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RESUMO 

 
 

Nas discussões de estrutura de capital, dois aspectos merecem destaque especial: a escolha de 

uma estrutura ótima de capital e a identificação dos fatores determinantes do uso de 

dívida.Esta dissertação tratou do segundo aspecto, e foi desenvolvida com o objetivo principal 

de identificar as variáveis que condicionam o grau de endividamento das empresas do 

agronegócio brasileiro.O ponto de partida para o estudo foi a obra seminal de Modigliani e 

Miller (M&M). Foi adotada uma abordagem quantitativa, mediante o emprego de análise 

econométrica, com o uso de regressões múltiplas de corte transversal (crosssection), tendo por 

referência uma amostra que conteve informações de sessenta e seis empresas do setor.Como 

determinantes da estrutura de capital foram elencadas variáveis que refletem os seguintes 

aspectos: rentabilidade; desempenho; tamanho e risco da empresa. No que diz respeito à 

rentabilidade, a hipótese de relação negativa foi confirmada e está em linha com os resultados 

apontados por vários estudos. Não foi identificada qualquer relação estatisticamente 

significativa entre a variável que denota o crescimento e o grau de endividamento. O padrão 

de endividamento de longo prazo apresentou uma relação positiva entre o grau de 

endividamento e tamanho da empresa. Entretanto, ao se analisar o endividamento de curto 

prazo, uma relação inversa entre as variáveis foi observada.Na regressão que retrata o 

comportamento de curto prazo foi encontrada uma relação negativa entre a variável que 

retrata o risco e o grau de endividamento. Na regressão dedicada ao endividamento de longo 

prazo observou-se uma relação positiva entre as variáveis. As evidências desta dissertação, ao 

analisar separadamente endividamento de curto e de longo prazo, são sugestivas de 

imperfeições de mercado, problemas informacionais e seleção adversa. 

 

Palavras-chave: Estrutura de Capital, Modigliani e Miller, Peck Ordering, Trade Off, Custo 

de Agência, Revista Exame, Agronegócios, Fipecafi, Dívida, Finanças. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

In discussions of capital structure two aspects deserve special mention: the choice of an 

optimal capital structure and the identification of the determinants of the use of debt. This 

dissertation addressed the second aspect, and was developed with the main objective to 

identify the variables that influence the degree of indebtedness of the Brazilian agribusiness. 

The starting point for the study is the seminal work of Modigliani and Miller (M&M). We 

adopted a quantitative approach, through the use of econometric analysis using multiple 

regressions transversal (crosssection), with reference to a sample that contains information 

from sixty-six companies in the industry. The determinants of capital structure were listed 

variables that reflect the following aspects: profitability, performance, size and company risk. 

With regard to profitability, the hypothesis of a negative relationship has been confirmed and 

is in line with the results of several studies. We did not identify any statistically significant 

relationship between the variable denotes growth and indebtedness. The pattern of long-term 

debt showed a positive relationship between the degree of indebtedness and company size. 

However, when analyzing the short-term debt, an inverse relationship between the variables 

was observed. In regression that depicts the short-term behavior, found a negative relationship 

between the variable that reflects the risk and the degree of indebtedness. In regression 

dedicated to long-term debt, there was a positive relationship between the variables. Evidence 

of this thesis, to analyze separately borrowing short and long term, are suggestive of market 

imperfections, informational problems and adverse selection. 

 

Keywords: Capital Structure, Modigliani and Miller, Peck Ordering, Trade Off, Agency 

Costs, Exame Magazine, Agribusiness, Fipecafi, Debt, Finance. 
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1INTRODUÇÃO 

 

1.1 O tema 

 

Decisões sobre a estrutura de capital é um assunto de muitos debates no meio acadêmico e no 

mundo corporativo, pois representa a forma de financiamento das empresas, sendo que 

analistas postulam que alavancagem pode gerar valor aos acionistas. A tomada de decisões 

pelos gestores financeiros na escolha da utilização do capital próprio ou de terceiros pode, 

dessa forma, definir o sucesso ou fracasso de uma organização. 

 

As boas decisões podem reduzir o custo de capital e as decisões inadequadas podem resultar 

em elevado custo deste capital, tornando tarefa difícil a seleção de projetos de investimentos 

viáveis, refletidos pela relação custos/benefícios. Dessa maneira, os gerentes e diretor 

financeiro devem possuir habilidade para avaliar a estrutura de capital da empresa, 

observando os pré-requisitos fundamentais, como os riscos, o retorno e o valor 

(CALDEIRA,2008). 

 

A economia brasileira, fruto da estabilização possibilitada pelo Plano Real e medidas de 

ajuste do setor público,implementadas ao longo dos anos 90 e intensificadas após o colapso 

cambial de 1999, recuperou sua capacidade de crescimento em um contexto mais globalizado 

e competitivo, conforme afirmam Lara e Mesquita (2008).   

 

Do ponto de vista corporativo, essa nova fase de crescimento revela que as empresas estão se 

movimentando, buscando novos mercados e introduzindo produtos demandados 

internacionalmente. Assaf Neto (2003) coaduna com o pensamento de que as mudanças no 

cenário brasileiro promoveram o aumento dos investimentos utilizando capitais próprios em 

decorrência de fatores econômicos como a inflação e super taxação dos juros.Segundo o 

autor, essa forma de financiamento tem implicações negativas para as corporações: 

 
O elevado custo do dinheiro, que limita a atratividade do investimento operacional, 
promoveu nos anos 80 e, principalmente, nos anos 90, crescente capitalização das 
empresas brasileiras, denotando certo comprometimento em sua capacidade de 
crescimento e competitividade (ASSAF NETO, 2003, p. 400). 

 

 



15 

 

 

As empresas que sobreviveram aos períodos de crise ou que se formaram nesse ínterim 

tiveram que provar sua visão de mercado e aproveitar as oportunidades. Segundo Ross et 

al.(2010),para sustentar o crescimento, ganhar mercado e se manter com estrutura competitiva 

é necessário o aporte de capitais que podem ter origens diferentes, como financiamento 

interno, utilizando o fluxo de caixa originado a partir das operações com ativos econômicos e 

financiamento externo, que usa fontes de terceiros, seja endividamento ou emissão de novas 

ações para cobrir o déficit financeiro.  

 

Em linha com o pensamento de Ross et al. (2010), Santos (2006), citando Cavalcante e 

Misumi (2002), apresenta um quadro que define a origem dos capitais investidos na empresa e 

se constituem da seguinte forma: 

Fontes Internas: 

 Lucros Retidos, Rotatividade dos Ativos, Proteção Fiscal dentre outras; 

Fontes Externas  

 Recursos de Terceiros: Debêntures, Commercial Pappers, Empréstimos 

Nacionais e Internacionais, Subsídios e Fornecedores; 

Recursos Próprios:  

 Capital Social. 

 

O que deve ser levado em consideração na composição da estrutura de capital, segundo 

Damodaran (2002), é a capacidade de maximização do valor pela gestão dos recursos de 

longo prazo. Para Santos (2006), as decisões a respeito de financiamento devem buscar uma 

estrutura ótima de capital com o ajuste perfeito entre capitais próprios e de terceiros 

compondo um mix de recursos de longo prazo que devem maximizar o valor da empresa. 

 

Segundo Nakamura et al.(2007), diversos estudos já se propuseram a identificar os 

determinantes da estrutura de capital embasados por metodologias econométricas e 

estatísticas, utilizando, principalmente, dados em corte transversal (cross section) que se 

configuram em pesquisa com uma série de dados em um mesmo período, comparando um 

quantitativo de empresas para identificar, da menor para maior, quais fatores explicam a 

dívida. Ainda segundo o autor, geralmente são utilizados dados de regressão linear múltipla, 

utilizando, como variável dependente, a dívida total dividida pelo ativo total. 
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A presente pesquisa evidencia as duas formas de financiamento - o curto e o longo prazo - e 

almeja quantificar os determinantes da estrutura de capital das empresas. Tendo como base as 

teorias de finanças corporativas que discutem as fontes de financiamento utilizadas pelas 

companhias, bem como o papel exercido pela estrutura de capital no desempenho das 

corporações, o estudo procura fornecer evidências para a seguinte e importante indagação: 

Como se configuram os determinantes a estrutura de capital (Dívida x Capital Próprio) das 

maiores empresas do agronegócio brasileiro? 

