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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda o cálculo e análise de índice de desempenho econômico e financeiro 

para fins de análise das empresas agroindustriais no Brasil, entre 2013 e 2015. As questões 

centrais que orientaram esta proposta foram: qual a influência dos indicadores financeiros e 

econômicos no desempenho de empresas agroindustriais brasileiras? Quais setores e/ou 

regiões apresenta melhores desempenhos? Há maior proporção de empresas eficientes ou 

ineficientes? Quais fatores mais contribuíram para a in(eficiência) dessas empresas? O 

agronegócio é responsável pela integração de diversos setores da economia brasileira, 

possibilitando a confecção de roupas, a elaboração de produtos de higiene pessoal e, 

principalmente, de alimentação humana. Atualmente o agronegócio sustenta a economia do 

país, representando 48% das exportações brasileiras. Esta pesquisa foi realizada com 

empresas agroindustriais do Brasil. Os dados de natureza secundária foram coletados, para 

posterior cálculo dos indicadores de desempenho das empresas, no anuário Valor 1000, 

publicação do jornal Valor Econômico, em que são ranqueadas financeira e economicamente, 

as mil maiores empresas do país. Essas informações publicadas no sítio de internet do anuário 

são provenientes de demonstrações contábeis consolidadas, tais como: balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício, durante os períodos 2013, 2014 e 2015. A amostra 

foi composta por 82 empresas agroindustriais de capital aberto e fechado, no entanto. A 

escolha dos dados justifica-se, primeiramente, pela indisponibilidade de informações 

financeiras no banco de dados, fator este limitante para mensuração de outros indicadores. 

Apesar disso, os indicadores calculados apresentaram potencial de indicar melhores e piores 

desempenhos econômico e financeiro das empresas, o que justifica sua utilização e, também, 

facilitou a nomeação de cada fator. Como ferramenta metodológica, empregou-se a análise 

multivariada de dados, mais especificamente a análise fatorial. Os resultados mostraram 

índice de desempenho econômico-financeiro (IDEF) para cada empresa, destacando-se 

organizações dos seguintes setores: alimentos e bebidas e açúcar e álcool. Também se 

constatou que as empresas com melhores resultados são pertencentes às regiões Sul e Sudeste 

do país. 

 

Palavras-chave: Análise Fatorial. Performance. Agronegócio. Rentabilidade. Endividamento. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research is about the calculation and analysis of the economic and financial performance 

index for the analysis of agroindustrial companies in Brazil, from 2013 to 2015. The central 

questions that guided this proposal were: What is the influence of financial and economic 

indicators on performance of Brazilian agroindustrial companies? Which sectors and / or 

regions show the best performance? Is there a greater proportion of efficient or inefficient 

firms? What factors contributed most to the in (efficiency) of these companies? Agribusiness 

is responsible for the integration of several sectors of the Brazilian economy, making it 

possible to make clothes, the elaboration of personal hygiene products and, mainly, human 

food. Currently, agribusiness supports the country's economy, accounting for 48% of 

Brazilian exports. This research was carried out with agroindustrial companies from Brazil. 

Secondary data were collected for the subsequent calculation of company performance 

indicators in the Valor 1000 yearbook, published by Valor Econômico newspaper, in which 

the thousand largest companies in the country are financially and economically ranked. This 

information is published on the website of the yearbook come from consolidated financial 

statements, such as: balance sheet and statement of income for the period, during the periods 

2013, 2014 and 2015. The sample was composed of 82 closed and closed agroindustrial 

companies, however. The choice of data is justified, firstly, by the unavailability of financial 

information in the database, a limiting factor for the measurement of other indicators. 

Nevertheless, the calculated indicators presented the potential to indicate better and worse 

economic and financial performance of the companies, justifying the use and also facilitating 

the naming of each factor. As a methodological tool, multivariate data analysis was used, 

more specifically factorial analysis. The results showed an economic-financial performance 

index (IDEF) for each company, with particular emphasis on organizations in the following 

sectors: food and beverages and sugar and alcohol. It was also found that the companies with 

the best results are from the South and Southeast regions of the country. 

 

Key words: Factorial Analysis. Performance. Agribusiness. Profitability. Indebtedness.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

  

A contabilidade possibilita uma numerosa quantidade de informações 

econômicas e financeiras das empresas e, por isso, é foco constante de pesquisas 

(LAURENT, 2004). O mercado financeiro, de modo geral, é um dos maiores usuários 

desse tipo de informação, por intermédio de analistas, corretoras, investidores 

institucionais e individuais, bancos de investimentos, dentre outros. (LOPES, 2002). 

Nesse contexto, importantes transformações ocorreram no ambiente produtivo 

nacional e internacional e os mercados mais competitivos obrigaram as empresas a se 

adequarem a um padrão mais rigoroso de eficiência econômica. As empresas rurais 

também se adaptaram a esse cenário econômico cada vez mais exigente, tanto por parte 

do consumidor, no mercado interno, como do consumidor e das empresas no mercado 

internacional.  

A contextualização do estudo das empresas do agronegócio, por meio da 

utilização de dados financeiros, está relacionada à maneira pela qual sua gestão tem 

incorporado diversas práticas tradicionalmente relacionadas às organizações industriais, 

comerciais e prestadoras de serviços tipicamente urbanas, ou seja, aplicação de análises 

contábeis para melhor entendimento do seu desempenho. (CALLADO; MORAES 

FILHO, 2006). 

Um dos vários campos de atuação da avaliação de desempenho organizacional é 

o econômico e financeiro. Para isso são utilizadas as demonstrações financeiras 

elaboradas pela empresa de onde são extraídos índices. Trata-se, portanto, de uma 

análise de desempenho baseado em eventos passados, a fim de se obter expectativas 

para o futuro e caracterizar a situação econômico-financeira atual de uma organização. 

(SILVA, 2014). 

Nesse sentido, considera-se de fundamental importância analisar o 

comportamento econômico e financeiro das empresas do agronegócio, uma vez que 

oferece indícios de problemas financeiros e econômicos relacionados à estrutura de 

capital, nível de endividamento e rentabilidade dessas organizações. A literatura aponta 

que a preocupação com a avaliação de desempenho não é recente nas companhias, 

iniciando-se sua prática há mais de cem anos, através da análise de balanços, de acordo 
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com Marion (2009) e Silva (1995), sendo que, no Brasil, ainda hoje, a técnica de 

avaliação por meio de índices é bastante utilizada. (ANTUNES; MARTINS, 2007). 

No entanto, a temática de avaliação de desempenho nas empresas agroindustriais 

ainda é recente e se apresenta como sendo de fundamental importância para entender a 

sobrevivência das empresas desse setor, em um ambiente em que a necessidade de 

redução de custos e a capitalização a custos menores tornaram-se fatores decisivos que 

exigem um grande esforço por parte do empresário rural. 

Esse cenário colocou em pauta a importância de essas empresas buscarem 

formas diversas e menos onerosas de financiar suas atividades e, consequentemente, a 

necessidade de acompanhar e avaliar seu desempenho, não só por parte dos 

empresários, mas também dos credores e demais interessados. 

Portanto é importante identificar e analisar a performance entre empresas no 

agronegócio brasileiro, a partir do cálculo de índices de estrutura de capital e  

rentabilidade, por meio da identificação de fatores comuns e/ou específicos relacionados 

às características do nível de alavancagem e da rentabilidade dessas empresas, 

comparando-as, para elaborar um índice que represente o nível de desempenho 

econômico-financeiro. Isto surgiu como possibilidade de facilitar o entendimento 

holístico desse tipo de avaliação contábil. 

 

1.2 O Problema e sua Importância 

 

A evolução da cadeia produtiva está propiciando o surgimento de empresas na 

atividade do agronegócio. O consumo urbano está aumentando, o que leva à expansão 

da produção e, consequentemente, possibilita melhores resultados econômico-

financeiros, tanto em participação, quanto em eficiência, o que exige melhor 

desempenho empresarial para enfrentar a competitividade do mercado.  

Nesse contexto, o Brasil é um grande produtor de alimentos e um dos principais 

atores no mercado global de produtos do agronegócio, configurando-se como uma 

locomotiva do desenvolvimento, seja por sua importância na pauta de exportações, seja 

pela capacidade de geração de renda, equivalente a cerca de um terço do produto interno 

bruto – PIB. (FIGUEIREDO; SANTOS; LIMA, 2012). Do ponto de vista econômico e 

financeiro, o agronegócio desempenha importante papel para o país e aumenta o 

crescimento e o desenvolvimento, com uma significativa participação no PIB. 
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É importante frisar algumas particularidades desse setor, para enxergar o quão se 

tornam sensíveis as variáveis financeiras e econômicas, como forma de avaliar o 

desempenho agroindustrial por meio de cenários. Barros (2006) agrupa em quatro 

categorias de risco os fatores que afetam a produção no Brasil e impactam diretamente a 

rentabilidade das culturas, fazendo com que o valor bruto da produção (VBP) não atinja 

seu potencial máximo: risco de produtividade, risco de variações nos preços dos 

produtos e dos insumos, risco de variações na taxa de câmbio e risco sanitário.  

Para se ter ideia do impacto gerado apenas pelo risco de produtividade referente 

a razões climáticas e/ou biológicas (pragas e doenças), toma-se como base os resultados 

consecutivos do VBP dos anos de 2015 e 2016, mostrados no balanço da Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA (2016), em relação aos cultivos e criações de 

maior relevância econômica deste ano, tais como: agricultura (soja, cana-de-açúcar, 

milho e café) e para os produtos pecuários (carne bovina, carne de frango, carne suína, 

produção de ovos e produção de leite). Em 2016, o VBP atingiu 541,7 bilhões de reais, 

1,3% a menos, em relação a 2015, sendo 343,3 bilhões advindos de produtos agrícolas, 

com 1,1% de queda, e 198,5 bilhões da pecuária, com decréscimo de 1,6%, quando 

comparado ao ano anterior. Isso demonstra a fragilidade do agronegócio em manter 

padrões econômicos e financeiros, em função do impacto gerado pelos fatores de risco. 

A importância do agronegócio brasileiro pode ser destacada levando-se em 

consideração dados do CEPEA/ESALQ/USP (2016), em relação a um dos principais 

indicadores macroeconômicos, o PIB do agronegócio, que considera os segmentos de 

insumos, produção primária, agroindústria e serviços, tanto no ramo agrícola quanto no 

pecuário. Em 2016, este indicador econômico foi de um trilhão, quatrocentos e setenta e 

sete bilhões de reais, valor responsável por uma parcela aproximada de 23% do total do 

PIB brasileiro que, neste mesmo ano, foi de seis trilhões, duzentos e sessenta e seis 

bilhões de reais, o que demonstra uma ampliação do setor na economia do país, com 

participação robusta no comércio exterior e na geração de empregos. Apesar de algumas 

cadeias sofrerem quedas nas vendas externas, o volume das exportações, em 2016, foi 

de 88 bilhões de dólares. 

Ainda segundo projeção da CNA (2016), a agricultura manteve liderança na 

criação de empregos. O setor agropecuário continuou gerando emprego e renda, apesar 

da crise econômica dos últimos dois anos. Dados do levantamento do Ministério do 

Trabalho (MT), nos primeiros nove meses de 2016, apontam que foram criados 74.811 

novos postos de trabalho na agricultura. Em 2017, o agronegócio novamente deverá ser 
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o setor com maior crescimento. As perspectivas para o PIB é que haja crescimento de 

2%, enquanto que o desempenho estimado para o PIB da economia do país é de 

expansão de 1,1%.   

Neste contexto, o agronegócio é visto como o motor da interiorização do 

desenvolvimento. Isto se deve a vários fatores: por unir um contingente enorme de 

agentes econômicos e arregimentar um sem-número de mini, pequenos, médios e 

grandes produtores rurais; por ser a grande fonte geradora de emprego ao longo da 

cadeia agroalimentar; por incrementar a renda e a formação de capital e por ser a grande 

ativadora do setor terciário regional (comércio, serviços, transportes etc.). 

Diante deste cenário, são de fundamental importância estudos relacionados a 

este setor em relação à posição econômica e financeira, que possam elencar o 

desempenho empresarial, a (in)eficiência na utilização dos recursos, as causas das 

alterações da situação financeira e da rentabilidade, a evidência de falhas da 

administração e a avaliação de alternativas viáveis e futuras, mostrando o 

comportamento das empresas ao longo de determinado período de tempo para a tomada 

de decisões. Tudo isto justifica a elaboração desta pesquisa. 

 Neste sentido, as questões centrais que orientaram esta proposta foram: qual a 

influência dos indicadores financeiros e econômicos no desempenho de empresas 

agroindustriais brasileiras? Quais setores e/ou regiões apresenta melhores 

desempenhos? Há maior proporção de empresas eficientes ou ineficientes? Quais 

fatores mais contribuíram para a in(eficiência) dessas empresas? 

Este estudo é composto por seis seções, incluindo esta introdução. A segunda 

seção traz conceitos sobre os indicadores econômicos financeiros que serão utilizados 

no estudo, assim como aprofundamento sobre a avaliação de desempenho das 

organizações e uma breve contextualização sobre os processos agroindustriais, 

encerrando-se com alguns estudos relacionados com a temática abordada. Na terceira 

seção apresenta-se uma descrição dos procedimentos metodológicos realizados. A 

quarta seção analisa os resultados obtidos e por último, as conclusões são comentadas 

na seção 5.   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
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 Elaborar e analisar índice de desempenho econômico e financeiro para fins de 

análise das agroindústrias do Brasil, no período de 2013 a 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Calcular índices econômico-financeiros das empresas agroindustriais; 

 Elaborar e analisar índice agregado de desempenho econômico e financeiro 

dessas empresas; 

 Hierarquizar e classificar as empresas agroindustriais, segundo o grau de 

desempenho econômico e financeiro, por setores de atividades e regiões. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção mostra-se a fundamentação teórica a respeito da utilização das 

demonstrações contábeis, como forma de cálculo dos indicadores de análise econômico 

e financeira, assim como os pressupostos que estruturam a avaliação de desempenho nas 

empresas, incluindo a avaliação de desempenho econômico e financeiro. São 

enfatizadas também breves considerações acerca do processo agroindustrial, com a 

perspectiva de entender sua dinâmica e contribuir para justificar a importância do estudo 

do desempenho das empresas desse setor. Por fim, são apontados estudos já realizados 

na tentativa de mensurar o desempenho agroindustrial. 

 

2.1 A Contabilidade e seus Usuários 

 

Para compreender os fenômenos econômicos e financeiros, é importante remontar 

uma breve evolução da contabilidade para, então, averiguar a importância da análise de 

demonstrações financeiras, diante dos diversos tipos de usuários. 

De acordo com Marion (1998), a análise das demonstrações financeiras é tão 

antiga quanto a própria contabilidade, mais ou menos 4000 a.C., onde foram 

encontrados os primeiros inventários de rebanhos. Nessa época, a principal atividade 

econômica era o pastoreio e o homem se preocupava com a variação na riqueza 

(variação no rebanho). Através desta variação de riqueza, na comparação de dois 

inventários era que os pastores chegavam ao conhecimento de quantas ovelhas 

perderam ou ganharam, de um período ao outro. Iudícibus (1995) considera que esse 

tipo de inferência era uma espécie de análise horizontal, isto é, avaliava-se a variação. 

Com o passar dos tempos, houve uma evolução na contabilidade, assim como nos 

métodos de análise. N atualidade, a contabilidade tem maior abrangência, dando maior 

atenção ao mercado empresarial, com a finalidade de acompanhar as mudanças ocorridas  

advindas com os avanços tecnológicos para promover o crescimento e o desenvolvimento 

econômico. Surge, portanto, a necessidade de se analisar com mais precisão os 

demonstrativos contábeis. 

Segundo Marion (2009), o principal objetivo da contabilidade, dentro da sua 

estrutura conceitual básica é permitir que grupos de usuários avaliem a situação econômica 

e financeira da organização, num sentindo estático, assim como fazer inferências sobre 

suas tendências futuras, por meio da análise de cenários. 
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As análises econômica e financeira são elaboradas e avaliadas sob vários pontos 

de vistas específicos, conforme a necessidade e amplitude de cada usuário. Posto isto, a 

necessidade dos gestores em avaliar a eficiência administrativa, o desempenho de seus 

concorrentes, os funcionários, o governo, acionistas e credores em geral, na expectativa 

de compreenderem melhor a situação econômico-financeira da empresa, vêm fortalecer 

a necessidade da análise das demonstrações contábeis. 

De acordo com Silva (2007), a principal finalidade da contabilidade é preparar 

informações que serão utilizadas pelo usuário no seu processo decisório. Para isso, a 

contabilidade identifica, mensura e comunica os eventos econômicos de uma entidade. 

Os usuários dessas informações são pessoas físicas, jurídicas, órgãos não governamentais e 

demais entidades. Esses usuários buscam nos instrumentos contábeis suas respostas a 

respeito da condição econômica e financeira, como ferramenta para tomada de decisão. 

Segundo Silva (2007), são dois os grupos de informações contábeis: os usuários 

internos e usuários externos: 

 

a) internos: são as pessoas que estão relacionadas internamente com a empresa, 

como é o caso do gerente e do diretor. Esses usuários usam a contabilidade para 

ajudar no seu processo de tomada de decisão. Além das informações inclusas 

nas demonstrações contábeis divulgadas pela organização, esses usuários têm 

acesso a dados históricos precisos e informações internas. Dessa forma, ocupa 

uma posição favorável em relação ao externo. 

b) externos: são as pessoas que utilizam as informações contábeis para seu 

processo decisório. Entretanto, ao contrário dos usuários internos, o acesso às 

informações é mais limitado, por possuir uma menor possibilidade de obter 

informações sobre a entidade. Além das demonstrações contábeis, são 

solicitadas informações adicionais que facilitem o relacionamento do usuário 

com a entidade analisada e também uma melhor compreensão das operações. 

 

Para Oliveira et al. (2010), esse tipo de informação deve ser objetiva, clara, 

concisa, permitindo que os seus usuários possam analisar e avaliar a situação econômica e 

financeira da empresa, assim como fazer considerações sobre o rumo da organização, 

atendendo sempre aos objetivos que as rege.  
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2.2 Principais Demonstrações Contábeis 

 

 Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2011), as demonstrações 

contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e o 

desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer 

informações sobre a posição patrimonial e financeira da entidade que reporta a 

informação, bem como o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, 

que sejam úteis a um grande número de usuários em suas análises e tomadas de 

decisões. Essas demonstrações também mostram resultados do gerenciamento, pela 

administração da organização e sua capacidade de prestação de contas, quanto aos 

recursos que lhe são confiados. 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, o exercício social da companhia terá duração de 1 (um) ano e a data 

do término será fixada no estatuto.  Esse estatuto definirá a data de encerramento das 

demonstrações financeiras, todavia, na prática, é utilizado o seguinte período: 1º de 

janeiro a 31 de dezembro de cada ano, o que demonstra que a posição patrimonial tem 

início e fim. 

 Dessa forma, definida a data de encerramento, serão preparadas as 

demonstrações contábeis que, segundo o IBRACON NPC nº 27, são divididas nos 

seguintes componentes: 

a. Balanço Patrimonial - BP;  

b. Demonstração do Resultado do Exercício – DRE;  

c. Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL;   

d. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC (ou, alternativamente, das Origens e 

Aplicações de Recursos – DOAR, enquanto requerida pela legislação societária - 

Lei nº. 6.404/76); 

e. Demonstração do Valor Adicionado - DVA, se divulgada pela entidade e;  

f. Notas Explicativas - NE, incluindo a descrição das práticas contábeis. 

 

Marion, (2009) contribui que os principais elementos das demonstrações 

contábeis são:  

 Ativo: é um recurso controlado pela entidade como resultados de eventos 

passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a 

entidade.  
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 Passivo: é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já 

ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de 

gerar benefícios econômicos.  

 Patrimônio Líquido: é o valor residual dos ativos da entidade, depois de 

deduzidos todos os seus passivos.  

 Receitas: são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, 

sob a forma de entrada ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que 

resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de 

aporte dos proprietários da entidade.  

 Despesas: são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período 

contábil, sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos, 

que resultam em decréscimos do patrimônio líquido e que não sejam 

provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da 

entidade. 

 

Todas essas demonstrações são o resultado final do processo de escrituração 

contábil, sendo que todo esse trabalho de acumulação de registros e dados 

sistematicamente classificados tem por finalidade inserir os dados colhidos em 

relatórios contábeis, os quais ainda devem ser interpretados por profissional habilitado, 

a fim de proporcionar informações relevantes para tomada de decisão. (FEA/USP, 

2010). 

Conforme Assaf Neto (2007), o balanço patrimonial é a demonstração 

financeira que apresenta a posição de todos os bens, direitos e obrigações da empresa 

em determinada data. Os bens e direitos são classificados no ativo, enquanto as 

obrigações estão no passivo e a diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio 

líquido que representa o capital investido na empresa pelos proprietários.  

De acordo com art. 178 da Lei nº 6.404/76 (alterado pela Lei nº 11.941 de 2009), 

o ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante, composto por ativo 

realizável em longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Suas contas são 

ordenadas em ordem decrescente de liquidez. 

Ainda de acordo com o art. 178 da Lei nº 6.404/76, o grupo do passivo é divido 

em passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido, este último subdivido em 

capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, 

ações em tesouraria e prejuízos acumulados. 
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As contas devem ser classificadas de forma ordenada e uniforme para que os 

usuários possam interpretar o balanço corretamente. (IUDÍCIBUS et al., 2010). O 

Quadro 1 ilustra de forma resumida a estrutura do BP. 

 

Quadro 1– Estrutura do balanço patrimonial 
ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante 

Ativo Não Circulante 

         Ativo Realizável a Longo Prazo 

         Investimentos 

         Imobilizado 

         Intangível 

Passivo Circulante 

Passivo Não Circulante 

Patrimônio Líquido 

         Capital Social 

         Reserva de Capital 

         Ajustes de Avaliação Patrimonial 

         Reservas de Lucros 

         Ações em Tesouraria 

         Prejuízos acumulados 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto e Lima (2011). 

  

Como definem Iudícibus et al. (2010), a demonstração do resultado do 

exercício é uma evidenciação do resultado líquido do período, através da apresentação 

resumida das operações realizadas pela empresa durante o exercício social. Através 

dessa demonstração é apurado o lucro ou prejuízo da empresa durante um período.  

Segundo o § 1º do art. 187 da Lei nº 6.404/76, serão computados na 

determinação do resultado as receitas e os rendimentos ganhos, independente da sua 

realização em moeda; e os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos, 

correspondentes às receitas e rendimentos. A estrutura básica da DRE é apresentada no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Estrutura da demonstração do resultado do exercício 
RECEITA BRUTA DE VENDA DE BENS/SERVIÇOS 

(-) Deduções, Descontos Concedidos, Devoluções 

(-) Impostos sobre vendas 

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) Custos da mercadoria/produtos vendidos e dos serviços prestados 

(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO 

(-) Despesas com Vendas 

(-) Despesas Gerais e Administrativas 

(-) Outras Despesas Operacionais 

(+) Outras Receitas Operacionais 

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 

(-) Despesas Financeiras Líquidas 

(-) Despesas Não Operacionais 

(+) Receitas Não Operacionais 

(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDAN E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 

(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 

(-) Participações de Debêndures, Empregados, Administradores e Partes beneficiárias e Fundo de 

Assistência e Previdência de Empregos 

(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCICIO 

(=) LUCRO POR AÇÃO 
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Fonte: Adaptado de Assaf Neto e Lima (2011). 

