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Resumo
Em determinados segmentos de negócio, para empresas comercias, faz parte do

senso comum que a empresa deve, no momento de um reajuste de preços dos estoques,
trabalhar para obter o maior volume físico possível desses estoques, pois nesses casos a
empresa sairá “ganhando” a variação de preço sobre o saldo.

O objetivo deste trabalho é demonstrar que na verdade a empresa ganhou
patrimônio por manter o estoque que se valorizou, auferindo um lucro genuíno sob o ponto
de vista do capital monetário investido mas, se analisarmos os efeitos desse aumento sobre
o caixa da empresa, sob uma ótica de manutenção dos níveis de atividade da empresa, ou
seja, a manutenção dos volumes “físicos” das contas relacionadas à atividade fim, este
“ganho” pela variação de preço nos estoques poderá ser “consumido” pelo déficit de caixa
gerado, em função dos saldos das outras contas.

Ao se analisar a empresa, principalmente o seu caixa, existindo uma preocupação
pela manutenção da estrutura física da empresa, isto nem sempre será verdade, pois outras
contas patrimoniais “vinculadas” aos estoques, como as contas a receber de clientes, os
saldos de contas a pagar e adiantamento de clientes, relacionadas diretamente ao ciclo
operacional da empresa, irão gerar efeitos sobre o fluxo de caixa.

Palavras chave: caixa, fluxo de caixa, lucro, manutenção física, variação de
preços.
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1 - Introdução

Em determinados segmentos de negócio, para empresas comercias, faz parte do

senso comum que a empresa deve, no momento de um reajuste de preços dos estoques,

trabalhar para obter o maior volume físico possível desses estoques, pois nesses casos a

empresa sairá “ganhando” a variação de preço sobre o saldo.

O objetivo deste trabalho é demonstrar que na verdade a empresa ganhou

patrimônio por manter o estoque que se valorizou, auferindo um lucro genuíno sob o ponto

de vista do capital monetário investido mas, se analisarmos os efeitos desse aumento sobre

o caixa da empresa, sob uma ótica de manutenção dos níveis de atividade da empresa, ou

seja, a manutenção dos volumes “físicos” das contas relacionadas à atividade fim, este

“ganho” pela variação de preço nos estoques poderá ser “consumido” pelo déficit de caixa

gerado, em função dos saldos das outras contas.

Dois pontos deverão ser esclarecidos para iniciarmos nossa análise:

− Existindo a preocupação da empresa em se manter os níveis físicos de

atividade, o lucro anteriormente disponível, sob uma ótica monetária, não

mais estará disponível, sendo necessária a reposição dos estoques, ficando

então indisponíveis para qualquer outra finalidade.

− A manutenção da estrutura física da empresa envolve também outras contas

patrimoniais “vinculadas” aos estoques, como os saldo de contas a receber de

clientes e os saldos de contas a pagar, de uma forma geral referentes a

fornecedores e adiantamentos de clientes, relacionadas diretamente as

atividades operacionais da empresa.

Esses dois pontos estão em linha com a chamada contabilidade a custo de

reposição, modelo aprimorado por Edwards e Bell (1961) a partir do conceito de

contabilidade a custos correntes. Um questionamento básico decorrente dos conceitos desse

modelo pode ser assim resumido:
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“Que tal medir o lucro como a diferença entre o caixa que entra pela mercadoria

vendida e o caixa que será dispendido na aquisição da mercadoria que substituirá a

vendida?” Martins (1989).

A partir desse questionamento podemos facilmente entender a importância de

analisarmos o fluxo de caixa para definirmos se a situação da empresa é favorável após o

reajuste de preço, pois o lucro apurado pela contabilidade a custo histórico não reflete o

investimento necessário a recomposição desse estoque pelo novo preço.

Outra parte de nosso questionamento reside no fato de que outras contas

patrimoniais irão afetar o saldo de caixa devido as suas características e seu forte

relacionamento com as atividades operacionais da empresa.

As contas a receber decorrentes de vendas a prazo, nada mais são do que saldos

referentes ao financiamento dado pela empresa aos seus clientes, através de raciocínio

análogo, pode-se afirmar que os saldos das contas a pagar referem-se a financiamentos

recebidos pela empresa de seus diversos fornecedores.