 

1.2 Objetivos 

O presente trabalho se concentrou em um objetivo geral e para atendê-lo desmembrou em 

fases ou etapas da construção de um entendimento sobre o assunto de modo a se atingir o 

objetivo principal, denominados objetivos específicos, ficando assim estruturados: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os fatores determinantes da estrutura de capital das maiores empresas brasileiras do 

agronegócio. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 
1. Quantificar os efeitos da rentabilidade da empresa no uso de dívida;  

2. Mensurar as implicações do crescimento da empresa no emprego de capital de 

terceiros; 

3. Mensurar os efeitos dos riscos como limitadores de dívida;  

4. Relacionar o tamanho da empresa com o uso de capital de terceiros.  

 

1.3Justificativas e estrutura da pesquisa 

 

A estrutura de capital pode diferir bastante, sendo que as variáveis-porte, segmento de 

atuação, forma de gestão e outras que retratam o desempenho da corporação podem exercer 

influências marcantes na escolha do mix representado pelo uso de dívida e de capital próprio. 

Assim, a desagregação das firmas por tamanho e pelo setor de atuação é recomendável, uma 

vez que o uso de dívida se relaciona, conforme ressaltado pela moderna teoria de finanças, aos 
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riscos percebidos, que tem a ver com a volatilidade dos retornos e com a existência de 

garantias reais para dar suporte aos empréstimos levantados. 

 

Nesse sentido, foi selecionado como objeto de investigação o setor do agronegócio, 

representado pelas grandes empresas pertencentes a esse segmento produtivo. As informações 

básicas são fornecidas pela base de dados da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 

Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), instituição que apresenta anualmente um relatório 

contendo informações de balanço das quinhentas maiores empresas do país (FIPECAFI, 

2011).  

 

Ross et al. (2010) salientam que a decisão de usar dívida para reforçar o capital de giro e 

ampliar a capacidade produtiva é extremamente importante para a empresa, pois amplia as 

possibilidades de crescimento, mediante o empréstimo que pode ser obtido em instituições 

financeiras voltadas para o financiamento corporativo de curto e de longo prazo. 

 

Entretanto, segundo Brito, Corrar e Batistella (2007), a definição do montante de capital de 

terceiros deve ser precedida por adequados estudos e análises que possibilitem identificar uma 

estrutura ótima de capital, levando em consideração os ganhos fiscais e custos de capital mais 

reduzido, possibilitados por essa alternativa de financiamento. 

 

Este estudo espera trazer novas evidências sobre a forma pela qual as empresas financiam 

seus ativos, com que intensidade usam o capital de terceiros e, ainda,quantificar os efeitos do 

desempenho (crescimento e rentabilidade), do tamanho e dos riscos inerentes às organizações 

na definição da estrutura de capital das empresas do agronegócio. 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta breve introdução, que teve o 

propósito de delimitar a pesquisa e os objetivos a serem alcançados.O Capítulo 2apresenta o 

referencial teórico,abordando os aspectos mais relevantes para a escolha ótima de capital, 

contendo as proposições de Modigliani e Miller, as discussões de “Pecking Order e trade off” 

e dos “custos de agência e de dificuldades financeiras”. Para servir de balizamento, foram 

apresentados resultados de alguns estudos empíricos relevantes sobre estrutura de capital, 

nacionais e internacionais.O Capítulo 3 é dedicado à discussão metodológica, sendo 

caracterizada a pesquisa e especificados os modelos econométricos, com a escolha das 
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variáveis dependentes e as independentes e a descrição das hipóteses adotadas pelo estudo. O 

Capítulo 4 apresenta uma descrição do setor objeto do estudo: o agronegócio no país.O 

Capítulo 5 analisa os resultados, com base nos modelos utilizados. Estes resultados são, 

também, contrastados às evidências disponíveis e ressaltadas as concordâncias e divergências 

entre os estudos. Finalmente,o Capítulo 6 apresenta as conclusões e as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



19 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 As fontes do financiamento corporativo 

 

Falar sobre estrutura de capital significa dizer que as empresas buscam, para sua composição, 

fontes alternativas de financiamentos, o que se dá pelo uso de capitais de terceiros e de 

capitais próprios,ou seja, a criação e a expansão de uma empresa é realizada pelo 

financiamento (recursos obtidos por meio das dívidas) e/ou pelo uso de recursos dos 

acionistas (patrimônio liquido).  

 

Apesar de o tema ser amplamente debatido no meio acadêmico e da extensão de sua teoria, 

não se chegou a uma conclusão precisa sobre qual a melhor definição de estrutura de capital 

das empresas para que se chegue à maximização de seus valores organizacionais. São também 

temas controversos os fatores que determinam o tamanho relativo da dívida 

(dívida/patrimônio líquido).  

 

Os primeiros trabalhos da lavra de Modigliani e Miller (1958) sustentaram que a estrutura de 

capital das empresas pouco importa na definição do valor da empresa. Posteriormente, esses 

autores reconsideraram suas posições, enfatizando que, na presença de imperfeições 

representadas por impostos, pode ocorrer aumento no valor da empresa mediante o emprego 

de dívida (Modigliani e Miller, 1958). 

 

Desde então, inúmeros estudos têm sido desenvolvidos com a finalidade de contribuir para 

um melhor entendimento acercada dimensão ótima da dívida para maximizar o valor da 

empresa e dos fatores que determinam sua estrutura (NAKAMURA et al., 2007). 

 

As empresas constituem-se de bens, direitos e obrigações, sendo os bens e direitos seu ativo, 

enquanto as obrigações, o passivo.A estrutura patrimonial apresentada no Balanço 

Patrimonial é composta por origens e aplicações de recursos, sendo as origens o Passivo e o 

Patrimônio Líquido e as aplicações,os Ativos (MARION, 2010). 
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Figura1- Balanço Patrimonial 

Fonte:Marion (2010). 
 

 

Grosso modo, existem duas fontes de financiamento: as de recursos próprios e as de recursos 

de terceiros. Os próprios podem ser recolhidos a partir dos sócios ou gerados dentro da 

empresa (lucros não distribuídos),os de terceiros originam-se de empréstimos (fornecedores) 

ou dinheiro (financiadores)(MATARAZZO, 1995). 

 

Quando existem limitações de capital, que Damodaram (2002) explica ser a insuficiência de 

recursos gerados internamente, as empresas recorrem a capital de terceiros ou a capital 

próprio. O quadro simplificado das origens de recursos para as empresas de Santos (2006) 

resume bem a situação. 

 

Quadro 1 -Origens de recursos para as empresas 

FONTES 
INTERNAS 

Lucros Retidos 
Giro dos Ativos 
Proteção Fiscal 
Dentre outras 

EXTERNAS 
Recursos Próprios 
Recursos de Terceiros 

Fonte: Adaptado de Santos (2006) apud Cavalcante e Misumi (2002, p.148). 

 

 

O nível de endividamento de uma empresa é representado pela quantidade de capitais de 

terceiros utilizados para alavancagem das operações internas e a teoria tradicional de Durand 

(1952) defende que a estrutura de capital influencia o valor da empresa. Segundo o autor, o 
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custo do capital de terceiros mantém-se estável até um determinado nível de endividamento, a 

partir do qual se eleva devido ao aumento do risco. Como o custo de capital de terceiros é 

inferior ao custo do capital próprio, a empresa deveria se endividar até o ponto em que o seu 

custo de capital total atingisse um patamar mínimo. Este ponto representaria a estrutura de 

capital ótima, que levaria à maximização do valor da empresa (NAKAMURA et al., 2007). 

 

Em contraposição à teoria convencional, e baseados em um conjunto de pressupostos bastante 

restritivos, Modigliani e Miller (M&M, 1958) argumentaram que a forma com que a empresa 

é financiada é irrelevante para o seu valor. Para os autores, o custo de capital da empresa deve 

ser ajustado pelo risco e, portanto, não haveria uma estrutura de capital ótima. Dessa forma, o 

valor de uma empresa não é função da forma como ela é financiada, mas sim dos fluxos de 

caixa por ela gerados e do seu risco operacional. 

 
Em relação ao risco, deve-se destacar o estudo seminal de Markowitz (1959),que apresentou 

formulações estatísticas adequadas para analisar e incorporar riscos nas análises econômicas. 

Segundo o autor, risco pode ser calculado a partir da volatilidade dos retornos de qualquer 

investimento, sendo expresso pela magnitude do respectivo desvio padrão. 

 

Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), citados por Araújo (2010), entendem que as empresas 

priorizam a identificação de um nível prudente de dívida ao invés de estabelecer o nível 

ótimo.Isso porque, segundo os autores, é preferível manter o risco administrável, assegurar 

flexibilidade financeira para o futuro e manter a classificação de crédito da empresa. Já Santos 

(2006) ressalta que há fatores internos e externos que devem ser observados na tomada de 

decisão.   

 

Dentre os fatores externos elencamos o desenvolvimento do mercado financeiro de capitais, a 

oferta de crédito e as características do mercado, bem como as taxas de juros. Em relação aos 

fatores internos, o autor salienta o risco, o tamanho da empresa, o tipo de negócio e a 

qualidade dos ativos. De acordo com Santos (2006), como todos estes fatores são fortes 

influenciadores na estrutura de capital, a combinação ideal está longe de ser determinada. 

