua constituição 

jurídica. Aparentemente, a variação deste indicador está sujeita apenas a questões 

de mercado, do negócio em si. Estratégias de mudança na forma de governança e 

no segmento de negócio não irão promover uma variação no ROA. Também, pode-

se inferir que a especificidade do ativo transacionado não interfere nesta variável.  

Matematicamente, pode-se afirmar que como o ROA é a multiplicação 

proveniente da margem líquida e giro do ativo e, como já foi visto, que a margem 

sofre interferência somente da cadeia e não da estrutura e segmento, parece 

adequado pensar que o ROA segue o mesmo princípio. O giro do ativo é somente 

uma proporcionalidade entre vendas e total de ativos. 

A variação do retorno sobre o patrimônio líquido (RPL%) é influenciado, 

significativamente, pelo segmento (2,6%) e estrutura (4,2%). Por se tratar de uma 

variável que mede a eficiência financeira do patrimônio liquido empregado pela 

empresa, espera-se um comportamento estatístico (correlação) próximo a proporção 

ELPPL (%).  

Já para ciclo de caixa (CC), o único fator que interfere significativamente em 

sua variação foi a cadeia (2,7%). Desta forma, dependendo da cadeia (tipo de 

negócio) que a empresa atua, o seu ciclo de caixa poderá variar. Na verdade, este 

resultado parece ser razoável, pois dependendo do produto agroindustrial da cadeia, 

o seu ciclo de caixa pode variar. Como exemplo, pode-se citar o caso da soja que 

apresenta um período de produção aproximado de seis meses. Em contrapartida, o 

produtor de citros tem que esperar quase cinco anos para realizar sua primeira 

colheita.  
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8.4.3. Estimativa da média dos indicadores de desempenho financeiro por 

fator 

 

Por este teste será possível avaliar se existe interferência significativa de cada 

fator na variação dos valores dos indicadores de desempenho financeiro das 

empresas. 

 

 

8.4.3.1. Fator Cadeia  

 

Pelo quadro 12 (o quadro detalhado com o nível de significância entre a 

diferença das médias pode ser visto no anexo 3) e gráfico 4, pode-se dizer que as 

cadeias com o maior grau de endividamento financeiro (GEF) foram a do café 

(56,24%) e frutas (57,58%). Como o grau de endividamento financeiro representa a 

proporção do volume da soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo com o valor do patrimônio líquido, nota-se que um valor equivalente a 

aproximadamente 50% do patrimônio líquido das empresas destas cadeias estão 

comprometidos com empréstimos e financiamentos. É evidente que quanto maior o 

grau de endividamento financeiro, maiores serão as despesas (custos) financeiras, 

isto é, com o pagamento de juros. 

Em contrapartida, ambas as cadeias (café e frutas) apresentaram um exigível 

de longo prazo pelo patrimônio líquido (ELP/PL) relativamente baixo; 9,1% para café 

e 31,4% para frutas (gráfico 5). Esta informação corrobora com a afirmação anterior 

sobre o elevado custo financeiro que estas duas cadeias estão incorrendo, 

principalmente pelo fato dos empréstimos serem de curto prazo (custo maior de 

juros). Normalmente, estes empréstimos de curto prazo são necessários para suprir 

os descasamentos de caixa, provocados, eventualmente, pelo mau planejamento do 

capital de giro das empresas.  

 

 

 

 

Gráfico 4. Estimativa da Média do GEF (%) para Cadeia  



 

Fonte: elaborado pelo autor

 

Quanto ao ELPPL (%) das cadeias (gráfico 5), nota

cadeia de energia estava

valor do seu patrimônio líquido comprometido com capital de terceiros. Uma 

explicação razoável seria com relação ao grande desenvolvimento da cadeia nos 

últimos anos, com a demanda crescente, principalme

etanol. Como esta cadeia não gera valor suficiente para se auto

ROA é de apenas 4,6% (gráfico 8), existe a necessidade de capital de terceiros para 

promover o crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quanto ao ELPPL (%) das cadeias (gráfico 5), nota-se que as empresas da 

cadeia de energia estavam operando extremamente alavancadas

valor do seu patrimônio líquido comprometido com capital de terceiros. Uma 

explicação razoável seria com relação ao grande desenvolvimento da cadeia nos 

últimos anos, com a demanda crescente, principalmente do mercado externo, por 

etanol. Como esta cadeia não gera valor suficiente para se auto

ROA é de apenas 4,6% (gráfico 8), existe a necessidade de capital de terceiros para 

promover o crescimento.  
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se que as empresas da 

operando extremamente alavancadas; com 2,36 vezes o 

valor do seu patrimônio líquido comprometido com capital de terceiros. Uma 

explicação razoável seria com relação ao grande desenvolvimento da cadeia nos 

nte do mercado externo, por 

etanol. Como esta cadeia não gera valor suficiente para se auto-financiar, já que o 

ROA é de apenas 4,6% (gráfico 8), existe a necessidade de capital de terceiros para 
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Quadro 12. Estimativa da Média dos indicadores de eficiência para o Fator “Cadeia” 

Variável Dependente Média 
Estimada 

Erro Padrão 95% Intervalo de Confiança 

Mínimo Máximo 

GEF (%) 

Grãos 42,204(a,b) 3,151 36,014 48,394 

Café 56,243(a,b) 4,469 47,463 65,024 

Frutas 57,577(a,b) 5,901 45,984 69,170 

Carne 49,950(a,b) 3,232 43,600 56,300 

Energia 44,249(a,b) 4,681 35,053 53,445 

Leite 39,114(a,b) 5,534 28,240 49,987 

Multi 40,377(a,b) 2,384 35,692 45,062 

ELPPL (%) 

Grãos 64,442(a,b) 40,003 -14,155 143,040 

Café 9,062(a,b) 56,744 -102,429 120,552 

Frutas 31,374(a,b) 74,920 -115,828 178,576 

Carne -16,096(a,b) 41,036 -96,723 64,531 

Energia 236,592(a,b) 59,429 119,826 353,358 

Leite 65,387(a,b) 70,268 -72,675 203,449 

Multi 115,154(a,b) 30,275 55,670 174,638 

MB (%) 

Grãos 22,445(a,b) 5,464 11,708 33,181 

Café 25,024(a,b) 7,751 9,794 40,254 

Frutas 25,889(a,b) 10,234 5,781 45,997 

Carne 26,019(a,b) 5,605 15,005 37,032 

Energia 17,777(a,b) 8,118 1,827 33,727 

Leite -35,463(a,b) 9,599 -54,322 -16,604 

Multi 22,577(a,b) 4,136 14,451 30,702 

ROA (%) 

Grãos 3,954(a,b) 3,948 -3,803 11,711 

Café -25,976(a,b) 5,600 -36,979 -14,973 

Frutas 1,485(a,b) 7,394 -13,042 16,013 

Carne 1,164(a,b) 4,050 -6,793 9,121 

Energia 4,589(a,b) 5,865 -6,935 16,113 

Leite ,309(a,b) 6,935 -13,316 13,935 

Multi 3,810(a,b) 2,988 -2,061 9,680 

RPL (%) 

Grãos 5,596(a,b) 9,097 -12,278 23,470 

Café 4,516(a,b) 12,904 -20,839 29,870 

Frutas 3,019(a,b) 17,038 -30,457 36,495 

Carne -20,413(a,b) 9,332 -38,749 -2,077 

Energia 32,730(a,b) 13,515 6,176 59,284 

Leite -,632(a,b) 15,980 -32,030 30,765 

Multi -1,204(a,b) 6,885 -14,732 12,323 

CC 

Grãos 26,195(a,b) 8,400 9,690 42,699 

Café 18,122(a,b) 11,916 -5,290 41,534 

Frutas 30,102(a,b) 15,733 -0,809 61,013 

Carne 11,646(a,b) 8,617 -5,285 28,577 

Energia 39,873(a,b) 12,480 15,353 64,393 

Leite 32,199(a,b) 14,756 3,207 61,191 

Multi 4,905(a,b) 6,357 -7,586 17,396 

(a) Covariante presente no modelo: ANO 

(b) Média baseada na população modificada 



 

Gráfico 5. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Cadeia

Fonte: elaborado pelo autor

 

Empresas da cadeia de energia, apesar do valor do ELPPL (%) ser elevado, 

um CC (ciclo de caixa) muito elevado, 39,9 dias

financeiro foi baixo, quando comparado as demais, isto é, 44,25%. Este ciclo 

desfavorável poderia causar problemas de giro, o que não ocorre (GEF baixo). A 

única explicação razoável, é dizer que os agentes desta cadeia

ou seja, deve existir concessão de crédito e adiantamentos entre os agentes (para 

custear a produção). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Cadeia 

Fonte: elaborado pelo autor 

cadeia de energia, apesar do valor do ELPPL (%) ser elevado, 

um CC (ciclo de caixa) muito elevado, 39,9 dias (gráfico 6), o grau de endividamento 

financeiro foi baixo, quando comparado as demais, isto é, 44,25%. Este ciclo 

desfavorável poderia causar problemas de giro, o que não ocorre (GEF baixo). A 

única explicação razoável, é dizer que os agentes desta cadeia

ou seja, deve existir concessão de crédito e adiantamentos entre os agentes (para 
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cadeia de energia, apesar do valor do ELPPL (%) ser elevado, 

grau de endividamento 

financeiro foi baixo, quando comparado as demais, isto é, 44,25%. Este ciclo 

desfavorável poderia causar problemas de giro, o que não ocorre (GEF baixo). A 

única explicação razoável, é dizer que os agentes desta cadeia se auto-financiam, 

ou seja, deve existir concessão de crédito e adiantamentos entre os agentes (para 



 

Gráfico 6. Estimativa da Média do Ciclo de Caixa (dias) para Cadeia

Fonte: elaborado pelo 

 

Pelo gráfico 7, observa

inseridas nestas cadeias é semelhante, ao redor de 25%, com exceção do leite. 

Margem bruta elevada e RO

corroído pelas despesas financeiras, impostos e depreciação. Esta afirmativa 

causar a impressão que as 

de vista da administração dos recursos financeiros (fundos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Estimativa da Média do Ciclo de Caixa (dias) para Cadeia

Fonte: elaborado pelo autor 

, observa-se que a margem bruta da maioria das 

cadeias é semelhante, ao redor de 25%, com exceção do leite. 

Margem bruta elevada e ROA baixo pode indicar que o lucro operacional 

corroído pelas despesas financeiras, impostos e depreciação. Esta afirmativa 

que as empresas, de uma forma geral, são ineficientes do ponto 

de vista da administração dos recursos financeiros (fundos).  
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se que a margem bruta da maioria das empresas 

cadeias é semelhante, ao redor de 25%, com exceção do leite. 

operacional está sendo 

corroído pelas despesas financeiras, impostos e depreciação. Esta afirmativa pode 

, de uma forma geral, são ineficientes do ponto 



 

Gráfico 7. Estimativa da Média da MB (%) para Cadeia

Fonte: elaborado pelo autor

 

Apesar do ROA 

sustentabilidade financeira das empresas que figuram nas cadeias estudadas, o 

RPL (retorno sobre o patrimônio líquido) destacou

(32,7%). Este valor demonstra que apesar das empresas desta cadeia não 

apresentarem bons resultados financeiros, ainda consegue

dos acionistas e proprietários de forma signific

SELIC média dos últimos 5 exercícios).

Esta RPL (gráfico 9) elevada da

provocando uma migração de capital dentro da economia

saem de um determinado negócio, por ex

20,4%) ou leite (RPL de 

 

 

 

 

 

 

. Estimativa da Média da MB (%) para Cadeia 

Fonte: elaborado pelo autor 

 (gráfico 8) não apresentar valores que indiquem uma 

sustentabilidade financeira das empresas que figuram nas cadeias estudadas, o 

o patrimônio líquido) destacou-se para a cadeia de energia 

(32,7%). Este valor demonstra que apesar das empresas desta cadeia não 

apresentarem bons resultados financeiros, ainda conseguem remunerar o capital 

dos acionistas e proprietários de forma significativa (valor muito acima da taxa 

dos últimos 5 exercícios). 