Se houver uma vinculação desses saldos com os volumes físicos necessários a

manutenção das atividades da empresa, fatalmente teremos reflexos no caixa, superávit no

caso de aumento dos financiamentos recebidos, pelo lado das contas a pagar, e déficit pelo

lado das contas a receber, referente aos recursos “investidos” em financiamentos a clientes.

Voltamos então a afirmar que o “ganho” sobre o estoque sempre existirá, mas daí

até o mesmo poder ser distribuído existe uma diferença muito grande pois outras contas

“vinculadas” ao estoques gerarão reflexos sobre o caixa da empresa que poderão ser

extremamente desfavoráveis.

Para verificar o reflexo destes aumentos na empresa, temos que analisar estas

contas conjuntamente, o que faremos daqui em diante através de três exemplos numéricos,

para mostrar que em algumas situações a variação de preço pode levar a um déficit no fluxo

de caixa, considerado por nós como um dos principais elementos na análise e gestão das

empresas, mesmo quando estivermos avaliando seu desempenho e, por conseqüência, seu

patrimônio, podemos dizer que:

“No mundo econômico o denominador final comum a todas as operações é o

dinheiro. E, no longo prazo, o conceito de lucro está voltado exatamente a uma diferença da

riqueza medida em dinheiro. No caso extremo, qual o lucro de uma empresa no longo
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prazo? É a diferença entre o valor de sua liquidação e os investimentos feitos pelos sócios”.

Martins (2000)

2 - Desenvolvimento

Para facilitar a visualização iremos trabalhar com três situações:

a) Na primeira, a empresa só vende a vista, ou seja, não possui Contas a Receber,

e efetua suas compras sempre a prazo.

b) Na segunda, a empresa não tem saldo de contas a pagar, efetuando sempre

suas compras à vista, e fazendo suas vendas a prazo.

c) Por fim uma situação de equilíbrio entre o saldo de contas a receber e de

contas a pagar.

Algumas premissas serão assumidas.

− A empresa trabalha com um único produto, controlado por unidade (un);

− Os níveis quantitativos de estoque e das contas vinculadas, definidos nos saldos

iniciais de cada exemplo, são necessários para a operação da empresa, e

representam uma utilização “ótima” dos recursos, não sendo alterados após a

variação de preços;

− A alteração de preços não afeta a oferta e a demanda sobre o produto;

− Os prazos de compras e de vendas se mantêm inalterados em cada exemplo;
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− As despesas são reajustadas na mesma proporção dos preços do estoque;

− Os preços de compra e de venda têm a seguinte evolução, decorrentes de um

reajuste de 10% sobre os mesmos:

Período Preço por  unidade- $

Compra Venda

Até 31/12/X0 1,00 1,50

A partir de 01/01/X1 1,10 1,65

Quadro 1 – Evolução dos preços

3 - Exemplos

Todos os quadros apresentam:

− Mesmas datas-base (31/12/X0, 31/01/X1, 28/02/X1 e 31/03/X1);

− Saldos em uma unidade monetária genérica ($) e quantitativos (Unidades);

− Balanço Patrimonial (Balanço);

− Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); e

− Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
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3.1 -  Exemplo 1 - Vendas à vista e Compras à Prazo

31/12/X0 31/01/X1 28/02/X1 31/03/X1

Balanço $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

Caixa 6.000 6.000 6.200 5.636 6.400 5.818 6.600 6.000

Estoques 2.000 2.000 2.200 2.000 2.200 2.000 2.200 2.000

Contas a Receber - - - - - - - -

Total Ativo 8.000 8.000 8.400 7.636 8.600 7.818 8.800 8.000

Contas a pagar 6.000 6.000 6.200 5.636 6.400 5.818 6.600 6.000

Empréstimos - - - - - - - -

Capital 2.000 2.000 2.000 1.818 2.000 1.818 2.000 1.818

Lucros Acumulados - - 200 182 200 182 200 182

Total Passivo 8.000 8.000 8.400 7.636 8.600 7.818 8.800  8.000

DRE $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

(+) Receita de Vendas 3.000 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000

(-) Custo Mercadorias Vendidas (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.200) (2.000) (2.200) (2.000)

(=) Lucro Bruto 1.000 - 1.300 - 1.100 - 1.100 -

(-) Despesas (1.000) (1.100) (1.100) - (1.100) -

(=) Lucro Líquido - - 200 - - - - -

DFC $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

Atividades Operacionais.     