 

Marion (2010) apresenta um quadro síntese da estrutura de capital das empresas: 
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Quadro 2 -Estrutura e capital da empresa 

 
Fonte: Marion (2010, p. 57). 
 

 

A concepção de que dívida faz parte de uma boa estratégia financeira é uma filosofia de 

atuação dos mercados estrangeiros que nem sempre é percebida no Brasil, devido às 

limitações para contratar crédito. Os estudos de Durand (1952, 1959), citados por Perobelli e 

Famá (2002),indicavam que a estrutura ótima de capitais seria a combinação certa de capitais 

próprios e de capitais de terceiros, encontrando um equilíbrio perfeito entre as fontes de 

financiamento. 

 

Já Modigliani e Miller (1958, 1959, 1963)apresentaram proposições que se opõem à ideia de 

Durand (1952) e afirmaram ser irrelevante a forma como as empresas obtém recursos, num 

trabalho que rendeu a eles o prêmio Nobel em economia.Dessa forma, para Brito, Corrar e 

Batistela (2007), as duas linhas de pensamento acerca da Estrutura de Capital podem ser 

assim representadas: 

 

 

Quadro 3 - Visões alternativas sobre a estrutura de capitais

 
Fonte:Adaptado de Brito, Corrar e Batistela (2007).  
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Santos (2006) apresenta um estudo amplo da estrutura de capital,estabelecendo um quadro 

relativo à evolução dos trabalhos sobre esse tema e as principais contribuições dos autores, 

ressaltando-se a teoria tradicional de Durand (1952,1959) em oposição aos estudos de 

Modigliani e Miller (1958, 1959,1963), cujo questionamento-base é a influência ou não da 

estrutura de capital na determinação do valor das empresas. 

 

Quadro 4 -Estudos sobre a estrutura de capital 

 
Fonte:Adaptado de Santos (2006, p.35). 

 

 

2.2 As proposições de Modigliani e Miller 

 
Os trabalhos de Modigliani e Miller, tiveram enorme relevância no meio acadêmico, pois são 

considerados como marco da nova teoria de finanças que versa sobre estrutura de capital. 

Diante desses estudos, surgem ao longo dos anos, pesquisas e correntes sobre o tema, 

entretanto, ainda não se atingiu a meta necessária para a construção de um modelo desejado 

para que as empresas determinem o nível de endividamento capaz de maximizar o valor de 

mercado.  
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O trabalho de Modigliani e Miller de 1958, conforme Ross et al.(2010), considerou exemplos 

de um mercado perfeito em que, além de vários outros aspectos, não há impostos nem custos 

de transação e todos os participantes têm acesso às mesmas informações a custo zero. Na 

história que se baseia em um mercado perfeito, as empresas poderiam tomar emprestado com 

base numa única taxa de juros livre de risco.  

 

Supondo mercado perfeito, Modigliani e Miller (1958) desenvolveram um modelo teórico, 

tendo como conclusão o fato de a política de endividamento e a estrutura de capital de uma 

empresa serem irrelevantes, uma vez que tanto faz uma empresa trabalhar com dívidas ou sem 

dívidas, o seu valor se mantém inalterado. Além de concluir pela irrelevância das decisões de 

financiamento, os mesmos autores demonstraram que o custo de capital próprio de uma 

empresa é diretamente proporcional ao seu nível de endividamento (NAKAMURA et al., 

2007). 

 

Em seu segundo trabalho, Modigliani e Miller (1959) observaram que, sem impostos, na 

medida em que o retorno esperado pelo investimento aumenta com a alavancagem, 

proporcionando maior retorno aos acionistas, o fator risco também aumentará, criando, desse 

modo, uma relação de quanto maior o retorno esperado com o uso do capital de terceiros, 

maior também será o risco decorrente de sua utilização. 

 

Nakamura et al. (2007) enfatizam que Modigliani e Miller (1963) revisaram a suposição de 

inexistência de impostos no mercado, considerando especificamente o imposto de renda 

incidente sobre o lucro das empresas. A alteração das proposições I e II se fez, então, 

necessária,devido às imperfeições de mercado provocadas pela presença do governo.  

 

Para Modigliani e Miller (1958),a tributação sobre os lucros da empresa - imposto de renda da 

pessoa jurídica – e as formas de sua contabilização do lucro com deduções da despesa 

financeira introduzem elemento novo, de tal forma que o papel do endividamento deve ser 

revisto. Nesse contexto, a alavancagem torna-se variável importante na decisão do 

empresário, dado que o valor da empresa é uma função crescente do endividamento. Os 

autores, que inovaram ao introduzirem novas bases teóricas e, por isso mesmo, ganharam o 
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Prêmio Nobel em economia, sustentam que o valor está positivamente relacionado ao grau de 

endividamento dependendo do regime inflacionário e das taxas de juros praticadas. 

Diante desse quadro, por causa da política fiscal que beneficia o uso de dívidas, os autores 

concluíram que as empresas deveriam trabalhar com 100% de capital de terceiros. O fato é 

explicado pela economia fiscal, uma vez que os juros, que remuneram o capital de terceiros é 

dedutível para fins de imposto de renda (ROSS et al., 2010). 

 

Há duas forças operando em sentido contrário:as economias fiscais induzem as empresas a 

trabalharem com bastante dívida, enquanto que os riscos de inadimplência e os custos 

percebidos de falência inibem o apetite das empresas pelo financiamento. Ademais em caso 

de mudanças no sistema tributário existe o questionamento de quem irá arcar com o custo de 

capital e o papel do emprestador é sempre tido como o agente creditício interessado em obter 

lucros com os juros das transações, em uma visão dicotômica do crescimento. 

 

Embora seja absurda a conclusão de uso de quase 100% de dívidas na estrutura de 
capital, a ideia das economias fiscais geradas pelo uso de dívidas representou uma 
importante contribuição para o estudo dos determinantes da estrutura de capital das 
empresas. Essas primeiras descobertas de Modigliani e Miller ensejaram o 
surgimento de uma teoria bastante aceita no meio acadêmico, denominada de teoria 
do tradeoff, que leva em conta dois fatores atuando em direções opostas 
(NAKAMURAet al., 2007, p.). 

 

Famá e Grava (2000) evidenciam que, para os tradicionalistas, as empresas em situação 

financeira fragilizada, ao buscarem empréstimos junto a entidades fornecedoras de crédito, 

pagam taxas de juros mais altas, em função da sua propensão a se tornarem inadimplentes. 

Dessa forma, o aumento do risco resulta em aumento do custo do capital e afeta 

negativamente, portanto, o valor da empresa.  

 

Vale ressaltar que a interpretação de que o aumento do risco gera o aumento do custo de 

capital pode, também, ser aplicada aos investidores do mercado de ações.Assim, tendo em 

vista a maximização de utilidade, os investidores resistem em aplicar em projetos percebidos 

como arriscados e passam a exigir retornos maiores, segundo Famá e Grava (2000). 

 

Outro aspecto que eleva o custo do capital total é a existência de assimetria de informações, 

ou seja, quando os administradores possuem mais informações sobre a empresa do que os 
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acionistas e credores. Em contraposição à teoria de Modigliani e Miller (1958), a teoria 

tradicionalista reconhece a existência de imperfeições de mercado.  

 

A Figura 2, adaptado de Famá e Grava (2000, p. 28), ilustra a visão intuitiva dos 

tradicionalistas: 

 
Figura 2 - Custo Total x Dívida/Capital 

Fonte: Adaptado de Famá e Grava(2000). 
Nota: 

Kc= Custo do capital dos acionistas  
Kd= Custo da dívida  
K= Custo Total 
 

 

Vimos que, de acordo com M&M modificado, as empresas devem ter uma estrutura de capital 

composta quase que inteiramente por dívida. Mas, no mundo real, isso não ocorre e elas 

trabalham com alavancagens mais moderadas. Tal fato pode ser explicado pelos riscos e os 

custos de dificuldades financeiras, que crescem com o endividamento e colocam limites ao 

uso de capital de terceiros (ROSS et al.,2010). 

 

O primeiro conceito que Ross et al. (2010) trazem para a compreensão da estrutura de capital 

das empresas é o de mercados eficientes de capitais que, segundo o autor, são aqueles nos 

quais os preços correntes de mercado refletem as informações disponíveis, o que faz com que 

os administradores financeiros tenham maior dificuldade em gerar valor pelo fato de não 

poderem escolher o momento mais adequado para lançar obrigações e ações. Desse modo, a 

emissão de ações adicionais não dever reduzir o preço de mercado da ação e, por fim, os 

métodos contábeis de uma empresa não devem afetar os preços de ações e obrigações da 

empresa. 