 De acordo com Silva (2010), a demonstração de mutação do patrimônio 

líquido não é obrigatória, de acordo com a Lei 6.404/76, das Sociedades por Ações, 

mas sua publicação é exigida pela comissão de valores mobiliários (CVM), em sua 

instrução nº 59/86, para as companhias de capital aberto. É um demonstrativo de muita 

utilidade, pois fornece a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas contas 

componentes do patrimônio líquido. Faz clara indicação do fluxo de uma conta para 

outra e indica a origem e o valor de cada acréscimo ou diminuição no patrimônio 

líquido durante o exercício. Sua importância torna-se mais acentuada em face dos 

critérios da lei, pois essa demonstração indicará claramente a formação e a utilização de 

todas as reservas, e não apenas das originadas por lucros. Servirá também para melhor 

compreensão, inclusive quanto ao cálculo dos dividendos obrigatórios. 

Reconhecendo a importância dessa demonstração é que a Lei das Sociedades por 

Ações mencionou-a, aceitando-a como no exposto no § 2º art. 186. Estabelece esse 

parágrafo que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá ser incluída na 

demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela 

companhia. Dessa forma, a demonstração das mutações do patrimônio líquido não 

costuma ser analisada no sentido tradicional, da maneira como são o balanço 

patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, conforme exposto no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Modelo da demonstração das mutações do patrimônio líquido 

Histórico 
Capital Social 

Integralizado 

Reserva 

de Capital 

Reservas 

de Lucros 

Lucros ou 

Prejuízos 

Acumulados 

Outros 

Resultados 

Abrangentes 

Patrimônio 

Líquido 

Consolidado 

Saldo em 31.12.XX       

Aumento de Capital        

Ações em Tesouraria 

Adquiridas  
      

Ações em Tesouraria 

Vendidas  
      

Dividendos        

Transações de Capital 

com os Sócios  
      

Ajustes de 

Instrumentos 

Financeiros  

      

Equiv. Patrim. s/ 

Ganhos Abrang. de 

Coligadas  

      

Ajustes de Conversão 

do Período  
      

Outros Resultados 

Abrangentes  
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Ajustes de Instrum. 

Financ. Reclassificado 

p/ Resultado  

      

Realização da Reserva 

Reavaliação  
      

Tributos sobre a 

Realização da Reserva 

de Reavaliação  

      

Reclassificações de 

Resultados 

Abrangentes  

      

Lucro Líquido do 

Período  
      

Constituição de 

Reservas  

 

      

Saldo em 31.12.XX       

Fonte: Adaptado das Normas Brasileiras de Contabilidade, TG nº 26. 

 

A demonstração das origens e aplicações de recursos (DOAR) visa permitir a 

análise do aspecto financeiro da empresa, tanto no que diz respeito ao movimento de 

investimentos e financiamentos, quanto relativamente à administração da empresa sob o 

ângulo de obter e aplicar compativelmente os recursos. A DOAR oferece uma visão 

mais completa e profunda de sua posição financeira. 

Contudo, este demonstrativo foi substituído pela Demonstração de Fluxo de 

Caixa, conforme alteração introduzida pela Lei nº 11.638 de dezembro de 2007, 

constante no art. 176, IV da Lei nº 6.404/76. (SILVA, 2010). 

A demonstração de fluxo de caixa é um dos relatórios financeiros que vem 

recebendo ênfase no que se refere à gestão financeira. É por meio da demonstração do 

fluxo de caixa, que se busca o controle dos recursos disponíveis e demonstrar os 

pagamentos e recebimentos provenientes das atividades da empresa, fazendo com que 

sua utilização seja aplicada na forma mais conveniente. Segundo Zdanowicz (1998), o 

fluxo de caixa é uma ferramenta que permite ao administrador financeiro planejar, 

organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa para um 

determinado período. 

Segundo Matarazzo (1993), os principais objetivos da demonstração do fluxo de 

caixa são: 

 avaliar alternativas de investimento; 

 avaliar e controlar ao longo do tempo as decisões importantes que são tomadas 

na empresa, com reflexos monetários; 
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 avaliar as situações presente e futura do caixa na empresa, posicionando-a para 

permanecer em situação de liquidez e; 

 certificar que os excessos momentâneos de caixa estão sendo devidamente 

aplicados. 

 

Segundo Marion (1998), a DFC pode ser elaborada por dois métodos distintos já 

que não há normatização que regule o assunto, sendo estes o método direto e o método 

indireto. A principal diferença entre esses métodos está no fluxo de caixa das atividades 

operacionais, sendo que, nas atividades de investimento e de financiamento, ambos são 

elaborados da mesma forma. 

 O método direto, para Borsato, Pimenta e Lemes (2009), demonstra os ingressos 

e desembolsos de caixa dos componentes das atividades operacionais, sem realizar a 

conciliação entre o lucro contábil e o caixa operacional. Assim, este método evidencia 

claramente as entradas e saídas de caixa, demonstrando de onde vieram e a que foram 

destinados os recursos financeiros. (SILVA e NASCIMENTO, 2005). Como menciona 

Salotti e Yamamoto (2007), este método de divulgação da DFC apresenta os dados de 

forma direta, como o próprio nome diz, evidenciando, linha a linha, os montantes e o 

seu efeito direto no caixa.  

O método indireto evidencia as atividades operacionais partindo do resultado 

líquido do período para, posteriormente, efetuar os ajustes de itens que afetam o 

resultado econômico e não afetam o caixa e vice-versa. Sua principal finalidade, 

consoante Borsato, Pimenta e Lemes (2009), é mostrar as origens ou aplicações de caixa 

decorrentes das alterações temporárias de prazos nas contas relacionadas ao ciclo 

operacional do negócio. No Quadro 4 é demonstrado o modelo dos dois métodos de 

fluxo de caixa. 

 

Quadro 4 – Modelos de demonstração de fluxo de caixa 

Método Direto Método Indireto 

Atividades Operacionais 

(+) Recebimento de clientes 

(-) Pagamento de contas 

(-) Pagamento despesas operacionais 

(-) Pagamento de Impostos 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 

Atividades Operacionais 

Lucro líquido do Exercício 

(+) Depreciação 

(±) Variações no Circulante (Capital de Giro) 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 

Atividades de Financiamento 

(±) Novos empréstimos de curto e longo prazos 

(+) Aumento de capital 

(-) Despesas financeiras 

(-) Pagamento de Dividendos 

Atividades de Financiamento 

(±) Novos empréstimos de curto e longo prazos 

(+) Aumento de capital 

(-) Despesas financeiras 

(-) Pagamento de Dividendos 
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Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento Fluxo de Caixa das Atividades de 

Financiamento 

Atividades de Investimentos 

(±) Aquisição de Imobilizado 

(±) Outros investimentos 

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 

Atividades de Investimentos 

(±) Aquisição de Imobilizado 

(±) Outros investimentos 

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 

(±) Caixa inicial 

Resultado do Caixa final 

(±) Caixa inicial 

Resultado do Caixa final 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto e Lima (2011). 

 

 A demonstração do valor adicionado é uma das demonstrações do balanço 

social que representa um conjunto de informações que pode ou não ter origem na 

contabilidade financeira, que tem por finalidade evidenciar os dados e informações do 

valor da riqueza gerada pela entidade em determinado período e sua distribuição. 

(AZEVEDO, 2009). 

Santos e Martins (2003) comentam que a DVA, enquanto componente do 

balanço social, deve ser entendida como a forma mais competente criada pela 

contabilidade para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de geração, bem 

como de distribuição de riqueza de uma entidade. 

A distribuição da riqueza gerada pela empresa obedecerá ao critério do 

beneficiário da renda. Assim, a distribuição será apresentada entre os detentores de 

capitais, acionistas e financiadores externos, os trabalhadores, destacando-se os salários 

e encargos e, finalmente, a parte destinada ao governo na forma de impostos, que 

podem ser municipais, estaduais ou federais. (SANTOS; MARTINS, 2003). Deste 

modo, tem como objetivo demonstrar a origem da riqueza gerada pela entidade e como 

ela foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram, direta ou indiretamente, 

para a sua geração. (RIBEIRO, 2010). O Quadro 5 apresenta o modelo da demonstração 

do valor adicionado. 

 

Quadro 5 – Modelo da demonstração do valor adicionado 
DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 0 

RECEITAS    

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços    

1.2) Outras receitas    

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios    

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 

(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e 

COFINS)  

  

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos 

serviços vendidos  

  

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros    

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos    

3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)    
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4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 

EXAUSTÃO  

  

5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 

PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  

  

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 

TRANSFERÊNCIA  

  

6.1) Resultado de equivalência patrimonial    

6.2) Receitas financeiras    

6.3) Outras    

7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A 

DISTRIBUIR (5+6)  

  

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

(*)  

  

8.1) Pessoal    

8.1.1 – Remuneração direta    

8.1.2 – Benefícios    

8.1.3 – F.G.T.S    

8.2) Impostos, taxas e contribuições    

8.2.1 – Federais    

8.2.2 – Estaduais    

8.2.3 – Municipais    

8.3) Remuneração de capitais de terceiros    

8.3.1 – Juros    

8.3.2 – Aluguéis    

8.3.3 – Outras    

8.4) Remuneração de capitais próprios    

8.4.1 – Juros sobre o capital próprio    

8.4.2 – Dividendos    

8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício    

8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros 

retidos (só p/ consolidação)  

  

Fonte: Adaptado das Normas Brasileiras de Contabilidade, TG nº 26. 

 

As notas explicativas contêm informações adicionais àquelas apresentadas no 

balanço patrimonial, na demonstração do resultado, na demonstração dos lucros ou 

prejuízos acumulados (se apresentada), na demonstração das mutações do patrimônio 

líquido e na demonstração dos fluxos de caixa. As notas explicativas fornecem 

descrições narrativas e detalhes de itens apresentados nessas demonstrações e 

informações acerca de itens que não se qualificam para reconhecimento nessas 

demonstrações. (NEVES, 2005, grifo nosso).  

Segundo Neves (2005), as notas explicativas devem:  

I) apresentar informações acerca das bases de elaboração das demonstrações contábeis e 

das práticas contábeis específicas utilizadas;  

II) divulgar as informações relevantes que não tenham sido apresentadas em outras 

partes das demonstrações contábeis;  

III) prover informações que não tenham sido apresentadas em outras partes das 

demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes para compreendê-las.  
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A entidade deve indicar em cada item das demonstrações contábeis a referência 

com a respectiva informação nas notas explicativas. Os principais itens a serem 

apresentados em notas explicativas são os a seguir nominados:  

a) declaração de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade 

com Normas de Contabilidade;  

b) resumo das principais práticas contábeis utilizadas;  

c) informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstrações contábeis, na ordem 

em que cada demonstração é apresentada, e na ordem em que cada conta é apresentada 

na demonstração;  

d) a base de mensuração utilizada na elaboração das demonstrações contábeis;  

e) as outras práticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das 

demonstrações contábeis; 

f) a entidade deve divulgar, no resumo das principais práticas contábeis ou em outras 

notas explicativas, os julgamentos, separadamente daqueles envolvendo estimativas, 

que a administração utilizou no processo de aplicação das práticas contábeis da entidade 

e que possuem efeito mais significativo nos valores reconhecidos nas demonstrações 

contábeis.  

g) a entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informações sobre os principais 

pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes importantes de incerteza das estimativas 

na data de divulgação, que tenham risco significativo de provocar modificação material 

nos valores contabilizados de ativos e passivos durante o próximo exercício financeiro. 

Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes 

sobre: sua natureza e seus valores contabilizados ao final do período de divulgação.  

h) composição do saldo dos estoques (segregação das matérias primas, produtos em 

elaboração; produtos acabados, mercadorias para revenda e outros); critérios de 

avaliação dos estoques;  

i) eventuais perdas em decorrência da aplicação do teste de recuperabilidade;  

j) composição do saldo do imobilizado, critérios de avaliação, aplicação do teste de 

recuperabilidade; taxas de depreciação aplicadas, cálculo da vida útil econômica dos 

bens;  

k) relação dos investimentos; empréstimos e financiamentos (prazos, taxas de juros);  

l) investimentos em outras empresas;  

m) quaisquer outras divulgações e informações úteis para melhor entendimento das 

demonstrações contábeis; 
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2.3 Técnicas de Análise de Demonstrações Contábeis 

 

De acordo com Matarazzo (1992), a situação financeira e a econômica podem 

ser analisadas separadamente. Desta forma, os índices são divididos entre os que 

evidenciam aspectos da situação econômica e aqueles que evidenciam aspectos da 

situação financeira: 

 Situação econômica: analisar índices de rentabilidade (mostram o rendimento 

dos investimentos feitos pela empresa) e índices de atividade (dão uma ideia de 

como está sendo o ciclo operacional da empresa). 

 Situação financeira: analisar índices de liquidez (capacidade da empresa em 

honrar seus compromissos) e índices de endividamento (mostram o grau de 

endividamento da empresa). 

Todas são elaboradas e avaliadas sob vários pontos de vista diferentes, conforme 

a necessidade e amplitude de cada usuário. Estas análises auxiliam no estudo de 

tendências e devem ser utilizadas associadamente.  

A seguir, tem-se a descrição da análise vertical e horizontal do BP e da DRE, em 

seguida a descrição da análise através de índices (estrutura de capitais, liquidez, 

rentabilidade e rotação). 

 

2.3.1 Análise Vertical e Horizontal 

 

Segundo Matarazzo (2010), a técnica de análise vertical (AV) é bastante 

simples, e refere-se à avaliação da estrutura de itens das demonstrações contábeis, bem 

como o crescimento e evolução no tempo. Portanto, especifica como se distribuem em 

termos percentuais os valores no sistema patrimonial e de resultados da empresa.  Em 

outras palavras, essa análise se dá quando dividimos uma grandeza por outra utilizando-

se de dados de um mesmo período, fazendo-se comparações entre elas 

Conforme Iudícibus e Matarazzo (2010), a principal finalidade da análise 

horizontal (AH) é indicar a variação de itens das demonstrações contábeis, através de 

períodos, a fim de caracterizar tendências. Trata-se de estimar o ritmo de crescimento 

dos vários itens. Por isso que é conhecida como análise de tendência ou análise de 

evolução. Este tipo de análise é importante para avaliar a estrutura de composição de 

itens e sua evolução no tempo. 
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 Assim os dois métodos, a AV e a AH, ajudam na análise dos índices financeiros, 

devendo ser entendidos como parte dos mecanismos de análise financeira e não como 

mecanismos únicos (SILVA, 2010). Isto é, em vez de dar respostas, colaboram para 

uma análise mais eficaz da situação financeira ou patrimonial da empresa. 

 

2.3.2 Análise de Índices 

 

Para Matarazzo (2010), índice é a relação entre contas ou grupo de contas das 

demonstrações financeiras e visa evidenciar determinados aspectos da situação 

econômica ou financeira de uma empresa. Os índices são os elementos mais utilizados 

em análise das demonstrações financeiras e são indicadores do quadro geral da empresa, 

mas não significa que uma entidade com índices considerados ruins esteja próxima à 

insolvência. 

Marion (2009) afirma que os índices são a relação que se estabelecem entre duas 

grandezas: facilitam sensivelmente o trabalho do analista, uma vez que a apreciação de 

certas relações ou percentuais é mais significativa que a observação de montantes, por si 

só. Vale ressaltar que o analista deve entender de maneira correta os índices, tomando 

uma série de precauções quanto a sua interpretação, para não dar uma falsa imagem de 

uma situação. 

Quando é feita a análise das demonstrações financeiras, procura-se identificar 

investimentos e financiamentos, pois a situação da empresa vai depender da adequação 

entre eles. Portanto, todos os índices calculados procuram, de certa forma, medir a 

adequação entre esses dois fatores. (MATARAZZO, 2007). 

Matarazzo (2010) afirma ainda que à medida que se acrescentam índices à 

análise de desempenho financeiro das empresas, há uma redução do benefício 

informacional marginal proporcionado, ou seja, o acréscimo no número de indicadores 

provoca um rendimento informacional adicional decrescente, além de proporcionar um 

aumento nos custos para obtenção e análise das informações. Por isso, o autor 

recomenda que a análise de empresas por meio de índices deve ter, no mínimo, quatro, e 

não é preciso estender-se além de onze índices. 

De acordo com Matarazzo (2010), dentre os vários índices financeiros que são 

utilizados na análise das demonstrações, fazem-se comentários sobre os índices de: 

 Estrutura de capitais e endividamento; 

 Liquidez; 
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 Rentabilidade; 

 Prazos médios ou rotação ou atividade. 

 

2.3.2.1 Índices de Estrutura de Capitais e Endividamento 

 

Os índices de estrutura ou endividamento mostram o relacionamento entre a 

posição do capital próprio em relação ao capital de terceiros, ou seja, revela como estão 

distribuídos os ativos e os passivos da empresa. Para Assaf Neto (2007), este indicador 

mostra o quanto a empresa tomou emprestado para cada unidade monetária aplicada de 

capital próprio. 

 

a) Participação de Capitais de Terceiros 

 

Conforme Mararazzo (2010), esse índice relaciona as duas grandes fontes de 

recursos da empresa, ou seja, capitais próprios e capitais de terceiros. É um índice de 

risco ou de dependência a terceiros, por parte da empresa. A fórmula de Participação de 

Terceiros é a seguinte: 

 

Fórmula:  

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido
 x 100 

(1) 

Indica: quanto à empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$ 1,00 de capitais 

próprio investido. 

Interpretação: quanto menor, melhor. 

 

b) Composição do Endividamento  

 

A composição do endividamento para Assaf Neto (2007) revela a estrutura do 

passivo exigível da empresa, ou seja, o volume de suas dívidas, qual percentagem que 

deve ser paga a curto (passivo circulante) e em longo prazo (passivo não circulante). 

Esse índice mensura a quantidade de endividamento que a empresa apresenta em curto 

prazo e, por dedução, qual a relação em longo prazo, em proporção as dívidas totais de 

capital de terceiros.  
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Fórmula:  

 Passivo Circulante

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 x 100 

(2) 

Indica: em porcentagem, indica o quanto à empresa deve em relação a seu investimento 

total.  

Interpretação: quanto menor, melhor. 

 

c) Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

A imobilização do patrimônio líquido mostra o quanto a empresa aplicou no 

ativo imobilizado para cada 1,00 de patrimônio líquido. (MATARAZZO, 2010). Quanto 

menor for o grau de imobilização do patrimônio líquido, melhor para a empresa, pois 

haverá uma parcela maior de recursos à disposição da companhia para aplicar nas 

atividades correntes. 

 Os recursos do patrimônio líquido, segundo Matarazzo (2010), podem ser 

investidos tanto no ativo circulante como no imobilizado, porém, se a empresa investir 

mais no imobilizado, menos recursos próprios sobrarão para investir no ativo circulante 

e, assim, aumentará a dependência de recursos de terceiros. A fórmula da imobilização 

do patrimônio líquido é a seguinte: 

 

 

 

 

Fórmula:  

 Ativo Imobilizado

Patrimônio Líquido
 x 100 

(3) 

Indica: quanto à empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de 

patrimônio líquido. 

Interpretação: quanto menor, melhor. 

 

d) Imobilização dos Recursos Não Correntes 

 

A imobilização dos recursos não correntes tem como objetivo indicar quanto de 

recursos aplicados foram destinados para investimentos no ativo permanente 
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(RIBEIRO, 2009). Matarazzo (2010) comenta que não é necessário financiar todo o 

imobilizado com recursos próprios podendo ser utilizados os recursos de longo prazo, 

sendo compatível com o prazo de duração do imobilizado, ou que a empresa consiga, 

neste prazo, recursos para resgatar as dívidas de longo prazo. A fórmula da imobilização 

dos recursos não correntes é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Ativo Imobilizado

Patrimônio Líquido + Passivo não Circulante
 x 100 

(4) 

 Indica: que percentual de recursos não correntes a empresa aplicou no Ativo 

Permanente. 

Interpretação: quanto menor, melhor. 

 

2.3.2.2 Índices de Liquidez 

 

O conjunto de índices denominado liquidez ratifica a situação financeira da 

empresa, ou seja, a capacidade de efetuar pagamentos. Para Assaf Neto (2007), os 

indicadores de liquidez mostram a situação financeira da empresa frente a seus diversos 

compromissos financeiros. 

 

a) Liquidez Geral 

 

Demonstra o quanto a empresa tem de ativo circulante mais realizável em longo 

prazo para cada R$1,00 de obrigação total, e que a interpretação deve ser direcionada a 

verificar se a empresa tem solidez financeira suficiente para cobrir os compromissos de 

curto e longo prazo assumidos com terceiros. (RIBEIRO, 2009). 

 

Fórmula: 

 Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
 

(5) 

Indica: quanto a empresa possui no ativo circulante e realizável em longo prazo para 

cada R$ 1,00 de dívida total. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 
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b) Liquidez Corrente 

 

Demonstra a capacidade financeira da empresa de cumprir os seus 

compromissos de curto prazo, isto é, quanto a empresa tem de ativo circulante para cada 

R$ 1,00 de Passivo Circulante. (RIBEIRO, 2009). 

Assaf Neto (2007) acrescenta que, quanto maior a liquidez corrente, mais alta se 

apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro. A 

fórmula da liquidez corrente é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Ativo Circulante

Passivo Circulante
 

(6) 

 Indica: quanto a empresa possui no ativo circulante para cada R$ 1,00 de passivo 

circulante. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

 

c) Liquidez Seca 

 

Iudícibus (2010) afirma que é a capacidade da empresa de saldar com suas 

obrigações de curto prazo, sem considerar as vendas de estoques. Este índice revela o 

quanto a empresa possui nos ativos e que podem ser convertidos em dinheiro para cada 

R$ 1,00 de passivo circulante. Ribeiro (2009) complementa que este é um dos índices 

mais utilizados pelas instituições financeiras para o fornecimento de crédito a seus 

clientes. 

Conforme Assaf Neto (2007), o quociente demonstra a porcentagem das dívidas 

em curto prazo, em condições de serem saldadas mediante a utilização de itens 

monetários de maior liquidez do ativo circulante. A fórmula da liquidez seca e a 

seguinte: 

 

Fórmula: 

 Ativo Circulante −   Estoques

Passivo Circulante
 

(7) 

Indica: quanto a empresa possui de ativo líquido para cada R$ 1,00 de passivo 

circulante (dívidas a curto prazo). 
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Interpretação: quanto maior, melhor. 

d) Liquidez Imediata 

 

De acordo com Iudícibus (2010), representa o valor de quanto se dispõe 

imediatamente para saldar nossas dívidas de curto prazo. Utilizam-se as 

disponibilidades da empresa, como caixa, contas em banco e aplicações que podem ser 

resgatadas de imediato. 

De acordo com Assaf Neto (2007), revela a porcentagem das dívidas, em curto 

prazo, em condições de serem liquidadas imediatamente. Ou seja, são utilizadas as 

disponibilidades da empresa, como caixa, contas em bancos e aplicações que podem ser 

resgatadas imediatamente. A fórmula da Liquidez Imediata é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Disponível

Passivo Circulante
 

(8) 

Indica: quanto maior, melhor. 

Interpretação: demonstra o quociente entre as disponibilidades e o passivo circulante, 

sendo relevante quando o prazo de vencimento das obrigações é de curtíssimo prazo. 