Recebimento de Clientes 3.000 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000

Pagamento de Fornecedores (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000)

Pagamento de Despesas (1.000)  (1.100) (1.100)  (1.100)

Total Fluxo - - 200 - 200 - 200 -

Quadro 2 - Recebimento à vista de Clientes

Analisando o quadro acima verificamos que, em situações que o nível de contas a

receber ($0) sejam inferiores ao de contas a pagar ($6.000), haverá uma sobra de caixa

($600) correspondente à diferença entre esses saldos multiplicados pelo percentual de

aumento dos estoques (10%).
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Este saldo de caixa está demonstrado na DFC e no Balanço, sendo proveniente do

financiamento dos fornecedores, onde ocorre um aumento sob o ponto de vista monetário,

que a empresa poderá utilizar enquanto não seja alterada a situação operacional junto a

fornecedores.

Vale observar que a manutenção da estrutura física ocorre, no Patrimônio Líquido,

somente se considerarmos os Lucros Acumulados ($200), decorrentes do ganho pelo

aumento de preços nos estoques, ou seja, não é possível a distribuição do lucro gerado nos

estoques, sob essa visão.

Apesar da “retenção” do lucro, essa situação é favorável a empresa, pois ao se

completar o “giro” do saldo de Contas a Receber e de contas a pagar, ocorrerá a geração de

um saldo excedente de caixa, decorrentes do aumento do financiamento dos fornecedores

sobre os saldos de contas a pagar.
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3.2 – Exemplo 2 – Vendas à Prazo e Compras à Vista

31/12/X0 31/01/X1 28/02/X1 31/03/X1

Balanço $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

Caixa - - - - - - - -

Estoques 2.000 2.000 2.200 2.000 2.200 2.000 2.200 2.000

Contas a Receber 6.000 6.000 6.300 5.727 6.600 6.000 6.600 6.000

Total Ativo 8.000 8.000 8.500 7.727 8.800 8.000 8.800 8.000

Contas a pagar - - - - - - - -

Empréstimos - - 300 273 600 545 600 545

Capital 8.000 8.000 8.000 7.273 8.000 7.273 8.000 7.273

Lucros Acumulados. - - 200 182 200 182 200 182

Total Passivo 8.000 8.000 8.500 7.727 8.800 8.000 8.800 8.000

DRE $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

(+) Receita de Vendas 3.000 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000 1.300 2.000

(-) Custo de Mercadorias Vendidas (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.200) (2.000) (2.200) (2.000)

(=) Lucro Bruto 1.000 - 1.300 - 1.100 - 1.100 -

(-) Despesas (1.000) (1.100) (1.100) - (1.100) -

(=) Lucro Líquido - - 200 - - - - -

DFC $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

Atividades Operacionais

Recebimento de Clientes 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.300 2.000

Pagamento de Fornecedores (2.000) (2.000) (2.200) (2.000) (2.200) (2.000) (2.200) (2.000)

Pagamento de Despesas (1.000) (1.100) (1.100) (1.100)

Total Fluxo - - (300) - (300) - - -

Quadro 3 – Pagamento à vista de Fornecedores

Novamente verificamos que o ganho nos estoques ($ 200) demonstrado na DRE de

31/01/X1, contribuiu para manutenção da estrutura física do próprio estoque (2.000

unidades) e do Patrimônio Líquido (no exemplo capital mais lucros acumulados, no total de

8.000 unidades).
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Podemos ver que ao se completar o “giro” dos saldos de Contas a Receber e a

Pagar houve necessidade de um aporte de recursos no caixa da empresa, tratado no exemplo

como sendo de terceiros (Empréstimos $600).

O déficit de caixa é oriundo da necessidade de mantermos as mesmas quantidades

de unidades (6.000) de financiamento a clientes, ampliando então o saldo de contas a

receber (de $6.000 para $6.600). Notamos que esse déficit, novamente, é representado pela

multiplicação da diferença entre saldos das Contas a Pagar e Contas a Receber ($6.000)

pelo percentual de aumento.