 

Ferreira et al.(2008) dizem que o mercado de capitais apresenta diferentes níveis de 

desenvolvimento, de acordo com a rapidez e precisão com que os preços refletem as 
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informações disponíveis. Modigliani e Miller (1958), citados por Lara e Mesquita (2008), 

afirmam que, em se tratando de mercados perfeitos, a estrutura de capital não apresenta 

influência sobre o valor de mercado da empresa, de modo que este será determinado pela 

composição dos seus ativos.Os autores trazem, também, o conceito de que mercados perfeitos 

são aqueles em que não há custos de corretagem nem impostos pessoais;aos investidores é 

possível obter financiamento a mesma taxa que as empresas;não há assimetria de 

informações; e a dívida da empresa é livre de risco.  

 

Já Ferreira et al. (2008) reconhecem a existência de diferenciação nos mercados que nem 

sempre são perfeitos, mas a rapidez no tempo de resposta a novas informações demonstra a 

eficiência do mercado, que pode ser dividido em três formas: fraca,semiforte e forte.  

 

No mercado semiforte, Ross et al. (2010) explicam que os títulos reagem a informações 

públicas relevantes, como subscrição de ações, pagamento de dividendos, anúncio de lucros, 

fusões e aquisições, dentre outras. São consideradas públicas aquelas informações que afetam 

os preços, ao mesmo tempo em que são divulgadas. Desse modo, nenhum investidor pode 

obter retornos anormais com base em tais informações. Uma notícia relevante aumentará ou 

diminuirá o preço das ações, dependendo se a notícia é boa ou ruim.  

 

Os investimentos necessitam de captação de recursos no mercado e esta se dá com recursos de 

curto prazo ou recursos de longo prazo. Os recursos de curto prazo, notadamente, são 

utilizados para a cobertura de caixa das atividades operacionais à entidade e os de longo prazo 

são obtidos com vistas a investimentos permanentes.Essa assertiva é consolidada por Ross 

(2010) ao afirmar que o modelo ideal de financiamento trabalha com endividamento de curto 

prazo para o ativo circulante e endividamento de longo prazo e capital próprio para o ativo 

permanente. O autor salienta que o orçamento de capital é uma ferramenta básica para a 

elaboração do planejamento de curto prazo, ao analisar os encaixes e desencaixes, tem como 

objetivo a minimização dos custos e o administrador lança mão de empréstimos com garantias 

ou empréstimos sem garantias para atender ao fluxo de caixa. 

 

A estrutura de capital das entidades, segundo Ross et al. (2010), é forçada a ter a preocupação 

em maximizar a riqueza do acionista, o administrador deve escolher aquela que leva maior 

valor possível para a empresa e esta decisão será refletida nos acionistas. Se o índice de 
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endividamento efetivo fica abaixo do nível-alvo, o capital de expansão provavelmente será 

captado mediante a emissão de dívida, ao passo que, se o índice de endividamento estiver 

correntemente acima do alvo, as ações provavelmente serão vendidas ou a incorporação de 

reservas e lucros acumulados será utilizada. De acordo com a estrutura de capital que uma 

empresa possui, ela estará com um maior ou menor grau de alavancagem financeira e, 

consequentemente, sujeita a um maior ou menor risco financeiro. 

 

A utilização de mais dívida (que, por sinal, apresenta-se como a fonte mais barata de recursos 

disponíveis às empresas) eleva o fator risco corrente de ganhos da empresa. O endividamento 

traz riscos de recebimento aos acionistas simplesmente porque as dívidas reduzem os lucros, 

gerando mais uma fonte de incerteza quanto ao pagamento de dividendos ao final do exercício 

contábil. 

 

Porém, um índice mais alto de endividamento geralmente leva a uma taxa de retorno esperada 

mais alta. Nesse caso, Ross et al. (2010) afirmam que o risco mais alto associado à dívida 

maior tende a reduzir o preço das ações, porque, para as expectativas de retorno usuais, os 

investidores comprarão suas ações com deságio, elevando, assim, o retorno do investimento 

para compensar o risco. De forma correlata, a taxa de retorno esperada, sendo mais alta, 

elevará os preços das ações. Portanto, a estrutura ótima de capital é aquela que faz com que 

haja um equilíbrio entre risco e retorno, para maximizar o valor das ações. 

 

Lara e Mesquita (2008) afiançam que, se o custo de capital de terceiros for igual ou inferior 

ao custo dos recursos próprios, a empresa com maior grau de alavancagem financeira tem a 

tendência de apresentar índices mais altos de rentabilidade sobre patrimônio líquido,caso 

esteja em condições normais de operação, ou seja, descontando-se o risco operacional 

determinado pela possibilidade de ocorrência de taxas de retorno inferiores às inicialmente 

esperadas. 

 

Para o caso específico do Brasil, os autores afirmam que o índice de endividamento das 

empresas é baixo, cerca de 30%, e o índice de capitalização por meio do mercado de capitais 

também é baixo, 28,9%. A razão entre o volume total de capitalização dividido pelo produto 

interno bruto mostra a importância do mercado de capitais no processo de financiamento das 

empresas, sendo de 10% para o caso brasileiro, valor muito baixo quando comparado ao 
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índice encontrado para a economia americana, 56,2%, e baixo também se confrontado com 

outros países em desenvolvimento como, por exemplo, Coréia do Sul, Jordânia e Malásia, 

com 21,3%, 57% e 68%, respectivamente, conforme Lara e Mesquita (2008). 

2.3PeckingOrder e Trade Off na escolha da estrutura de capital 

 

Em oposição ao trabalho de M&M, que afirmavam serem indiferentes a origem dos recursos 

para a alavancagem da empresa, Myers (1984) trabalha a teoria denominada pecking-order, 

na qual as companhias atuam com base na existência de uma hierarquia para o financiamento 

da estrutura de capital. Esta deve começar pela retenção de lucros, seguido de dívidas com 

terceiros e emissão de ações como última possibilidade.  

 

Nakamura et al.(2007) entendem que essa ordem de preferência se deve ao fato de que os 

recursos internos não geram custos de transações, seguido pelo fato de que o uso de capitais 

de terceiros geralmente sinalizam informações positivas sobre a empresa, ao passo que emitir 

novas ações geralmente indicam que estas estão super avaliadas e faz com que os preços 

caiam, o que não é recomendado. 

 

Caso os administradores achem que o mercado está supervalorizando as ações, eles emitirão 

novas ações com o objetivo de incrementar o retorno dos acionistas atuais. Ciente desse 

problema, os novos investidores tendem a sub valorizar o preço destas, desestimulando novas 

emissões. Em virtude dessa situação, os administradores escolherão o financiamento por meio 

de dívidas ou de lucros retidos. Essa dinâmica é utilizada pelos pesquisadores para sustentar a 

teoria Pecking Order(CALDEIRA, 2008, p.42). 

 

Existem vários estudos desenvolvidos no Brasil para avaliar as proposições acima delineadas. 

Por exemplo, os de Procianoy e Schorremberger (2004) ressaltam que é necessário levar em 

conta a realidade local com a legislação societária e as instruções normativas da Comissão de 

Valores Mobiliários. Eles observam, ainda, que, quanto maior o lucro histórico da empresa 

estudada, maior utilização de capitais de terceiros.  

 

A obra de Rosset al.(2010) sistematiza o conhecimento de modo consolidado, apresentando as 

visões acima citadas com exemplos, constituindo-se importante referencial para a 
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compreensão dos estudos já realizados sobre a teoria de finanças. Já a teoria do Trade Offse 

baseia na economia fiscal relacionada ao uso de dívidas, segundo Nakamura et al. (2007). 

 

Os pressupostos da teoria de Pecking Order são: 

 As empresas possuem uma clara preferência pelo autofinanciamento; 

 Manifestam uma preocupação em manter uma política de dividendos estável; 

 Se o financiamento externo é exigido,as empresas começam por recorrer ao 

endividamento. 

 

Os argumentos sustentados pela hipótese de Peckind Order são: 

 Os administradores manifestarem uma preferência pela retenção de resultados e pela 

emissão de dívida relativamente à emissão de novas ações; 

 Diferenciais nos custos de emissão das diferentes fontes de financiamento; 

 Efeitos fiscais; 

 Efeitos das assimetrias de informação. 

 

A teoria de Trade Off, sugere uma das teorias que permitem uma estrutura de capital ótima e 

argumenta a existência de uma comparação entre os benefícios e o custo da dívida, que fazem 

com que as empresas busquem seu nível de alavancagem e o número de ações ótimos.  

 

Para Jensene Meckling(1976) eDeangelo e Masulis(1980), esse modelo implica nas 

imperfeições de mercado como os impostos, custos de agência e custos de falência. A 

estrutura de capital ótima minimizaria tais custos e maximizaria o valor da firma, pois os 

benefícios e custos marginais do endividamento são igualados. 