Esta RPL (gráfico 9) elevada das empresas da cadeia de energia acaba 

provocando uma migração de capital dentro da economia; detentores de capital 

saem de um determinado negócio, por exemplo, produtores de carne (RPL de 

20,4%) ou leite (RPL de -0,6%) migram para a produção de cana
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) não apresentar valores que indiquem uma 

sustentabilidade financeira das empresas que figuram nas cadeias estudadas, o 

se para a cadeia de energia 

(32,7%). Este valor demonstra que apesar das empresas desta cadeia não 

remunerar o capital 

ativa (valor muito acima da taxa 

cadeia de energia acaba 

detentores de capital 

emplo, produtores de carne (RPL de -

0,6%) migram para a produção de cana-de-açúcar.  



 

Gráfico 8. Estimativa da Média do ROA (%) para Cadeia

Fonte: elaborado pelo autor

 

Gráfico 9. Estimativa da Média do RPL (%) para Cadeia

Fonte: elaborado pelo autor

. Estimativa da Média do ROA (%) para Cadeia 

Fonte: elaborado pelo autor 

. Estimativa da Média do RPL (%) para Cadeia 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Das empresas avaliadas, destacam-se as da cadeia do leite pela sua extrema 

ineficiência financeira; uma margem bruta negativa (-35,5%), um ROA próximo a 

zero (0,3%), RPL negativo (-0,6%) e um ciclo de caixa elevado (32,2 dias), quando 

comparado com as demais cadeias. O grau de endividamento financeiro não é o 

maior entre as empresas das outras cadeias, mas pode-se dizer que é elevado (isto 

acarreta em custo financeiro alto). O seu ELPPL (65,4%) é o terceiro maior, 

comparado com as demais empresas das demais cadeias, perdendo somente para a 

de energia e multicadeia.  

É árdua a tarefa de explicar porque empresas de uma cadeia, tal como a do 

leite, mantém-se ativas mediante a proporção da ineficiência financeira. A atividade 

não gera receita suficiente para cobrir os custos operacionais (MB negativa), não 

realiza retorno para os proprietários, pois não aufere lucro; o giro operacional só é 

possível perante o endividamento de curto prazo e o crescimento é sustentado pelo 

capital de terceiros (empréstimos de longo prazo).   

É claro que os valores dos indicadores de eficiência financeira são relativos à 

média estimada; portanto, deve haver empresas que apresentaram valores inversos 

ao discutido no parágrafo anterior. Estas empresas bem sucedidas, financeiramente 

falando, devem exercer um papel coordenador, financiando agentes menos 

eficientes, promovendo políticas para custeio de produção e desenvolvendo o 

mercado de consumo final.  

Apesar de todas as empresas inseridas nas cadeias agroindustriais 

estudadas operacionalizarem produtos considerados commodities, ou seja, não 

conseguem impor uma política de Mark-up no preço do produto final, todas, com 

exceção das do leite, obtiveram uma margem bruta positiva e relevante. Isto indica 

que operacionalmente (no sentido contábil da palavra) estas empresas são 

eficientes; a receita com a venda dos produtos supera os custos para produzi-los. A 

grande ineficiência financeira está na quantidade de custo financeiro assumida, para 

custear a produção (capital de giro) e para crescer (financiamentos de longo prazo).   

 

 

 

 



 

8.4.3.2. Fator Segmento

 

O quadro 13 (detalhes do nível de significância entre médias pode ser 

observado no anexo 4) apresenta as médias dos indicadores de eficiência financeira 

das empresas agrupados em segmentos, que compõem as cadeias agroindustriais.

O gráfico 10 mos

segmentos das cadeias agroindustriais. Nota

financeiro é das empresas 

(47,15%) e insumos (45,83%). 

apresentaram um GEF ao redor de 40%. Pelos resultados, pode

empresas dos três primeiros segmentos da cadeia apresentaram os maiores graus 

de endividamento, justamente, responsáveis pela produção dos bens. 

empresas dos segmentos relacionados a distribuição e venda final 

melhores resultados.   

 

Gráfico 10. Estimativa da Média do GEF (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor

 

 

Segmento 

(detalhes do nível de significância entre médias pode ser 

observado no anexo 4) apresenta as médias dos indicadores de eficiência financeira 

agrupados em segmentos, que compõem as cadeias agroindustriais.

O gráfico 10 mostra a variação do GEF entre as empresas classificadas em

segmentos das cadeias agroindustriais. Nota-se que o maior grau de endividamento 

das empresas da agroindústria (54,32%), seguido pela produção 

(47,15%) e insumos (45,83%). Empresas do Atacado, varejo e logística 

apresentaram um GEF ao redor de 40%. Pelos resultados, pode

s três primeiros segmentos da cadeia apresentaram os maiores graus 

de endividamento, justamente, responsáveis pela produção dos bens. 

segmentos relacionados a distribuição e venda final 

. Estimativa da Média do GEF (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor 
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(detalhes do nível de significância entre médias pode ser 

observado no anexo 4) apresenta as médias dos indicadores de eficiência financeira 

agrupados em segmentos, que compõem as cadeias agroindustriais. 

as empresas classificadas em 

se que o maior grau de endividamento 

da agroindústria (54,32%), seguido pela produção 

Atacado, varejo e logística 

apresentaram um GEF ao redor de 40%. Pelos resultados, pode-se inferir que as 

s três primeiros segmentos da cadeia apresentaram os maiores graus 

de endividamento, justamente, responsáveis pela produção dos bens. Já as 

segmentos relacionados a distribuição e venda final obtiveram 

. Estimativa da Média do GEF (%) para Segmento 

 



139 

 

Quadro 13. Estimativa da Média dos indicadores de eficiência para o Fator “Segmento” 

Variável Dependente 
Média 

Estimada 
Erro 

Padrão 

95% Intervalo de Confiança 

Mínimo Máximo 

GEF (%) 

Insumos 45,831(a,b) 4,552 36,887 54,776 

Produção 47,148(a,b) 2,638 41,966 52,331 

Agroindústria 54,319(a,b) 3,593 47,259 61,379 

Atacado 43,799(a,b) 10,385 23,394 64,204 

Varejo 43,729(a,b) 2,455 38,904 48,553 

Logística 38,884(a,b) 2,484 34,004 43,764 

ELPPL (%) 

Insumos 146,403(a,b) 57,801 32,835 259,972 

Produção 71,739(a,b) 33,492 5,933 137,544 

Agroindústria -26,540(a,b) 45,621 -116,177 63,097 

Atacado 174,017(a,b) 131,861 -85,063 433,098 

Varejo 58,052(a,b) 31,177 -3,204 119,309 

Logística 89,532(a,b) 31,536 27,570 151,495 

MB (%) 

Insumos 19,320(a,b) 7,896 3,806 34,833 

Produção 22,974(a,b) 4,575 13,985 31,963 

Agroindústria 24,581(a,b) 6,232 12,337 36,826 

Atacado 29,602(a,b) 18,012 -5,789 64,992 

Varejo 24,448(a,b) 4,259 16,081 32,816 

Logística 11,081(a,b) 4,308 2,617 19,545 

ROA (%) 

Insumos 5,100(a,b) 5,705 -6,109 16,308 

Produção -7,867(a,b) 3,305 -14,362 -1,373 

Agroindústria ,843(a,b) 4,502 -8,003 9,690 

Atacado 1,802(a,b) 13,014 -23,767 27,371 

Varejo 3,435(a,b) 3,077 -2,611 9,480 

Logística 4,091(a,b) 3,112 -2,024 10,206 

RPL (%) 

Insumos 22,635(a,b) 13,145 -3,192 48,462 

Produção -1,644(a,b) 7,617 -16,609 13,321 

Agroindústria -18,086(a,b) 10,375 -38,471 2,298 

Atacado -22,595(a,b) 29,987 -81,514 36,323 

Varejo 2,467(a,b) 7,090 -11,464 16,398 

Logística -3,026(a,b) 7,172 -17,117 11,065 

CC 

Insumos 15,815(a,b) 12,138 -8,033 39,664 

Produção 12,064(a,b) 7,033 -1,754 25,883 

Agroindústria 10,455(a,b) 9,580 -8,368 29,278 

Atacado 4,910(a,b) 27,690 -49,495 59,315 

Varejo 13,288(a,b) 6,547 0,425 26,151 

Logística 32,659(a,b) 6,622 19,647 45,670 

(a) Covariante presente no modelo: ANO 

(b) Média baseada na população modificada 

 

As empresas da agroindústria apresentaram um elevado grau de 

endividamento, sugerindo grandes custos financeiros assumidos. Todavia, o ELPPL 

(gráfico 11) foi negativo (-26,5%). O que explicaria um ELPPL negativo (não se 



 

esquecendo da fórmula de cálculo que

patrimônio líquido) foi a presença de um patrimônio líquido negativo. O que faz com 

que o PL seja negativo é justamente o acúmulo de prejuízos. Assim, pode

que as empresas do segmento agroindustrial devem t

prejuízos nos períodos estudados.

 

Gráfico 11. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor

 

Completando a explanação sobre o endividamento da

da agroindústria, é razoável dizer que como o GEF (soma de empréstimos e 

financiamentos de curto e longo prazo) equivale a 54,32% do PL e que lançou mão 

de capital de terceiros para crescer

financeiro para as empresas deste

Seguindo a idéia que a

prejuízos, o ROA de apenas 0,84% (gráfico 

Outro indicador que aponta para o mesmo sentido é o RPL (gráfico 

18,1%. 

 

esquecendo da fórmula de cálculo que é exigível de longo prazo dividido pelo 

patrimônio líquido) foi a presença de um patrimônio líquido negativo. O que faz com 

que o PL seja negativo é justamente o acúmulo de prejuízos. Assim, pode

que as empresas do segmento agroindustrial devem ter acumulado severos 

prejuízos nos períodos estudados. 

. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor 

Completando a explanação sobre o endividamento das empresas do segmento 

indústria, é razoável dizer que como o GEF (soma de empréstimos e 

financiamentos de curto e longo prazo) equivale a 54,32% do PL e que lançou mão 

de capital de terceiros para crescer; mesmo o ELPPL sendo negativo, o custo 

as empresas deste segmento é maior que para as

Seguindo a idéia que as empresas do segmento da agroindústria acumul

prejuízos, o ROA de apenas 0,84% (gráfico 12) vem corroboram que a afirmativa. 

Outro indicador que aponta para o mesmo sentido é o RPL (gráfico 
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é exigível de longo prazo dividido pelo 

patrimônio líquido) foi a presença de um patrimônio líquido negativo. O que faz com 

que o PL seja negativo é justamente o acúmulo de prejuízos. Assim, pode-se dizer 

er acumulado severos 

. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Segmento 

 

s empresas do segmento 

indústria, é razoável dizer que como o GEF (soma de empréstimos e 

financiamentos de curto e longo prazo) equivale a 54,32% do PL e que lançou mão 

mesmo o ELPPL sendo negativo, o custo 

para as demais.   

indústria acumularam 

) vem corroboram que a afirmativa. 

Outro indicador que aponta para o mesmo sentido é o RPL (gráfico 13) que foi de -



 

Gráfico 12. Estimativa da Média do ROA (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor

 

Gráfico 13. Estimativa da Média do RPL (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor

. Estimativa da Média do ROA (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor 

. Estimativa da Média do RPL (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor 
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. Estimativa da Média do ROA (%) para Segmento 

 

. Estimativa da Média do RPL (%) para Segmento 
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As empresas da agroindústria, apesar de serem apontadas como elemento 

central e coordenador da cadeia agroindustrial, apresentaram uma ineficiência 

financeira significativa, observada pelo resultado dos indicadores. Assim, as 

empresas amargaram um acúmulo de prejuízos; portanto, não geraram valor nem 

para a ela, nem para seus acionistas, o que ocasionou um nível elevado de 

endividamento, tanto para giro (produção) como para desenvolvimento 

(investimentos). 

As empresas do segmento de insumos merecem um destaque nesta análise. 