 

2.3.2.3 Índices de Rentabilidade 

 

Para Matarazzo (2010), com esses índices é possível medir em termos 

econômicos o quanto a empresa foi eficiente na sua capacidade de gerar lucros, qual a 

rentabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto rende os investimentos, pois 

evidenciam o grau de êxito econômico obtido pelo capital investido na empresa. 

 

a) Giro do Ativo 

 

Ribeiro (2009) explica que esse índice evidencia a proporção existente entre o 

volume das vendas e os investimentos totais efetuados na empresa, isto é, quanto a 

empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total. Esse índice, segundo Assaf 

Neto (2007), indica o número de vezes que o ativo total da empresa girou (transformou-

se em dinheiro) em determinado período em função das vendas realizadas. A fórmula do 

GA é a seguinte: 
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Fórmula: 

 Vendas Líquidas

Ativo Total
 

(9) 

Indica: quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

 

b) Margem Líquida 

 

Ribeiro (2009) descreve que o índice revela a margem de lucratividade obtida 

pela empresa em função do seu faturamento, isto é, quanto a empresa obteve de lucro 

líquido para cada R$1,00 vendido. 

Segundo Assaf Neto (2007), o índice margem líquida traduz a eficiência da 

empresa em capacidade de atingir o efeito esperado pela mesma, ou seja, a produção de 

lucros por meio das vendas, sendo contado em termos líquidos. A fórmula da margem 

líquida é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Lucro Líquido

Vendas Líquidas
 x 100 

(10) 

Indica: quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100 vendidos. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

 

c) Retorno sobre o Ativo 

 

Ribeiro (2009) explica que esse índice evidencia o potencial de geração de 

lucros por parte da empresa, isto é, quanto a empresa obteve de lucro líquido para cada 

R$ 1,00 de investimentos totais. Segundo Assaf neto e Lima (2011), o ROA significa a 

taxa de retorno gerado por cada R$ 1,00 investido pela empresa. 

Para Matarazzo (2010), o ROA não é exatamente uma medida de rentabilidade 

do capital, mas uma medida de potencial de geração de lucro e capitalização por parte 

da empresa. A fórmula do ROA é a seguinte: 

 

Fórmula: 
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 Lucro Líquido

Ativo total
 x 100 

(21) 

Indica: quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 de investimento total. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

 

d) Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

 

Ribeiro (2009) mostra o que esse índice revela qual foi a taxa de rentabilidade 

obtida pelo Capital Próprio investido na empresa, ou seja, quanto a empresa ganhou de 

Lucro Líquido para cada R$ 1,00 de capital próprio investido.  

Conforme Assaf Neto (2007) trata-se da mensuração do retorno da empresa em 

relação aos recursos aplicados por seus proprietários (acionistas), ou seja, para cada R$ 

1,00 de recursos próprios (patrimônio líquido) investido na empresa, quanto os 

acionistas embolsam de retorno. A fórmula do ROE é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Lucro Líquido

Patrimônio Líquido
 x 100 

(32) 

Indica: quanto a empresa obteve de lucro para cada R$ 100,00 de capital próprio 

investido. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

 

2.3.2.4 Índices de Prazos Médios 

 

De acordo com Matarazzo (2010), por meio destes índices, é possível saber, por 

exemplo, quantos dias, em média, a empresa terá de esperar para receber suas 

duplicatas. Por meio da conjugação dos três índices de prazos médios torna-se possível 

realizar a análise dos ciclos operacional e de caixa, elementos de fundamental 

importância para determinação de estratégias empresariais, tanto comerciais como 

financeiras, que podem determinar o fracasso ou o sucesso de uma empresa. 
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a) Prazo Médio de Recebimento de Vendas 

 

De acordo com Campos (2015), o Prazo Médio de Recebimento de Vendas 

(PMRV) aponta quantos dias a empresa leva para receber as suas vendas. Assaf Neto 

(2007) acrescenta que inversamente ao indicador Prazo Médio de Pagamento de 

Compras (PMPC), o PMRV revela o tempo médio (meses ou dias) que a empresa 

demora para receber suas vendas realizadas a prazo. A fórmula do PMR é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Duplicatas (contas) a receber

Vendas Anuais (receita líquida de vendas)
 x 360 

(43) 

Indica: mostra o período de dias, em média, que uma empresa leva para receber o valor 

correspondente às suas vendas. (MATARAZZO, 2010); 

Interpretação: quanto menor for o “PMRV”, melhor será para a empresa, pois mostra 

que as duplicatas a receber apresentam alta rotatividade durante o ano. 

 

b) Prazo Médio de Pagamento de Compras 

  

De acordo com Campos (2015), o prazo médio de pagamentos de compras 

(PMPC) indica quantos dias, em média, a empresa demora a pagar as suas compras. 

Assaf Neto (2007) complementa que o PMPC revela o tempo médio (expresso em 

meses ou dias) que a empresa tarda em pagar suas dívidas (compras a prazo) com 

fornecedores. A fórmula do PMPC é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Fornecedores (contas a pagar)

Compras Anuais (custo de mercadorias vendidas)
 x 360 

(54) 

Indica: determina a quantidade de dias que a empresa leva para pagar seus fornecedores 

(MATARAZZO, 2010) 

Interpretação: este é um índice do tipo “quanto maior, melhor”, pois assim as 

empresas dispõem de maior tempo para gerar recursos e pagar seus compromissos 

perante fornecedores. (CAMPOS, 2015). 
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c) Prazo Médio de Renovação de Estoques 

 

Conforme Campos (2015), o prazo médio de estocagem (PME) revela o prazo 

para que aconteça um giro no estoque, isto é, o tempo que transcorre entre a compra e 

venda de determinada mercadoria, mostrando a eficiência na administração dos 

estoques. Segundo Assaf Neto (2007), o PMRE indica o tempo médio necessário para a 

completa renovação dos estoques da empresa e completa afirmando que, quanto maior 

for esse índice, maior será o prazo em que os diversos produtos permanecerão estocados 

e, consequentemente, mais elevadas serão as necessidades de investimentos em 

estoques. A fórmula do PME é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Estoques

Custo das Mercadorias Vendidas
 x 360 

(65) 

Indica: indica quantos dias, em média, as mercadorias ficam estocadas na empresa 

antes de serem vendidas, com isso, mostra se os estoques apresentam alta rotatividade 

ou não. (MATARAZZO, 2010). 

Interpretação: quanto menor for o “PMRE”, melhor será para a empresa (CAMPOS, 

2015). 

 

d) Análise do Ciclo Operacional e de Caixa ou Financeiro  

 

De acordo com Campos (2015), o ciclo operacional representa o tempo 

decorrido entre a compra e o recebimento da venda da mercadoria. Matarazzo (2010) 

complementa que pode ser representado pela soma do prazo médio de renovação de 

estoques com o prazo médio de recebimento de vendas. Este ciclo identifica o prazo de 

investimento da empresa. 

Para Ross et al. (2013), o CO descreve como um produto se movimenta entre as 

contas do ativo circulante. O produto começa a vida como estoque e é convertido em 

contas a receber quando vendido e finalmente é convertido em caixa, quando recebemos 

o pagamento das vendas. A fórmula do CO é a seguinte: 
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Fórmula: 

 CO = PMRE + PMRV (76) 

Paralelamente ao ciclo operacional ocorre o financiamento concedido pelos 

fornecedores a partir do momento da compra das mercadorias ou matérias-primas. 

Assim, até o momento do pagamento aos fornecedores, a empresa não precisa se 

preocupar com o financiamento do ciclo operacional. A empresa deve propor estratégias 

de forma a minimizar o ciclo operacional (CAMPOS, 2015). 

O tempo decorrido entre os momentos em que a empresa coloca dinheiro 

(pagamento ao fornecedor) e recebe as vendas (recebimento do cliente) é o período em 

que a empresa precisa obter financiamento e é chamado de ciclo de caixa (CC) ou ciclo 

financeiro – CF (MATARAZZO, 2010). 

Ross et al. (2013) afirmam que o CF é o número de dias decorridos até o 

recebimento pela venda, medido desde o momento em que realmente se paga pelo 

estoque. Um CF positivo mostra que a empresa só recebe após ter pago pela compra e 

um CF negativo mostra que a empresa consegue receber por suas vendas antes de ter 

que pagar seus fornecedores, ou seja, o CF revela em dias a folga ou a necessidade de 

investimentos. A fórmula do CF é a seguinte: 

 

Fórmula: 

 Ciclo de Caixa ou Financeiro = CO − PMPC (87) 

 

Segundo Assaf Neto e Lima (2009, apud CAMPOS, 2015), a empresa deve visar 

estratégias que minimize o ciclo de caixa, sem, contudo, prejudicar as vendas ou a 

possibilidade de comprar a crédito. As estratégias básicas a serem empregadas pela 

empresa na administração do ciclo de caixa seriam as seguintes: 

 administração eficiente do estoque – produção: girar estoques tão rápido quando 

possível, evitando a falta de estoques que poderia resultar na perda de vendas. A 

empresa deve aumentar o giro de matérias-primas, reduzir o ciclo de produção 

ou aumentar o giro de produtos acabados. Pode-se calcular o giro dos estoques 

(quanto maior for este indicador, melhor) dividindo-se os 360 dias do ano 

comercial pelo prazo médio de renovação de estoques. 
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 alteração do processo de cobrança de duplicatas: cobrar duplicadas a receber o 

mais cedo possível, sem que isso motive perdas futuras de vendas devido a 

técnicas que pressionem os clientes de forma exagerada. Descontos financeiros 

que sejam economicamente justificáveis poderiam ser usados para atingir esse 

objetivo. Assim, pode-se calcular o giro das duplicatas a receber (quanto maior 

for este indicador, melhor) dividindo-se também os 360 dias do ano comercial 

pelo prazo médio de recebimento de vendas. 

 ampliação do período de pagamento das compras: retardar o pagamento das 

contas a pagar tanto quanto possível, sem prejudicar o conceito de crédito da 

empresa, mas aproveitar quaisquer descontos financeiros favoráveis. Portanto, 

calcula-se o giro das compras ou fornecedores (quanto menor for este indicador, 

melhor) dividindo-se 360 dias do ano pelo prazo médio de pagamento de 

compras. 

 

2.4 Avaliação do Desempenho nas Empresas 

 

A avaliação refere-se ao ato ou efeito de se atribuir valor, sendo que pode ser 

entendido num sentido qualitativo (mérito ou importância) ou num sentido quantitativo 

– mensuração (CATELLI, 2001). De acordo com Casa Nova (2002), a mensuração do 

desempenho, no sentido quantitativo, utiliza-se de indicadores numéricos como: 

percentuais, índices, montantes, multiplicadores como forma de aferição. 

As empresas necessitam de um sistema de avaliação de desempenho, uma vez 

que a realização contínua do processo de avaliação permite que a empresa conheça a 

eficiência de suas ações. (CALLADO et al., 2006). 

Nessa perspectiva, é importante frisar que, na avaliação de empresas, o 

desempenho assume diversas dimensões inter-relacionadas (CATELLI, 1999): 

 dimensão de amplitude: funcional, divisional, global; 

 dimensão de tempo: curto, médio e longo prazo; 

 dimensão de qualidade: eficácia e eficiência; 

 dimensão de ocorrência: planejado, em realização e realizado; 

 dimensão de natureza: operacional, econômico e financeiro. 
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O padrão rigoroso de eficiência que tem imperado sobre as empresas e que 

advém de transformações de mercado nacional e internacional exige que elas realizem 

esforços no sentido de monitorar o seu desempenho, conforme é apresentado por 

Carvalho e Bialoskorski Neto (2008). Corroborando este entendimento, Lacerda, Enslin 

e Enslin (2012) consideram que a garantia da diferenciação necessária nesse 

competitivo ambiente de negócios pode ser alcançada com a contribuição da avaliação 

de desempenho para o desenvolvimento, a estruturação e a reinvenção dos recursos de 

um empreendimento. Além disso, Rebelo, Matias e Carrasco (2013) acrescentam que, 

em tempos de crise econômica e financeira, a análise de desempenho se fortalece, 

enquanto prática organizacional, pois contribui para a busca pelo aumento da eficiência. 

Sendo assim, a avaliação do desempenho se justifica nesse contexto de 

globalização dos negócios, para mensurar a efetividade de resultados, demonstrando 

oportunidades de atuação e as reais contribuições alcançadas. São, portanto, meios para 

a construção de conhecimento em quem decide, no sentido de identificar, organizar e 

mensurar os impactos das ações tomadas e o seu gerenciamento para a obtenção dos 

resultados esperados. (LACERDA; ENSLIN; ENSLIN, 2012).  

Dutra (2003) destaca que, sem as medidas de desempenho, os gestores de uma 

organização não possuem fundamentos consistentes para:  

a) comunicar a seus colaboradores as expectativas de desempenho esperadas pela 

organização;  

b) saber o que está acontecendo em cada área de atuação da organização;  

c) identificar os aspectos deficientes e/ou eficientes no desempenho da 

organização, gerando oportunidade de eliminação ou revisão deles;  

d) fornecer feedback aos colaboradores que demonstrarem um desempenho aquém 

do planejado pela organização;  

e) identificar os aspectos que apresentam melhor desempenho;  

f) tomar decisões baseadas em informações sólidas, transparentes que possam ser 

justificadas. 

Nesse âmbito de discussão, a implementação de mecanismos para 

operacionalizar a avaliação organizacional pressupõe a atribuição de um valor 

quantitativo e/ou qualitativo sobre os aspectos de resultado econômico ou não 

econômicos como qualidade, satisfação, etc. (CARVALHO; BIALOSKORSKI NETO, 

2008). Essa atribuição de valor tem sido amplamente utilizada por meio de indicadores 

de desempenho, os quais, conforme Alonso (1999) e Carvalho e Bialiskorski Neto 
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(2008), exercem importante papel de percepção da realidade baseada na sua 

identificação e análise que, por consequência, identifica impactos das decisões 

administrativas tomadas e promove os grandes processos de mudanças organizacionais. 

Ou seja, o desempenho organizacional avaliado a partir de indicadores oferece a 

oportunidade de os gestores tomarem decisões adequadas à medida que possuem as 

informações específicas e necessárias. Sendo assim, as metas tornam-se as obrigações 

dos administradores e a avaliação de desempenho refere-se à verificação do 

cumprimento dessas obrigações e, consequentemente, dos efeitos que as decisões 

tomadas tiveram na empresa. (FERREIRA, 2012). 

Nas análises de desempenho econômico-financeiras, os indicadores se 

estabelecem como a metodologia mais usada. Devem ser usados critérios para escolha 

da quantidade de indicadores que suportam as análises econômica e financeira, pois os 

custos de obtenção da informação aumentam, enquanto os benefícios marginais 

diminuem. (CARVALHO; BIALOSKORSKI NETO, 2008), o que é ratificado por 

Nascimento et al, (2012). Lima Neto (2011) enfatiza o processo de escolha dos índices 

que se caracterizam pela relevância em descrever o desempenho financeiro das 

instituições avaliadas. 

Khatchatourian e Treter (2010) pontuam a importância de, na análise de 

desempenho econômico-financeiro, se contextualizar as organizações em seus mercados 

de atuação. Nesse âmbito, enfatiza-se a importância de compatibilizar a escolha ou 

desenvolvimento dos índices de análise econômico-financeira com o tipo de 

organização, mercado e necessidade específica de análise. (PLAIS, 2010).  

Sendo uma medida numérica, os indicadores devem ser monitorados em 

intervalos de tempo e comparados com um ou mais critérios. Além disso, é importante 

definir os indicadores principais, os quais avaliam diretamente uma atividade, e os 

indicadores auxiliares, que atuam na interpretação de tendências, de acordo com Silva et 

al. (2013), complementando a necessidade de criticidade na escolha de indicadores que 

foi apresentado por Carvalho e Bialoskorski Neto (2008). 

Portanto, a avaliação de desempenho econômico-financeiro cria condições de 

analisar se o planejamento elaborado foi alcançado, o que permite, se necessário, um 

realinhamento estratégico empresarial.  

 

2.5 Análise do Sistema Agroindustrial 
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Antes de qualquer estudo sobre o agronegócio, seja de cunho financeiro, 

econômico, social ou ambiental, é fundamental trazer uma compreensão geral do seu 

conceito e a lógica de funcionamento. 

Segundo Batalha (2007), o conceito foi inicialmente desenvolvido por Davis e 

Goldberg (1957), sendo definido como o conjunto de todas as operações e transações 

envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção 

nas unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos 

agropecuários 'in natura' ou industrializados. 

Neste setor, devem ser levadas em consideração questões específicas, tais como 

ciclo produtivo e financeiro, riscos de clima, pragas e doenças. (RESENDE et al., 

2007). Possivelmente, essas variáveis podem interferir no desempenho econômico e 

financeiro e levar à tomada de decisões diferenciadas.  

Devido a essas particularidades, passa a envolver outros segmentos da 

economia, tornando-se muito mais complexo que a produção agropecuária propriamente 

dita, passando a necessitar de uma abrangência ampla, conforme a segmentação 

elaborada por Araújo (2005), segundo a qual os segmentos que compõem este setor são 

denominados: a) "antes da porteira", compostos basicamente pelos fornecedores de 

insumos e serviços, máquinas, implementos, defensivos, fertilizantes, corretivos, 

sementes, etc. b) "dentro da porteira", que é o conjunto de atividades desenvolvidas 

dentro das unidades produtivas, que envolve preparo de solos, tratos culturais, irrigação, 

colheita, criações e outras, e c) "após a porteira", no que refere-se as atividades de 

armazenamento, beneficiamento, industrialização, embalagem, distribuição, consumo 

de produtos alimentares, fibras e produtos energéticos provenientes da biomassa. A 

partir dessa segmentação, foram criados os sistemas agroindustriais e, em 1993, a 

Associação Brasileira da Indústria da Alimentação os definiu da seguinte maneira:  

a) Sistema Agroalimentar: é o conjunto das atividades que concorrem à formação e 

à distribuição dos produtos alimentares e, em consequência, o cumprimento da 

função de alimentação;  

b) Sistema Agroindustrial não Alimentar: é o conjunto das atividades que 

concorrem à obtenção de produtos oriundos da agropecuária, florestas e pesca, 

não destinadas à alimentação, mas aos sistemas energético, madeireiro, couro e 

calçados, papel, papelão e têxtil. (ARAÚJO, 2005). 

Desse modo, vislumbra-se a complexidade deste setor e abre-se um leque de 

possibilidades para buscar entender o comportamento de variáveis sinalizadoras da 
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in(eficiência) dessas organizações. Schnorrenberger (2008) afirmou que, neste setor, as 

empresas competitivas são aquelas que buscam a melhor e mais adequada estratégia, de 

acordo com segmento do agronegócio em que elas estão inseridas.  

Farina et al. (1997) acrescentam um conjunto de variáveis para a análise do 

sistema agroindustrial de forma mais estratégica, a saber: ambiente institucional, 

ambiente organizacional, ambiente competitivo e estratégias empresariais. Embora haja 

interrelações constantes entre esses ambientes, assume-se que a relação causal principal 

segue o seguinte padrão: a estrutura de governança é determinada pelo atributo das 

transações que, por sua vez, decorrem de condicionantes institucionais, organizacionais, 

tecnológicas e estratégicas. 

Apesar de o agronegócio ser abordado através de uma perspectiva sistêmica, 

levando em conta não só a produção agrícola em si como também as atividades 

anteriores e posteriores a esta fase, uma mudança na estratégia individual de um agente 

ou no ambiente (competitivo, institucional, organizacional ou tecnológico) pode 

influenciar os resultados das empresas atuantes em diferentes segmentos da cadeia 

produtiva. Por exemplo, a elevação dos preços das commodities e o aumento da 

competição nos diferentes mercados podem impactar o desempenho empresarial. 

Também é possível observar que a variável desempenho está posicionada como 

objeto de análise estratégica, em busca de entender e aglomerar fatores que contribuem 

para evidenciação da sobrevivência ou sustentabilidade da organização, além de 

visualização de sua evolução, frente a tantas outras variáveis que podem influenciar a 

performance econômico-financeira. Benites et al. (2005) ratificam que um modelo de 

medida de desempenho adequado para empresas que atuam em ambientes de alta 

competitividade deve traduzir a visão e a estratégia empresarial de forma a avaliar seus 

esforços de maneira integrada. 

Entendida assim, esta visão sistêmica do negócio agrícola e seu consequente 

tratamento como conjunto, potencializa o desenvolvimento de pesquisas sobre a sua 

estrutura econômica e financeira e, em consequência, possibilita mensurar o seu 

desempenho. 

 

2.6 Estudos sobre Análise Econômico-Financeira no Agronegócio Brasileiro 

 

Considerando a dificuldade de analisar o desempenho econômico-financeiro de 

empresas agroindustriais, alguns estudos foram realizados propondo formas alternativas 
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para a avaliação desses empreendimentos, por meio da utilização de métodos e técnicas 

estatísticas, com base em indicadores econômicos, financeiros, sociais, etc. 

Diel et al. (2014) investigaram a eficiência econômica e financeira das empresas 

agropecuárias pertencentes ao agronegócio, com o objetivo de relacionar o desempenho 

com a eficiência dessas empresas. A população utilizada foram todas as empresas 

constantes na lista do setor de consumo não cíclico1 da BM&FBovespa, cujas 

demonstrações financeiras estão especificadas na base de dados da Economática®. Na 

análise dos dados do estudo, utilizou-se o método análise envoltória de dados (DEA). 

As variáveis (indicadores) utilizadas como inputs e outputs foram: Margem Bruta - MB, 

Margem Operacional - MO, Margem Líquida, Giro do Ativo, Rentabilidade do Ativo e 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido. Conclui-se que 8 foi o maior número de 

indicações de empresas do agronegócio para integrar o ranking benchmark e que, no 

ano de 2008, nenhuma dessas empresas obteve indicação. Em 2011, último ano 

analisado, das 41 empresas listadas no setor de consumo, 23 delas eram pertencentes ao 

agronegócio e 12 obtiveram 100% de eficiência.  

Utzig et al. (2014) realizaram um estudo com o objetivo de verificar a eficiência 

das empresas do setor do agronegócio, por meio das demonstrações contábeis referentes 

ao período de 2010, 2011 e 2012, tomando como base os indicadores sociais aplicáveis 

a demonstração do valor adicionado - DVA e o resultado operacional bruto - ROB. As 

técnicas utilizadas foram medidas de correlação e análise envoltória de dados. A 

população foi composta por 400 empresas do setor do agronegócio, listadas na Revista 

Exame Maiores e Melhores 2012, pertencentes ao nível de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA, das quais foram selecionadas somente 23 empresas que possuíam 

ações na BM&FBOVESPA. Os resultados mostraram que há correlação estatística entre 

os indicadores da DVA e o ROB, podendo-se concluir que os indicadores: potencial dos 

empregados para gerar riqueza - PEGR, participação per capita dos empregados no 

valor adicionado - PEVA per e contribuição da empresa para a produção da riqueza no 

setor - CER apresentaram correlação positiva, nos três períodos, mostrando-se, assim, 

eficientes. Na análise da eficiência utilizando a metodologia DEA, concluiu-se que 

                                                 
1 Segundo Horta et al. (2014), este setor comporta as empresas que se dedicam à venda de bens 

alimentares, bebidas, tabaco e produtos de casa. Caracteriza-se pela sua menor correlação com a evolução 

da economia, isto é, em épocas de menor crescimento econômico, ou mesmo de recessão, o consumo de 

produtos deste setor tende a não ser particularmente afetado. Teoricamente, os bens essenciais de 

consumo têm uma menor elasticidade preço do que quaisquer outros produtos e serviços. Significa isto 

que quando os preços aumentam a procura destes produtos não se ressente tanto quanto a procura de outro 

gênero de produtos, como por exemplo, os tecnológicos. 
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somente a empresa Metisa (E23) apresentou score=100% nos três períodos analisados e 

em todos os grupos de indicadores, o que demonstra a melhor relação input e output, 

servindo de referencial a outras empresas. Em uma análise geral, o estudo destaca que a 

maioria das empresas busca, a cada período, eficiência máxima entre seus indicadores, 

apresentando preocupação com a transparência da situação econômica, financeira e 

social da empresa. 