 

Galai eMasulis (1976),apudNakamura et al.(2007), associam a alavancagem alta em risco de 

falência, pois a incidência dos custos financeiros devem ser atendidos, mesmo nos períodos de 

insuficiente geração de caixa.De acordo com o trabalho apresentado por Brito e Lima (2005, 

p. 182), 

como alternativa à escolha marginalista da teoria de trade-off, o modelo 
de peckingorder de Myers (1984) descreve uma situação onde, sob informação 
assimétrica, os custos de financiamento por terceiros extrapolam qualquer benefício. 
A assimetria de informação entre gerentes e agentes externos causa a redução dos 
preços dos títulos arriscados da empresa que tenta emiti-los porque o mercado 
interpreta esta opção de financiamento como evidência de super avaliação. Uma vez 
que essa queda de preço dos títulos reduz a riqueza dos sócios atuais, um projeto de 
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valor presente líquido positivo que necessite de financiamento externo pode ser 
rejeitado. Como os benefícios do endividamento são de segunda ordem, não há grau 
de alavancagem ótimo e a dívida da firma passa a ser definida pela sua 
disponibilidade de fluxos de caixa. Para minimizar distorções, estabelece-se uma 
hierarquia das formas de financiamento que minimiza o custo da informação 
assimétrica, onde recursos internos são preferíveis a externos e a emissão de dívida é 
preferível à emissão de ações. Visto que negócios mais rentáveis têm a opção de 
utilizar recursos internos, o modelo prevê menor alavancagem para empresas mais 
lucrativas, contrário ao previsto pela teoria de trade-off. Também em discordância 
com Trade Off, Pecking Ordersugere uma relação positiva entre oportunidades de 
investimento e endividamento, posto que o nível de dívidas seja determinado pelas 
diferenças acumuladas entre investimentos e lucros retidos. Finalmente, firmas com 
fluxos de caixa menos arriscados podem se endividar mais, pois são menores as 
chances de terem que emitir títulos arriscados ou cancelarem investimentos 
promissores. 

 

O Quadro 5 situa os modelos de Trade Offe Pecking Orderna perspectiva da relação entre o 

nível de endividamento e os fatores determinantes da estrutura de capital. 

 

Quadro5 -Relação teórica entre fator e endividamento 
FATOR TEORIA PREVISÃO 

Tangibilidade dos Ativos Trade Off Positiva 
Rentabilidade Trade Off 

Pecking Order 
Positiva 
Negativa 

Crescimento Trade Off 
Pecking Order 

Negativa 
Positiva 

Risco Trade Off 
Pecking Order 

Negativa 
Negativa 

Fonte:Dados da pesquisa, 2013. 
 

 
2.4 A abordagem dos custos de agência e das dificuldades financeiras 

 

Estruturas organizacionais enfrentam problemas como os chamados“problemas de agência”, 

porque alguns administradores não se dedicam inteiramente aos objetivos primordiais da 

empresa de maximizar seus lucros, colocando os objetivos pessoais à frente dos da empresa. 

A teoria de agência reconhece os conflitos existentes entre proprietários e gestores. Segundo 

Santos (2006), 

 

as empresas acabam tendo que utilizar mecanismos para minimizar os problemas de 
agência, contribuindo para a maximização da riqueza dos proprietários, o que resulta 
nos custos de agência que são custos de conflitos de interesse entre acionistas, 
credores e administradores. Os custos de agência podem ser considerados aqueles 
em que a organização deve incorrer para evitar que os gestores priorizem seus 
próprios interesses (SANTOS,2006, p. 28). 

 

Os conflitos identificados por Jensen e Meckling (1976) acontecem quando as decisões 

tomadas pelos administradores não se igualam as dos acionistas, pois,enquanto os 
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administradores elevam os gastos não produtivos da empresa, os acionistas tentam controlar e 

reduzir os custos de agência. Um segundo conflito existente se trata dos credores e acionistas 

da companhia, ocorrendo quando as dívidas levam os acionistas a investimentos mais 

arriscados, na busca de uma rentabilidade maior do que o custo da dívida. “Se o investimento 

for bem sucedido, o lucro gerado será destinado aos acionistas. Do contrário, caso esse 

investimento falhe, o credor da companhia incorrerá nos riscos de não recebimento da dívida” 

(MARQUES,2011, p. 24). 

 

Sobre os conflitos existentes nessa teoria, Marques (2011) os relaciona à teoria de Trade Off: 

 
Entendemos a teoria de custo de agência como uma teoria relacionada à teoria de 
Trade-off, uma vez que tais conflitos podem, em seu extremo, resultar em problemas 
financeiros para as empresas e, em última análise, até em sua falência. Além dos 
conflitos clássicos citados acima, no Brasil há também o conflito entre acionistas 
controladores e minoritários. Em função do alto grau de concentração de controle 
das empresas brasileiras, muitas delas controladas por famílias ou pelo estado há a 
possibilidade de divergência na condução dos negócios, nas estratégias adotadas ou 
em extremo, na prática de medidas que possam ser danosas aos acionistas 
minoritários (MARQUES,2011, p. 23). 

 

Nas últimas décadas, alguns estudos sobre o custo de agência demonstraram que o 

endividamento está positivamente relacionado ao valor da empresa, com o risco de liquidação 

e o fluxo de caixa livre. Estudos como os de Jensen e Meckling (1976), Myers (1977) e Harris 

e Raviv (1991) fazem os apontamentos assegurando que o endividamento está negativamente 

ligado às oportunidades de crescimento, cobertura de juros, custo de investigação e 

possibilidade de organização após a falência(MARQUES,2011). 

 

Outro fator que tem despertado a atenção é o risco de dificuldades financeiras, também 

chamado de “Custo de Falência”. Para Jensen e Meckling (1976), a empresa está em situação 

de falência quando não consegue pagar as suas dívidas com terceiros. Nesta situação, os 

acionistas perdem os seus direitos, os ativos da empresa devem ser liquidados e os recursos, 

pagos aos credores. Portanto, a falta de pagamento da dívida pode resultar na falência da 

empresa e existem custos associados a esse processo falimentar. Dessa forma, se, por um 

lado, o aumento do endividamento pode trazer o benefício fiscal, por outro pode ser 

responsável pelo aumento da probabilidade de falência da empresa (MARQUES,2011). 

 

Quando o valor do ativo se equipara ao valor das dívidas, a empresa falida e o tipo de ativos 

que ela possui interfere nos seus custos, portanto, na sua estrutura de capital. Algumas 
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empresas têm o custo de falência mais alto do que outras devido à natureza de seus ativos. 

Ross et al. (2010) explicam que, quando os acionistas entregam a empresa aos credores, os 

chamados custos designados como “custos diretos de falência”.Essa transferência gera custos 

legais e administrativos associados ao processo de falência.Warner (1977)apud Damodaran 

(2004) ressalta que algumas empresas incorrem em custos quando ocorre a dificuldade de se 

estabelecer os compromissos com terceiros.  

 

Damodaran (2004) relata que os custos de falência indireta, em primeiro lugar,são gerados 

pela queda de vendas quando a empresa passa pelo processo falimentar, depois ressalta que os 

credores ficam mais exigentes em relação à distribuição de créditos, por causa da 

inadimplência da empresa, outro ponto que incorre na dificuldade das empresas que passam 

por processo falimentar em conseguir gerar capital novo para seus investimentos. 

 

Rosset al.(2010) identificam os custos incorridos pela possibilidade de falência como um 

limitador da utilização de capital de terceiros. Os autores comentam que a empresa terá como 

efeito líquido uma perda de valor, independentemente do processo falimentar pela decisão de 

utilizar recursos de terceiros em sua estrutura de capital. Os autores esclarecem que não é a 

propensão à falência que reduz o valor da empresa e sim os custos incorridos com o processo 

falimentar. 

 

Damodaran (2004) diz ser a probabilidade de falência uma possibilidade de que os fluxos de 

caixa de uma empresa não sejam suficientes para viabilizar os compromissos com as dívidas 

geradas.  

 

O autor, a partir dessa definição,estabelece que a probabilidade de falência aumente 
quando as empresas tomam recursos emprestados, sem levar em conta o tamanho e a 
estabilidade dos seus fluxos de caixa operacionais. Esse é um dos fatores que afeta, 
principalmente, as empresas que sofrem de problemas de sazonalidade. Elas 
recorrem ao capital de terceiro sem levar em consideração que existem períodos no 
ano que suas receitas são reduzidas, diminuindo, consideravelmente o seu fluxo de 
caixa (CALDEIRA, 2008. p. 35). 
 