Dos segmentos estudados, estas empresas foram as que mais obtiveram eficiência 

financeira. Apresentaram um grau de endividamento mediano, comparado com as 

dos demais segmentos, 45,83%. Utilizaram recursos de terceiros para promover 

investimentos (ELPPL de 146,4%); operaram alavancadas, inclusive porque foi o 

melhor ROA (5,1%), portanto gerando caixa pelo acúmulo de lucros e maior RPL 

(22,6%), contra apenas 2,5% para o segundo ranqueado (empresas do varejo). De 

todos os segmentos, as empresas de insumos foram as únicas que efetivamente 

racionalizaram o custo financeiro, pois obtiveram um grande lucro mesmo com uma 

margem bruta (gráfico 14) de apenas 19,32% (5º posição em relação aos demais).  

Pelo gráfico 12 nota-se os valores da média do ROA para as empresas por 

segmento. Desta forma, pode-se dizer que somente as empresas do segmento da 

produção agropecuária apresentaram um ROA negativo (-7,87%), explicado, 

provavelmente pela margem líquida negativa. Margem líquida negativa aparece 

quando o custo e despesas são maiores que a receita. Como a margem bruta das 

empresas deste segmento foi de 22,97% (gráfico 14), descarta-se a hipótese do 

problema da baixa receita proveniente do preço menos atrativo (commodities). A 

margem líquida negativa foi decorrente de altos custos financeiros (pagamentos de 

juros), principalmente com empréstimos e financiamentos de curto prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 14. Estimativa da Média do MB (%) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor

 

Quando se compara o ciclo de caixa 

segmentos de uma cadeia agroindustrial, nota

foi maior que as de produção e 

dias (gráfico 15). Apesar da diferença não ter sido significativa, pode

que as empresas do segmento de insumos tem um ciclo de caixa maior

pelo financiamento da produção pela concessão de crédito. Em contrapartida, a

empresas da produção que deveria

as dos demais segmentos, justamente pelo ciclo produtivo ser mais extenso, 

obtiveram um CC de apenas 12,1 dias. A única justificativa para um ciclo

pensar que tanto as empresas d

estão financiando a produção, quer pela concessão de crédito, quer por 

adiantamentos. Assim, a

fornecedores com maior prazo

adicional tanto para as empresas d

agroindústria. 

 

. Estimativa da Média do MB (%) para Segmento

elaborado pelo autor 

Quando se compara o ciclo de caixa das empresas dos

segmentos de uma cadeia agroindustrial, nota-se que para as empresas 

produção e da agroindústria, consecutivamente 15,8, 12,1 e 10,5 

). Apesar da diferença não ter sido significativa, pode

o segmento de insumos tem um ciclo de caixa maior

pelo financiamento da produção pela concessão de crédito. Em contrapartida, a

produção que deveriam apresentar um ciclo de caixa bem maior que 

s demais segmentos, justamente pelo ciclo produtivo ser mais extenso, 

um CC de apenas 12,1 dias. A única justificativa para um ciclo

pensar que tanto as empresas do segmento de insumos, como a

estão financiando a produção, quer pela concessão de crédito, quer por 

adiantamentos. Assim, as empresas da produção recebem adiantado e paga

fornecedores com maior prazo, o que acaba provocando um cust

as empresas do segmento de insumos como para a
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. Estimativa da Média do MB (%) para Segmento 

 

das empresas dos três primeiros 

empresas de insumos 

indústria, consecutivamente 15,8, 12,1 e 10,5 

). Apesar da diferença não ter sido significativa, pode-se argumentar 

o segmento de insumos tem um ciclo de caixa maior, justificado 

pelo financiamento da produção pela concessão de crédito. Em contrapartida, as 

apresentar um ciclo de caixa bem maior que 

s demais segmentos, justamente pelo ciclo produtivo ser mais extenso, 

um CC de apenas 12,1 dias. A única justificativa para um ciclo tão curto é 

segmento de insumos, como as da agroindústria 

estão financiando a produção, quer pela concessão de crédito, quer por 

adiantado e pagam seus 

acaba provocando um custo financeiro 

o segmento de insumos como para as da 



 

 

Gráfico 15. Estimativa da Média do CC (dias) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor

 

Ainda sobre o ROA (gráfico 

varejo e logística apresentaram valores positivos, 1,8%, 3,43% e 4,09%, 

consecutivamente. Estes valores podem ser justificados não pelas altas margens 

liquidas, mas sim pelo reduzido investimento em ativos (giro do

investimentos das empresas d

significativamente menores que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Estimativa da Média do CC (dias) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor 

Ainda sobre o ROA (gráfico 12), observa-se que as empresas do 

varejo e logística apresentaram valores positivos, 1,8%, 3,43% e 4,09%, 

consecutivamente. Estes valores podem ser justificados não pelas altas margens 

liquidas, mas sim pelo reduzido investimento em ativos (giro do

as empresas dos segmentos relacionados à distribuição e venda são 

significativamente menores que das de produção, como a agroindústria (0,84%).
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. Estimativa da Média do CC (dias) para Segmento  

 

as empresas do atacado, 

varejo e logística apresentaram valores positivos, 1,8%, 3,43% e 4,09%, 

consecutivamente. Estes valores podem ser justificados não pelas altas margens 

liquidas, mas sim pelo reduzido investimento em ativos (giro do ativo alto). Os 

distribuição e venda são 

de produção, como a agroindústria (0,84%). 
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8.4.3.3. Fator Estrutura 

 

Pelo quadro 14 (detalhes sobre a significância da diferença entre as médias 

pode ser visto no anexo 5), observa-se os resultados das médias estimadas dos 

indicadores de desempenho financeiro para as empresas agrupadas pelo fator 

estrutura. 

Cabe salientar que empresas organizadas em estruturas lineares foram 

consideradas conglomerados, porém não apresentaram características de 

verticalização (várias empresas produzindo produtos similares controladas por uma 

central). Estes conglomerados horizontais podem relacionar-se com clientes e 

fornecedores via mercado (spot) ou pela formação de rede. Pela amostra, a maioria 

das empresas com estrutura linear atua no agronegócio em várias cadeias e no 

segmento de insumos.  

Outra classificação adotada foi a estrutura “dentro”. Este tipo de estrutura, ou 

forma de organização foi relacionado a empresas que são coordenadas ou 

subordinadas a uma empresa controladora de um conglomerado. Neste tipo de 

empresa (estrutura) somente é permitido relacionar-se com o conglomerado. Pode-

se dizer que ela estaria organizada em uma pseudo-rede, pois seus gestores tomam 

somente parte das decisões e o poder de “comando” ainda é da controladora. 

As empresas classificados com “solo” foram aquelas que produzem somente 

uma linha de produtos (dentro de um business específico), compra a matéria-prima 

no mercado e vende seus produtos da mesma forma. Estas empresas podem 

relacionar-se com as demais “via mercado” ou pela formação de rede. 
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Quadro 14. Estimativa da Média dos indicadores de eficiência para o Fator “Estrutura” 

Variável Dependente 
Média 

Estimada 
Erro 

Padrão 

95% Intervalo de Confiança 

Mínimo Máximo 

GEF (%) 

Linear 24,428(a,b) 2,766 18,994 29,863 

Verticalizado Jusante 53,224(a,b) 2,723 47,873 58,574 

Verticalizado Montante 46,296(a,b) 2,377 41,625 50,966 

Jusante e Montante 51,932(a,b) 4,469 43,152 60,713 

Dentro 37,978(a,b) 5,823 26,537 49,420 

Solo 40,979(a,b) 3,696 33,717 48,241 

ELPPL (%) 

Linear 76,045(a,b) 35,119 7,043 145,047 

Verticalizado Jusante 82,780(a,b) 34,577 14,844 150,716 

Verticalizado Montante 107,522(a,b) 30,181 48,223 166,821 

Jusante e Montante 34,884(a,b) 56,744 -76,607 146,374 

Dentro 74,087(a,b) 73,939 -71,189 219,362 

Solo -98,383(a,b) 46,930 -190,590 -6,175 

MB (%) 

Linear 24,445(a,b) 4,797 15,020 33,871 

Verticalizado Jusante 23,855(a,b) 4,723 14,575 33,135 

Verticalizado Montante 13,532(a,b) 4,123 5,432 21,633 

Jusante e Montante 27,380(a,b) 7,751 12,150 42,609 

Dentro 18,027(a,b) 10,100 -1,818 37,872 

Solo 26,735(a,b) 6,411 14,140 39,331 

ROA (%) 

Linear 6,740(a,b) 3,466 -0,070 13,550 

Verticalizado Jusante 3,295(a,b) 3,412 -3,410 10,000 

Verticalizado Montante -1,294(a,b) 2,979 -7,146 4,558 

Jusante e Montante ,824(a,b) 5,600 -10,179 11,827 

Dentro ,790(a,b) 7,297 -13,547 15,128 

Solo -,018(a,b) 4,632 -9,119 9,082 

RPL (%) 

Linear 13,491(a,b) 7,987 -2,201 29,183 

Verticalizado Jusante -3,439(a,b) 7,863 -18,888 12,011 

Verticalizado Montante 12,475(a,b) 6,864 -1,010 25,960 

Jusante e Montante -9,262(a,b) 12,904 -34,616 16,093 

Dentro -,507(a,b) 16,815 -33,545 32,531 

Solo -48,975(a,b) 10,672 -69,945 -28,006 

CC 

Linear 12,851(a,b) 7,375 -1,639 27,341 

Verticalizado Jusante 18,050(a,b) 7,261 3,784 32,316 

Verticalizado Montante 27,429(a,b) 6,338 14,977 39,882 

Jusante e Montante -9,142(a,b) 11,916 -32,554 14,271 

Dentro -8,603(a,b) 15,527 -39,110 21,904 

Solo 26,087(a,b) 9,855 6,724 45,449 
(a) Covariante presente no modelo: ANO 

(b) Média baseada na população modificada 

 

 

 

 



 

Desta forma, pelo gráfico 

(GEF) das estruturas lineares foi o menor (24,4%), quando comparado com as 

demais. Todas as estruturas verticalizadas, jusante, montante e jusante

apresentaram um GEF pró

consecutivamente.   

 

Gráfico 16. Estimativa da Média do GEF (%) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor

 

Como o GEF representa a proporção de empréstimos e financiamentos de 

curto e longo prazo pelo PL da empresa, esperava

com estruturas verticalizadas também fosse expressivo.  Pelo gráfico 

que a participação de terceir

empresas verticalizadas 

porcentagem, parte são

forma de empréstimos e financiamentos de longo prazo

 

 

 

Desta forma, pelo gráfico 16, nota-se que o grau de endividamento financeiro 

(GEF) das estruturas lineares foi o menor (24,4%), quando comparado com as 

demais. Todas as estruturas verticalizadas, jusante, montante e jusante

apresentaram um GEF próximo a 50%, ou seja, 53,2%, 46,3% e 51,9% 

. Estimativa da Média do GEF (%) para Estrutura 

Fonte: elaborado pelo autor 

Como o GEF representa a proporção de empréstimos e financiamentos de 

curto e longo prazo pelo PL da empresa, esperava-se que o ELPPL das 

estruturas verticalizadas também fosse expressivo.  Pelo gráfico 

que a participação de terceiros na composição da estrutura de capital para as 

empresas verticalizadas a montante-jusante foi de apenas 34,9%. Desta 

são recursos captados junto às instituições financeiras sobre 

forma de empréstimos e financiamentos de longo prazo.  
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Como o GEF representa a proporção de empréstimos e financiamentos de 

se que o ELPPL das empresas 

estruturas verticalizadas também fosse expressivo.  Pelo gráfico 17, nota-se 

os na composição da estrutura de capital para as 

jusante foi de apenas 34,9%. Desta 

instituições financeiras sobre 



 

Gráfico 17. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor

  

Por outro lado, o destaque para este indicador (ELPPL) foram as empresas 

verticalizadas a montante (107,5%). Para esta amostra, talvez 

da cadeia de energia estar

ser verticalizada para trás (montante) tenha influenciado o resultado para este grupo. 

 Outro ponto relevante sobre o ELPPL foi com relação as empresas sol

98,4%). Como já discutido anteriormente, um ELPPL negativo significa que a 

empresa está com prejuízos acumulados, interferindo negativamente no PL. 

 Da mesma forma, o RPL (gráfico 

49%), corroborando com a ques

18, observa-se que somente as 

verticalizadas a montante (12,5%) apresentam um retorno sobre o patrimônio líquido 

positivo. As demais empresas com outro tipo de 

de remunerar adequadamente o capital investido dos acionistas, quer por motivos de 

super investimento em ativos produtivos, que acaba por exigir maior aporte de 

capital dos sócios, quer pela ausência de lucro. 