A DFC apresenta em dois períodos sucessivos (31/01/X1 e 28/02/X1) os fluxos

negativos de $300 cada.
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3.3 – Exemplo 3 – Vendas à Prazo e Compras à Prazo

31/12/X0 31/01/X1 28/02/X1 31/03/X1

Balanço $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

Caixa - - - - - - - -

Estoques 2.000 2.000 2.200 2.000 2.200 2.000 2.200 2.000

Contas a Receber 6.000 6.000 6.300 5.727 6.600 6.000 6.600 6.000

Total Ativo 8.000 8.000 8.500 7.727 8.800 8.000 8.800 8.000

Contas a pagar 6.000 6.000 6.200 5.636 6.400 5.818 6.600 6.000

Empréstimos - - 100 91 200 182 - -

Capital 2.000 2.000 2.000 1.818 2.000 1.818 2.000 1.818

Lucros Acumulados - - 200 182 200 182 200 182

Total Passivo 8.000 8.000 8.500 7.727 8.800 8.000 8.800 8.000

DRE $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

(+) Receita de Vendas 3.000 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000

(-) Custo de Mercadorias Vendidas (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.200) (2.000) (2.200) (2.000)

(=) Lucro Bruto 1.000 - 1.300 - 1.100 - 1.100 -

(-) Despesas (1.000) - (1.100) - (1.100) - (1.100) -

(=) Lucro Líquido - - 200 - - - - -

DFC $ Unidade $ Unidade $ Unidade $ Unidade

Atividades Operacionais     

Recebimento de Clientes 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.300 2.000

Pagamento de Fornecedores (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000)

Pagamento de Despesas (1.000) (1.100) (1.100) (1.100)

Total Fluxo - - (100) - (100) - 200 -

Quadro 4 – Recebimento de Clientes e Pagamentos de Fornecedores à Prazo

Numa situação de equilíbrio entre os saldos de Contas a Receber e Contas a pagar,

repete-se a ocorrência do “ganho” nos estoques, mas temos que ressaltar que durante o giro,

ocorre a geração de déficit e superávit que se anulam no final, pois o financiamento

adicional dado aos clientes ($600), para se manter a mesma quantidade em unidades (6.000)

é recebido integralmente dos fornecedores.
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4 – Conclusão

Através dos exemplos desenvolvidos, fica claro que o lucro sobre o estoque

sempre ocorrerá, mas a situação final, após o “giro” dos saldos das Contas a Receber,

Contas a Pagar e visando a manutenção da estrutura física da empresa, só pode ser avaliada

em função da diferença entre esses saldos, “vinculados” a operação da empresa.

O lucro gerado pelo aumento dos preços nos estoques tem que ser revertido ao

próprio estoque, não podendo ser distribuído aos acionistas, sendo assim mantida a

estrutura física.

Como vimos, se for assumida a premissa de manutenção da estrutura física da

empresa,  poderá ocorrer uma necessidade de aporte de recursos, próprios ou de terceiros

no caixa, em função do aumento do financiamento a clientes.

A geração de um ganho nos estoques  ocorrerá sempre mas daí a se dizer que a

empresa sempre está “ganhando” no momento do reajuste existe uma distância muito

grande, pois se a estrutura física da empresa for representada por uma posição onde o

financiamento a cientes (vendas a prazo e conseqüentemente o saldo de contas a receber)

for maior do que o financiamento recebido de fornecedores (compras a prazo e por

conseqüência o saldo de contas a pagar), toda vez que a empresa sofrer um reajuste nos

preços do estoque.o aporte de capital é inevitável para ampliar o financiamento aos clientes.
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Por fim podemos concluir que, uma avaliação do efeito dos aumentos dos estoques

sobre o caixa deverá sempre levar em consideração os saldos de Contas a Receber e Contas

a Pagar, no momento do aumento dos preços dos estoques, podendo ser resumido da

seguinte maneira:

(+) Saldo de Contas a Pagar
(-) Saldo de Contas a Receber
(x) Percentual de aumento

(=) Reflexo no Caixa

Quadro 5 – Apuração do efeito

Deverão ser objeto de novos estudos a análise dos efeitos decorrentes das

diferenças temporais entre a estrutura física ideal da empresa e os saldos dos estoques e

contas vinculadas, Contas a Receber a Contas a Pagar, no momento do reajuste de preços.

Essa análise conjugada com os efeitos dos juros sobre os saldos excedentes ou

sobre os empréstimos poderá gerar um efetivo instrumento de avaliação dos fluxos futuros

de caixa após um reajuste de preços.
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