 

2.5Estudos sobre os fatores determinantes da estrutura de capital 

A estrutura de capital de uma entidade é fundamental para que esta possa compreenderem seu 

processo de gestão a origem e a aplicação dos seus recursos. Geralmente a origem dos 
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recursos se dá no passivo da empresa e as aplicações no ativo.  A sua forma de composição, 

no entanto tem sido alvo de diversos estudos ao longo das últimas décadas na tentativa de se 

estabelecer parâmetros entre fatores que compõem o patrimônio. Os estudos geralmente 

ficaram focados na relação uso de capital de terceiros e crescimento e as relações colaterais 

entre tamanho, lucratividade, risco, tamanho entre outros. 

 

2.5.1 As evidências internacionais 
 
Os estudos internacionais em sua grande maioria buscaram analisar a estrutura de capital em 

relação à lucratividade, crescimento dos ativos, risco e tamanho. Os fatores diferenciados 

foram o mercado e os escudos fiscais conforme pode ser observado no quadro abaixo. 

 
Quadro 6 - Estudos internacionais acerca da estrutura de capitais 

Autores Fatores Estudados Resultados 

 
 
Toy et all (1974) 

Lucratividade  Relação negativa com o endividamento 

Crescimento dos ativos Relação positiva com o endividamento 

Risco  Relação negativa não confirmada 

 
Ferri e Jones 

(1979) 

Setor Relação fraca com o endividamento 

Tamanho Relação negativa fraca com o endividamento 

Risco Relação negativa não confirmada 

Alavancagem operacional Relação negativa não confirmada 

  
 

Marsh (1982) 

Condições de mercado (preços passados 
de ações) 

Relação confirmada com o endividamento 

Estrutura meta de capital Existência de uma estrutura meta confirmada, 
apesar de a mesma poder ser modificada 

Tamanho, risco de falência e 
composição dos ativos 

Relação confirmada com o endividamento 

 
Bradley et al 

(1984) 

Setor Setor influencia a estrutura de capital 

Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Especificidade dos ativos Relação negativa com o endividamento 

Escudos fiscais não dívida Relação negativa com o endividamento 

 
 
 

Titman e Wessels 
(1988) 

Escudos fiscais não dívida Relação negativa não confirmada 

Crescimento Relação positiva não confirmada 

Especificidade dos ativos Relação positiva não confirmada 

Setor Setor influencia na estrutura de capital 

Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Risco Relação negativa não confirmada 

Lucratividade Relação negativa com o endividamento 

Valor colateral dos ativos Relação positiva não confirmada 
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Klock e Thies 
(1992) 

Lucratividade Relação negativa com o endividamento 

Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Crescimento Relação positiva com o endividamento 

Risco Relação negativa com o endividamento 

Alavancagem operacional Relação negativa não confirmada 

 
 

Rajan e Zingales 
(1995) 

Valor colateral dos ativos Relação positiva com o endividamento 

Oportunidade de investimento Relação negativa com o endividamento 

Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Lucratividade Relação negativa com o endividamento 

 
 
 

Jorge e Armada 
(2001) 

Tamanho Relação positiva não confirmada 

Crescimento Relação positiva com o endividamento 

Risco Relação positiva com o endividamento 

Rentabilidade Relação negativa com o endividamento 

Composição dos ativos Relação não confirmada com o endividamento 

Escudos fiscais não dívida Relação negativa não confirmada 

Setor Relação não confirmada 

Controle acionário Relação não confirmada 

Fonte:Adaptado de Santos (2006). 
 

 

De acordo com os estudos apresentados no Quadro 6,podem-se derivar algumas conclusões 

sobre os fatores que explicam a estrutura de capital no âmbito internacional. No que diz 

respeito à lucratividade das empresas, as evidências sugerem que, quanto mais rentáveis 

forem as empresas, menos elas recorrem ao endividamento. Esse fato poderia ser uma 

indicação favorável do efeito de Pecking Order: empresas muito lucrativas retêm boa parte da 

geração de caixa, o que resulta em menor necessidade de capital de terceiros para pavimentar 

a expansão dos negócios. 

 

Por outro lado, os estudos internacionais acerca da estrutura de capital e da lucratividade 

apontam, conforme o quadro7abaixo uma relação negativa com o endividamento, atestando a 

teoria de que quanto maior a lucratividade menor a necessidade de aporte de capital de 

terceiros, seguindo a pecking order. O fator interessante observado é a unanimidade nos 

achados com relação à lucratividade, rentabilidade e oportunidade de investimentos. 

 

 

 

Quadro 6 - Estudos internacionais acerca da estrutura de capitais (CONTINUAÇÃO) 
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Quadro 7 -Lucratividade e estrutura de Capital 

 
Fonte: Adaptado de Santos (2006). 

 

Observando detalhadamente no que tange apenas aos critérios de lucratividade e rentabilidade 

apresentados pelas pesquisas anteriores, pode-se evidenciar que existe uma relação negativa 

com o endividamento, ou seja,quanto maior o lucro, menor a captação de recursos de 

terceiros. 

 
 

Quanto ao crescimento, sendo este medido pelo crescimento das vendas, há uma relação 

positiva com o uso de capital de terceiros,ou seja, empresas que crescem muito necessitam de 

fundos que não podem ser supridos internamente e, por isso, recorrem ao aumento de dívida, 

cujo resultado é maior participação do capital de terceiros na estrutura de capital. Nesse 

aspecto, é possível que as empresas de menor crescimento possam ter receios da possibilidade 

de surgimento do fator “custo de falência”. O resultado é que estas empresas utilizam-se mais 

o capital próprio como forma de financiar o investimento. O quadro 8 abaixo evidencia essa 

situação. 

 
 

Quadro 8 -Crescimento e estrutura de capital 

Autores Fatores Estudados Resultados 

Klock e Thies (1992) Crescimento Relação positiva com o endividamento 

Jorge e Armada (2001) Crescimento Relação positiva com o endividamento 

Titman e Wessels (1988) Crescimento Relação positiva não confirmada 

Fonte:Adaptado de Santos (2006). 
 

 

Autores Fatores Estudados Resultados 

Titman e Wessels (1988) Lucratividade Relação negativa com o endividamento 

Klock e Thies (1992) Lucratividade Relação negativa com o endividamento 

Rajan e Zingales (1995) Lucratividade Relação negativa com o endividamento 

Toy et all (1974) Lucratividade  Relação negativa com o endividamento 

Rajan e Zingales (1995) 
Oportunidade de 
investimento 

Relação negativa com o endividamento 

Jorge e Armada (2001) Rentabilidade Relação negativa com o endividamento 
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O porte da empresa pode, também,exercer efeito no endividamento, sendo esse fato revelado 

pelos estudos do Quadro 9.Abaixo se observa que há uma relação entre dívida e tamanho da 

empresa, ou seja, quanto maior for a empresa,mais elevado o seu endividamento. Isso pode 

ser explicado, talvez, pela assimetria de informações. Grandes empresas apresentam balanços 

auditados e seus dados têm maior divulgação. Ao contrário, as menores empresas não podem 

arcar com grandes despesas com as grandes firmas de auditoria e, dessa forma, mesmo tendo 

bons e rentáveis projetos, podem ter dificuldade em levantar os recursos junto às instituições 

financeiras,segundo Stiglitz (2004). 

 
Quadro 9 - Tamanho da empresa e estrutura de capital 

Autores Fatores Estudados Resultados 

Ferri e Jones (1979) Tamanho 
Relação negativa fraca com o 
endividamento 

Bradley et al (1984) Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Titman e Wessels (1988) Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Klock e Thies (1992) Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Rajan e Zingales (1995) Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Jorge e Armada (2001) Tamanho Relação positiva não confirmada 

Marsh (1982) 
Tamanho, risco de falência e 
composição dos ativos 

Relação confirmada com o endividamento 

Fonte:Adaptado de Santos (2006). 
 

 

Quanto maior o risco, maior aversão do investidor. Assim, espera-se que empresas de maior 

risco tenham maior dificuldade de levantar capitais de terceiros, devendo financiar seus 

projetos, principalmente com o uso de capital próprio. Entretanto, as evidências mostradas no 

Quadro 10 são algo ambíguas, e a hipótese levantada não foi estatisticamente confirmada. 

 
 

Quadro 10 -Risco e estrutura de capital 

Autores Fatores Estudados Resultados 

Klock e Thies (1992) Risco Relação negativa com o endividamento 

Ferri e Jones (1979) Risco Relação negativa não confirmada 

Titman e Wessels (1988) Risco Relação negativa não confirmada 

Jorge e Armada (2001) Risco Relação positiva com o endividamento 

Toy et all (1974) Risco  Relação negativa não confirmada 

Fonte:Adaptado de Santos (2006). 
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2.5.2 Estudos empíricos para o Brasil 

 

Alguns estudos realizados no Brasil têm tido o propósito de buscar as evidências empíricas 

sobre os fatores que determinam a estrutura da capital das empresas brasileiras. Há que seres 

saltar que as pesquisas não chegaram a uma conclusão homogênea, considerando, pois, que os 

estudos se desenvolveram em contextos econômicos diferentes das teorias que analisaram os 

países em desenvolvimento, ou seja, o Brasil não tem mercados tão próximos da perfeição. 