 

 

. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Estrutura 

Fonte: elaborado pelo autor 

Por outro lado, o destaque para este indicador (ELPPL) foram as empresas 

verticalizadas a montante (107,5%). Para esta amostra, talvez o fato das empresas 

da cadeia de energia estarem muito endividadas no longo prazo e a maioria delas 

ser verticalizada para trás (montante) tenha influenciado o resultado para este grupo. 

Outro ponto relevante sobre o ELPPL foi com relação as empresas sol

98,4%). Como já discutido anteriormente, um ELPPL negativo significa que a 

empresa está com prejuízos acumulados, interferindo negativamente no PL. 

Da mesma forma, o RPL (gráfico 18) das empresas solo também é negativo (

49%), corroborando com a questão do acumulo de prejuízos. Pelo mesmo gráfico 

se que somente as empresas com estruturas lineares (13,5%) e 

verticalizadas a montante (12,5%) apresentam um retorno sobre o patrimônio líquido 

empresas com outro tipo de estrutura não tiveram a capacidade 

de remunerar adequadamente o capital investido dos acionistas, quer por motivos de 

super investimento em ativos produtivos, que acaba por exigir maior aporte de 

capital dos sócios, quer pela ausência de lucro.    
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Por outro lado, o destaque para este indicador (ELPPL) foram as empresas 

o fato das empresas 

muito endividadas no longo prazo e a maioria delas 

ser verticalizada para trás (montante) tenha influenciado o resultado para este grupo.  
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empresa está com prejuízos acumulados, interferindo negativamente no PL.  
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tão do acumulo de prejuízos. Pelo mesmo gráfico 

estruturas lineares (13,5%) e 

verticalizadas a montante (12,5%) apresentam um retorno sobre o patrimônio líquido 

tura não tiveram a capacidade 

de remunerar adequadamente o capital investido dos acionistas, quer por motivos de 

super investimento em ativos produtivos, que acaba por exigir maior aporte de 



 

Gráfico 18. Estimativa da Média do RPL (%) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor

  

Fazendo uma comparação entre os gráficos de RPL

19), pode-se dizer que apesar da maioria das 

um retorno sobre o patrimônio líquido negativo, as margens brutas foram positivas e 

relevantes. Destaca-se as 

apresentaram uma MB de 27,38%, solo com 26,74% e linear com 24,45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Estimativa da Média do RPL (%) para Estrutura 

Fonte: elaborado pelo autor 

Fazendo uma comparação entre os gráficos de RPL (gráfico 18)

se dizer que apesar da maioria das empresas (estruturas

um retorno sobre o patrimônio líquido negativo, as margens brutas foram positivas e 

se as empresas com estrutura jusante

uma MB de 27,38%, solo com 26,74% e linear com 24,45%. 
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(gráfico 18) e MB (gráfico 

estruturas) apresentarem 

um retorno sobre o patrimônio líquido negativo, as margens brutas foram positivas e 

estrutura jusante-montante que 

uma MB de 27,38%, solo com 26,74% e linear com 24,45%.  



 

Gráfico 19. Estimativa da Média do MB (%) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor

  

É interessante analisar as questões da eficiência financeira da

a estrutura solo, pois ao mesmo tempo em que obteve a segunda melhor margem 

bruta, comparada com as demais estruturas, apresentou um alto nível de 

endividamento, margem liquida negativa (prejuízo) e a pior remuneração aos sócios 

(RPL). Estes indicadores most

estruturas solos são eficientes, porém apresenta

ao capital de giro (ciclo de caixa é o segundo maior, 26,1 dias 

denotando alto custo financeiro, proveniente do

empresas baseadas no Brasil)

economia em custos fixos, porém custos adicionais, que não os operacionais, estão 

inviabilizando financeiramente o negócio.

Por se tratar de empresas que transacionam ativos altamente específicos 

(produtos alimentícios basicamente), deveriam economizar em custos de transação 

quando assumissem as formas hierárquicas (verticalizações) ou mistas (rede), 

impactando positivamente no

RPL.   

. Estimativa da Média do MB (%) para Estrutura 

Fonte: elaborado pelo autor 

É interessante analisar as questões da eficiência financeira da

estrutura solo, pois ao mesmo tempo em que obteve a segunda melhor margem 

bruta, comparada com as demais estruturas, apresentou um alto nível de 

endividamento, margem liquida negativa (prejuízo) e a pior remuneração aos sócios 

indicadores mostram que operacionalmente falando, as 

estruturas solos são eficientes, porém apresentam um sério problema com relação 

ao capital de giro (ciclo de caixa é o segundo maior, 26,1 dias 

denotando alto custo financeiro, proveniente do pagamento de juros

empresas baseadas no Brasil). A estrutura pode ser “enxuta”, o que causa uma 

economia em custos fixos, porém custos adicionais, que não os operacionais, estão 

inviabilizando financeiramente o negócio. 

Por se tratar de empresas que transacionam ativos altamente específicos 

(produtos alimentícios basicamente), deveriam economizar em custos de transação 

quando assumissem as formas hierárquicas (verticalizações) ou mistas (rede), 

impactando positivamente nos indicadores que contemplam o lucro, como ROA e 
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É interessante analisar as questões da eficiência financeira das empresas com 

estrutura solo, pois ao mesmo tempo em que obteve a segunda melhor margem 

bruta, comparada com as demais estruturas, apresentou um alto nível de 

endividamento, margem liquida negativa (prejuízo) e a pior remuneração aos sócios 

que operacionalmente falando, as empresas com 

um sério problema com relação 

ao capital de giro (ciclo de caixa é o segundo maior, 26,1 dias – gráfico 21), 

pagamento de juros (situação das 

. A estrutura pode ser “enxuta”, o que causa uma 

economia em custos fixos, porém custos adicionais, que não os operacionais, estão 

Por se tratar de empresas que transacionam ativos altamente específicos 

(produtos alimentícios basicamente), deveriam economizar em custos de transação 

quando assumissem as formas hierárquicas (verticalizações) ou mistas (rede), 

s indicadores que contemplam o lucro, como ROA e 



 

Pelo que se pode notar, o ROA (gráfico 

lineares, um misto de hierarquização com formação de redes, não predominando 

efetivamente a verticalização. Na segunda posiçã

estruturas verticalizadas para frente (jusante), 

de aves que tem um frigorífico, com um ROA de 3,29%. As demais 

obtiveram um ROA próximo a zero ou negativo. 

 

Gráfico 20. Estimativa da Média do ROA (%) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor

 

Empresas com e

caso da amostra 0,82% para verticalizações a jusante

de conglomerados) significa que ou a margem líquida foi pequena ou o giro do ativo, 

ou ambos. Empresas com e

assumindo um grau de investimento muito elevado, o que causa debilidade no giro 

do ativo e por conseqüência estas empres

custos fixos, neste caso as 

Para as empresas que fazem parte de conglomerados, um ROA próximo de 

zero (0,79%) pode ser explicado por uma baixa margem bruta (18,03%) ocasionando 

Pelo que se pode notar, o ROA (gráfico 20) foi de 6,74% para as estruturas 

lineares, um misto de hierarquização com formação de redes, não predominando 

efetivamente a verticalização. Na segunda posição, destaca

estruturas verticalizadas para frente (jusante), por exemplo, o caso de um produtor 

de aves que tem um frigorífico, com um ROA de 3,29%. As demais 

obtiveram um ROA próximo a zero ou negativo.  

. Estimativa da Média do ROA (%) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor 

Empresas com estruturas que apresentaram um ROA próximo a zero

caso da amostra 0,82% para verticalizações a jusante-montante e empresas dentro 

significa que ou a margem líquida foi pequena ou o giro do ativo, 

Empresas com estruturas extremamente verticalizadas acabam 

assumindo um grau de investimento muito elevado, o que causa debilidade no giro 

do ativo e por conseqüência estas empresas são excessivamente oneradas com 

custos fixos, neste caso as com estrutura jusante-montante. 

Para as empresas que fazem parte de conglomerados, um ROA próximo de 

zero (0,79%) pode ser explicado por uma baixa margem bruta (18,03%) ocasionando 
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) foi de 6,74% para as estruturas 

lineares, um misto de hierarquização com formação de redes, não predominando 

o, destaca-se empresas com 

caso de um produtor 

de aves que tem um frigorífico, com um ROA de 3,29%. As demais empresas 

. Estimativa da Média do ROA (%) para Estrutura 

 

ROA próximo a zero (no 

montante e empresas dentro 

significa que ou a margem líquida foi pequena ou o giro do ativo, 

struturas extremamente verticalizadas acabam 

assumindo um grau de investimento muito elevado, o que causa debilidade no giro 

as são excessivamente oneradas com 

Para as empresas que fazem parte de conglomerados, um ROA próximo de 

zero (0,79%) pode ser explicado por uma baixa margem bruta (18,03%) ocasionando 



 

um lucro reduzido (RPL de 

foram criados para simplesmente servir 

objetivando lucros excessivos, carregando no preço final dos produtos e serviços 

somente os custos operacionais (p

 

Gráfico 21. Estimativa da Média do CC (dias) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor

 

Pelo gráfico 21, observa

jusante-montante e dentro de conglomerado foi negativo, ou seja, 

respectivamente. Um ciclo de caixa negativo 

prazo maior para pagamento dos fornecedores que o recebimento dos clientes. 

 Para empresas com estrutura 

posição e poder de barganha que tem sobre seus fornecedores e clientes, consiga 

estabelecer estes prazos. Já no caso da empresa dentro do conglomerado, como 

seu único cliente é o próprio con

de recebimentos. Ela também deve negociar com seus fornecedores

nome e o poder de barganha da empresa controladora do conglomerado. 

 

uzido (RPL de -0,5%). Empresas com esta estrutura 

foram criados para simplesmente servir aos propósitos do conglomerado, não 

objetivando lucros excessivos, carregando no preço final dos produtos e serviços 

somente os custos operacionais (preço de transmissão).     

. Estimativa da Média do CC (dias) para Estrutura 

Fonte: elaborado pelo autor 

, observa-se que o ciclo de caixa das empresas com 

montante e dentro de conglomerado foi negativo, ou seja, 

respectivamente. Um ciclo de caixa negativo significa que estas empresas tem um 

prazo maior para pagamento dos fornecedores que o recebimento dos clientes. 

empresas com estrutura jusante-montante, pode-

posição e poder de barganha que tem sobre seus fornecedores e clientes, consiga 

estabelecer estes prazos. Já no caso da empresa dentro do conglomerado, como 

seu único cliente é o próprio conglomerado, provavelmente haja um adiantamento 

de recebimentos. Ela também deve negociar com seus fornecedores

nome e o poder de barganha da empresa controladora do conglomerado. 
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0,5%). Empresas com esta estrutura demonstraram que 

os propósitos do conglomerado, não 

objetivando lucros excessivos, carregando no preço final dos produtos e serviços 

 

empresas com estruturas 

montante e dentro de conglomerado foi negativo, ou seja, -9,1 e -8,6 dias 

que estas empresas tem um 

prazo maior para pagamento dos fornecedores que o recebimento dos clientes.  

-se inferir que pela 

posição e poder de barganha que tem sobre seus fornecedores e clientes, consiga 

estabelecer estes prazos. Já no caso da empresa dentro do conglomerado, como 

glomerado, provavelmente haja um adiantamento 

de recebimentos. Ela também deve negociar com seus fornecedores, utilizando o 

nome e o poder de barganha da empresa controladora do conglomerado.  
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8.4.3.4. Fator Tipo Jurídico 

 

O quadro 15 apresenta o resultado da estimativa da média dos indicadores de 

eficiência financeira, agrupados pelo fator “tipo jurídico” (para maior detalhe dos 

resultados, como o nível de significância entre as diferenças das médias, ver o 

anexo 5).  