 Guse, Leite e Hein (2015) realizaram um estudo para responder a seguinte 

questão: qual a relação entre a alavancagem financeira e o desempenho econômico 

financeiro nas empresas familiares e não familiares do agronegócio brasileiro? O estudo 

teve como justificativa o avanço de pesquisas sobre a estrutura de propriedade e 

controle, investigando se essas estruturas influenciam no desempenho econômico-

financeiro das empresas do agronegócio brasileiro.  

A população da pesquisa compreendeu as companhias abertas listadas no sub-

setor de agropecuária e alimentos processados do setor de consumo não cíclico da 

BM&FBovespa, ativas no ano de 2014. Devido à baixa quantidade de informações 

disponíveis na base de dados Economática®, a amostra compreendeu as 18 empresas, 

sendo 13 empresas familiares e 5 empresas não familiares. Foi utilizada como variável 

de alavancagem financeira o endividamento total. Para o desempenho econômico 

financeiro das empresas, foram utilizadas as seguintes variáveis: lucro operacional, 

lucro líquido, tamanho, lucro por ação, retorno sobre os ativos, retorno sobre o 

patrimônio líquido e retorno sobre as vendas.  

A análise de dados se deu pela análise de dados em painel, para o período de 5 

anos, sendo os anos de 2009 a 2013. Os resultados das estatísticas descritivas 

demonstram similaridades entre o endividamento médio e do lucro operacional das 

empresas familiares e não familiares. Em relação à análise do modelo geral, utilizado 

tanto das empresas familiares quanto não familiares, obteve-se que somente as variáveis 

retorno sobre o ativo - ROA e retorno sobre o patrimônio líquido - ROE foram 

significativas para o modelo. Dessa forma, quanto maior o endividamento total, menor 

são os retornos sobre os ativos e sobre o patrimônio líquido das empresas e vice-versa. 

A análise do modelo das empresas familiares seguiu a mesma lógica da análise conjunta 

dos dados, sendo que somente as variáveis ROA e ROE foram significativas para o 

modelo. Já o modelo das empresas não familiares mostrou que somente o tamanho - 

TAM, o retorno sobre as vendas - ROS e a constante foram significativas para o 

modelo. Em relação ao tamanho, o coeficiente obteve sinal negativo, indicando 
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comportamento contrário ao do endividamento. Já a variável ROS obteve sinal positivo 

indicando comportamento paralelo ao endividamento. Ou seja, quanto maior o 

endividamento da empresa, maior são seus investimentos e vice-versa. 

Almeida e Macedo (2010) avaliaram o desempenho organizacional no 

agronegócio brasileiro por meio da aplicação do método análise envoltória de dados 

(DEA), a partir das informações contábeis e financeiras dos anos de 2006 e 2007, 

utilizando indicadores de rentabilidade, alavancagem e imobilização. Os autores 

buscaram identificar o índice de desempenho multicriterial de cada empresa fazendo 

uma análise de benchmarking que mostra quanto uma empresa ineficiente precisa 

mudar para se tornar eficiente. Os resultados mostraram que as melhores empresas são 

aquelas que melhor combinaram seus inputs (índice quanto menor melhor) na busca por 

outputs (índice quanto maior melhor). Observou-se também que as piores empresas são 

aquelas que necessitam de maiores mudanças em seus níveis de inputs e/ou output para 

alcançar a eficiência máxima. Outra conclusão importante foi a comprovação de que as 

empresas líderes em desempenho não são necessariamente as maiores, em termos de 

receita financeira, portanto, evidenciando que é o desempenho superior que gera a 

competitividade, e não o tamanho. 

Hall, Bec e Filho (2013) analisaram o impacto verificado nos indicadores 

econômicos e financeiros nas empresas do agronegócio do Brasil, em função da crise 

econômica mundial de 2008. Foram utilizadas as demonstrações contábeis das empresas 

listadas na BM&FBovespa, presentes na base de dados Economática®, no período 

compreendido entre 2005 e 2010. A amostra foi composta por 72 Companhias (Cia) de 

nove subsetores: Agro e pesca (5 Cia), Alimentos e Bebidas (24 Cia), Comércio (2 Cia), 

Máquinas Industriais (1 Cia), papel e Celulose (6 Cia), Química (4 Cia), Siderurgia e 

Metalurgia (1 Cia), Textil (22 Cia) e Outros (7).  

Foram utilizadas as informações relacionadas aos indicadores de endividamento 

(Relação Capital de Terceiros sobre Capital Próprio, Relação Capital de Terceiros sobre 

Passivo Total e Grau de Endividamento), liquidez (Liquidez Geral, Liquidez Corrente e 

Liquidez Seca), atividade (Prazo Médio Renovação dos Estoques, Prazo Médio 

Pagamento dos Fornecedores e Prazo Médio de Cobrança de Recebíveis) e rentabilidade 

(Margem Líquida, Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido). Os 

resultados revelaram que as empresas tiveram forte impacto nesses indicadores no ano 

de 2008, com aumento do endividamento e ampliação dos prazos de pagamento dos 

fornecedores e, por outro lado, redução da liquidez e rentabilidade. Uma rápida 
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recuperação em 2009 e 2010 foi evidenciada, com as empresas mostrando valores 

semelhantes ao período pré-crise. Conclui-se que a crise afetou o segmento do 

agronegócio, no ano de 2008, havendo rápida recuperação nos anos seguintes.  

Bressan et al. (2009) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar os 

determinantes da alavancagem das empresas do agronegócio brasileiro. Foram 

selecionadas 26 empresas que estavam enquadradas em alguma das três subdivisões do 

agronegócio brasileiro: a) o setor de produção agropecuária; b) setor fornecedor de 

insumos e fatores de produção e; c) setor de processamento e distribuição, com base em 

classificação da CNA. O estudo foi feito com base no banco de dados da 

Economática®, durante o período 1999 a 2005, tendo sido utilizado o modelo de 

regressão com dados em painel. Os resultados indicaram que as variáveis tangibilidade 

dos ativos, oportunidade de crescimento, tamanho e lucratividade foram 

estatisticamente significantes e podem ser interpretadas como fatores determinantes do 

endividamento das empresas do agronegócio brasileiro. Concluiu-se, ainda, que o 

modelo estimado por meio da regressão com dados em painel gerou resultado 

compatível com aqueles preconizados pela pecking order theory. 

Takamatsu e Lamounier (2007) buscaram analisar, por meio de índices 

financeiros, os efeitos causados pela mudança na política cambial, após 1999, sobre 

Agronegócio Brasileiro. Por meio do estudo das empresas de capital aberto do setor, 

pretendeu-se identificar alterações ocorridas em seu desempenho, causados pela 

sobrevalorização da taxa de câmbio. Os objetivos específicos do estudo foram: analisar 

os indicadores de rentabilidade das empresas do agronegócio brasileiro; destacar a 

análise de demonstrações financeiras como um eficiente mecanismo para determinar a 

situação financeira das firmas do agronegócio; apontar os efeitos do câmbio no 

agronegócio brasileiro e identificar os setores deste que mais se beneficiaram e os que 

mais foram prejudicados (em termos de rentabilidade) com a política cambial recente.  

A análise englobou o período em que foram divulgadas demonstrações 

financeiras das empresas do agronegócio brasileiro, referentes aos exercícios de 2000 a 

2006, por meio do banco de dados Economática®. Foram analisados os seguintes 

indicadores: Giro do Ativo - GA, Margem Líquida - ML, Rentabilidade sobre o 

Patrimônio Líquido – ROE, Retorno sobre o Ativo – ROA. A amostra foi composta por 

58 empresas pertencentes aos seguintes segmentos: alimentos diversos, café, carnes e 

derivados, papel e celulose, cervejas e refrigerantes, cigarros e fumo, grãos e derivados, 

laticínios, madeira, fertilizantes e defensivos, comércio de alimentos, couro e fios e 
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tecidos. Por meio de análise de regressão, observou-se uma baixa influência da taxa de 

câmbio sobre os indicadores desses segmentos. Os setores de “cervejas e refrigerantes”, 

“cigarros e fumos” e “fertilizantes e defensivos” se destacaram, uma vez que a variável 

taxa de câmbio se apresentou relevante e positiva em quase todos os indicadores desses 

setores, excetuando-se o indicador de Giro do Ativo. Tal comportamento forneceu 

indícios de uma intensa interferência atual da política cambial sobre esses segmentos. 

Mantis e Silveira (2014) estudaram a evolução do desempenho econômico das 

empresas de capital aberto pertencentes ao setor agroindustrial brasileiro. Os 

indicadores financeiros foram obtidos a partir do Balanço Patrimonial (BP) e do 

Demonstrativo de Resultado de Exercícios (DRE), retirados do software Economática®. 

A amostra analisada compreendeu empresas que estavam ou que já tinham sido 

negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros (BM&FBOVESPA), entre 

1995 e 2013. Foram analisadas 102 empresas, sendo grande parte delas, 

aproximadamente 88%, pertencente ao setor de processamento e transformação, 12% 

relativo ao setor de insumos. Foram utilizados dez indicadores contábeis, subdivididos 

entre indicadores de rentabilidade, liquidez e endividamento. Adicionalmente, foi 

analisado ainda o indicador capital expenditure (CAPEX), que mede os investimentos 

em bens de capital feito pelas empresas. Estes índices com seus respectivos indicadores 

são: Rentabilidade (Retorno Sobre o Ativo - ROA, Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 

– ROE, Margem EBIT, Margem EBITDA, Margem Líquida e Giro do Ativo); Liquidez 

(Liquidez Geral – ILG e Liquidez Seca – ILS); Endividamento (Quantidade da Dívida e 

Qualidade da Dívida) e outros (Capital Expenditure - CAPEX).   

Depois de obtidos os índices para cada uma das empresas, foram agrupados nos 

dois setores: insumos e processamento/transformação, gerando-se a média, a mediana e 

o desvio padrão em cada um dos anos, o que permitiu avaliar a evolução de cada 

segmento. Foi realizada análise comparativa em dois segmentos do agronegócio: 

insumos e processamento/transformação. Neste último, três subsetores, papel e celulose, 

grãos e têxtil, foram destacados, devido à sua relevância.  

Campos (2013) realizou um estudo com o objetivo de identificar e analisar 

diferentes níveis de desempenho econômico-financeiro entre empresas de diferentes 

ramos de atividade no Brasil. Os dados foram coletados no banco de dados do Instituto 

Assaf, representados pelos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados dos 

exercícios de empresas de 12 setores da economia brasileira durante os períodos de 

2007, 2008 e 2009. Foi selecionado um total de 151 empresas distribuídas nos seguintes 
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setores da economia brasileira: água e esgoto; alimentos e bebidas; comércio em geral; 

construção civil; cultivos da natureza; eletrodomésticos; eletrônicos; energia elétrica; 

lazer, cultura e entretenimento; serviços de saúde; serviços educacionais; e vestuário. 

Na análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise fatorial para identificação dos 

fatores comuns e/ou específicos relacionados às características do nível de 

endividamento, liquidez e rentabilidade destas empresas, comparando-as a partir da 

elaboração de um índice de hierarquização que representou o nível de desempenho 

econômico-financeiro. Os resultados encontrados mostraram índice de desempenho 

econômico-financeiro (IDEF), para cada empresa, destacando-se aquelas dos seguintes 

setores: energia elétrica, construção civil, serviços educacionais, vestuário e cultivos da 

natureza. 

Bonacim, Gaio e Ambrozini (2009) estudaram a relação entre o nível de 

endividamento e a estrutura de ativos das empresas brasileiras do setor de agronegócio.  

Para realizar a análise comparativa foi utilizado, como metodologia, o teste de 

causalidade de Granger e Vetores Autoregressivos, aplicados a uma base de dados 

financeiros das companhias de capital aberto do agronegócio brasileiro. A amostra 

utilizada consistiu de 36 empresas dos setores de “Agropecuária e Pesca” e “Alimentos 

e Bebidas”, para períodos anuais compreendidos entre dezembro de 1997 a dezembro de 

2007. Os resultados demonstraram que as mudanças ocorridas na alavancagem geram 

variações na tangibilidade das empresas, fato este que pode ser explicado pela grande 

busca de financiamentos garantidos por alienação fiduciária de ativos imobilizados, o 

que facilita o acesso ao crédito por parte das empresas do setor do agronegócio, 

aumentando os prazos de pagamento e diminuindo os juros. 

A partir da revisão realizada, constata-se que a literatura especializada carece de 

estudos voltados para métodos e técnicas estatísticas de análise multivariada, que 

possibilite um melhor entendimento do conjunto de variáveis econômicas e financeiras 

que influenciam o desempenho do setor agroindustrial podendo, assim, elaborar índices 

que facilite a compreensão técnica e científica desse setor. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção detalha o percurso metodológico seguido neste estudo, apresentando 

a caracterização da área de estudo, a descrição da natureza e fonte de dados, assim como 

a população e amostra utilizada. Posteriormente, são detalhados os métodos de análise 

para o tratamento do banco de dados. 

 

3.1 Caracterização e Estudo 

 

O agronegócio é responsável pela integração de diversos setores da economia 

brasileira, possibilitando a confecção de roupas, a elaboração de produtos de higiene 

pessoal e, principalmente, de alimentação humana. Atualmente, o agronegócio sustenta 

a economia do país, representando 48% das exportações brasileiras, sendo que a soja 

(grãos, farelo e óleo) é o produto que lidera as exportações, totalizando 25,5 bilhões de 

dólares (68 milhões de toneladas), em 2016. Estima-se que, juntos, esses produtos 

representem 30% das vendas externas do agronegócio brasileiro. Em segundo lugar, 

vem o setor de carnes, sendo as vendas estimadas para 2016 em quatorze bilhões de 

dólares. O complexo sucroalcooleiro está na terceira posição, com cerca de 13% das 

exportações totais. Em seguida vêm os produtos florestais e a quinta posição é do setor 

de cereais, farinhas e preparações.  

Outro dado interessante é que, em 2015, o agronegócio empregou dezenove 

milhões de trabalhadores e, no ano seguinte, gerou mais setenta e cinco mil empregos, 

frente ao aumento do desemprego no Brasil que, no mesmo período, extinguiu mais de 

seiscentos e oitenta e três posições, e ainda continua assim. A expectativa para este setor 

é melhor do que para o resto da economia brasileira.  

Diante disso, esta pesquisa foi realizada com empresas agroindustriais do Brasil, 

que, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT, em 2012, do 

total de 12.904.523 empresas registradas no país, 609.069 eram do agronegócio, o que 

representa 4,72% do total de empreendimentos, o que demonstra significativa 

importância do estudo da performance dessas empresas. 
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3.2 Natureza e Fonte de Dados 

 

Os dados de natureza secundária foram coletados, para posterior cálculo dos 

indicadores de desempenho das empresas, no anuário Valor 1000, publicação do jornal 

Valor Econômico, em que são ranqueadas financeira e economicamente as mil maiores 

empresas do país. Essas informações publicadas no sítio de internet do anuário são 

provenientes de demonstrações contábeis consolidadas, tais como: balanço patrimonial 

e demonstração do resultado do exercício, durante os períodos 2013, 2014 e 2015. 

(VALOR ECONÔMICO, 2013, 2014, 2015). 

 

3.3 População e Amostra 

 

A população foi composta por 159 empresas agroindustriais de capital aberto e 

fechado, constantes no anuário valor 1000, que disponibilizaram as demonstrações 

financeiras. No entanto foram excluídas 60 empresas, por não apresentarem 

informações suficientes para os três períodos analisados. Outras 17 empresas também 

foram eliminadas por apresentarem dados que não contribuírem para a consistência dos 

resultados da aplicação do método de análise. 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de empresas da amostra em cada um dos 

setores envolvidos, sendo grande parte delas pertencente ao setor de alimentos e 

bebidas, com 50% de participação; 20,73% pertencente ao setor agropecuário; 15,85% 

empresas do setor de açúcar e álcool2; 12,20% pertencente ao setor de papel e celulose e 

1,21% empresas do setor de fumo. 

 

Tabela 1 – Quantidade de empresas da amostra em cada um dos setores analisados. 

Setor Número de empresas 

Açúcar e álcool 13 

Agropecuária 17 

Alimentos e bebidas 41 

Fumo 1 

Papel e celulose 10 

Total 82 

 Fonte: Santos (2017). 

 

Essas empresas têm origem em cinco diferentes regiões brasileiras, compostas 

pelos seguintes estados brasileiros: Centro-Oeste (Distrito Federal – DF, Goiás – GO e 

                                                 
2 Indústria de produção de açúcar e álcool (VAZ, 2015). 
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Mato Grosso – MT), com 5 empresas e 6,10% de participação; Nordeste (Bahia – BA e 

Ceará – CE), com 8 empresas e 9,76% de participação; Norte (Pará – PA), com 1 

empresa e 1,22%; Sudeste (Espírito Santo - ES, Minas Gerais – MG e São Paulo - SP), 

com 39 empresas e 47,56% de participação e região Sul (Paraná - PR, Rio Grande do 

Sul - RS e Santa Catarina – SC), com 29 empresas e 35,57% de participação. A 

proporção geográfica dessas empresas pode ser visualizada no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Perfil da origem das empresas. 

 

Fonte: Santos (2017). 

 

3.4 Método de Análise 

 

3.4.1 Cálculo de Índices Econômico-Financeiros 

 

De acordo com Gitman (2010), a análise por meio de índices financeiros envolve 

métodos de cálculo e interpretação de índices financeiros para analisar e acompanhar o 

desempenho econômico-financeiro da empresa. Neste trabalho, optou-se por fazer a 

análise por meio da técnica de comparação dos resultados dos índices ao longo do 

tempo (exercícios), por ser bastante útil em revelar tendências seguidas pelas empresas 

e atender ao grau de profundidade do estudo em questão. Logo, foram calculados e 

analisados índices médios da amostra, por setor de atuação e região geográfica. 
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Antes de realizar o cálculo de índices foi realizada a atualização monetária de 

todas as contas do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício. 

Consequentemente, todos os valores dessas contas serão expostos em moeda da data de 

levantamento das demonstrações financeiras (período de 31/01/2017), eliminando os 

efeitos inflacionários sobre cada conta. 

Para a elaboração do banco de dados verificou-se a disponibilidade de 

informações consideradas essenciais para o estudo, tais como: nome da empresa, setor 

de atuação e região, bem como os dados das contas dos relatórios financeiros (ativo 

total, patrimônio líquido, receita líquida e lucro líquido). Depois disso, buscou-se 

evidenciar as variáveis de interesse da pesquisa, por meio da aplicação das técnicas do 

método estatístico deste estudo. Na primeira tentativa, o processamento da técnica 

englobou todos os nove indicadores simultaneamente: Nível de Endividamento Geral, 

Nível de Endividamento Oneroso, Liquidez Corrente, Giro do Ativo, Margem Líquida, 

Rentabilidade do Ativo, Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Margem Ebitda e Grau 

de Alavancagem Financeira. Os indicadores que melhor se adequaram à análise 

estatística representam a estrutura de capital e rentabilidade, sendo estes: X1 – Grau de 

Alavancagem Financeira; X2 – Nível de Endividamento Geral; X3 – Margem Líquida; 

X4 – Retorno Sobre o Ativo e X6 – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido. 

Para a definição das variáveis procurou-se abranger aquelas de maior influência 

na estrutura de capital e rentabilidade das agroindústrias e, consequentemente, mostrar o 

desempenho econômico financeiro. Numa pesquisa realizada por Bastos et al. (2008), 

os autores buscaram verificar os indicadores econômico-financeiros mais relevantes 

para avaliação de empresas por setor de atividade. Foram utilizadas 36 variáveis para 

identificação dos fatores relevantes para cada setor. Para a seleção dos indicadores, foi 

utilizada a técnica de análise fatorial, identificando-se os principais fatores para 

avaliação de cada setor, sendo o agroindustrial formado por: fator 1 (liquidez), 

responsável por 41,33% da variância explicada e composto por três indicadores de 

liquidez: LC, LG, LS e MB. O fator 2 pode ser caracterizado por rentabilidade e 

estrutura de capitais, os quais foram ROI e IRNC, e explicaram 29,49% da variância. O 

fator 3 contemplou a alavancagem financeira e explicou 15,25% da variância dos dados 

originais. 

A escolha dos dados justificou-se, primeiramente, pela indisponibilidade de 

informações financeiras no banco de dados, fator este limitante para mensuração de 

outros indicadores. Apesar disso, os indicadores calculados apresentaram potencial de 
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indicar melhores e piores desempenhos econômico e financeiro das empresas do setor 

agroindustrial, justificando a utilização e, também, facilitando a nomeação de cada 

fator. 

O Quadro 6 apresenta os indicadores escolhidos e calculados para a amostra. 

Tais indicadores referem-se à série de 2013 a 2015. 

 

Quadro 6 – Indicadores selecionados e códigos utilizados. 

Sigla Descrição 

NEG Nível de Endividamento Geral 

GAF Grau de Alavancagem Financeira 

ML Margem Líquida 

ROA Retorno Sobre o Ativo 

ROE Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 

Fonte: Santos (2017). 

 

Dentre os vários indicadores apontados, a seguir, apresenta-se a descrição dos 

indicadores que melhor se adequaram a essa pesquisa. 

 

a) Margem Líquida 

 

Fórmula: 

 Lucro Líquido

Vendas Líquidas
 x 100 

(18) 

Indica quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100 vendidos. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

 

b) Retorno Sobre o Ativo 

 

Fórmula: 

Lucro Líquido

Ativo total
 x 100 

(19) 

Indica quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100 de investimento total. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

 

c) Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 
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Fórmula: 

Lucro Líquido

Patrimônio Líquido
 x 100 

(20) 

Indica quanto a empresa obteve de lucro para cada $100 de Capital Próprio investido. 

Interpretação: quanto maior, melhor. 

 

d) Grau de Alavancagem Financeira 

 

Fórmula: 

GAF =  
ROE

ROA
 

 

(21) 

Em que:  

ROE = Retorno sobre o Patrimônio Líquido.  

ROA = Retorno sobre o Ativo. 

 

De acordo com Assaf Neto (2012), o resultado desta operação pode ser: 

 

a) negativa: significa que o retorno sobre patrimônio líquido é menor que o retorno 

do ativo total, caracterizando uma situação em que o capital de terceiros não 

possibilitou um retorno adicional para o acionista (situação desfavorável). 

b) positiva: significa que o retorno sobre o patrimônio líquido é maior que o 

retorno sobre o ativo total da empresa, indicando que o capital de terceiros 

contribuiu para a geração de um retorno adicional para o acionista (situação 

favorável). 

c) Igual a um: significa que, nesta situação, o capital de terceiros nem prejudicou e 

nem contribuiu para geração de retorno adicional ao acionista (situação nula ou 

indiferente). 