 

Kayo (1997) mostrou que as empresas preferem utilizar os recursos produzidos internamente 

quando há boas oportunidades de crescimento. A escolha é baseada nos efeitos negativos da 

dívida na fase de crescimento. Do lado oposto, companhias que não possuem estas 

oportunidades optam pela utilização de capital de terceiros. Moreira e Puga (2001) constaram, 

no período de 1995 a 1997, que a rentabilidade e as oportunidades de crescimento tinham 

relação negativa com o endividamento, enquanto que a composição dos ativos (tangibilidade) 

e o setor de atuação possuíam uma relação positiva com o nível de dívida, porém sem 

significância para esta última relação (MARQUES, 2011). 

 

Gomes e Leal (2000) verificaram uma relação positiva entre o endividamento, tangibilidade e 

risco e uma relação negativa para rentabilidade, crescimento e tamanho. Segundo os autores, 

empresas com alto valor de liquidação, ou seja, com grande valor de ativos tangíveis, deverão 

ter maior nível de endividamento. Os resultados encontrados para tangibilidade e crescimento 

mostraram mais proximidade com a teoria de Trade Off,enquanto que o resultado da variável 

rentabilidade está mais relacionada com a teoria de Peck Order. 

 

Perobelli e Famá (2002) chegaram à conclusão de que o endividamento de curto prazo está 

negativamente relacionado às variáveis tamanho, crescimento e lucratividade, confirmando os 

resultados encontrados por Titman e Wessels (1988) e por Gomes e Leal (2000). O quadro 11 

abaixo demonstram a evolução dos estudos brasileiros sobre estrutura de capital na forma de 

um resumo como pode ser vista abaixo. 
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Quadro 11 -Resumo dos estudos brasileiros sobre a estrutura de capital 
Estudo Objetivo Resultados 

 
 
 
 
Zoneschain (1998) 

 
 
Investigar como as empresas 
financiam suas atividades, ou seja, 
a que fontes de recursos as 
empresas recorrem 

Analisando-se o resultado do período estudado 
(1989 a 1996), as empresas, na sua maioria, 
recorrem à emissão de ações. Porém 
analisando-se o período após 1994, a maior 
parte das empresas recorrem ao 
autofinanciamento. 

 
 
Moreira e Puga (2000) 

Investigar como as empresas 
financiam suas atividades, ou seja: 
a que fontes de recursos recorrem. 

O estudo abrangeu o período de 1995 a 1997. 
A maior parte das empresas (55%) recorreu ao 
autofinanciamento. Uma minoria (20%) emitiu 
ações. 

Perobelli e Famá 
(2002) 

Investigar os fatores que 
determinam a estrutura de capital 
das empresas brasileiras 

Fatores como o tamanho, crescimento dos 
ativos e lucratividade foram considerados 
determinantes do endividamento de curto 
prazo das empresas estudadas. Não foram 
encontradas relações entre os atributos 
selecionados e o endividamento de longo 
prazo das empresas 

Rosifini Júnior (2004) Investigar os fatores que 
determinam a estrutura de capital 
das empresas brasileiras 

Risco e tangibilidade dos ativos foram 
considerados determinantes da estrutura de 
capital das empresas estudadas. 

Nakamura (2007) Estudar as determinantes de 
estrutura de capital das empresas 
brasileiras em uma pesquisa com 
dados de companhias abertas 
listadas na Bolsa de Valores de São 
Paulo entre os anos de 1999 e 2003. 

As empresas brasileiras seguem a lógica de 
escolha de flexibilidade e controle (Pecking 
Order), mas com uma dinâmica de ajuste de 
grau de endividamento ótimo de curto prazo 
(Trade Off) 

Famá e Kayo (1997) Investigar os efeitos que possam 
influenciar as decisões sobre a 
estrutura de capital das instituições 
Brasileiras utilizando os dados de 
132 empresas, referentes ao período 
entre 1992 e 1996. 

Os resultados quanto a variável crescimento  
confirmaram as Teorias de Agency, Pecking 
Order e as abordagens sobre os Custos de 
Falência. A variável rentabilidade confirma a 
teoria de Pecking Order. 

Gomes e Leal (2000) Investigar os fatores que 
determinam a estrutura de capital 
das empresas brasileiras. 

Os resultados encontrados para tangibilidade e 
crescimento mostraram mais proximidade com 
a teoria de Trade Off, enquanto que o resultado 
da variável rentabilidade está mais relacionada 
com a teoria de Pecking Order. 
 

Santos (2010) Investigar fatores que determinam 
as escolhas de capital das empresas 
brasileiras. 

Crescimento e visibilidade no mercado 
financeiro justificam a utilização do mercado 
de capitais pelas empresas pesquisadas. 

Marques (2011)  Identificar através do modelo de 
regressão quais os fatores 
determinantes da estrutura de 
capital das empresas brasileiras de 
capital aberto, no período de 
2001 a 2010. 

Empresas de maior tamanho e com baixo risco 
operacional seguem em linha com a teoria 
Trade Off. Empresas que apresentam grande 
concentração de ativo imobilizado e baixo 
riscooperacional seguem em linha com a teoria 
de Pecking Order; Maior impacto no 
endividamento em longo prazo ao emitirem 
ações dentro do mercado aquecido. 

Quadro 11 - Resumo dos estudos brasileiros sobre a estrutura de capital (CONTINUAÇÃO) 
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Brito, Corrar e 
Batistela (2007) 

Identificar os fatores que explicam 
a forma como as maiores empresas 
no Brasil se financiam. Utilizou o 
banco de dados da Fipecafi com as 
500 maiores empresas brasileiras e 
a técnica estatística regressão linear 
múltipla. 

Os resultados indicaram que os fatores risco, 
tamanho, composição dos ativos e crescimento 
são determinantes da estrutura de capital das 
empresas, enquanto que o fator rentabilidade 
não é determinante. Os resultados mostraram 
também que o nível de endividamento da 
empresa não é afetado pelo fato de ela ser de 
capital aberto ou fechado. 

Lara e Mesquita 
(2008) 

Procurou-se testar qual a influência 
da estrutura de capital das empresas 
brasileiras sobre a rentabilidade. O 
estudo foi feito com setenta 
empresas num período de sete anos, 
uma série histórica sobre o período 
imediatamente após a implantação 
do Plano Real. 

Os resultados indicaram que as taxas de 
retorno apresentam relação positiva com o 
endividamento de curto prazo e patrimônio 
líquido e correlação inversa com 
endividamento de longo prazo. 

Fonte:Adaptado de Santos (2006). 

 

 

Os estudos anteriores motivaram a busca pela resposta ao questionamento acerca do 

comportamento das maiores empresas do agronegócio brasileiro no período pós-crise do setor 

agropecuário e na fase de ajuste à nova legislação acerca das demonstrações contábeis 

consolidadas com o advento da Lei 11.638 de 2007. 

 

A identificação de um comportamento padrão ou ao menos uma tendência de comportamento 

em determinadas situações, especialmente por setores de atividades é a busca deste estudo ao 

delinear o agronegócio brasileiro como foco de investigação para as variáveis risco, retorno, 

dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Gil (1999) citado por Santos (2006) diz que pesquisar é o método científico formalizado 

sistematicamente para ser desenvolvido de forma a obter resultados, ou seja,constitui-se em 

uma série de procedimentos estruturados para dar respostas a um questionamento e gerar 

conhecimento. Neste trabalho a geração do conhecimento deverá se dar pelo uso de pesquisa 

quantitativa, com o emprego de equações econométricas, que procuram identificar a relação 

existente entre a estrutura de capital e variáveis econômico-financeiras das empresas. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa se caracteriza por ser uma pesquisa aplicada que, segundo Marconi e Lakatos, 

(2010) é notadamente de natureza prática, com intencionalidade de que seus resultados sejam 

de possível utilização e aplicação prática, contribuindo para a solução de problemas.  

 

É uma pesquisa dedutiva (JUNG, 2003) que, a partir de princípios gerais, pode ser aplicada a 

casos particulares.Parte do paradigma positivista que Collins & Hussey (2005) caracterizam 

como tendentes a evidenciar dados quantitativos, pela testagem de hipóteses, e com alta 

confiabilidade, por utilizar dados altamente específicos e precisos. 