 

Quadro 15. Estimativa da Média dos indicadores de eficiência para o Fator Tipo jurídico 

Variável Dependente 
Média 

Estimada 
Erro 

Padrão 

95% Intervalo de Confiança 

Mínimo Máximo 

GEF (%) 

S/A Fechado 42,519(a,b) 1,537 39,499 45,539 

S/A Aberto 49,809(a,b) 3,521 42,891 56,726 

Cooperativa 51,811(a,b) 3,754 44,434 59,187 

ELPPL (%) 

S/A Fechado 46,481(a,b) 19,516 8,135 84,827 

S/A Aberto 69,831(a,b) 44,703 -18,002 157,664 

Cooperativa 192,238(a,b) 47,670 98,576 285,900 

MB (%) 

S/A Fechado 19,634(a,b) 2,666 14,396 24,872 

S/A Aberto 19,679(a,b) 6,106 7,681 31,677 

Cooperativa 22,418(a,b) 6,512 9,624 35,212 

ROA (%) 

S/A Fechado 2,767(a,b) 1,926 -1,017 6,552 

S/A Aberto -4,062(a,b) 4,412 -12,730 4,606 

Cooperativa 4,868(a,b) 4,705 -4,376 14,112 

RPL (%) 

S/A Fechado -9,273(a,b) 4,438 -17,993 -0,552 

S/A Aberto 5,037(a,b) 10,166 -14,937 25,012 

Cooperativa 30,191(a,b) 10,841 8,891 51,491 

CC 

S/A Fechado 16,487(a,b) 4,098 8,434 24,539 

S/A Aberto 15,514(a,b) 9,387 -2,930 33,958 

Cooperativa 29,171(a,b) 10,010 9,502 48,839 
(a) Covariante presente no modelo: ANO 

(b) Média baseada na população modificada 

 

 Este contraste com os indicadores de eficiência foi realizado com o objetivo 

de isolar alguns efeitos causados, não pelo tipo jurídico propriamente dito, mas pelo 

tipo de gestão que cada tipo comporta.  

 Desta forma, espera-se que empresas S/A de capital fechado tenham uma 

gestão tipicamente familiar ou com um número reduzido de proprietários. Este tipo 

de gestão tem um caráter centralizador, dominante, exercido pelos próprios 

proprietários. 

 Já para as empresas S/A de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, 

espera-se que a gestão seja feita por profissionais, não necessariamente pelos 
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acionistas majoritários. Neste tipo de empresa, além de uma diretoria atuante, existe 

a presença de um conselho que pode vetar as decisões da diretoria. A transparência 

dos resultados e dos relatórios contábeis e financeiros segue uma regulamentação 

específica, controlada por órgãos públicos, como a CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários). Este controle, tanto dos órgãos como dos acionistas, obriga estas 

empresas a fornecerem informações mais precisas. Assim, a gestão será feita 

baseado nas decisões cotidianas da empresa, mas com a preocupação de como os 

stakeholders irão reagir.   

 Para as sociedades cooperativas, espera-se uma gestão feita pelos próprios 

cooperados e parte por profissionais especializados (subordinados aos cooperados). 

Deve-se entender que não necessariamente o cooperado tem conhecimento 

específico em gestão de negócios. Outro ponto interessante sobre a legislação 

tributária das cooperativas é sua isenção do pagamento do imposto de renda pessoa 

jurídica e da contribuição social sobre o lucro, ou seja, ela não paga impostos sobre 

o lucro. 

 Além destas questões relacionadas com o tipo de gestão que as formas 

jurídicas possuem, existe uma particularidade com relação as fontes de 

financiamento; a abordagem deve ser relativa à estrutura de capital e como as 

empresas financiam seu crescimento, ou melhor, seus investimentos em ativos 

produtivos. 

 No Brasil existe uma legislação específica que permite somente as empresas 

S/A de capital aberto emitir ações para o mercado e títulos de dívida (debêntures). 

As empresas S/A de capital fechado e cooperativas, quando necessitam de capital 

para financiar investimentos, têm a disposição somente os empréstimos de longo 

prazo concedidos pelos bancos comerciais (Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, etc.) ou direto com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social).  

 Assim, espera-se que as empresas S/A de capital aberto economizem em 

custos financeiros, pois a emissão de ações não é empréstimo e sim venda de uma 

fração do capital social da empresa. Já as debêntures são título de dívida, com 

condições mais administráveis de pagamento de juros e formas de amortização.  

 O gráfico 22 demonstra as médias do GEF para os tipos de empresas. Desta 

forma, as cooperativas apresentaram a maior grau de endividamento financeiro 



 

(51,81%), seguido das 

(42,52%).  

 

Gráfico 22. Estimativa da Média do GEF (%) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor

 

 Observando o gráfico 

extremamente elevado (192,2%), quando comparado com as demais. Isto pode ser 

explicado pelos débitos com cooperados (o cooperado entrega um produto para a 

cooperativa comercializar e recebe somente após a v

de terceiros para financiar giro e investimentos (o GEF corrobora com esta 

afirmação). Outro motivo plausível seria com relação ao processo de aporte de 

capital pelos cooperados. Esta prática não é viável para este tipo de e

 Pelo mesmo gráfico, observa

alavancada que as S/A aberto.

relacionada com a maior facilidade que as empresas de capital aberto 

conseguir empréstimos junto aos bancos. 

 

 

(51,81%), seguido das empresas S/A aberto (49,81%) e empresas 

. Estimativa da Média do GEF (%) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor 

Observando o gráfico 23, nota-se que o ELPPL das empresas cooperativas é 

extremamente elevado (192,2%), quando comparado com as demais. Isto pode ser 

explicado pelos débitos com cooperados (o cooperado entrega um produto para a 

cooperativa comercializar e recebe somente após a venda) e pelo excesso de capital 

de terceiros para financiar giro e investimentos (o GEF corrobora com esta 

Outro motivo plausível seria com relação ao processo de aporte de 

capital pelos cooperados. Esta prática não é viável para este tipo de e

Pelo mesmo gráfico, observa-se que as empresas S/A fechado opera menos 

alavancada que as S/A aberto. Uma explicação para este resultado poderia estar 

relacionada com a maior facilidade que as empresas de capital aberto 

conseguir empréstimos junto aos bancos.   
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empresas S/A fechado 

. Estimativa da Média do GEF (%) para Tipo Jurídico 

 

se que o ELPPL das empresas cooperativas é 

extremamente elevado (192,2%), quando comparado com as demais. Isto pode ser 

explicado pelos débitos com cooperados (o cooperado entrega um produto para a 

enda) e pelo excesso de capital 

de terceiros para financiar giro e investimentos (o GEF corrobora com esta 

Outro motivo plausível seria com relação ao processo de aporte de 

capital pelos cooperados. Esta prática não é viável para este tipo de empresa.  

S/A fechado opera menos 

Uma explicação para este resultado poderia estar 

relacionada com a maior facilidade que as empresas de capital aberto têm em 



 

 

Gráfico 23. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor

  

O gráfico 24 mostra as margens brutas, destacando

22,42%. A margem bruta das cooperativas pode ser manipulada, pois como os 

cooperados são os fornecedores, na maioria dos casos, o custo da “matéria

acaba sendo proporcional a receita espe

final do produto cai, por qualquer motivo, o custo também cairá na mesma 

proporção, mantendo a margem bruta. 

 A margem bruta das 

para as fechadas e 19,68 para as a

 

 

 

 

 

. Estimativa da Média do ELP/PL (%) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor 

mostra as margens brutas, destacando-se as cooperativas, com 

22,42%. A margem bruta das cooperativas pode ser manipulada, pois como os 

cooperados são os fornecedores, na maioria dos casos, o custo da “matéria

acaba sendo proporcional a receita esperada pela cooperativa. Assim, se o preço 

final do produto cai, por qualquer motivo, o custo também cairá na mesma 

proporção, mantendo a margem bruta.  

A margem bruta das empresas S/A é praticamente igual, ou seja, 19,63% 

para as fechadas e 19,68 para as abertas. 
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se as cooperativas, com 

22,42%. A margem bruta das cooperativas pode ser manipulada, pois como os 

cooperados são os fornecedores, na maioria dos casos, o custo da “matéria-prima” 

rada pela cooperativa. Assim, se o preço 

final do produto cai, por qualquer motivo, o custo também cairá na mesma 

S/A é praticamente igual, ou seja, 19,63% 



 

 

Gráfico 24. Estimativa da Média do 

Fonte: elaborado pelo autor

  

Analisando os retornos (ROA e RPL), pode

cooperativas foi superior (4,87%) ao das 

cooperativas foi de 30,2%, excepcionalmente superior, quando comparado com as 

demais. O RPL das cooperativas neste patamar pode ser explicado pelo pequeno 

valor do capital social. Normalmente, na fundação da cooperativa, cada co

subscreve uma cota de pequeno valor, resultando num capital social baixo, que não 

corresponde, na maioria dos casos, ao valor tot

Somente este ponto, relacionado ao PL não justifica a alto retorno verificado. 

Nota-se, principalmente pela margem bruta que as cooperativas auferiram 

lucro (no caso de cooperativas

 Para as empresas 

indicando que a margem liquida foi 

(gráfico 26) das empresas 

juros básica do Brasil (SELIC) média.

 

. Estimativa da Média do MB (%) para Tipo Jurídico 

Fonte: elaborado pelo autor 

Analisando os retornos (ROA e RPL), pode-se dizer que o ROA das 

cooperativas foi superior (4,87%) ao das empresas S/A (gráfico 

cooperativas foi de 30,2%, excepcionalmente superior, quando comparado com as 

demais. O RPL das cooperativas neste patamar pode ser explicado pelo pequeno 

valor do capital social. Normalmente, na fundação da cooperativa, cada co

subscreve uma cota de pequeno valor, resultando num capital social baixo, que não 

corresponde, na maioria dos casos, ao valor total investido por cada cooperado

Somente este ponto, relacionado ao PL não justifica a alto retorno verificado. 

se, principalmente pela margem bruta que as cooperativas auferiram 

lucro (no caso de cooperativas, a denominação correta é sobra e não lucro).

empresas S/A, nota-se um ROA negativo (-4,06%) para as abertas, 

indicando que a margem liquida foi negativa, ou seja, amargaram prejuízo. O RPL 

empresas S/A abertas foi de apenas 5%, muito abaixo da taxa de 

juros básica do Brasil (SELIC) média. 
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se dizer que o ROA das 

S/A (gráfico 25). O RPL das 

cooperativas foi de 30,2%, excepcionalmente superior, quando comparado com as 

demais. O RPL das cooperativas neste patamar pode ser explicado pelo pequeno 

valor do capital social. Normalmente, na fundação da cooperativa, cada cooperado 

subscreve uma cota de pequeno valor, resultando num capital social baixo, que não 

al investido por cada cooperado. 

Somente este ponto, relacionado ao PL não justifica a alto retorno verificado.  

se, principalmente pela margem bruta que as cooperativas auferiram 

e não lucro). 

4,06%) para as abertas, 

negativa, ou seja, amargaram prejuízo. O RPL 

S/A abertas foi de apenas 5%, muito abaixo da taxa de 



 

Gráfico 25. Estimativa da Média do ROA (%) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor

 

Gráfico 26. Estimativa da Média do RPL (%) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor

. Estimativa da Média do ROA (%) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor 

. Estimativa da Média do RPL (%) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor 
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8.5. ANOVA, GLM (General Linear Model) para EVA (Eficiência Econômica) 

 

 Como já explicado anteriormente, os efeitos dos fatores sobre o EVA foram 

calculados separadamente dos demais indicadores de eficiência, pois a quantidade 

de períodos estudados foi menor que para os indicadores de desempenho 

financeiro, ou seja, entre 2001 e 2003 (três anos). Vale enfatizar que não foi possível 

calcular os valores de EVA por um período mais longo justamente pela razão da 

base de dados original apresentar discrepâncias entre os períodos, principalmente 

no que diz respeito as contas contábeis.   

O modelo para estudar a interferência de cada fator (Ano, Cadeia, Segmento, 

Estrutura e Tipo Jurídico) na variável de desempenho econômico (EVA) será: 

 

 

Y = α + YA + YC + YS + YE + YJ + YCSJ + YCEJ + YCS + YCE + YCJ + YCSE + YCSEJ + 

YSJ+ YSE + YSEJ + YEJ + ε 

 

 

Onde:  

Y: EVA 

α: Intercepto 

Ano: A 

Cadeia: C 

Segmento: S 

Estrutura: E 

Tipo Jurídico: J 

ε: erro 

 

Metodologicamente falando, o que diferiu da análise anterior foi que ao invés 

de aplicar um teste MANOVA (ANOVA multivariado), utilizou-se um ANOVA 

univariado, isto é, somente para a variável dependente EVA. 