 

e) Nível de Endividamento Geral 

 

Fórmula: 

NEG =
Exigível Total

Patrimônio Líquido
 

(22) 
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Indica, para cada R$ 1,00 de ativos, quanto a empresa possui de dívidas totais.  

Interpretação: quanto menor, melhor, assim a empresa poderá oferecer maior garantia a 

seus credores em função do maior uso de recursos próprios. 

 

3.4.2 Identificação de Fatores Relacionados aos Índices Econômico-Financeiros das 

Empresas Agroindustriais 

  

A análise fatorial é uma técnica multivariada de interdependência que visa 

resumir as relações observadas entre um conjunto de variáveis inter-relacionadas, com o 

objetivo de identificar fatores comuns. (FÁVERO et al., 2009). Nesse sentido, o 

principal objetivo da análise fatorial consiste em reduzir ou simplificar a interpretação 

de uma base de dados, sem comprometer informações relevantes, sobre as 

características do nível econômico-financeiro das empresas analisadas. Nessa etapa, foi 

usada a metodologia utilizada por Campos (2013), por meio da utilização da técnica de 

análise fatorial. Portanto, objetivou-se, com a análise fatorial, identificar fatores comuns 

ou específicos relacionados ao nível de estrutura de capitais e rentabilidade das 

empresas agroindustriais do Brasil. (HAIR et al., 2005). 

Antes da aplicação da técnica, foram identificadas as variáveis atípicas ou 

outliers e se a distribuição dos dados era viesada. Isto porque esses dois fenômenos 

podem mudar os resultados, por modificarem as estimativas das médias e dos desvios 

padrão e, consequentemente, as estimativas das covariâncias e das correlações. 

Primeiramente, examinou-se a matriz de correlações com o objetivo de verificar 

a existência de valores significativos para justificar a utilização da técnica de análise 

fatorial. Caso haja um número substancial de valores inferiores a 0,3 na inspeção da 

matriz de correlações, a utilização da técnica pode não ser apropriada. (FÁVERO et al., 

2009). 

Conforme Fávero et al. (2009), o próximo passo consiste em decidir quantos 

fatores devem ser retidos. Dentre os critérios considerados para ordenação dos 

autovalores, utilizou-se a análise da proporção da variância total, que consiste na 

escolha uma quantidade mínima de fatores necessária para que o percentual de variância 

explicada atinja o nível desejado, cabendo ao pesquisador a escolha desse nível. 

(FÁVERO et al., 2009). Outro critério considerado foi o da raiz latente. Por meio desse 

critério, escolhe-se a quantidade de fatores a reter, em função do número de eigen-
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values acima de 1, pois, no mínimo, um componente deve explicar a variância de uma 

variável utilizada no modelo.  

O modelo de análise fatorial é constituído com base na matriz de correlação 

relaciona linearmente as variáveis padronizadas e os fatores comuns desconhecidos. As 

equações do modelo são representadas abaixo (MINGOTI, 2005): 

 

Z1= l11F1 + l12F2+ ... + l1mFm + ɛi 

Z2= l21F1 + l22F2+ ... + l2mFm + ɛ2 

                          ⁞ 

Zp= lm1F1 + lm2F2+ ... + lmiFm + ɛp 

 

(1) 

Sendo que:  

Zi = i-ésimo escore da variável analisada;  

F = fator aleatório comum para todas as variáveis medidas;  

ɛi = componente aleatório. Normalmente, E(ɛi) = E(F) = 0;  

li = constante chamada de carga fatorial (loading), que mede a importância dos fatores 

na composição de cada variável (correlação). 

 

O segundo procedimento na análise fatorial foi a estimação da matriz de cargas 

fatoriais e de variâncias específicas a partir do método de análise de componentes 

principais (ACP). Segundo Fávero et al. (2009), a ACP considera a variância total dos 

dados, diferente da Análise dos Fatores Comuns (AFC), cujos fatores são estimados 

com base na variância comum.  

Conforme apontam Hair et al. (2005), as cargas fatoriais acima de 0,3 atingem o 

nível mínimo, cargas fatoriais de 0,4 são mais importantes; e as maiores que 0,5 são 

consideradas estatisticamente significativas. 

Além dessas medidas, outros aspectos que devem ser observados dizem respeito 

à avaliação das comunalidades, que representam a quantia de variância explicada pela 

solução fatorial de cada variável, onde comunalidades menores que 0,5 são 

consideradas como explicação insuficiente (HAIR et al., 2005). 

Os fatores produzidos na fase de extração nem sempre são facilmente 

interpretados. Nesse contexto, a utilização de um método de rotação tem como 

finalidade principal a transformação dos componentes principais retidos numa estrutura 

simplificada. (FÁVERO et al., 2009). Existem dois métodos de rotação que podem ser 
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ortogonais ou oblíquos. Porém, o método utilizado neste trabalho é o de rotação 

ortogonal, por ser indicado como forma de alcançar uma estrutura mais simples de 

interpretar.  

Na rotação ortogonal, os fatores estimados na estrutura inicial são transformados 

em novos fatores independentes, mantendo-se os valores das comunalidades e a 

proporção da variância explicada pelo conjunto de fatores. Dentre os critérios utilizados 

para encontrar a matriz ortogonal, têm-se os critérios varimax, quartimax e o orthomax. 

O método rotacional ortogonal utilizado neste trabalho foi o Varimax, o qual busca 

minimizar o número de variáveis que têm altas cargas em um fator, no intuito de 

simplificar a interpretação dos fatores gerados. (FÁVERO et al., 2009). 

Para que fosse realizada a análise fatorial da maneira adequada, foram realizados 

os seguintes procedimentos: análise da matriz anti-imagem, verificação da estatística 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), a medida de adequação de amostra (MSA) e o teste de 

esfericidade de Bartlett. (FÁVERO et al., 2009).  

Por meio da matriz de correlações anti-imagem, têm-se indícios acerca da 

necessidade de eliminação de determinada variável do modelo. A diagonal principal da 

matriz anti-imagem fornece o índice de Medida de Adequação de Amostra (Measure of 

Sampling Adequacy – MSA), conforme o Quadro 7. Espera-se que, quanto maiores os 

valores dessa diagonal, melhor seja a utilização da análise fatorial. Contudo, é válido 

salientar que, por vezes, a baixa correlação de determinada variável com as demais, não 

necessariamente implica sua eliminação, uma vez que esta variável pode representar um 

fator isoladamente. (FÁVERO et al., 2009).  

 

Quadro 7: Interpretação da MAS 
MAS Análise Fatorial 

0,8 ou acima Ótimo 

0,7 ou acima Bom 

0,6 ou acima  Regular 

0,5 ou acima Ruim 

Abaixo de 0,5 Inaceitável 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2005). 

 

A estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), apresentada na Equação 2, é utilizada 

para comparar as correlações simples com as correlações fortes. Seus valores variam de 

0 a 1, ou seja, avalia se a amostra é adequada ao grau de correlação parcial entre as 

variáveis, que deve ser pequeno. Assim, quanto mais próximo de zero (0), maiores serão 
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os indícios de que a análise fatorial não é adequada (correlação fraca). Já no caso de ser 

mais próximo de um (1), mais adequada é a utilização da técnica. 

 

KMO =  
∑𝑖≠𝑗∑𝑟𝑖𝑗

2

∑𝑖≠𝑗∑𝑟𝑖𝑗
2 + ∑𝑖≠𝑗∑𝑎𝑖𝑗

2  

 

(2) 

Em que:  

rij : coeficiente de correlação simples entre as variáveis;  

aij : coeficiente de correlação parcial.  

Os intervalos de análise dos valores da estatística KMO podem ser observados 

no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Estatística KMO 
KMO Análise Fatorial 

0,9 – 1 Muito boa 

0,8 – 0,9 Boa 

0,7 – 0,8 Média 

0,6 – 0,7 Razoável 

0,5 – 0,6 Má 

<0,5 Inaceitável 

Fonte: Fávero et al. (2009). 

 

Já o teste de esfericidade de Bartlett é utilizado para avaliar a hipótese de que a 

matriz de correlações pode ser a matriz identidade com determinante igual a 1. Se a 

matriz de correlações for uma matriz identidade, significa que as variáveis não estão 

correlacionadas, sendo inadequada a utilização da análise fatorial. Caso contrário, 

haverá indícios de que as correlações entre as variáveis são significativas (FÁVERO et 

al., 2009). 

 

3.4.3 Construção do Índice Agregado e Hierarquização de Empresas Agroindustriais 

 

  Um índice agregado é uma combinação de vários indicadores (variáveis) em 

uma tentativa de captar as diferentes dimensões de um conceito multidimensional em 

um único valor. Existem diferentes maneiras de agregar indicadores em um índice 

agregado. Uma delas é por meio de análise fatorial, pelo método de Análise de 

Componentes Principais. 
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Para elaborar este índice, foi tomada como base a metodologia proposta por 

Campos (2008). Este índice pode ser representado pela soma dos escores fatoriais 

padronizados, obtidos pela análise fatorial, ponderados pelas respectivas parcelas de 

explicação da variância total dos dados de cada fator. A formulação matemática é 

expressa como: 

 

IDEFm = ∑
λj

tr(R)
Fjm,

k

j=1

 

(23) 

 

Em que: 

 

IDEF m = Índice de Desempenho Econômico-Financeiro da empresa “m”; 

λj = j-ésima raiz característica da matriz de correlação Rpxp das variáveis utilizadas; 

K = número de fatores escolhidos; 

Fjm = escore fatorial da empresa “m”, do fator j; 

Tr = traço da matriz de correlação Rpxp. 

 

  Para facilitar a comparabilidade dos índices entre as observações é sugerida uma 

hierarquização destas. Diante disso foi calculado e formulado um índice de 

hierarquização que representará o nível de desempenho de empresas agroindustriais do 

Brasil. Esse índice permitirá identificar empresas de melhor e pior desempenho, sendo 

que estas servirão de referência para as demais empresas do setor. 

Para facilitar a comparação dos índices de desempenho das empresas, será 

transformada a base dos índices, de modo que os respectivos valores sejam estimados 

dentro do intervalo compreendido entre 0 e 100: 

 

IDEF∗
m =

(IDEFm − IDEFmin)

(IDEFmax − IDEFmin)
x100 

 

(24) 

Em que:  

 

IDEF* m = Índice de Desempenho Econômico-Financeiro transformado da empresa 

“m”; 
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IDEF m = Índice de Desempenho Econômico-Financeiro da empresa “m”; 

IDEFmax = Índice de Desempenho Econômico-Financeiro máximo; 

IDEFmin = Índice de Desempenho Econômico-Financeiro mínimo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa. Primeiramente são 

apresentados os resultados do cálculo dos índices econômicos e financeiros, por meio da 

análise descritiva das variáveis. Na sequência, são apresentados os resultados da 

aplicação da técnica de análise fatorial. Posteriormente, realizou-se a elaboração do 

índice de desempenho econômico-financeiro das empresas agroindustriais, assim como 

a interpretação dos resultados. 

 

4.1 Cálculo e Análise de Índices Econômicos e Financeiros 

 

A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva da amostra para os indicadores de 

estrutura de capital e rentabilidade, em cada um dos anos analisados.  

 

Tabela 2 – Estatística descritiva da amostra, NEG, ML, ROA, ROE e GAF, 2013-2015 

 

 

Fonte: Santos (2017). 

Período 2013 

 NEG ML ROA ROE GAF 

Média 229,23 5,00 5,90 13,20 3,52 

Mediana 191,49 4,26 4,46 12,71 3,17 

Desvio Padrão 144,12 7,87 6,99 15,72 1,48 

Variância 20771,88 61,98 48,90 246,97 2,18 

Mínimo 22,99 -27,19 -6,22 -35,55 0,57 

Máximo 716,67 40,29 34,48 62,35 8,40 

Período 2014 

 NEG ML ROA ROE GAF 

Média 413,57 8,20 9,08 19,15 5,90 

Mediana 330,54 6,73 6,85 20,00 5,20 

Desvio Padrão 358,73 12,46 10,81 33,97 3,68 

Variância 128689,20 155,37 116,79 1153,64 13,53 

Mínimo 34,02 -52,48 -13,64 -160,89 0,44 

Máximo 2520,11 62,47 55,87 115,18 26,77 

Período 2015 

 NEG ML ROA ROE GAF 

Média 246,76 4,55 4,92 12,53 3,41 

Mediana 185,00 3,66 4,14 12,90 2,88 

Desvio Padrão 187,62 7,36 5,74 13,93 2,12 

Variância 35200,54 54,21 32,99 194,06 4,48 

Mínimo 12,82 -23,70 -7,26 -23,88 -5,60 

Máximo 1008,01 29,73 34,08 70,37 11,16 
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Os indicadores da estrutura de capital da empresa mostram onde a empresa 

obteve seus recursos e como os vem aplicando. Foram calculados o nível de 

endividamento geral e o grau de alavancagem financeira. 

Ao longo dos exercícios estudados, o nível de endividamento geral esteve 

sempre superior ao de capitais próprios. A evolução nos últimos três exercícios mostra 

que, para cada R$ 100,00 de capital próprio, as empresas tinham, em média, R$ 229,23 

de capitais de terceiros aplicados na empresa, em 2013. Este valor passou para R$ 

413,57, em 2014, baixando para R$ 246,76 de capitais de terceiros, em relação ao 

capital próprio no último ano. Segundo Franco (1992), quando este quociente for 

superior a 100%, ficará evidenciado que a empresa utiliza mais capitais de terceiros que 

capitais próprios, o que pode ser considerado anormal e inconveniente. Pode representar 

situação de difícil solvência, para credores e para a própria empresa, pois, segundo o 

autor, suas garantias são reduzidas. O autor afirma, porém, que, nem sempre, o fato de 

operar com pequeno capital próprio em relação ao de terceiros indica situação de 

insolvência para a empresa.    Depende como esses valores se acham aplicados no ativo. 

Se o imobilizado for reduzido e o circulante for grande a liquidez da empresa poderá ser 

boa, mesmo com capital próprio reduzido, completa o autor. 

O grau de alavancagem financeira médio no exercício de 2013 foi de R$ 3,52. 

Em 2014 e 2015, esta proporção correspondeu a R$ 5,90 e R$ 3,41, respectivamente. 

Mesmo apresentando situação favorável, esses resultados demonstram que a maior parte 

das empresas para o período analisado se encontra endividada e apresenta alto risco 

financeiro. Com esses resultados tão expressivos, vale salientar que, para que uma 

empresa obtenha maiores ganhos, ela terá que incorrer em maiores riscos. (QUEIROZ, 

2009).  

Os índices de rentabilidade mostram a situação econômica da empresa. Referem-

se à aplicação dos recursos em bens e direitos realizáveis ou em imobilizações, tendo 

como contrapartida as obrigações. 

A margem líquida é o quociente que mostra a margem de lucratividade que a 

empresa obteve no período em função de seu faturamento. Quanto a empresa lucrou 

para cada real vendido, ou na forma percentual para cada cem reais. 

O índice calculado foi de 5,00 ou 5% de lucro líquido, no exercício de 2013. Em 

2014, a margem líquida foi de 8,20% e em 2015 foi de 4,55%. Nos últimos dois anos, as 

empresas tiveram um aumento, seguido de uma queda, o que demonstra uma melhoria 

em seus custos, com eventuais mudanças administrativas ou setoriais no último ano. 
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Observar-se que, em 2014, as empresas obtiveram lucro médio superior aos outros dois 

anos, para cada R$ 100,00 vendidos. 

O quociente de retorno sobre o ativo evidencia o potencial de geração de lucros 

por parte da empresa, quanto a empresa obteve de lucro por cada real investido ou para 

cada cem unidades na forma percentual. A análise mostra que as empresas obtiveram no 

ano de 2013, R$ 5,90 de cada R$ 100,00 investido no ativo total. No ano de 2014, o 

valor foi de R$ 9,08 e em 2015 foi de R$ 4,92. Os valores mostram crescimento entre o 

primeiro e o segundo ano, com uma queda brusca no último ano. 

O retorno sobre o patrimônio líquido revela a taxa de rentabilidade obtida pelo 

capital próprio investido na empresa. De acordo com Campos (2003), este indicador é 

importante porque mostra a taxa de rentabilidade do capital próprio investido que pode 

ser comparada com as taxas de outras formas de investimento, tais como: caderneta de 

poupança, certificado de depósito bancário (CDB), debêntures, letras de câmbio, ações, 

investimentos imobiliários, dentre outros, sendo o propósito, obter uma rentabilidade 

superior ou inferior a essas opções do mercado. 

O retorno sobre o patrimônio líquido, em 2013, registrou lucro líquido médio de 

R$ 13,20 para cada R$ 100,00 investidos com capital próprio. Já em 2014 e 2015, essas 

médias foram de 19,15 e 12,53, respectivamente. Em 2014, ocorreu uma melhora 

bastante acentuada da situação econômica, em que, para cada R$ 100,00 do patrimônio 

líquido, obteve-se um resultado positivo de obtenção lucro líquido. No exercício de 

2015, a situação ficou abaixo dos anos anteriores, indicando flutuação acentuada desse 

indicador. 

Durante todo horizonte de análise a taxa de rentabilidade média das empresas foi 

superior à dos títulos de renda fixa atuais, por exemplo: tesouro direto (indexados ao 

IPCA, prefixados e indexados à taxa Selic. Para o IPCA 2035 (NTBN Princ), início em 

04/05/17, a rentabilidade, no vencimento 15/05/2035 prevista é de 5,34% a.a.  Já para o 

tesouro prefixado 2023 (LTN), início em 04/05/2017, a rentabilidade, no vencimento 

em 01/01/2023 é de 10,29% a.a. e, para a indexado à taxa Selic, o título tesouro Selic 

2023 (LFT), com início em 04/05/2017, a rentabilidade, no vencimento em 01/03/2023 

é de 0,06% a.a.  

As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam os resultados da estatística descritiva da amostra 

para cada ano analisado, em relação aos indicadores de estrutura de capital e 

endividamento, por setor de atuação no agronegócio. De acordo com os dados, para o 

exercício de 2013, o indicador nível de endividamento geral das empresas do setor de 
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alimentos e bebidas apresentou menor média. Em 2013, para cada R$ 100 de capital 

próprio a empresa tinha R$ 200,00 de capitais de terceiros aplicados na empresa. Em 

2014 e 2015, este setor continuou com as menores médias de 344,17 e 211,29, 

respectivamente. Isso significa maior garantia em honrar compromissos financeiros, em 

função do maior uso de recursos de terceiros, ao passo que as empresas do setor de 

açúcar e álcool tiveram pior desempenho, com médias de 291,03, 630,74 e 333,17. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis, NEG, ML, ROA ROE e GAF, por setor de 

atuação no agronegócio, 2013 
Variável Setor Média Mediana Desvio Padrão Variância Mínimo Máximo 

NEG 

Açúcar e álcool 291,03 244,57 156,44 24474,85 143,85 714,44 

Agropecuária 246,94 227,51 102,99 10607,75 91,20 443,54 

Alimentos e bebidas 200,00 153,98 157,18 24706,39 22,98 716,66 

Fumo* 343,69 343,69 - - 343,69 343,69 

Papel e celulose 227,16 204,34 119,10 14186,67 39,54 403,75 

ML 

Açúcar e álcool 2,41 5,07 12,33 152,10 -27,19 15,57 

Agropecuária 3,90 3,34 2,41 5,81 0,25 10,13 

Alimentos e bebidas 6,50 4,70 7,71 59,44 -5,93 40,29 

Fumo* 1,98 1,98 - - 1,98 1,98 

Papel e celulose 4,39 4,76 7,54 56,84 -4,82 19,03 

ROA 

Açúcar e álcool 1,50 2,51 4,17 17,39 -6,19 8,21 

Agropecuária 4,56 4,49 2,28 5,19 0,42 8,39 

Alimentos e bebidas 8,59 7,30 8,23 67,70 -6,22 34,48 

Fumo* 2,45 2,45 - - 2,45 2,45 

Papel e celulose 3,18 2,17 5,74 32,90 -1,76 16,33 

ROE 

Açúcar e álcool 4,10 8,20 14,80 219,17 -29,23 28,80 

Agropecuária 12,73 13,19 6,68 44,63 1,91 30,50 

Alimentos e bebidas 17,75 15,98 17,77 315,64 -35,55 62,35 

Fumo* 10,39 10,39 - - 10,39 10,39 

Papel e celulose 7,43 5,56 14,01 196,21 -6,30 39,98 

GAF 

Açúcar e álcool 4,15 3,68 1,56 2,45 2,67 8,38 

Agropecuária 3,71 3,51 1,03 1,06 2,15 5,67 

Alimentos e bebidas 3,23 2,82 1,63 2,65 0,57 8,40 

Fumo* 5,23 5,23 - - 5,23 5,23 

Papel e celulose 3,43 3,26 1,15 1,33 1,63 5,27 

Fonte: Santos (2017). 

* continha apenas uma empresa para análise e por isso não apresentou estatística descritiva de dados 

 

Em relação ao grau de alavancagem financeira, todos os setores apresentaram 

situação favorável, por serem valores médios positivos. No entanto, quanto maior esse 

grau de alavancagem, maior será o endividamento e o risco financeiro. O setor de 

alimentos e bebidas continuou com o melhor resultado, com média em 2013 de 3,23. Já 

em 2014 e 2015, houve um aumento e posterior diminuição, conforme as médias 5,27 e 

2,92. O setor de açúcar e álcool, durante os três anos, obteve os piores resultados, com 

médias de 4,15, 7,77 e 4,40. Ou seja, este último setor apresenta dificuldades para 

geração de retorno adicional, em função do financiamento de suas atividades. 
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas das variáveis, NEG, ML, ROA, ROE e GAF, por setor de 

atuação no agronegócio, 2014 
Variável Setor Média Mediana Desvio Padrão Variância Mínimo Máximo 

NEG 

Açúcar e álcool 630,74 430,01 615,14 378395,51 257,01 2520,11 

Agropecuária 407,23 402,33 207,61 43103,61 166,47 876,94 

Alimentos e bebidas 344,17 263,16 272,33 74165,01 34,02 1165,29 

Fumo* 481,72 481,72 - - 481,72 481,72 

Papel e celulose 419,77 319,58 395,88 156720,47 65,55 1445,36 

ML 

Açúcar e álcool 3,67 8,07 20,33 413,28 -52,48 28,83 

Agropecuária 5,54 5,57 6,73 45,34 -16,92 14,61 

Alimentos e bebidas 10,31 7,11 11,70 136,98 -10,00 62,47 

Fumo* 1,15 1,15 - - 1,15 1,15 

Papel e celulose 10,67 8,65 9,07 82,31 1,35 28,64 

ROA 

Açúcar e álcool 0,64 3,80 8,27 68,32 -13,64 10,67 

Agropecuária 7,42 7,17 6,19 38,28 -5,78 21,69 

Alimentos e bebidas 13,39 12,03 12,02 144,60 -11,45 55,87 

Fumo* 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 

Papel e celulose 6,02 5,19 6,22 38,74 0,34 22,42 

ROE 

Açúcar e álcool -9,89 10,90 55,43 3072,22 -160,89 28,79 

Agropecuária 23,46 21,36 20,26 410,29 -11,64 73,81 

Alimentos e bebidas 27,60 23,97 28,96 838,54 -69,40 115,18 

Fumo* 3,52 3,52 - - 3,52 3,52 

Papel e celulose 16,49 16,93 14,72 216,58 0,46 52,10 

GAF 

Açúcar e álcool 7,77 6,22 6,39 40,80 1,15 26,77 

Agropecuária 5,99 5,95 2,08 4,32 3,57 10,69 

Alimentos e bebidas 5,27 4,55 2,83 7,99 0,44 13,58 

Fumo* 6,74 6,74 - - 6,74 6,74 

Papel e celulose 5,86 5,12 4,15 17,23 1,33 16,39 

Fonte: Santos (2017). 

* continha apenas uma empresa para análise e por isso não apresentou estatística descritiva de dados. 

 

Quanto ao indicador margem líquida, as empresas do setor açúcar e álcool 

tiveram menor média nos dois primeiros anos, sendo estas de 2,41 e 5,54. Já em 2015, o 

setor de agropecuária média de 1,69. Esses resultados configuram-se como pior 

situação, em termos de lucratividade, ou seja, margem de lucratividade, em função do 

faturamento. As empresas dos setores alimentos e bebidas, papel e celulose e açúcar e 

álcool apresentaram melhor performance, com médias de 6,50, 10,67 e 7,90, 

respectivamente. Ou seja, houve um aumento bastante significativo no ganho para cada 

R$ 100,00 investidos na atividade, com diminuição no último ano do horizonte de 

análise.  

O retorno sobre o ativo também expressou pior situação no setor de açúcar e 

álcool e papel e celulose, com médias, respectivamente de 1,50 e 0,64 e papel e 

celulose, com média de 2,56. Melhor desempenho foi observado nas empresas do setor 

de alimentos e bebidas, com médias de 8,59, 13,39 e 6,77, o que evidencia um maior 

potencial de geração de lucro líquido, para cada R$ 100,00 de ativo total. 
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Tabela 5 - Estatísticas descritivas das variáveis, NEG, ML, ROA, ROE e GAF, por setor de 

atuação no agronegócio, 2015 
Variável Setor Média Mediana Desvio Padrão Variância Mínimo Máximo 

NEG 

Açúcar e álcool 333,17 200,57 276,13 76249,38 117,19 1008,01 

Agropecuária 247,58 265,41 100,40 10080,64 90,80 424,83 

Alimentos e bebidas 211,29 170,84 163,93 26873,18 12,82 709,09 

Fumo* 362,03 362,03 - - 362,03 362,03 

Papel e celulose 266,94 188,29 243,59 59334,54 37,38 870,99 

ML 

Açúcar e álcool 7,90 6,14 8,74 76,41 -1,94 25,96 

Agropecuária 1,69 3,34 5,90 34,80 -20,36 5,06 

Alimentos e bebidas 5,29 3,34 6,38 40,65 -6,57 29,73 

Fumo* 0,11 0,11 - - 0,11 0,11 

Papel e celulose 2,47 4,25 10,12 102,33 -23,70 11,31 

ROA 

Açúcar e álcool 3,82 2,91 4,16 17,30 -1,19 14,90 

Agropecuária 2,97 3,54 3,37 11,36 -7,26 7,29 

Alimentos e bebidas 6,77 5,86 6,78 45,92 -5,49 34,08 

Fumo* 0,06 0,06 - - 0,06 0,06 

Papel e celulose 2,56 2,71 4,02 16,18 -5,14 9,39 

ROE 

Açúcar e álcool 13,80 9,09 19,33 373,63 -5,90 70,37 

Agropecuária 10,04 12,13 9,71 94,31 -17,02 21,37 

Alimentos e bebidas 15,21 16,27 13,40 179,64 -23,74 54,29 

Fumo* 3,52 3,52 - - 3,52 3,52 

Papel e celulose 5,39 5,38 12,74 162,33 -23,88 22,47 

GAF 

Açúcar e álcool 4,40 3,08 2,76 7,63 2,25 11,16 

Agropecuária 3,55 3,73 1,01 1,02 1,99 5,33 

Alimentos e bebidas 2,92 2,77 2,10 4,40 -5,60 8,17 

Fumo* 6,74 6,74 - - 6,74 6,74 

Papel e celulose 3,72 2,96 2,42 5,84 1,45 9,78 

Fonte: Santos (2017). 

* continha apenas uma empresa para análise e por isso não apresentou estatística descritiva de dados 

 

Em relação ao retorno sobre o patrimônio líquido, o setor de açúcar e álcool 

manteve a tendência de pior desempenho nos seus indicadores, com médias em 2013 e 

2014 de 4,10, -9,89, respectivamente. Em 2015, o pior resultado foi do setor de papel e 

celulose, com média de 5,39. Novamente as entidades do setor de alimentos e bebidas 

apresentaram melhor desempenho, com médias na série 2013-2016 de 17,75, 27,60 e 

15,21, demonstrando que uma rentabilidade obtida pelo capital próprio investido muito 

satisfatória, quando comparada a outras possibilidades de investimento no mercado, 

como, por exemplo, aplicações financeiras de baixo risco, a exemplo de título públicos 

federais.  

De um modo geral, o que se observa é uma tendência, em que há predominância 

de melhores resultados para o setor de alimentos e bebidas e piores resultados para o 

setor de açúcar e álcool e papel e celulose. 

As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam os resultados das estatísticas descritivas de cada 

uma das variáveis, por região, em cada ano da série 2013-2015. 
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De acordo com os dados, em relação ao nível de endividamento, nos dois 

primeiros anos, a região Nordeste apresentou os melhores resultados, com médias R$ 

116,85 e R$ 213,16, respectivamente, enquanto que, em 2015, a região Sudeste obteve a 

melhor performance, com média de R$ 238,58. A pior situação financeira no exercício 

de 2013 foi para região Sudeste, com média de R$ 265,59. Nos outros dois anos, a 

região Centro-Oeste passou a apresentar os piores resultados, com médias respectivas de 

469,77 e 274,87.  

 

Tabela 6 - Estatísticas descritivas das variáveis, NEG, ML, ROA, ROE e GAF, por região, 

2013 
Variável Setor Média Mediana Desvio Padrão Variância Mínimo Máximo 

NEG 

Centro-Oeste 172,82 108,88 115,97 13448,72 72,05 331,70 

Norte* - - - - - - 

Nordeste 116,85 140,95 66,99 4488,20 30,90 190,32 

Sudeste 265,59 225,05 174,50 30451,57 22,99 716,67 

Sul 227,69 201,07 91,54 8378,75 93,92 443,55 

ML 

Centro-Oeste 7,02 5,31 4,22 17,85 2,97 13,22 

Norte - - - - - - 

Nordeste 7,03 7,97 7,67 58,78 -4,82 16,93 

Sudeste 4,70 3,71 10,44 108,90 -27,19 40,29 

Sul 4,74 4,08 3,26 10,60 -1,85 13,35 

ROA 

Centro-Oeste 13,22 6,63 10,92 119,28 4,19 25,28 

Norte - - - - - - 

Nordeste 9,28 8,05 8,20 67,24 -1,00 20,96 

Sudeste 4,64 2,78 7,47 55,76 -6,22 34,48 

Sul 5,63 4,76 3,86 14,91 -1,76 16,33 

ROE 

Centro-Oeste 25,92 18,40 16,48 271,52 11,53 47,04 

Norte - - - - - - 

Nordeste 17,46 17,26 17,00 288,92 -2,55 52,33 

Sudeste 14,74 13,46 9,71 94,35 -6,26 39,98 

Sul 44,46 16,88 85,71 7345,59 -17,02 361,75 

GAF 

Centro-Oeste 2,94 2,32 1,14 1,29 1,96 4,55 

Norte - - - - - - 

Nordeste 2,41 2,65 0,67 0,45 1,54 3,14 

Sudeste 3,89 3,49 1,80 3,24 0,57 8,40 

Sul 3,49 3,23 0,94 0,88 2,18 5,67 

Fonte: Santos (2017). 

* continha apenas uma empresa para análise e por isso não apresentou estatística descritiva de dados 

 

As menores médias para o indicador grau de alavancagem financeira nos dois 

primeiros anos foram para região Nordeste, com média de 2,41. Em 2015, a região Sul 

passou a ocupar essa posição, com média de 3,24. As maiores médias foram para região 

Sudeste, com 3,89 em 2013 e para região Centro-Oeste, com médias de 6,62 e 3,83. 

Quanto ao indicador margem líquida, em 2013, a região Sudeste obteve as 

menores médias, com 4,70 e 6,54. Já em 2015, a região Nordeste obteve menor média, 
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com 3,61. Os melhores resultados, nos dois primeiros anos, foram para região Nordeste, 

com médias de 7,03 e 12,33 e, em 2015, região Sudeste, com média de 5,23. 

 

Tabela 7 - Estatísticas descritivas das variáveis, NEG, ML, ROA, ROE e GAF, por região, 

2014 
Variável Setor Média Mediana Desvio Padrão Variância Mínimo Máximo 

NEG 

Centro-Oeste 469,77 261,24 431,86 186502,23 85,35 1128,38 

Norte* - - - - - - 

Nordeste 213,16 122,55 245,81 60421,95 34,02 749,30 

Sudeste 452,64 326,60 427,49 182744,98 64,59 2520,11 

Sul 411,57 356,58 260,03 67614,07 52,86 1445,36 

ML 

Centro-Oeste 8,61 5,57 9,58 91,80 -2,31 21,72 

Norte - - - - - - 

Nordeste 12,33 10,28 11,44 130,83 1,35 34,60 

Sudeste 6,54 6,34 13,20 174,33 -52,48 28,83 

Sul 9,17 6,34 12,54 157,25 -16,92 62,47 

ROA 

Centro-Oeste 11,13 10,43 13,65 186,28 -3,29 31,88 

Norte - - - - - - 

Nordeste 16,93 14,97 18,46 340,88 0,34 55,87 

Sudeste 6,95 6,32 9,85 97,09 -13,64 32,14 

Sul 9,02 7,06 8,02 64,34 -5,78 32,94 

ROE 

Centro-Oeste 24,95 21,71 37,98 1442,55 -22,63 75,20 

Norte - - - - - - 

Nordeste 27,60 23,37 24,83 616,44 0,46 65,76 

Sudeste 11,94 17,71 42,50 1806,58 -160,89 115,18 

Sul 24,42 21,36 19,02 361,75 -11,64 73,81 

GAF 

Centro-Oeste 6,62 4,53 4,32 18,68 2,77 13,22 

Norte - - - - - - 

Nordeste 4,05 3,15 2,46 6,04 2,26 9,42 

Sudeste 6,14 5,19 4,46 19,88 0,44 26,77 

Sul 6,01 5,49 2,60 6,75 2,45 16,39 

Fonte: Santos (2017). 

* continha apenas uma empresa para análise e por isso não apresentou estatística descritiva de dados 

 

Em relação ao indicador retorno sobre o ativo, os piores resultados foram para 

regiões Sudeste, com média 4,64, em 2013, e região Sul, com médias de 9,02 e 4,09 nos 

respectivos anos. Quanto a melhor performance, em 2014, a região Centro-Oeste obteve 

média de 13,22. Já em 2014, a região Nordeste obteve média de 16,93. No entanto, em 

2015 a região Centro-Oeste voltou a ocupar a posição de melhor performance. 

 Quanto ao indicador retorno sobre o patrimônio líquido, em 2013, não houve 

prevalência de tendência, sendo as regiões que apresentam piores desempenhos foram 

Nordeste, Sudeste e Sul, com médias de 17,46, 11,94 e 11,01, respectivamente. 

Também houve mudança de tendência quanto às regiões que apresentaram melhores 

resultados. Em 2013, a região Sul obteve maior média, 44,46. Já em 2014, a região 
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Nordeste passou a ocupar a melhor posição, com média de 27,60 e em 2015, a região 

Sudeste, com média de 14,15. 

 

Tabela 8 - Estatísticas descritivas das variáveis, NEG, ML, ROA, ROE e GAF, por região, 

2015 
Variável Setor Média Mediana Desvio Padrão Variância Mínimo Máximo 

NEG 

Centro-Oeste 274,87 183,44 261,42 68340,94 31,24 709,09 

Norte* - - - - - - 

Nordeste 247,89 149,19 240,97 58065,82 37,38 630,25 

Sudeste 238,58 175,79 194,61 37872,88 12,82 1008,01 

Sul 253,79 222,76 160,69 25822,47 23,27 870,99 

ML 

Centro-Oeste 4,03 4,09 4,91 24,13 -3,02 9,69 

Norte - - - - - - 

Nordeste 3,61 2,96 4,14 17,14 -1,94 11,20 

Sudeste 5,23 4,20 8,21 67,37 -23,70 25,96 

Sul 4,03 3,34 7,51 56,36 -20,36 29,73 

ROA 

Centro-Oeste 6,01 5,94 6,45 41,55 -3,13 14,70 

Norte - - - - - - 

Nordeste 4,47 1,43 6,41 41,09 -2,42 14,72 

Sudeste 5,44 4,54 6,58 43,25 -5,49 34,08 

Sul 4,09 3,72 4,36 19,03 -7,26 15,38 

ROE 

Centro-Oeste 10,89 16,12 21,41 458,22 -23,74 34,80 

Norte - - - - - - 

Nordeste 10,19 7,73 11,82 139,64 -6,00 28,98 

Sudeste 14,15 13,47 16,07 258,12 -23,88 70,37 

Sul 11,01 12,13 10,01 100,29 -17,02 29,24 

GAF 

Centro-Oeste 3,83 2,92 2,61 6,83 1,39 8,17 

Norte - - - - - - 

Nordeste 3,56 2,57 2,41 5,82 1,45 7,39 

Sudeste 3,45 2,84 1,94 3,76 1,21 11,16 

Sul 3,24 3,00 2,32 5,36 -5,60 9,78 

Fonte: Santos (2017). 

* continha apenas uma empresa para análise e por isso não apresentou estatística descritiva de dados 

 

4.2 Identificação de Fatores Financeiros e Econômicos de Empresas 

 

Com suporte da análise fatorial aplicada para agrupar as características 

relacionadas aos indicadores de estrutura de capital e rentabilidade, identificaram-se 

fatores comuns relacionados ao desempenho econômico e financeiro das empresas 

agroindustriais brasileiras. Essa análise foi realizada com base nas observações feitas 

para os 5 indicadores selecionados de análise econômico-financeira, observados em 82 

empresas. 

Antes de realizar a análise fatorial, foram feitos alguns testes para validar a 

possibilidade do uso da técnica multivariada escolhida. Assim como descrito na 

metodologia da pesquisa, os testes realizados foram: análise da matriz anti-imagem, a 
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medida de adequação de amostra (MSA), verificação da estatística Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett. 

Inicialmente, confirmou-se que a técnica de análise fatorial é adequada à 

aplicação dos dados considerados, uma vez que a medida de adequação da amostra 

indicou boa aceitação para todos os indicadores na série analisada, os quais são 

superiores ao mínimo aceitável de 0,50, como pode ser observado na Tabela B3 

(apêndice B), pela diagonal inferior da matriz de correlação anti-imagem, o que valida a 

utilização dos indicadores que se adequaram aos pressupostos da análise fatorial. 

Para a interpretação dos resultados dos testes KMO, que mede a adequabilidade 

da amostra, é válido frisar que valores próximos de 1 (um) indicam que a técnica de 

análise fatorial é perfeitamente adequado para o tratamento dos dados. Por outro lado, 

valores menores que 0,5, indicam a inadequação do método. (FÁVERO et al., 2009). 

No caso em estudo, os testes KMO realizados, indicaram que a análise fatorial consegue 

descrever de forma razoável às variações dos dados originais, sendo que os valores 

obtidos foram: 0,656; 0,716 e 0,661 para os períodos de 2013, 2014 e 2015, 

respectivamente, conforme Tabela B1 (Apêndice B). Ambos os testes realizados 

permitiram, assim, concluir que a amostra utilizada foi ajustada ao procedimento da 

análise fatorial. 

Os níveis de significância dos testes de esfericidade de Bartlett (p-value = 0,000) 

obtidos foram de 440,07 para o período de 2013, de 428,71 para o período de 2014 e de 

248,38 para o período de 2015 (Apêndice B1), mostrando-se significativos a 1% de 

probabilidade, permitindo rejeitar a hipótese nula de que a matriz de correção é uma 

matriz-identidade, isto é, que as variáveis não são correlacionadas. 

Conforme a Tabela 9, após a rotação ortogonal, a análise pelo método dos 

componentes principais permitiu identificar duas raízes características com valores 

superiores a 1 (um) para todos os períodos de análise. Logo, para a interpretação dos 

resultados, optou-se por utilizar dois fatores, levando-se em consideração a proporção 

significativa de 90,03%, 87,74% e 86,41% de captação da variância total das variáveis 

originais para os períodos de 2013, 2014 e 2015, respectivamente. 

 
Tabela 9 – Raiz característica da matriz de correlações simples e percentual de variância 

explicada por cada fator, 2013-2015 

Fatores 
Raiz Característica 

Variância Explicada pelo 

Fator (%) 
Variância Acumulada (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

F1 - Estrutura de capital 3,11 3,38 2,72 62,31 67,62 54,45 62,31 67,62 54,45 
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F2 – Rentabilidade 1,38 1,00 1,59 27,71 20,12 31,96 90,02 87,74 86,41 

Fonte: Santos (2017). 

 

A Tabela 10 apresenta as cargas fatoriais e as comunalidades para o período 

compreendido entre 2013 e 2015. Para a interpretação de cada um dos fatores, foram 

considerados valores absolutos superiores a 0,5 para as cargas fatoriais (destacadas em 

negrito), como de forte associação entre o fator e o indicador, pois, conforme Hair et al. 

(2005), as cargas fatoriais maiores que 0,5 são consideradas estatisticamente 

significativas. Os valores encontrados para as comunalidades também avaliam a 

capacidade explicativa conjunta dos dois fatores em relação a cada indicador. 

 

Tabela 10 – Cargas fatoriais após rotação ortogonal e as comunalidades, 2013-2015 
Período 2013 

Indicadores F1 F2 Comunalidades 

X1 - Nível de Endividamento Geral -0,176 0,977 0,984 

X2 - Grau de Alavancagem Financeira -0,188 0,975 0,744 

X3 - Margem Líquida 0,805 -0,311 0,902 

X4 - Retorno Sobre o Ativo 0,912 -0,265 0,884 

X5 - Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 0,940 0,000 0,987 

Período 2014 

Indicadores F1 F2 Comunalidades 

X1 - Nível de Endividamento Geral -0,300 0,949 0,992 

X2 - Grau de Alavancagem Financeira -0,254 0,963 0,992 

X3 - Margem Líquida 0,837 -0,257 0,767 

X4 - Retorno Sobre o Ativo 0,908 -,0,197 0,863 

X5 - Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 0,825 -0,305 0,774 

Período 2015 

Indicadores F1 F2 Comunalidades 

X1 - Nível de Endividamento Geral -0,161 0,937 0,904 

X2 - Grau de Alavancagem Financeira -0,053 0,950 0,770 

X3 - Margem Líquida 0,847 -0,229 0,890 

X4 - Retorno Sobre o Ativo 0,912 -0,240 0,853 

X5 - Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 0,915 0,125 0,905 

Fonte: Resultados da pesquisa (2017). 

 

As cargas fatoriais destacadas possuem fortes correlações entre os fatores e as 

variáveis. Esses resultados revelam que o primeiro fator explica maior parcela da 

variância total e que ambos (F1 e F2) captam ou explicam satisfatoriamente todas as 

variáveis com valores altos e positivos. As comunalidades apresentam-se acima de 0,5, 

expressando que mais de 50% da variância de cada variável foi reproduzida pelos pesos 

fatoriais atribuídos à referida variável.  

Percebe-se que o fator 1 está positiva e fortemente relacionado com os 

indicadores de margem líquida (X3), retorno sobre o ativo (X4) e retorno sobre o 

patrimônio líquido. Estas variáveis mostram o nível de rentabilidade dos capitais 

investidos, delineando melhor os investimentos, ou seja, quantificando o seu 
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rendimento, e consequentemente, apresentando a performance econômica das empresas. 

Estes indicadores relacionados com F1 representam o indicador do nível de 

rentabilidade das empresas agroindustriais no Brasil. 

Já o fator 2 está positiva e fortemente relacionado aos indicadores de nível de 

endividamento geral (X1) e grau de alavancagem financeira (X2), que expressam 

variáveis relacionadas a estrutura dos recursos da companhia. Sendo assim, elas 

mostram a forma como os recursos de terceiros são usados pela empresa e a sua 

participação relativa referente ao capital próprio. Também, fornecem alguns elementos 

utilizados para fazer avaliação do grau de comprometimento financeiro da empresa 

diante dos seus credores, além de permitirem a observação da sua capacidade de honrar 

com os compromissos financeiros assumidos em longo prazo. Logo, a natureza dos 

indicadores que se relacionam com F2 indicam que este representa o indicador do nível 

de estrutura de capital das empresas agroindustriais no Brasil. 

Dessa forma, as cinco variáveis que se apresentaram representativas na aplicação 

da técnica de análise fatorial foram compactadas em dois fatores: nível de rentabilidade 

(F1) e nível de estrutura de capital (F2). 

Utilizando as cargas fatoriais, foram determinados os escores fatoriais de cada 

empresa para cada fator, que retrataram a situação da empresa em relação à média da 

amostra, conforme Tabela B2 (Apêndice B). 

Verificando os escores fatoriais do período de 2013 para o fator 1, identificou-se 

o fato de que, do total de 82 empresas, 38 apresentaram valores positivos e 44 valores 

negativos, mostrando que 46,34% das empresas apresentaram um nível de rentabilidade 

dos investimentos acima da média da amostra, ou seja, apresentam maior êxito 

econômico, em relação aos retornos obtidos por seus investimentos. O maior escore 

encontrado foi 2,66 da empresa Anaconda, do setor de alimentos e bebidas e o menor 

escore foi -2,88 relacionado a Companhia Agrícola Colombo, setor de açúcar e álcool. 

Ao observar agora os escores fatoriais do período compreendido entre 2014 e 

2015 para o fator 1, do total de 82 empresas, 36 e 39 apresentaram valores positivos e 

46 e 43 valores negativos, respectivamente, mostrando que apenas 43,90% e 47,56% 

das empresas apresentaram um nível de rentabilidade acima da média, ou seja, 

obtiveram os melhores retornos, em relação aos investimentos realizados.   

No ano de 2014, o maior escore encontrado foi 3,10 da empresa Grande Moinho 

Cearense (alimentos e bebidas) e o menor escore foi -3,61, relacionado à Companhia 

Agrícola Colombo (açúcar e álcool). Já no ano de 2015, o maior escore encontrado foi 
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3,36 da empresa Yakult (alimentos e bebidas) e o menor escore foi -2,95, relacionado à 

empresa Klabin (papel e celulose). 

Considerando o fator 2, no período de 2013, do total de empresas, 35 unidades 

de observação apresentaram valores positivos, ou seja, 42,68% da amostra, 

demonstrando que menos da metade das empresas apresenta um nível de estrutura de 

capital acima da média, ou seja, demonstrando alto grau de comprometimento 

financeiro diante dos seus credores e, portanto, alocação de recursos próprios e de 

terceiros insatisfatória, impossibilitando cumprir seus compromissos financeiros 

assumidos a longo prazo, minimizando o valor da organização. O maior e menor 

escores encontrados foram 3,36 e -1,57, representados pelas empresas Usina Santa 

Isabel, setor de açúcar e álcool e a empresa Ocrim, setor de alimentos e bebidas. 

Analisando o fator 2, entre 2014 e 2015, do total de empresas, 34 e 30 unidades 

apresentaram valores positivos, ou seja, 41,46% e 36,59% da amostra, respectivamente, 

demonstrando que menos da metade das empresas apresenta um nível de estrutura de 

capital acima da média.  