Assumiu-se para o cálculo do EVA que o custo de oportunidade (custo médio 

ponderado do capital) seria de 14% para 2001, 13% 2002 e 12% 2003, ou seja, o 

valor da taxa de juros SELIC anual média (gráfico 27), descontado a taxa de inflação 

média de 5% ao ano.  

 



160 

 

Gráfico 27. Evolução da Taxa de Juros SELIC média (% ao ano) 

 
Fonte: IPEADATA 

 

Quadro 16. Teste de significância entre Fatores e EVA 

Efeito (Fator) Sig.(a) 
Partial Eta 
Squared 

Observed 
Power

(a)
 

ANO 0,290 0,004 0,184 

CADEIA 0,146 0,034 0,612 

JURIDICO 0,873 0,001 0,071 

ESTRUTURA 0,892 0,006 0,135 

SEGMENTO 0,000 0,153 1,000 

CADEIA * JURIDICO 0,822 0,000 0,056 

CADEIA * ESTRUTURA 0,999 0,000 0,051 

JURIDICO * ESTRUTURA NS 0,000 NS 

CADEIA * JURIDICO * ESTRUTURA NS 0,000 NS 

CADEIA * SEGMENTO 0,747 0,000 0,062 

JURIDICO * SEGMENTO NS 0,000 NS 

CADEIA * JURIDICO * SEGMENTO NS 0,000 NS 

ESTRUTURA * SEGMENTO 0,004 0,055 0,907 

CADEIA * ESTRUTURA * SEGMENTO NS 0,000 NS 

JURIDICO * ESTRUTURA * SEGMENTO NS 0,000 NS 

CADEIA * JURIDICO * ESTRUTURA * SEGMENTO NS 0,000 NS 
(a) α < 0,05 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O quadro 16 apresenta um resumo do efeito dos fatores sobre o EVA. Assim, 

pode-se argumentar que somente o fator segmento e a interação estrutura-

segmento apresentaram um nível de significância menor que 5% (α < 0,05).  

Isto representa que somente este fator e sua iteração com estrutura 

interferiram na variação dos valores do EVA. 

Pelo Partial Eta Squared, nota-se que o fator segmento foi responsável 

somente por 0,6% da variação do EVA e a interação segmento-estrutura por 5,5%. 

Esta afirmação sugere aos tomadores de decisão que não interessa a cadeia 

que a empresa estará inserida, nem o tipo jurídico que ela adotara, mas sim o 

segmento que atuará dentro da cadeia e principalmente qual a estrutura 

organizacional que assumira, não isoladamente, associado ao segmento. Estas 

decisões poderão afetar o EVA de forma positiva ou negativa.  

Quadro 17. Estimativa da Média do EVA por Fator  

Fator 
Média 

Estimada 
Erro 

Padrão 
95% Intervalo de Confiança 

Mínimo Máximo 

Cadeia 
 
 
 
 
 
 

Grãos -2,783(a,b) 12,560 -27,509 21,942 

Café -8,121(a,b) 17,847 -43,256 27,013 

Frutas ,040(a,b) 20,501 -40,320 40,399 

Carne -22,363(a,b) 12,041 -46,068 1,342 

Energia -14,910(a,b) 18,692 -51,707 21,887 

Leite -57,195(a,b) 22,294 -101,083 -13,307 

Multi -18,638(a,b) 8,872 -36,104 -1,173 

Tipo Jurídico 
 
 

S/A Fechado -5,165(a,b) 6,135 -17,243 6,912 

S/A Aberto -45,507(a,b) 12,229 -69,581 -21,433 

Cooperativa -4,569(a,b) 15,348 -34,784 25,645 

Estrutura 
 
 
 
 
 

Linear -57,244(a,b) 15,972 -88,688 -25,801 

Verticalizado Jusante -19,433(a,b) 10,560 -40,222 1,356 

Verticalizado Montante 1,402(a,b) 13,266 -24,713 27,518 

Jusante e Montante -20,083(a,b) 41,473 -101,729 61,562 

Dentro -2,756(a,b) 9,806 -22,060 16,548 

Solo -6,694(a,b) 9,919 -26,220 12,833 

Segmento 
 
 
 
 
 

Insumos 23,433(a,b) 10,929 1,918 44,949 

Produção -,280(a,b) 10,162 -20,286 19,725 

Agroindústria -12,617(a,b) 9,108 -30,548 5,314 

Atacado -1,341(a,b) 17,847 -36,475 33,794 

Varejo -125,766(a,b) 20,492 -166,107 -85,424 

Logística -8,321(a,b) 14,760 -37,378 20,737 
(a) Covariante presente no modelo: ANO 

(b) Média baseada na população modificada 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O quadro 17 apresenta a estimativa da média do EVA para os fatores (para 

detalhes sobre o teste de significância da diferença entre as médias, ver o anexo 6).   

Pelo quadro 17 e gráfico 28, pode-se argumentar que a média do EVA das 

empresas, agrupadas pelas cadeias agroindustriais, foi negativo, com exceção da 

cadeia de frutas que se aproximou de zero (0,04 milhões). 

Aqui se deve fazer uma rápida discussão sobre o cálculo do EVA e quão 

esperado já era este resultado. Para determinar o valor do EVA (sempre em moeda 

corrente) toma-se o valor do lucro líquido (lucro contábil), adiciona-se o valor das 

depreciações e subtrai-se o produto entre custo de oportunidade e total de ativos. 

Este valor final é chamado de EVA, mais conhecido na literatura econômica como 

lucro puro ou lucro econômico. Portanto, a variação do EVA está inversamente 

relacionada com o montante de ativos da empresa e com o custo de oportunidade. 

Um valor razoável para o custo de oportunidade no Brasil é tomar como referência a 

taxa de juros básica da economia, ou seja, a taxa SELIC (Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia). Assim, mantendo todas as demais variáveis fixas, se a 

SELIC aumenta, o EVA diminui e vice-versa. 

O governo brasileiro (Banco Central), justificado pela política de contenção e 

controle da inflação, adotou uma taxa básica de juros extremamente elevada, 

quando comparada aos demais países. Com a taxa de juros básica elevada, o custo 

de oportunidade aumenta, incentivando os investidores a abandonarem as 

atividades ligadas a produção, migrando os recursos para o mercado de capitais, 

principalmente para os títulos do governo. Pelo gráfico 25 pode-se observar a 

evolução da taxa de juros SELIC anual média.  

Retomando a argumentação sobre a interferência das cadeias sobre a variação 

do EVA das empresas, além dos valores serem negativos, houve um destaque para 

as empresas da cadeia de leite, com um EVA médio de R$ -57,20 milhões (gráfico 

28). Um EVA tão negativo, comparado com as demais cadeias, denota uma enorme 

degeneração de valor para as empresas desta cadeia. Como já havia sido discutido, 

os demais indicadores de eficiência financeira também sinalizaram neste mesmo 

sentido. 

 

 

 

 



 

Gráfico 28. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Cadeia

Fonte: elaborado 

 

Pelo gráfico 29 nota

de atuação dentro das cadeias agroindustriais

insumos obtiveram um EVA médio positivo e expressivo (R$ 23,43 milhões). As 

empresas do segmento 

R$ -0,28 milhões.  

Quando analisados

para as empresas do segmento de insumos, not

perante aos demais. Este se

vista financeiro e econômico. 

De todos os segmentos pertencentes as cadeias agroindustrias, o único que 

contem empresas capazes de gerar riqueza é o de insumos, justamente na ponta 

extrema jusante da cadeia.

  

 

 

 

 

. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Cadeia

Fonte: elaborado pelo autor 

nota-se que quando as empresas são separadas por segmento 

de atuação dentro das cadeias agroindustriais; as empresas do segmento de 

insumos obtiveram um EVA médio positivo e expressivo (R$ 23,43 milhões). As 

 de produção alcançaram um EVA próximo a zero, ou seja, 

s os valores médios dos indicadores de eficiência financeira 

para as empresas do segmento de insumos, nota-se que há um destaque positivo 

perante aos demais. Este segmento, sem dúvida, é o mais eficiente pelo ponto de 

vista financeiro e econômico.  

De todos os segmentos pertencentes as cadeias agroindustrias, o único que 

contem empresas capazes de gerar riqueza é o de insumos, justamente na ponta 

deia. 
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contem empresas capazes de gerar riqueza é o de insumos, justamente na ponta 



 

Gráfico 29. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor

 

Esta geração de riqueza, justificado pelo EVA positivo, pode explicar 

questões levantadas no início deste trabalho. Uma delas era com relação a 

coordenação da cadeia. Pelo ponto de vista financeiro, quem tem 

coordenar uma cadeia? A resposta parece ser simples

caso, o segmento que tem di

acredita-se que ele exerça um forte papel de coordenador das cadeias 

agroindustrias.  

Esta coordenação não seria por preferências, como a teoria de marketing 

justifica (neste caso o consumidor final seria o coo

poder de financiar a produção dos elos a montante pela concessão de crédito, por 

exemplo. Desta forma, ao invés do produtor rural tomar crédito junto as instituições 

financeiras para custear a safra, ele toma direto com se

do segmento de insumos.

É Importante ressaltar que 

necessariamente exercem o papel de coordenadora

. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Segmento

Fonte: elaborado pelo autor 

Esta geração de riqueza, justificado pelo EVA positivo, pode explicar 

questões levantadas no início deste trabalho. Uma delas era com relação a 

coordenação da cadeia. Pelo ponto de vista financeiro, quem tem 

coordenar uma cadeia? A resposta parece ser simples: quem tem dinheiro. Neste 

caso, o segmento que tem dinheiro sobrando é o de insumos

que ele exerça um forte papel de coordenador das cadeias 

Esta coordenação não seria por preferências, como a teoria de marketing 

justifica (neste caso o consumidor final seria o coordenador da cadeia), mas sim pelo 

poder de financiar a produção dos elos a montante pela concessão de crédito, por 

exemplo. Desta forma, ao invés do produtor rural tomar crédito junto as instituições 

financeiras para custear a safra, ele toma direto com seu fornecedor, as empresas 

do segmento de insumos. 

É Importante ressaltar que as empresas do segmento de insumos não 

necessariamente exercem o papel de coordenadoras. Pelo poder e capacidade de 
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Esta geração de riqueza, justificado pelo EVA positivo, pode explicar algumas 

questões levantadas no início deste trabalho. Uma delas era com relação a 

coordenação da cadeia. Pelo ponto de vista financeiro, quem tem “poder” para 

quem tem dinheiro. Neste 

nheiro sobrando é o de insumos. Desta forma,  

que ele exerça um forte papel de coordenador das cadeias 

Esta coordenação não seria por preferências, como a teoria de marketing 

rdenador da cadeia), mas sim pelo 

poder de financiar a produção dos elos a montante pela concessão de crédito, por 

exemplo. Desta forma, ao invés do produtor rural tomar crédito junto as instituições 

u fornecedor, as empresas 

as empresas do segmento de insumos não 

. Pelo poder e capacidade de 



165 

 

financiar a produção de outros segmentos da cadeia, ela poderia de fato ser a 

coordenadora.   

 Dentro do segmento de insumos, além de empresas produtoras de matéria-

prima para a produção agropecuária, foram incluídos produtores de embalagens que 

atendem a indústria de alimentos e produtores de máquinas e equipamentos 

(fornecem bens e serviços para todos os elos da cadeia). 

 O novo agente coordenador poderá ser aquele que tem a capacidade de 

viabilizar a produção de bens e serviços, quer pela minimização dos custos com 

matéria-prima do elo seguinte, quer pela concessão de crédito para os elos que não 

são capazes de gerar riqueza ou pelo menos auferir lucro. 