Em outras palavras, alto grau de comprometimento financeiro, em função da 

insatisfatória alocação de recursos próprios e de terceiros. Para os anos de 2014 e 2015, 

o maior escore encontrado foi 5,62 e 4,64 das empresas Usina Ipiranga (açúcar e álcool) 

e Grupo Balbo (açúcar e álcool), respectivamente, e o menor escore foi -1,42 e -1,82 

relacionados à empresa Tereos Internacional (açúcar e álcool) e Grupo GTfoods 

(alimentos e bebidas), respectivamente. 

 

4.3 Índice de Desempenho Econômico-Financeiro de Empresas Agroindustriais 

 

Poucas pesquisas foram desenvolvidas com o intuito de identificar e analisar o 

desempenho econômico e financeiro de empresas rurais, principalmente utilizando a 

metodologia de análise estatística multivariada. No entanto, é importante frisar o 

trabalho realizado por Campos (2013), que realizou estudo com o objetivo de identificar 

e analisar diferentes níveis de desempenho econômico-financeiro entre empresas de 

diferentes ramos de atividade no Brasil, durante os períodos de 2007, 2008 e 2009. 

Dentre essas empresas, entidades dos setores de alimentos e bebidas (segmento do 

agronegócio) e cultivos da natureza (empresas rurais).  

 A utilização da técnica de análise fatorial possibilitou a identificação de 

combinações lógicas entre os indicadores empregados e um melhor entendimento das 
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relações entre eles. Constatou-se de forma objetiva dois grupos de indicadores: estrutura 

de capital (nível de endividamento geral e grau de alavancagem financeira) e 

rentabilidade (margem líquida, retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio 

líquido), sendo que seus respectivos índices foram significativos para análise do 

desempenho econômico e financeiro das empresas agroindustriais brasileiras. Isto posto, 

pode-se afirmar que é um número de indicadores ideal para avaliar a performance 

dessas entidades, e que a redução no número destes, por meio dos fatores, proporcionou 

maior facilidade na análise dos dados das demonstrações financeiros. 

A partir daí, por meio dos resultados da análise fatorial foi possível calcular um 

índice de hierarquização que representa o nível de desempenho econômico-financeiro 

das empresas analisadas. Dessa forma, elaborou-se um indicador, que corresponde a um 

número-índice que estabelece um ranking de performance, dentre as empresas da 

amostra. 

A Tabela 11 mostra os cinco melhores índices de desempenho econômico-

financeiro por empresa, setor de atuação e sede, durante os períodos de 2013, 2014 e 

2015. 

 

Tabela 11 – Cinco melhores índices de desempenho econômico-financeiro (IDEF) por 

empresa, setor e sede, do agronegócio no Brasil, período 2013 a 2015 

Período 2013 

Empresa Setor Sede F1 F2 IDEF IDEF* 

Pif Paf limentos 
Alimentos e 

Bebidas 
MG 2,25397 1,72863 2,09 100,00 

Embaré 
Alimentos e 

Bebidas 
MG 1,77176 2,16286 1,89 94,64 

Anaconda 
Alimentos e 

Bebidas 
SP 2,66319 -1,0329 1,53 84,83 

Ambev 
Alimentos e 

Bebidas 
SP 2,59852 -0,93685 1,51 84,42 

Três Corações 

Alimentos  

Alimentos e 

Bebidas 
CE 2,08389 0,20595 1,51 84,30 

Média - - 2,27427 0,425538 1,71 89,64 

Período 2014 

Empresa Setor Sede F1 F2 IDEF IDEF* 

Grande Moinho 

Cearense 

Alimentos e 

Bebidas 
CE 3,10727 -0,05992 2,38 100,00 

Bungi Alimentos 
Alimentos e 

Bebidas 
SC 2,97643 0,076 2,31 98,57 

Marilan 
Alimentos e 

Bebidas 
SP 1,94898 2,65901 2,11 94,48 

Piracanjuba 
Alimentos e 

Bebidas 
GO 1,72015 0,1006 1,35 78,84 

SLC Agrícola Agropecuária RS 1,43503 0,55673 1,23 76,48 

Média - - 2,23757 0,666484 1,88 89,68 

Período 2015 

Empresa Setor Sede F1 F2 IDEF IDEF* 
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Grupo Balbo Açúcar e Álcool SP 2,43464 4,64943 3,25 100,00 

Yakult 
Alimentos e 

Bebidas 
SP 3,36463 -1,06216 1,73 71,38 

Marilan 
Alimentos e 

Bebidas 
SP 1,81169 0,86598 1,46 66,40 

Usina Colombo Açúcar e Álcool SP 2,0832 -0,52981 1,12 59,93 

Bungi Alimentos 
Alimentos e 

Bebidas 
SC 2,21066 -0,76004 1,11 59,84 

Média - - 2,38096 0,63268 1,73 71,51 

Fonte: Santos (2017). 

  

No período de 2013, dentre as entidades analisadas, a empresa Pif Paf 

Alimentos, do setor de alimentos e bebidas, pertencente ao Estado de Minas Gerais 

(MG), obteve o maior índice de desempenho econômico-financeiro. As outras quatro 

empresas com maior desempenho também são do mesmo setor de alimentos e bebidas, 

sendo elas: Embaré (MG), Anaconda (SP), Ambev (SP) e Três Corações Alimentos 

(CE). Observa-se que a maior parte dessas empresas está inserida na região Sudeste do 

país, e que a região Nordeste também se destacou entre as cinco melhores posições.  

No período de 2014, a empresa Grande Moinho Cearense, do setor de alimentos 

e bebidas, localizada no Estado do Ceará, obteve o melhor desempenho. Novamente o 

cenário o setor de alimentos e bebidas continuou como positivo, sendo outras três 

empresas deste setor: Bungi Alimentos (SC), Marilan (SP), Piracanjuba (GO). A quinta 

posição foi ocupada pela empresa SLC Agrícola (RS), do setor agropecuário. Nesse 

ano, sequencialmente, as regiões destaques foram Nordeste, com uma empresa e na 

primeira posição; Sudeste, com maior participação e região Sul, com uma empresa.  

Já no período de 2015, houve permanência de cenário para as empresas do setor 

de alimentos e bebidas, com acréscimo na posição das melhores, entidades do setor de 

açúcar e álcool, conforme a sequência seguinte: Grupo Balbo, setor de açúcar e álcool 

(SP), Yakult, alimentos e bebidas (SP), Marilan, alimentos e bebidasa (SP), Usina 

Colombo, açúcar e álcool (SP) e Bungi Alimentos, alimentos e bebidas (SC), sendo as 

quatro primeiras empresas, pertencentes à região Sudeste e a última, da região Sul. 

Diferente dos resultados encontrados nesse estudo para o setor de alimentos e 

bebidas, que se destacou entre as empresas com melhor performance, Campos (2013) 

constatou baixo desempenho econômico-financeiro, quanto às empresas do setor de 

alimentos e bebidas, uma vez que compunham o grupo de entidades que apresentaram 

os piores índices de desempenho, em sua pesquisa. 
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Outro resultado importante citado por Campos (2013) refere-se ao conjunto de 

empresas rurais que apresentam melhores resultados, em relação à estrutura de capital. 

No exercício de 2007, essas empresas apresentaram proporção entre capital de terceiros 

e capital próprio, favorável. Já no ano de 2008, a tendência foi o aumento do 

desempenho setorial. No entanto, no período de 2009, identificou-se baixo desempenho, 

em média, para todos os indicadores econômicos e financeiros.  

A pesquisa supracitada corrobora alguns resultados encontrados neste estudo. 

Realmente, as empresas agropecuárias apresentaram variadas posições, quanto ao índice 

de desempenho econômico-financeiro. De acordo com os dados da Tabela 11, em 2014, 

o setor agropecuário ocupou a quinta posição entre os melhores índices de desempenho 

econômico-financeiro. No ano seguinte, obteve o pior resultado, passando a ocupar a 

primeira posição no ranking de desempenho econômico-financeiro. 

 Em relação às regiões que possuem as empresas com os melhores resultados 

econômicos e financeiros, durante todo horizonte de análise, destacam-se as regiões Sul 

e Sudeste do país. Essas regiões apresentaram melhores índices de estrutura de capital e 

rentabilidade, demonstrando uma satisfatória alocação de recursos próprios e de 

terceiros, assim como retornos obtidos por seus investimentos superiores ao de todas as 

outras empresas.  

Analisando os setores que apresentam melhor desempenho, observa-se uma 

inversão de posição entre os setores alimentos e bebidas e açúcar e álcool. Em 2013 e 

2014, o setor de alimentos e bebidas ocupava a primeira posição do ranking. Em 2015, 

o setor de açúcar e álcool passou a ocupar essa posição. 

A Tabela 12 mostra os cinco piores índices de desempenho econômico-

financeiro por empresa, setor de atuação e sede, durante os períodos de 2013, 2014 e 

2015. 

 

Tabela 12 – Cinco piores índices de desempenho econômico-financeiro (IDEF) por 

empresa, setor e sede, do agronegócio no Brasil, período 2013 a 2015 

Período 2013 

Empresa Setor Sede F1 F2 IDEF IDEF* 

CIA. Agrícola 

Colombo 
Açúcar e Álcool SP -2,88457 1,15077 -1,64 0,00 

Adeco Agro Açúcar e Álcool SP -1,84854 -0,69794 -1,49 3,97 

CRA 
Alimentos e 

Bebidas 
PA -1,37593 -1,54197 -1,43 5,77 

Veracel  Papel e Celulose BA -1,32198 -1,5098 -1,38 7,03 

Brasil Kirin 
Alimentos e 

Bebidas 
SP -1,28743 -0,71006 -1,11 14,27 

Média - - 1,74369 0,6618 1,41 6,207 
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Período 2014 

Empresa Setor Sede F1 F2 IDEF IDEF* 

Companhia 

Agrícola 

Colombo 

Açúcar e Álcool SP -3,61084 1,24123 -2,50 0,00 

Tereos 

Internacional 
Açúcar e Álcool SP -1,97064 -1,42194 -1,84 13,39 

Copercampos Agropecuária SC -2,01786 -1,1932 -1,83 13,72 

Pif Paf 

Alimentos 

Alimentos e 

Bebidas 
MG -1,98701 1,08299 -1,28 24,91 

Veracel  Papel e Celulose BA -1,12888 -1,30744 -1,17 27,23 

Média - - 2,14305 0,31967 1,72 15,85 

 

Período 2015 

Empresa Setor Sede F1 F2 IDEF IDEF* 

Copérdia Agropecuária SC -2,88969 -0,69779 -2,08 0,00 

Klabin Papel e Celulose SP -2,95765 0,56785 -1,65 7,97 

Ambev 
Alimentos e 

Bebidas 
SP -1,91257 -1,17796 -1,64 8,22 

Grupo GTFoods 
Alimentos e 

Bebidas 
PR -1,31394 -1,82151 -1,50 10,83 

Solar BR 
Alimentos e 

Bebidas 
CE -1,37843 -0,58918 -1,09 18,61 

Média - - 2,09046 0,74372 1,59 9,126 

Fonte: Santos (2017). 

 

Conforme os dados da Tabela 12, em 2013, as empresas que apresentaram os 

piores resultados foram: Companhia Agrícola Colombo, setor de açúcar e álcool (SP), 

Adeco Agro, açúcar e álcool (SP), CRA, alimentos e bebidas (PA), Veracel, papel e 

celulose (BA) e Brasil Kirin, alimentos e bebidas (SP). Dessas cinco empresas, três são 

da região Sudeste e outras duas pertencentes as regiões Norte e Nordeste. 

Já 2014, as empresas de pior performance foram: Companhia Agrícola 

Colombo, setor de açúcar e álcool (SP), Tereos Internacional, açúcar e álcool (SP), 

Copercampos, agropecuária (SC), Pif Paf Alimentos, alimentos e bebidas (MG) e 

Veracel, papel e celulose (BA), sendo três dessas empresas também pertencentes a 

região Sudeste e outras duas das regiões Sul e Nordeste.  

Para o ano de 2015, as empresas de pior desempenho foram: Coperdia, setor de 

agropecuária (SC), Klabin, papel e celulose (SP), Ambev, alimentos e bebidas (SP), 

Grupo GTFoods, alimentos e bebidas (PR) e Solar BR, alimentos e bebidas (CE). 

Houve uma mudança de posição quanto às regiões com piores resultados. A região Sul 

passou a ocupar a primeira e a quarta posição, seguida da região sudeste, com duas 

empresas e região Nordeste, que novamente teve uma quantidade de indicadores 

econômico-financeiros insatisfatórios. 
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Nos dois primeiros anos da série, o setor sucroalcooleiro possuía os piores 

índices. No ano de 2015, já não estava mais entre as cinco piores posições, passando a 

ser ocupada pelo setor agropecuário. 

As regiões que possuem os piores índices de desempenho econômico e 

financeiro são do Sul, Sudeste e Nordeste. Vale salientar que a maior parte das empresas 

analisadas pertence às regiões Sul e Sudeste, ratificando, também, que parte das 

empresas dessas regiões apresenta capacidade insatisfatória de alocar seus recursos 

financeiros, ou seja, baixo rendimento dos capitais próprios investidos e de terceiros 

investidos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Justifica-se a necessidade de um estudo de performance econômica e financeira 

para empresas agroindustriais envolvidas em diferentes segmentos do agronegócio pela 

importância que do setor para a economia brasileira na geração de divisas, produtos e 

emprego. O presente trabalho teve o objetivo calcular índices econômicos e financeiros 

dessas empresas, para posterior análise e entendimento da evolução econômico-

financeira. A partir desses indicadores foi possível realizar a construção do índice de 

desempenho econômico-financeiro de cada uma delas e, consequentemente, 

hierarquização e identificação de grupos de empresas de melhor e pior desempenho, 

servindo de referência para as demais integrantes do setor agroindustrial no Brasil.  

Nesse sentido, foram utilizados no desenvolvimento conceitos contábeis e de 

avaliação de desempenho de empresas, por serem utilizados na busca da eficiência e 

competitividade das organizações, além de exercerem o importante papel de descrever 

cenários de resultados de uma organização. Sendo assim, como a avaliação de 

desempenho desta pesquisa se voltou ao âmbito econômico-financeiro, os indicadores 

descreveram os cenários de performance, a partir dos dados das demonstrações 

financeiras (balanço patrimonial e demonstrativo de resultados das companhias) entre 

2013 e 2015. A investigação minuciosa dos indicadores foi desenvolvida para 

entendimento das mudanças de cenários apresentadas. 

Ao longo dos exercícios analisados, o nível de endividamento das empresas 

esteve sempre superior ao de capitais próprios, o que evidencia maior utilização de 

capitais de terceiros que capitais próprios, não ideal, e que pode representar situação de 

difícil solvência, para credores e para a própria empresa. O grau de alavancagem 

financeira das empresas para os exercícios 2013, 2014 e 2015 demonstram que a maior 

parte dessas entidades se encontra endividada e apresenta alto risco financeiro. A 

margem de lucratividade apresentou resultados positivos durante todo o horizonte da 

análise. No entanto, houve variação decrescente entre o segundo e o terceiro período. 

Quanto ao potencial de geração de lucros, houve crescimento entre o primeiro e o 

segundo período, seguido de queda no último exercício, fato que expõe a existência de 

riscos que comprometem severamente a continuidade de várias dessas organizações. De 

modo geral, as empresas apresentam boa taxa de rentabilidade obtida pelo capital 

próprio investido, em todos os exercícios, quando comparadas com taxas de outras 

formas de investimento no mercado.  
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No tocante à avaliação econômico-financeira setorial, os indicadores de estrutura 

de capital e rentabilidade apresentaram resultados satisfatórios em toda a série 

analisada, para o setor de alimentos e bebidas, sendo que, em 2013 e 2014, este setor 

ocupou a primeira posição do ranking elaborado. Em 2015, o setor de açúcar e álcool 

passou a ocupar essa posição.   

No período de 2013, observou-se que a maioria das empresas desses setores com 

melhor performance econômico-financeira está inserida somente na região Sudeste do 

país. Já no exercício de 2014, as regiões de destaque foram Sul e Sudeste. Em 2015, as 

empresas pertencentes à região Sul e Sudeste, novamente se destacaram. Essas regiões 

que obtiveram índices de estrutura de capital e rentabilidade favoráveis demonstram 

maior capacidade de alocação dos recursos próprios e de terceiros, bom potencial de 

geração de lucro e, também, taxas de rentabilidade que superam investimentos 

alternativos no mercado. 

De acordo com os dados analisados, observou-se, no conjunto das empresas, 

tanto entre setores, como entre regiões, baixa eficiência econômica e financeira e 

dificuldade em manter seus indicadores de estrutura de capital e rentabilidade em níveis 

satisfatórios, durante vários exercícios seguidos. É preciso dar ênfase à administração 

dos recursos, de forma que se tenha maior segurança, principalmente levando em conta 

a existência de riscos inerentes à atividade que podem comprometer a rentabilidade. 

Portanto é necessário alinhar decisões gerenciais para que as empresas agroindustriais 

preservem a capacidade de cumprir obrigações de curto e longo prazo, diminuindo o 

risco financeiro e voltar a crescer.   

Neste estudo destacam-se algumas limitações: quantidade limitada de 

informações econômicas e financeiras para empresas do setor agroindustrial, além de 

poucos estudos semelhantes para traçar comparações, o que impossibilitou a realização 

de maiores análises comparativas dos resultados com os achados deste estudo.  

Esta pesquisa alcançou o seu escopo, visto que foram atendidos os pressupostos 

da metodologia utilizada, criando possibilidades para novos estudos. Sugere-se, para 

pesquisas futuras, aumentar o número da amostra com objetivo de serem mais 

representativas da população. Sugere-se, ainda, acrescentar novas variáveis para 

procurar, também, por meio da Análise Fatorial, a confirmação dos resultados aqui 

alcançados, assim como, ampliar o horizonte temporal. 
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Tabela A1 - Indicadores Econômico-Financeiro das empresas do período de 2013 

EMPRESA SETOR SEDE NEG ML ROA ROE GAF 

Tereos 

Internacional Açúcar e Álcool SP 163,01 0,00 0,02 0,05 2,87 

Santa Terezinha 

Participações Açúcar e Álcool PR 340,97 9,02 3,19 11,98 4,65 

São Martinho  Açúcar e Álcool SP 176,36 10,88 3,31 8,04 3,00 

Zilor Açúcar e Álcool SP 324,78 -6,92 -3,17 

-

11,49 4,48 

Usina Colombo Açúcar e Álcool SP 204,66 11,00 4,86 12,91 3,28 

Usina da Pedra Açúcar e Álcool SP 244,57 -3,34 -1,98 -5,90 3,68 

Usina Batatais Açúcar e Álcool SP 311,56 5,07 2,51 8,83 4,35 

Grupo Balbo Açúcar e Álcool SP 309,83 13,22 8,21 28,80 4,33 

Usina Santa Isabel Açúcar e Álcool SP 714,44 1,48 1,46 9,87 8,38 

Adecoagro Brasil Açúcar e Álcool SP 163,75 

-

11,62 -2,99 -6,95 2,87 

Usina Ipiranga Açúcar e Álcool SP 225,30 14,21 6,45 18,22 3,49 

Usina São Manoel Açúcar e Álcool SP 143,85 15,57 3,79 8,20 2,67 

Companhia 

Agrícola Colombo Açúcar e Álcool SP 460,35 

-

27,19 -6,19 

-

29,23 5,84 

C. Vale Agropecuária PR 227,52 3,34 5,01 14,23 3,51 

Lar Agropecuária PR 311,93 2,97 3,82 13,46 4,36 

Cocamar Agropecuária PR 201,07 3,21 5,08 13,34 3,25 

Comigo Agropecuária GO 91,21 5,31 6,63 11,53 2,15 

Agrária  Agropecuária PR 170,67 3,95 4,43 10,55 2,94 

Cooxupé Agropecuária MG 382,00 0,99 0,93 3,82 5,06 

Cooperalfa Agropecuária SC 136,31 6,92 8,39 17,65 2,60 

Cooperativa 

Integrada Agropecuária PR 265,46 2,72 4,19 13,19 3,89 

Castrolanda Agropecuária PR 145,21 5,81 7,84 17,06 2,69 

SLC Agrícola Agropecuária RS 122,84 10,13 2,80 5,59 2,46 

EISA Agropecuária ES 299,32 0,87 1,70 5,83 4,23 

Coopagril Agropecuária PR 282,27 3,09 4,49 14,73 4,06 

Cotrijal Agropecuária RS 199,84 2,97 4,42 11,56 3,23 

Coasul Agropecuária PR 369,77 3,58 4,87 19,43 4,93 

Copercampos Agropecuária SC 188,22 4,57 4,76 12,01 3,12 

Copérdia Agropecuária SC 360,87 5,68 7,78 30,50 4,84 

Coagrisal Agropecuária RS 443,55 0,25 0,42 1,91 5,67 

JBS Alimentos e Bebidas SP 119,63 1,48 2,01 5,97 3,67 

Bungi Alimentos Alimentos e Bebidas SC 112,09 1,48 3,02 5,75 2,36 

BRF Brasil Alimentos e Bebidas SP 148,67 4,33 4,07 8,97 2,72 

Cargill Alimentos e Bebidas SP 290,55 1,85 5,43 18,19 4,14 

Marfrig Alimentos e Bebidas SP 582,83 -5,93 -6,22 

-

35,55 7,06 

Amaggi Alimentos e Bebidas MT 331,70 4,20 5,00 18,40 4,55 
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Aurora Alimentos Alimentos e Bebidas SC 233,20 7,29 11,75 36,94 3,89 

M Dias Branco  Alimentos e Bebidas CE 46,72 15,08 16,68 22,98 1,70 

Vigor Alimentos Alimentos e Bebidas SP 153,99 1,24 0,91 2,03 2,78 

Granol Alimentos e Bebidas SP 189,83 1,85 2,78 7,04 3,13 

Bianchini S.A. Alimentos e Bebidas RS 175,00 1,24 3,46 8,35 2,99 

Três Corações 

Alimentos  Alimentos e Bebidas CE 185,01 9,64 20,96 52,33 3,09 

Algar Agro Alimentos e Bebidas MG 362,97 1,36 1,56 6,12 4,87 

Piracanjuba Alimentos e Bebidas GO 108,88 9,39 25,01 47,04 2,32 

Frimesa Alimentos e Bebidas PR 192,67 4,08 8,41 21,53 3,16 

J Macêdo  Alimentos e Bebidas CE 144,96 4,70 7,30 15,98 2,71 

Garoto Alimentos e Bebidas ES 716,67 -0,49 -0,58 -3,91 8,40 

Pif Paf Alimentos Alimentos e Bebidas MG 387,81 7,66 15,07 62,35 5,11 

Grupo GTFoods Alimentos e Bebidas PR 261,26 4,82 7,48 19,24 3,18 

Agrex Alimentos e Bebidas SP 554,03 2,35 2,58 14,16 6,78 

Embaré Alimentos e Bebidas MG 448,98 5,81 10,68 52,71 6,10 

Cacique Alimentos e Bebidas PR 113,57 8,28 12,48 23,95 2,37 

Arroz Brejeiro Alimentos e Bebidas SP 100,23 0,49 1,09 2,00 2,26 

Asa Participações Alimentos e Bebidas DF 260,27 2,97 4,19 12,60 3,72 

Pastificio Selmi Alimentos e Bebidas SP 301,67 4,08 6,36 21,89 4,25 

Anaconda Alimentos e Bebidas SP 22,99 19,16 34,48 40,90 1,47 

Vilma Alimentos Alimentos e Bebidas MG 130,88 5,93 6,23 12,83 2,54 

Marilan Alimentos e Bebidas SP 225,05 3,71 7,62 21,51 3,49 

Parati Alimentos e Bebidas SC 93,92 9,27 11,32 19,93 2,18 

Ocrim Alimentos e Bebidas SP 98,00 5,68 10,35 4,76 0,57 

Moinho Cearense Alimentos e Bebidas CE 30,90 16,93 16,80 21,00 1,54 

CRA Alimentos e Bebidas PA 36,95 -1,61 -1,35 -1,76 1,61 

Yakult Alimentos e Bebidas SP 24,96 13,59 12,90 15,51 1,49 

Guibon Frangos Alimentos e Bebidas PR 224,80 2,10 4,88 13,75 3,48 

Leite Betânia Alimentos e Bebidas CE 136,93 6,30 8,80 18,55 2,60 

Ambev Alimentos e Bebidas SP 69,33 40,29 21,05 31,89 1,87 

Brasil Kirin Alimentos e Bebidas SP 158,19 -2,10 -1,57 -3,57 2,82 

Solar BR Alimentos e Bebidas CE 160,41 10,50 5,31 12,21 2,84 

Vonpar Alimentos e Bebidas RS 124,94 7,54 7,76 15,60 2,49 

Brasal Refrigentes Alimentos e Bebidas DF 72,05 13,22 25,28 40,03 1,96 

CIA Muller de 

Bebidas Alimentos e Bebidas SP 66,49 16,93 10,83 17,51 2,00 

CTA Fumo RS 343,69 1,98 2,45 10,39 5,23 

Suzano Papel e Celulose BA 190,32 -4,82 -1,00 -2,55 3,14 

Klabin Papel e Celulose SP 218,37 7,79 2,40 6,65 3,42 

Cenibra Papel e Celulose MG 87,87 19,03 9,68 16,94 2,16 

Veracel  Papel e Celulose BA 39,55 -2,10 -0,58 -0,77 1,63 

Mili Papel e Celulose PR 302,54 13,35 16,33 39,98 3,03 

Trombini Papel e Celulose PR 316,38 -1,85 -1,76 -6,26 4,40 
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Irani Papel e Celulose SC 171,16 4,82 2,17 5,18 2,95 

Adami Papel e Celulose SC 171,16 4,82 2,17 5,95 3,38 

Penha Papel e Celulose SP 370,51 4,70 3,88 15,49 4,94 

Inpa Papel e Celulose MG 403,75 -1,85 -1,48 -6,30 5,27 
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Tabela A2 - Indicadores Econômico-Financeiro das empresas do período de 2014. 

EMPRESA SETOR SEDE NEG ML ROA ROE GAF 

Tereos Internacional Açúcar e Álcool SP 325,83 -4,61 -13,12 -7,86 1,15 

Santa Terezinha 

Participações Açúcar e Álcool PR 597,83 10,57 3,80 15,60 7,90 

São Martinho  Açúcar e Álcool SP 334,48 28,83 7,73 21,18 5,27 

Zilor Açúcar e Álcool SP 524,21 0,19 0,05 0,18 7,16 

Usina Colombo Açúcar e Álcool SP 430,01 8,84 5,17 16,73 6,22 

Usina da Pedra Açúcar e Álcool SP 326,60 22,11 10,67 28,79 5,19 

Usina Batatais Açúcar e Álcool SP 308,14 3,84 1,12 2,16 3,72 

Grupo Balbo Açúcar e Álcool SP 535,35 6,34 4,06 15,37 7,28 

Usina Santa Isabel Açúcar e Álcool SP 523,82 8,07 0,47 1,68 6,80 

Adecoagro Brasil Açúcar e Álcool SP 340,82 20,18 8,89 24,65 5,33 

Usina Ipiranga Açúcar e Álcool SP 2520,11 -14,61 -11,55 -160,89 26,77 

Usina São Manoel Açúcar e Álcool SP 257,01 10,38 4,66 10,90 4,49 

Companhia 

Agrícola Colombo Açúcar e Álcool SP 1175,47 -52,48 -13,64 -97,06 13,68 

C. Vale Agropecuária PR 402,33 5,57 7,68 23,74 5,95 

Lar Agropecuária PR 483,65 5,00 6,08 21,36 6,76 

Cocamar Agropecuária PR 347,55 8,46 11,73 32,95 5,40 

Comigo Agropecuária GO 193,19 3,27 1,60 3,21 3,85 

Agrária  Agropecuária PR 166,47 4,81 5,68 10,55 3,57 

Cooxupé Agropecuária MG 876,94 9,80 7,26 40,38 10,69 

Cooperalfa Agropecuária SC 298,34 7,11 6,62 16,90 4,91 

Cooperativa 

Integrada Agropecuária PR 177,62 9,80 12,55 24,15 3,70 

Castrolanda Agropecuária PR 221,83 6,34 7,17 15,45 4,14 

SLC Agrícola Agropecuária RS 461,92 14,61 21,69 73,81 6,54 

EISA Agropecuária ES 422,90 8,84 6,64 21,26 6,15 

Coopagril Agropecuária PR 498,64 5,57 7,52 27,01 6,91 

Cotrijal Agropecuária RS 687,60 5,00 6,00 27,45 8,80 

Coasul Agropecuária PR 304,10 5,19 7,56 19,52 4,96 

Copercampos Agropecuária SC 194,92 -16,92 -5,78 -11,64 3,87 

Copérdia Agropecuária SC 446,93 11,92 16,61 55,24 6,39 

Coagrisal Agropecuária RS 737,96 -0,19 -0,51 -2,48 9,31 

JBS Alimentos e Bebidas SP 422,90 3,84 5,64 18,04 6,15 

Bungi Alimentos Alimentos e Bebidas SC 125,52 62,47 32,94 54,45 3,18 

BRF Brasil Alimentos e Bebidas SP 176,85 6,15 12,03 23,09 3,69 

Cargill Alimentos e Bebidas SP 250,09 14,80 11,85 27,26 4,42 

Marfrig Alimentos e Bebidas SP 380,03 3,46 10,10 30,07 5,72 

Amaggi Alimentos e Bebidas MT 1128,38 -2,31 -3,29 -22,63 13,22 

Aurora Alimentos Alimentos e Bebidas SC 616,67 1,73 1,84 7,74 8,09 

M Dias Branco  Alimentos e Bebidas CE 394,26 13,07 19,49 59,47 5,86 

Vigor Alimentos Alimentos e Bebidas SP 247,21 17,88 17,10 39,09 4,39 
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Granol Alimentos e Bebidas SP 263,16 1,15 0,81 1,91 4,55 

Bianchini S.A. Alimentos e Bebidas RS 356,58 5,57 6,18 17,65 5,49 

Três Corações 

Alimentos  Alimentos e Bebidas CE 749,30 1,73 1,97 9,66 9,42 

Algar Agro Alimentos e Bebidas MG 286,61 4,81 11,95 29,75 4,79 

Piracanjuba Alimentos e Bebidas GO 261,24 14,80 31,88 75,20 4,53 

Frimesa Alimentos e Bebidas PR 341,01 7,11 7,12 19,33 5,22 

J Macêdo  Alimentos e Bebidas CE 177,62 8,84 10,46 20,12 3,70 

Garoto Alimentos e Bebidas ES 169,74 12,30 28,48 53,63 3,62 

Pif Paf Alimentos Alimentos e Bebidas MG 973,25 -10,00 -11,45 -69,40 11,65 

Grupo GTFoods Alimentos e Bebidas PR 348,70 7,11 12,30 34,62 5,41 

Agrex Alimentos e Bebidas SP 237,98 10,19 14,94 3,43 0,44 

Embaré Alimentos e Bebidas MG 587,26 0,77 0,57 2,32 7,79 

Cacique Alimentos e Bebidas PR 408,10 14,99 19,03 59,42 6,00 

Arroz Brejeiro Alimentos e Bebidas SP 277,19 4,81 3,58 8,75 4,69 

Asa Participações Alimentos e Bebidas DF 680,68 5,57 10,43 47,26 8,71 

Pastificio Selmi Alimentos e Bebidas SP 495,56 2,31 5,96 21,32 6,88 

Anaconda Alimentos e Bebidas SP 205,30 9,80 12,35 25,54 3,98 

Vilma Alimentos Alimentos e Bebidas MG 224,33 0,19 0,52 1,13 4,15 

Marilan Alimentos e Bebidas SP 1165,29 3,65 16,31 115,18 13,58 

Parati Alimentos e Bebidas SC 473,46 5,57 6,43 22,27 6,66 

Ocrim Alimentos e Bebidas SP 113,61 18,45 32,14 51,16 3,06 

Moinho Cearense Alimentos e Bebidas CE 34,02 34,60 55,87 65,76 2,26 

CRA Alimentos e Bebidas PA 270,08 9,80 21,18 50,96 4,62 

Yakult Alimentos e Bebidas SP 147,82 17,11 24,10 42,62 3,40 

Guibon Frangos Alimentos e Bebidas PR 239,13 3,65 3,47 7,79 4,31 

Leite Betânia Alimentos e Bebidas CE 100,73 11,73 23,96 36,52 2,93 

Ambev Alimentos e Bebidas SP 290,84 2,69 6,32 15,87 4,83 

Brasil Kirin Alimentos e Bebidas SP 64,59 14,99 13,13 17,54 2,57 

Solar BR Alimentos e Bebidas CE 39,41 22,88 22,09 26,63 2,32 

Vonpar Alimentos e Bebidas RS 52,86 22,49 18,80 23,97 2,45 

Brasal Refrigentes Alimentos e Bebidas DF 85,35 21,72 15,04 21,71 2,77 

CIA Muller de 

Bebidas Alimentos e Bebidas SP 248,17 10,19 15,51 35,54 4,41 

CTA Fumo RS 481,72 1,15 1,00 3,52 6,74 

Suzano Papel e Celulose BA 144,36 4,42 1,22 2,14 3,37 

Klabin Papel e Celulose SP 384,46 28,64 6,63 19,89 5,77 

Cenibra Papel e Celulose MG 140,33 11,92 5,33 3,67 1,33 

Veracel  Papel e Celulose BA 65,55 1,35 0,34 0,46 2,58 

Mili Papel e Celulose PR 254,70 21,72 22,42 52,10 4,47 

Trombini Papel e Celulose PR 514,02 14,80 6,51 21,87 6,46 

Irani Papel e Celulose SC 1445,36 2,11 2,06 17,60 16,39 

Adami Papel e Celulose SC 250,09 12,49 7,06 16,25 4,42 

Penha Papel e Celulose SP 485,57 5,38 5,06 17,71 6,73 

Inpa Papel e Celulose MG 513,25 3,84 3,61 13,25 7,06 
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Tabela A3 - Indicadores Econômico-Financeiro das empresas do período de 2015 

EMPRESA SETOR SEDE NEG GA ML ROA ROE GAF 

Tereos Internacional Açúcar e Álcool SP 200,57 0,76 -1,72 -1,19 -3,41 3,08 

Santa Terezinha 

Participações Açúcar e Álcool PR 192,70 0,34 8,94 2,83 7,90 3,00 

São Martinho  Açúcar e Álcool SP 846,65 0,36 -1,94 -0,67 -5,90 9,54 

Zilor Açúcar e Álcool SP 383,36 0,59 1,94 1,08 4,92 4,91 

Usina Colombo Açúcar e Álcool SP 117,19 0,64 24,99 14,90 31,12 2,25 

Usina da Pedra Açúcar e Álcool SP 187,86 0,76 4,63 3,30 9,09 2,97 

Usina Batatais Açúcar e Álcool SP 296,54 0,36 8,72 2,91 10,91 4,04 

Grupo Balbo Açúcar e Álcool SP 1008,01 1,01 7,22 6,79 70,37 11,16 

Usina Santa Isabel Açúcar e Álcool SP 320,67 0,54 1,83 0,93 3,56 4,13 

Adecoagro Brasil Açúcar e Álcool SP 175,25 0,53 11,20 5,53 14,53 2,83 

Usina Ipiranga Açúcar e Álcool SP 279,52 0,65 4,74 2,89 10,40 3,87 

Usina São Manoel Açúcar e Álcool SP 158,13 0,61 6,14 3,51 8,65 2,66 

Companhia 

Agrícola Colombo Açúcar e Álcool SP 164,70 0,28 25,96 6,80 17,20 2,72 

C. Vale Agropecuária PR 277,80 1,27 3,34 3,91 14,01 3,85 

Lar Agropecuária PR 401,67 1,24 3,66 4,17 19,73 5,09 

Cocamar Agropecuária PR 289,43 1,29 2,91 3,54 13,04 3,97 

Comigo Agropecuária GO 183,44 1,55 4,09 5,94 16,12 2,92 

Agrária  Agropecuária PR 145,20 0,48 1,51 0,68 1,60 2,53 

Cooxupé Agropecuária MG 90,80 1,19 3,88 4,29 7,90 1,99 

Cooperalfa Agropecuária SC 171,16 0,99 4,85 4,44 11,48 2,79 

Cooperativa 

Integrada Agropecuária PR 303,97 1,47 2,48 3,38 12,92 4,12 

Castrolanda Agropecuária PR 137,66 1,19 2,37 2,65 5,90 2,40 

SLC Agrícola Agropecuária RS 277,48 0,75 4,85 3,39 12,13 3,85 

EISA Agropecuária ES 265,41 1,49 -0,75 -1,10 -3,81 3,73 

Coopagril Agropecuária PR 169,54 1,67 4,74 7,29 18,78 2,77 

Cotrijal Agropecuária RS 311,51 1,43 1,83 2,37 9,24 4,19 

Coasul Agropecuária PR 391,22 1,34 3,55 4,39 20,35 4,99 

Copercampos Agropecuária SC 222,76 1,50 5,06 6,96 21,37 3,31 

Copérdia Agropecuária SC 144,88 0,38 

-

20,36 -7,26 

-

17,02 2,53 

Coagrisal Agropecuária RS 424,83 2,10 0,75 1,39 6,89 5,33 

JBS Alimentos e Bebidas SP 339,84 1,44 3,34 4,54 18,85 4,48 

Bungi Alimentos Alimentos e Bebidas SC 85,31 0,56 29,73 15,38 27,56 1,93 

BRF Brasil Alimentos e Bebidas SP 170,84 1,93 3,66 6,54 16,90 2,79 

Cargill Alimentos e Bebidas SP 206,71 1,02 10,45 8,35 24,37 3,14 

Marfrig Alimentos e Bebidas SP 321,86 2,61 1,40 3,38 13,47 4,30 

Amaggi Alimentos e Bebidas MT 709,09 1,14 -3,02 -3,13 

-

23,74 8,17 

Aurora Alimentos Alimentos e Bebidas SC 225,99 0,96 6,57 5,86 18,14 3,34 

M Dias Branco  Alimentos e Bebidas CE 222,65 1,58 3,88 5,60 17,18 3,30 
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Vigor Alimentos Alimentos e Bebidas SP 174,82 1,22 2,80 3,19 8,37 2,83 

Granol Alimentos e Bebidas SP 148,22 0,93 11,31 9,77 22,98 2,53 

Bianchini S.A. Alimentos e Bebidas RS 239,45 1,50 2,69 3,72 12,00 3,47 

Três Corações 

Alimentos  Alimentos e Bebidas CE 624,54 0,98 0,75 0,71 4,81 7,32 

Algar Agro Alimentos e Bebidas MG 169,44 1,13 7,65 8,04 20,68 2,77 

Piracanjuba Alimentos e Bebidas GO 147,25 2,17 7,32 14,70 34,80 2,55 

Frimesa Alimentos e Bebidas PR 131,84 2,03 2,05 3,88 8,62 2,40 

J Macêdo  Alimentos e Bebidas CE 630,25 1,15 1,40 1,55 10,65 7,39 

Garoto Alimentos e Bebidas ES 86,28 2,42 4,85 10,90 19,63 1,94 

Pif Paf Alimentos Alimentos e Bebidas MG 100,39 1,24 7,32 8,42 16,27 2,08 

Grupo GTFoods Alimentos e Bebidas PR 452,51 

-

1,07 -0,65 0,60 -3,12 -5,60 

Agrex Alimentos e Bebidas SP 186,56 1,71 3,12 5,03 13,75 2,94 

Embaré Alimentos e Bebidas MG 175,79 2,24 3,12 6,56 17,27 2,84 

Cacique Alimentos e Bebidas PR 148,22 1,28 6,46 7,64 18,14 2,56 

Arroz Brejeiro Alimentos e Bebidas SP 175,58 0,73 3,02 2,06 5,41 2,83 

Asa Participações Alimentos e Bebidas DF 303,33 2,36 2,05 4,40 16,79 4,11 

Pastificio Selmi Alimentos e Bebidas SP 409,54 1,77 1,51 2,36 11,34 5,17 

Anaconda Alimentos e Bebidas SP 163,41 1,31 4,20 5,13 12,88 2,70 

Vilma Alimentos Alimentos e Bebidas MG 108,47 2,91 0,32 0,93 1,87 2,16 

Marilan Alimentos e Bebidas SP 314,42 4,46 3,34 13,85 54,29 4,22 

Parati Alimentos e Bebidas SC 171,48 2,07 5,92 11,28 29,24 2,79 

Ocrim Alimentos e Bebidas SP 389,50 1,17 2,69 3,09 14,26 4,97 

Moinho Cearense Alimentos e Bebidas CE 66,14 1,93 7,65 13,73 22,17 1,74 

CRA Alimentos e Bebidas PA 211,88 2,37 3,12 6,96 20,63 3,19 

Yakult Alimentos e Bebidas SP 12,82 1,62 22,73 34,08 38,13 1,21 

Guibon Frangos Alimentos e Bebidas PR 138,95 1,09 -0,32 -0,34 -0,78 2,47 

Leite Betânia Alimentos e Bebidas CE 103,84 1,41 11,20 14,72 28,98 2,12 

Ambev Alimentos e Bebidas SP 40,18 0,90 -6,57 -5,49 -7,62 1,50 

Brasil Kirin Alimentos e Bebidas SP 100,28 1,80 9,37 15,71 30,33 2,08 

Solar BR Alimentos e Bebidas CE 158,67 1,39 -1,94 -2,42 -6,00 2,66 

Vonpar Alimentos e Bebidas RS 23,27 0,99 12,39 11,38 13,84 1,31 

Brasal Refrigentes Alimentos e Bebidas DF 31,24 0,90 9,69 8,13 10,50 1,39 

CIA Muller de 

Bebidas Alimentos e Bebidas SP 41,90 0,72 10,34 6,92 9,61 1,50 

CTA Fumo RS 362,03 0,76 0,11 0,06 0,28 5,02 

Suzano Papel e Celulose BA 139,71 0,04 3,77 1,31 3,00 2,47 

Klabin Papel e Celulose SP 420,95 0,23 

-

23,70 -5,14 

-

23,88 5,01 

Cenibra Papel e Celulose MG 60,64 0,47 11,31 4,96 7,76 1,68 

Veracel  Papel e Celulose BA 37,38 0,28 2,15 0,55 0,74 1,45 

Mili Papel e Celulose PR 150,05 0,93 10,88 9,39 22,47 2,58 

Trombini Papel e Celulose PR 342,75 0,49 0,11 0,03 0,14 4,50 

Irani Papel e Celulose SC 870,99 1,01 0,11 0,12 1,13 9,78 
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Adami Papel e Celulose SC 155,33 0,56 10,45 5,42 13,23 2,63 

Penha Papel e Celulose SP 270,37 0,91 4,85 4,11 14,43 3,78 

Inpa Papel e Celulose MG 221,25 1,10 4,74 4,87 14,89 3,29 
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APÊNDICE B 

Análise Fatorial: Testes KMO, teste de Esfericidade de Bartlett, Matrizes Anti-imagem 

e Escores Fatoriais 
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Tabela B1 - Teste de KMO e Bartlett 

Período 2013 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 

(Medida de adequação de amostra) 
0,656 

Teste de esfericidade de Bartlett  

Qui-quadrado  
440,077 

Graus de liberdade  10 

Significância 0,000 

  

Período 2014 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 

(Medida de adequação de amostra) 
0,716 

Teste de esfericidade de Bartlett  

Qui-quadrado  
428,714 

Graus de liberdade  10 

Significância 0,000 

  

Período 2016 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 

(Medida de adequação de amostra) 
0,661 

Teste de esfericidade de Bartlett  

Qui-quadrado  
248,365 

Graus de liberdade  10 

Significância 0,000 

  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Tabela B2 – Escores fatoriais das empresas, 2013-2015 

  2013 2014 2015 

  F1 F2 F1 F2 F1 F2 

  Empresas % Empresas % Empresas % Empresas % Empresas % Empresas % 

Escores        

fatoriais 

positivos 

38 46,34 35 42,68 36 43,90 34 41,46 39 47,56 30 36,59 

Escores        

fatoriais 

negativos 

44 53,66 47 57,32 46 56,10 48 58,54 43 52,44 52 63,41 

Mínimo -2,88 -1,57 -3,61 -1,42 -2,96 -1,82 

Máximo 2,66 3,36 3,10 5,62 3,36 4,64 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
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Tabela B3- Matrizes anti-imagem, 2013-2015 

Período 2013 

  NEG ML ROA ROE GAF 

Covariância anti-imagem 

NEG ,039 ,007 -,013 ,011 -,037 

ML ,007 ,446 -,099 -,043 ,000 

ROA -,013 -,099 ,192 -,167 ,020 

ROE ,011 -,043 -,167 ,255 -,019 

GAF -,037 ,000 ,020 -,019 ,037 

Correlação anti-imagem 

NEG ,578a ,053 -,147 ,111 -,972 

ML ,053 ,906a -,338 -,129 -,003 

ROA -,147 -,338 ,677a -,755 ,235 

ROE ,111 -,129 -,755 ,650a -,192 

GAF -,972 -,003 ,235 -,192 ,569a 

Período 2014 

  NEG ML ROA ROE GAF 

Covariância anti-imagem 

NEG ,029 -,002 ,011 ,018 -,029 

ML -,002 ,437 -,186 -,057 ,007 

ROA ,011 -,186 ,337 -,178 -,011 

ROE ,018 -,057 -,178 ,397 -,012 

GAF -,029 ,007 -,011 -,012 ,030 

Correlação anti-imagem 

NEG ,632a -,014 ,114 ,165 -,979 

ML -,014 ,842a -,485 -,137 ,056 

ROA ,114 -,485 ,748a -,487 -,112 

ROE ,165 -,137 -,487 ,832a -,111 

GAF -,979 ,056 -,112 -,111 ,620a 

Período 2015 

  NEG ML ROA  ROE GAF 

Covariância anti-imagem 

NEG ,307 ,033 ,051 -,045 -,241 

ML ,033 ,427 -,142 -,053 -,001 

ROA ,051 -,142 ,241 -,186 ,025 

ROE -,045 -,053 -,186 ,332 -,049 

GAF -,241 -,001 ,025 -,049 ,329 

Correlação anti-imagem 

NEG ,585a ,091 ,188 -,142 -,760 

ML ,091 ,832a -,441 -,142 -,004 

ROA ,188 -,441 ,671a -,656 ,087 

ROE -,142 -,142 -,656 ,665a -,149 

GAF -,760 -,004 ,087 -,149 ,567a 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 

 