 Voltando a questão do segmento de insumos, este excedente de dinheiro, isto 

é, EVA positivo, certamente ocasionará maior concentração e verticalização das 

empresas. As empresas direcionarão seu lucro para aquisição de outras 

semelhantes (mesmo produto), ocasionado a proliferação de novas estruturas 

lineares e promoverão a verticalização para frente (jusante). Parece razoável dizer 

que a formação destas grandes estruturas verticalizadas é uma questão de ter ou 

não capital para investimentos, pois num ambiente de alta especificidade dos ativos 

transacionados, a solução minimizadora dos custos de transação seria a 

hierarquização. Para que despender esforços para estruturar um relacionamento em 

rede (forma mista de governança) se o conglomerado pode comprar as empresas da 

rede?   

 O que também chama a atenção é o EVA médio das empresas do segmento 

de varejo, além de negativo, o valor foi extremamente alto (R$ -125,77 milhões). A 

questão do EVA é similar a discussão do ROA (3,4%) e RPL (2,4%). Quando estes 

indicadores de eficiência financeira são negativos ou próximos a zero, entende-se 

que existe um lucro contábil insuficiente.  

Já para o ROA baixo, além de lucro contábil pequeno, a utilização dos ativos 

deve estar deficitária, isto é, valor elevado de ativos produtivos para geração de 

pouca receita. Neste caso, EVA negativo, as empresas do varejo estariam mantendo 

um valor elevado de ativos produtivos que multiplicado pela taxa de juros do custo 

de oportunidade (produto ativos x custo de oportunidade) será muito maior que o 

lucro contábil.  

 



 

Com relação ao valor médio do EVA para as empresas agrupadas pela sua 

estrutura, nota-se, pelo gráfico 

obtiveram um valor positivo (R$ 1,40 milhões). As demais estruturas não 

conseguiram auferir lucro econômico. 

 

 

Gráfico 30. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor

 

 Destacam-se as empresas com estrutura linear pelo valor de EVA negativo e 

muito além das demais, ou seja, R$ 

 As empresas dentro de conglomerados e solo apresentaram um EVA 

negativo, porém, relativamente 

respectivamente. Ambas as formas de organização são empresas únicas, que 

operam via mercado ou rede. No caso das empresas dentro de conglomerados, seu 

único ou principal cliente são as empresas que fazem parte do congl

solo relacionam-se diretamente via mercado (

 Empresas com estas características normalmente possuem um valor baixo de 

ativos produtivos, portanto seu EVA tende a ser positivo, desde que esteja auferindo 

lucro contábil.    

Com relação ao valor médio do EVA para as empresas agrupadas pela sua 

se, pelo gráfico 30, que somente as verticalizadas a montante 

obtiveram um valor positivo (R$ 1,40 milhões). As demais estruturas não 

conseguiram auferir lucro econômico.  

. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Estrutura

Fonte: elaborado pelo autor 

se as empresas com estrutura linear pelo valor de EVA negativo e 

muito além das demais, ou seja, R$ -57,24 milhões.  

As empresas dentro de conglomerados e solo apresentaram um EVA 

negativo, porém, relativamente pequeno, R$ -2,76 e R$ 

respectivamente. Ambas as formas de organização são empresas únicas, que 

operam via mercado ou rede. No caso das empresas dentro de conglomerados, seu 

único ou principal cliente são as empresas que fazem parte do congl

se diretamente via mercado (spot) ou estão organizadas em rede.

Empresas com estas características normalmente possuem um valor baixo de 

ativos produtivos, portanto seu EVA tende a ser positivo, desde que esteja auferindo 
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As empresas dentro de conglomerados e solo apresentaram um EVA 

2,76 e R$ -6,69 milhões, 

respectivamente. Ambas as formas de organização são empresas únicas, que 

operam via mercado ou rede. No caso das empresas dentro de conglomerados, seu 

único ou principal cliente são as empresas que fazem parte do conglomerado e as 

) ou estão organizadas em rede. 

Empresas com estas características normalmente possuem um valor baixo de 

ativos produtivos, portanto seu EVA tende a ser positivo, desde que esteja auferindo 



 

 A discussão do valor médio do EVA para empresas agrupadas pelo seu tipo 

jurídico (gráfico 31) parece ser a mesma dos demais fatores, ou seja, a questão 

relacionada ao valor de ativos produtivos. Assim, as S/A de capital aberto 

apresentaram o menor EVA (R$ 

fechado (R$ -5,17 milhões) e cooperativas (R$ 

 

 

Gráfico 31. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A discussão do valor médio do EVA para empresas agrupadas pelo seu tipo 

) parece ser a mesma dos demais fatores, ou seja, a questão 

relacionada ao valor de ativos produtivos. Assim, as S/A de capital aberto 

o menor EVA (R$ -45,51 milhões), seguida pelas S/A de capital 

5,17 milhões) e cooperativas (R$ - 4,57 milhões).  

. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Tipo Jurídico

Fonte: elaborado pelo autor 
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. Estimativa da Média do EVA (em milhões de R$) para Tipo Jurídico 
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9. Conclusões 

 

Um dos principais objetivos de uma empresa é a capacidade de gerar lucros. 

Mais que isso, pelo ponto de vista do proprietário, a empresa deve retornar o 

investimento realizado, ou, pelo menos, o equivalente ao custo de oportunidade do 

capital.  

A tarefa de equacionar o lucro não é determinar a diferença entre a receita e o 

custo, tal como a clássica equação apresentada nos textos sobre a teoria da firma. 

Maximizar o lucro de uma empresa, tampouco deve seguir o conceito 

marginalista: a quantidade ótima de produção que promove o máximo lucro aparece 

quando a receita marginal é igual ao custo marginal. 

Otimizar o lucro e o desempenho financeiro/econômico de uma empresa 

envolve muito mais do que somente conhecer os custos e receitas operacionais. 

Além dos custos operacionais, as empresas são oneradas pelos custos 

financeiros, que aparecem à medida que a variável dinheiro é acrescentada ao 

modelo econômico. Na realidade, as empresas necessitam de dinheiro para realizar 

suas operações, que pode ser proveniente do crédito (tomado junto às instituições 

financeiras) ou da poupança de um determinado investidor. Em ambos os casos, 

haverá uma cobrança de uma taxa pelo uso dos recursos (visão do custo do dinheiro 

no tempo): custo financeiro. 

Existem outras situações reais, nas quais a empresa pode apresentar 

problemas de descasamento do fluxo de caixa: precisa pagar seus fornecedores, 

porém ainda não recebeu de seus clientes. Geralmente recorrem ao mercado 

financeiro para emprestar dinheiro e suprir esta necessidade de caixa. Obviamente, 

este processo irá acarretar o pagamento de juros, um custo financeiro. 

Além de custear as atividades operacionais cotidianas, as empresas 

necessitam de capital para investimentos, que nem sempre é proveniente da 

poupança/crédito do investidor. Desta forma, emprestam das instituições financeiras 

para promover os investimentos nos ativos produtivos. Novamente, novos custos 

financeiros aparecerão.  

Portanto, o custo total de um empreendimento qualquer é composto por uma 

série de outras variáveis, além do custo operacional.  
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Baseado na teoria do custo de transação de Williamson (1985), uma nova 

variável apareceu na composição dos custos de uma empresa: os custos de 

transação.  

Esta teoria afirmou que as empresas são oneradas por um custo adicional, no 

momento em que realizam uma transação. Este custo depende, basicamente, da 

especificidade dos ativos que estão sendo transacionados, a freqüência em que esta 

transação ocorre e a forma de governança (mercado, mista ou hierarquia) adotada 

pela empresa. Para minimizar estes custos, Williamson (1985) argumentou que 

quanto maior a especificidade do ativo, mais as empresas deveriam adotar a forma 

mista ou hierárquica de governança. A forma mista pode ser caracterizada pelas 

redes e a hierárquica, pelas estruturas verticalizadas. 

Pensando na otimização do desempenho financeiro e econômico de uma 

empresa, sobre o ponto de vista do lucro e EVA (Economic Value Added), num 

ambiente de transação de ativos com alta especificidade, as empresas deveriam 

optar pela forma mista ou hierárquica (para minimizar seu custo de transação e, 

indiretamente, otimizar o lucro). 

Assim, perguntas como: o tipo de estrutura (forma de governança) que uma 

empresa assume pode alterar o seu desempenho financeiro e econômico? No caso 

de empresas em rede, o segmento que ela atua interfere nos resultados financeiros? 

O tipo de produto que ela processa (atividade, representada neste trabalho pela 

cadeia agroindustrial) tem o poder de alterar os resultados da empresa?   

Desta forma, este estudo buscou responder a estas questões. Para tanto, foi 

realizada uma ampla revisão da literatura sobre redes de empresas, envolvendo a 

teoria dos custos de transação e as formas de mensurar o desempenho financeiro e 

econômico de empresas e cadeias de suprimentos. A necessidade de compreender 

e discutir os principais conceitos presentes na literatura relacionados à coordenação, 

caracterização e aplicações da teoria dos custos de transação das cadeias 

agroindustriais, permitiu formar as bases para a aplicação empírica realizada neste 

trabalho, junto a empresas que possuem atividades inseridas no agronegócio 

brasileiro. 

Foi possível perceber que os trabalhos relacionados às redes de empresas 

enfatizaram a questão da morfologia e sua caracterização. Os autores direcionaram 

seus esforços na descrição qualitativa das redes e encontraram justificativas para as 
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empresas se organizarem em rede. Estas justificativas, de maneira geral, foram 

explicadas por questões de ganhos de escala e escopo, economias de 

aprendizagem, redução de custos operacionais, aumento do poder de barganha, 

ganhos em qualidade e logística, dentre outros inúmeros pontos. Em todos os 

modelos estudados, nenhum fez menção direta aos ganhos de desempenho 

financeiro e econômico, nem abordaram a questão do custo do dinheiro. 

Da mesma forma, os trabalhos sobre verticalização (integração vertical) não 

abordaram diretamente as questões sobre a otimização dos indicadores de 

desempenho financeiro e econômico.         

Para os trabalhos relacionados a cadeias agroindustriais, conclui-se que não 

houve uma abordagem direta dos autores com relação ao assunto. Preocuparam-se 

em caracterizar os agentes e elos das cadeias, o fluxo de produtos e de informação, 

os custos de transação que ocorrem em condições de ativos altamente específicos e 

as formas de governança que as empresas assumem para minimizar estes custos. 

Outro ponto discutido pelos autores foi com relação ao agente ou elo coordenador 

da cadeia e sua importância. 

Já para os estudos sobre a mensuração de desempenho das empresas e 

cadeias de suprimentos, o foco dos autores também não foi direcionado a questões 

relacionadas com dinheiro. Pelos modelos, as empresas, supostamente, não 

precisam de dinheiro para produzir (pelo fato da teoria econômica tratar o dinheiro 

como uma variável exógena). Observaram que o desempenho das empresas e 

cadeias pode sofrer interferência dos agentes internos. Os autores concordam com a 

necessidade de um agente coordenador dos recursos físicos (fatores de produção) e 

que empresas e cadeias com alto desempenho são aquelas que produzem de 

acordo com a necessidade dos clientes (produção flexível e de fácil adaptação).  

Dentre os autores analisados, pode-se dizer que dois contribuíram, de forma 

bastante relevante, para o desenvolvimento deste trabalho.  

No primeiro, desenvolvido por Schumacher e Boland (2005), os autores criaram 

um modelo que se preocupou com a otimização do lucro de empresas, mediante o 

segmento que ela atua (chamado de fator Indústria). Na verdade, o objetivo do 

estudo foi explicar se o segmento que a empresa atua interfere no seu lucro ou se 

são as empresas que provocam o bom desempenho do segmento (chamado de 
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efeito Firma). Enfim, os autores responderam a pergunta: o segmento interfere nos 

resultados financeiros das empresas? 

O segundo trabalho veio da escola holandesa, a qual estuda empresas e 

cadeias agroindustriais. Van der Vorst et. al. (2006) desenvolveram um modelo para 

mensurar o desempenho de cadeias agroindustriais. Os autores abordaram 

questões relativas ao agente coordenador, qualidade de produto, flexibilidade e 

racionalização do uso dos fatores de produção, dentre outros. Este modelo foi 

primordial para concluir que havia a falta de um item na discussão sobre 

desempenho de empresas e redes: a administração e coordenação dos recursos 

financeiros da cadeia. 

Assim, mediante estes questionamentos, elaborou-se um modelo para 

mensurar e otimizar o desempenho financeiro e econômico de empresas 

organizadas em rede, baseados no lucro e EVA.     

Para testar os modelos desenvolvidos, este estudo analisou os dados 

contábeis de 109 empresas, inseridas no agronegócio brasileiro, por um período de 

cinco exercícios, entre 2001 a 2005. 

É bom ressaltar que este modelo pode ser aplicado para outros setores da 

economia, como o calçadista, automobilístico, têxtil, etc..  

Dos indicadores de desempenho financeiro e econômico, discutidos ao longo 

do trabalho, foram selecionados somente o GEF (grau de endividamento financeiro), 

ELP/PL (exigível de longo prazo dividido pelo patrimônio líquido), MB (margem 

bruta), ROA (retorno sobre os ativos), RPL (retorno sobre o patrimônio líquido), CC 

(ciclo de caixa) e EVA (Economic Value Added). A seleção dos indicadores ocorreu 

após a verificação de que vários deles apontavam para a mesma direção: eram 

correlatos positivos (resultado obtido após aplicar uma análise de cluster). 

O quadro seguinte apresenta os principais resultados, calculados após a 

aplicação do modelo estatístico MANOVA. Os valores representam o partial eta 

squared, em porcentagem de importância: quanto os fatores interferiram 

percentualmente na variação dos valores dos indicadores de desempenho. 
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Quadro resumo dos resultados: Valor do Partial Eta Squared (%) 

 Indicador de Desempenho 

Fator Financeiro Econômico 

 GEF ELP/PL MB ROA RPL CC EVA 

CADEIA NS NS 4,8 6,2 NS 2,7 NS 

SEGMENTO 3,1 3,1 NS NS 2,6 NS 15,3 

ESTRUTURA 4,8 5,4 NS NS NS NS NS 

TIPO JURÍDICO 2,7 NS 2,9 NS NS NS NS 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Pelos resultados alcançados, conclui-se que o efeito cadeia interfere na 

variação dos valores da MB (4,8%), do ROA (6,2%) e do CC(2,7%). Portanto, 

dependendo da cadeia em que a empresa faz parte, ela poderá ter melhor ou pior 

desempenho financeiro, no que diz respeito à margem bruta e, principalmente, no 

retorno sobre os ativos (decorrente da variação da margem bruta, provavelmente). 

Pode-se concluir, também, que o fator cadeia exerceu maior interferência no ROA 

que na MB. 

O fator segmento apresentou interferência significativa nos valores dos 

indicadores de desempenho e, desta forma, interferiu nos valores do GEF (3,1%), 

ELP/PL (3,1%) e RPL (2,7%). Por estes resultados, conclui-se que o fator segmento 

deve ser considerado como elemento estratégico da empresa. É importante ressaltar 

que este fator exerceu influência, principalmente nos indicadores relacionados ao 

endividamento da empresa e retorno financeiro para os proprietários. 

O único fator de apresentou interferência nos valores do EVA (15,3%) foi o 

segmento, sendo que o poder de interferência foi o maior entre os demais valores: 

15,3% da variação do EVA pode ser explicado pelo fator segmento.   

O fator estrutura influenciou, significativamente, os indicadores GEF (4,8%) e 

ELP/PL (5,4%). Conclui-se, portanto, que este fator está relacionado com os 

indicadores de endividamento das empresas. Parece razoável dizer que quanto mais 

verticalizadas forem as empresas, maior o grau de investimentos em ativos 

produtivos e maior será o nível de endividamento.  
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O fator tipo jurídico interferiu em 2,7% na variação do GEF e em 2,9% na da 

MB. Este fator foi importante para observar se o tipo de gestão e transparência dos 

resultados contábeis poderia interferir no desempenho financeiro e econômico das 

empresas. Assim, conclui-se que o fator tipo jurídico causou variações no nível de 

endividamento da empresa e na margem bruta auferida com a venda dos seus bens 

e serviços.  

Calculando o valor médio estimado dos indicadores de desempenho financeiro, 

para as empresas agrupadas pelo fator cadeia, conclui-se que as empresas das 

cadeias de café e frutas obtiveram o maior grau de endividamento financeiro (GEF), 

56,24% e 57,58%, respectivamente. Isto se justifica pelo tipo de produção destas 

cadeias, pois são culturas perenes que dependem de capital de giro para 

financiamento da produção até a colheita.   

As empresas da cadeia de energia apresentaram o maior valor da relação 

exigível de longo prazo pelo patrimônio líquido (ELP/PL): 236,6%, indicando um 

elevado nível de alavancagem financeira. Com o franco desenvolvimento 

(crescimento) destas empresas, houve a necessidade de captar recursos de 

terceiros, para aquisição de novos ativos produtivos, caracterizado pela elevada 

porcentagem de dívidas de longo prazo. Cabe lembrar que as empresas desta 

cadeia são, predominantemente, as usinas de açúcar e álcool.  

Empresas da cadeia do leite apresentaram a menor margem bruta (MB) média 

(-35,5%), muito abaixo das demais empresas das outras cadeias. Este valor 

corrobora com a história da pecuária leiteira que sempre apresentou problemas com 

relação à escala de produção.  

Com relação ao retorno sobre os ativos (ROA), as empresas das cadeias de 

grãos e energia obtiveram os maiores valores, 4% e 4,6%, respectivamente; valores 

estes, muito abaixo do custo de oportunidade do capital esperado pelos investidores, 

no Brasil. Um fato interessante é que mesmo não apresentando um retorno 

adequado para os investimentos em ativos produtivos, as empresas da cadeia de 

energia obtiveram um RPL de 32,7%, muito acima da taxa de retorno esperada 

pelos investidores. Assim, pode-se concluir que, mesmo com elevados níveis de 

endividamento, as empresas são extremamente atrativas, pelo ponto de vista do 

investidor. 
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Para o fator segmento, conclui-se que as empresas da agroindústria 

apresentaram o maior grau de endividamento financeiro (GEF), 54,32%. O maior 

ELP/PL foi o das empresas do atacado (174%), seguido pelas empresas de insumos 

(146,4%). O menor ROA foi o das empresas do segmento de produção (-7,87%) e o 

maior o das empresas do segmento de insumos (5,1%). As empresas do segmento 

de insumos, além de terem o maior ROA dentre as demais dos outros segmentos, 

ainda apresentaram o maior RPL (22,6%), muito acima da expectativa de retorno 

dos investidores. Com relação à MB, as empresas do segmento atacado obtiveram o 

melhor resultado: 29,6%.  

Observando os valores médios estimados dos indicadores agrupados pelo fator 

estrutura, conclui-se que, empresas verticalizadas a jusante, apresentaram o maior 

grau de endividamento financeiro (53,4%), seguidas das empresas verticalizadas a 

montante e jusante (51,9%). O menor GEF foi o das empresas com estrutura linear 

(24,4%). As empresas com maior endividamento de longo prazo (ELP/PL) foram as 

verticalizadas a montante (107,5%). Empresas com estrutura solo obtiveram um 

ELP/PL negativo (-98,4%), em decorrência do acúmulo de prejuízos, tornando o 

patrimônio líquido negativo.  Os maiores RPL foram das empresas com estrutura 

linear (13,5%) e das verticalizadas a montante (12,5%). Por sua vez, o maior ROA 

também foi das empresas com estrutura linear (6,74%), seguido das empresas 

verticalizadas a jusante (3,29%).  

Para o fator tipo jurídico, conclui-se que as empresas S/A de capital fechado 

apresentaram o menor grau de endividamento (42,52%) e as empresas cooperativas 

o maior GEF (51,81%). O maior valor para o ELP/PL foi para as empresas 

cooperativas (192,2%), seguido das S/A de capital aberto (69,8%). As margens 

brutas das empresas S/A foram próximas, 19,63% para as de capital fechado e 

19,68% para as de capital aberto. O destaque foi para as empresas cooperativas, 

com uma margem bruta de 22,42%. As empresas cooperativas apresentaram o 

maior ROA (4,87%), seguidas pelas empresas S/A de capital fechado (2,77%), 

sendo que ambas apresentaram valores bem abaixo da taxa de retorno esperado. 

Já para o RPL, as empresas cooperativas apresentaram o maior valor: 30,2% (muito 

além da taxa de retorno esperado pelos investidores). As empresas S/A de capital 

aberto tiveram um RPL de 5,0%, seguidas pelas de capital fechado, -9,3% 

(negativo).    
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Pode-se ainda concluir que, somente as empresas do segmento de insumos 

apresentaram um EVA médio positivo: R$ 23,43 milhões. As demais empresas dos 

outros segmentos obtiveram EVA negativo, destacando-se um valor de R$ -125,77 

milhões para as empresas do segmento varejo. Todas as empresas classificadas 

pelo fator cadeia apresentaram um EVA negativo, com destaque para as empresas 

da cadeia do leite: R$ -57,20 milhões (muito abaixo dos valores das outras empresas 

das demais cadeias). 

Baseado nos resultados e nas argumentações, conclui-se que, nos sistemas 

agroindustrias, pode haver um agente (elo) coordenador financeiro. O papel deste 

coordenador é muito claro: ele deve financiar a produção dos segmentos a montante 

e a jusante na cadeia. Este financiamento pode aparecer na forma de concessão de 

prazo para pagamento de matéria-prima (cliente) ou por um adiantamento 

(fornecedor). Este coordenador pode até financiar investimentos em ativos 

produtivos, por parcerias (compartilhamento de recursos fixos). Desta forma: quem 

empresta dinheiro? Quem tem a capacidade de gerar riqueza ou tem crédito junto ao 

mercado financeiro.  

Para este trabalho, o único segmento que teve a capacidade de gerar riqueza 

(EVA positivo) foi o de insumos. Note que, neste segmento, foram agrupadas as 

empresas produtoras de matéria-prima, destinadas à produção agropecuária e as 

produtoras de máquinas, equipamentos e embalagens, que servirá todas as 

empresas da cadeia.  Para os casos relacionados com a venda de matéria-prima 

(insumos), há uma prática de concessão de crédito entre as empresas de insumos e 

o produtor agropecuário. Outra prática de financiamento é com relação à venda de 

máquinas e equipamentos. Normalmente, mesmo que não haja um financiamento 

direto da empresa vendedora, ela faz parcerias com instituições financeiras para 

facilitar o crédito aos seus clientes (esta operação é conhecida como “vendor”). Na 

verdade, a instituição financeira transfere o risco de crédito para a empresa que está 

vendendo o produto, proporcionando uma taxa de juros menor. Em contrapartida, a 

empresa assume os riscos de default do tomador: seu cliente. 

Finalmente, pode-se dizer que este trabalho foi importante para abrir um 

espaço na discussão sobre otimização e mensuração do desempenho de empresas 

em rede. Agora, além das variáveis tradicionais de mensuração de desempenho, as 

empresas devem focar as questões relativas ao desempenho financeiro e 
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econômico. Pelos modelos desenvolvidos, as empresas poderão traçar estratégias 

de crescimento, principalmente no tocante à verticalização. A pergunta “comprar ou 

produzir internamente” ganhou novas variáveis para auxiliar a tomada de decisão. 

Cabe ressaltar que, apesar dos resultados alcançados, houve uma série de 

limitações no modelo e na sua validação (aplicação). 

Com relação ao modelo teórico, as variáveis macroeconômicas (crescimento 

da economia, taxa de câmbio, taxa de juros, etc..) não foram evidenciadas, pois  

adotou-se que seriam exógenas ao modelo. De fato, este modelo é somente um 

ponto de partida para a discussão das formas de mensurar e otimizar o desempenho 

financeiro e econômico de empresas em rede. 

Já para a validação do modelo, tem que ficar claro que a base de dados 

utilizada não foi adequada, estatisticamente falando. Por se tratar de dados 

contábeis das empresas e como não há legislação que as obrigue a divulgar seus 

relatórios financeiros/contábeis, o número de empresas da amostra foi menor que o 

desejado. Além do número reduzido de empresas, o número de períodos 

(exercícios) também é pequeno. Com uma série histórica pequena, não foi possível 

desenvolver um teste estatístico (econométrico) mais sofisticado, como uma série 

temporal auto-regressiva.             
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