 

Quanto ao método de abordagem, é uma pesquisa quantitativa, com base em dados 

secundários, obtidos a partir do banco de dados da Revista Exame, em sua publicação 

Maiores e Melhores no sítio da internet (http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-

maiores),adotando o corte das maiores empresas da produção agropecuária.  A presente 

pesquisa abrange o período de 2008-11, caracterizado pela forte retração da economia 

provocada pela crise internacional daquele ano inicial e pelos movimentos de recuperação 

exibidos por alguns setores nacionais, dentre eles o agronegócio. 
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A análise por setor é considerada uma variável relevante para explicar a estrutura financeira 

das empresas, conforme salientam inúmeros autores, podendo citar os estudos de Ferri e Jones 

(1979), Bradley, Jarrell e Kim (1984), Titman e Wessels (1988), Scott (1972) e Scott e Martin 

(1976), citados por Nakamura, Martin e Kimura (2004), Bressan et al. (2009, p. 92). 

 

3.2 O modelo de análise  

 

A dissertação é baseada em uma pesquisa empírica que, para Jung (2003), remonta a Galileu e 

a Bacon, no século VII, como uma doutrina que visa obter conhecimento a partir da 

experimentação e construção de modelos que procuram descrever e replicar a realidade. Desse 

modo, os modelos são estimados e os seus resultados são contrastados com as hipóteses 

formuladas, sendo estas aceitas ou rejeitadas. 

 

Nos trabalhos econométricos as variáveis são, normalmente, definidas como dependentes 

(explicadas) e independentes (explicativas)(GUJARATI, 2000). Neste estudo, serão estimadas 

regressões, mediante análise de corte transversal (crosssection), relacionando o nível de 

endividamento às variáveis que retratam a lucratividade, o crescimento, o risco e o porte da 

empresa, conforme sugerido pela literatura apresentada no referencial teórico. 

 

A estrutura de capital (variável a ser explicada) é refletida pelo nível de endividamento da 

empresa, podendo ser este de curto e de longo prazo. Assim sendo, optou-se por estimar três 

regressões, utilizando as seguintes variáveis dependentes: 

 

a) Dívida Total (curto + longo prazo) /Ativo Total  = Dt/At; 

b) Dívida de Longo Prazo/Ativo Total = Dlp/At; 

c) Dívida de Curto Prazo/Ativo Total = Dcp/At. 

 

As variáveis explicativas foram definidas da seguinte forma: 

 rentabilidade  apurada pelo cálculo do ROE (Return on Equity), que é o resultado da 
divisão do lucro líquido sobre o patrimônio líquido (LL/PL); 

 desempenho retrata o crescimento das vendas (G =Vt/Vt-1), onde t é o ano corrente e 
t-1 o ano anterior; 

 a medida de tamanho é expressa pelo logaritmo do patrimônio líquido (LogPL); 
  risco em finanças é refletido pela volatilidade dos retornos. Assim, é utilizado o 

desvio padrão (σ) da rentabilidade,  sendo esta medida pelo ROE. 
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Em relação ao período de tempo, ressalta-se que as variáveis de endividamento e de tamanho 

referem-se a uma única observação referente ao ano de 2011, e as relativas à rentabilidade e 

desempenho foram expressas pelas respectivas médias aritméticas para o período 2008/11. 

Este período foi usado, também, no cálculo do risco (σ). 

 

Dessa forma, o modelo utilizado para analisar os fatores que explicam o endividamento 

apresenta a seguinte forma funcional: 

 

      Dt/At   =    α0    +   β1Roe  +   β2G  +   β3LogV   +     β4σ     +    ε         (1) 

 

 

Na equação (1)  ε denota o termo de erro aleatório estocástico ou perturbação estocástica, que 

pode assumir valores negativos ou positivos.   

 

Além da regressão expressa pela equação (1) foram rodadas duas outras variantes, que 

diferem da regressão (1) apenas na definição da variável dependente, que passa a ser Dlp/At 

(dívida de longo prazo sobre o ativo total) e Dcp/At (dívida de curto prazo sobre ativo total). 

Para estimar os modelos foi utilizado o software Eviews 6.0.   

 

Isto posto, podem ser apontadas as seguintes hipóteses a serem testadas: 

 
Hipótese 1: Quanto maior a rentabilidade, menor a necessidade de alavancagem para 

levar adiante os planos da empresa. Sinal esperado pelos autores: coeficiente β1 negativo. 
Esta hipótese está em sintonia com a “pecking order”.  

 
Hipótese 2: Quanto maior o crescimento das vendas, maior a utilização de recursos 

de terceiros face à limitação do capital próprio em uma estratégia de expansão dos negócios. 
Sinal esperado pelos autores: β2  positivo, em consonância com as formulações keynesianas 
sobre o comportamento do investimento. 

 
Hipótese 3: quanto maior o tamanho da empresa, maior será a utilização de capital 

de terceiros tendo em vista a facilidade de acesso ao crédito. Sinal esperado pelos autores: 
β3 positivo, em linha com as formulações teóricas que ressaltam informações imperfeitas e 
seleção adversa no mercado de crédito. 

 
Hipótese 4: quanto mais volátil for o retorno proporcionado aos acionistas, maior o 

risco da empresa e, portanto, menor o uso de capital de terceiros. Sinal esperado pelos 
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autores, β4 negativo, que é aceito pelos analistas desde as contribuições seminais de 
Markowitz (1959) e em linha com a formulação de “trade off”. 
 
 

Foram esperadas as seguintes relações entre a variável dependente (dívidas contraídas junto a 

Terceiros) e as variáveis explicativas: 

 

Quadro 12 - Hipóteses da pesquisa 
Variáveis Independentes/Explicativa Sinais Esperados dos Coeficientes 

Rentabilidade β1Negativo 
Crescimento β2Positivo 
Tamanho β3Positivo 
Risco β4Negativo 

Fonte:Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

3.3  Fonte de dados 

 
A coleta de dados secundários se deu utilizando a base de dados da FIPECAFI, que organiza 

os dados publicados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em um ranking, de acordo 

com o indicador Vendas. São utilizados os dados oriundos dos balanços de pagamentos e das 

demonstrações financeiras das maiores empresas da produção agropecuária brasileira, 

extraídos do Sítio da Revista Exame: http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/. 

A amostra inicial constou de um grupo de 96 empresas que figuram como as maiores na 

produção agropecuária em 2011. Destas, foram descartadas trinta, por não exibirem todas as 

informações demandadas pela análise quantitativa (ativo total, lucro líquido ajustado, 

patrimônio líquido ajustado, crescimento das vendas, dívida de curto prazo e dívida de longo 

prazo)para o período de 2008/11. A relação final das empresas está descrita naTabela1, sendo 

que os dados completos utilizados nesta dissertação podem ser vistos nos Anexos. 

 
 

Tabela 1 
Porte e Grau de  Endividamento: Empresas do Agronegócio, Brasil, 2011 

Empresas Tamanho DLP/AT DCP/AT Empresas Tamanho DLP/AT DCP/AT 

Slc Alimentos 
119,1 42 58 

Cooperja 
117,9 28,9 71,1 

Plant Bem 
125,2 1,6 98,4 

C. Vale 
1.468,40 16,9 83,1 

Diplomata 
519,4 28,5 71,5 

Camil 
566,5 46 54 

Agro Pecuária 
Campo Alto 

133,6 82 18 

Frimesa 

535,9 23,8 76,2 



45 

 

 

Louis Dreyfus 
3.638,10 20,9 79,1 

Cocamar 
992,2 20,5 79,5 

Belagrícola 
808,4 22,5 77,5 

Copacol 
719,8 20,8 79,2 

Coopermil 
148,6 21,7 78,3 

Saudali 
85,5 10,4 89,6 

Cosuel 
244,5 25,3 74,7 

Holambra 
220,6 13,4 86,6 

Caramuru 
1.087,00 50,7 49,3 

Frisa 
234,1 21,3 78,7 

Cooperfibra 
272,2 14,4 85,6 

Castrolanda 
689,6 20 80 

Frigorífico 
Minerva 

1.900,50 51,2 48,8 
Bom Jesus 

169,9 8 92 

Coagrisol 
238,7 21,1 78,9 

Cotrisel 
145,8 33,9 66,1 

Coopavel 
673,7 26,2 73,8 

Cooprata 
89 11,5 88,5 

Coasul 
294,6 27,7 72,3 

Oleoplan 
471,1 10,8 89,2 

Agropan 
175 9,9 90,1 

Agrovale 
99,4 41,9 58,1 

Capebe 
228,8 23,6 76,4 

Josapar 
394 19,5 80,5 

Cotricampo 
138,9 10,9 89,1 Agropecuária 

Maggi 
302,4 30,6 69,4 

Camnpal 
132,6 17,1 82,9 Cooperativa 

Agrária 
651,1 22,5 77,5 

Minasul 
247,8 26 74 

Copasul 
201,8 20,5 79,5 

Algar Agro 
609,4 19,2 80,8 

Santa Helena 
116,9 25,8 74,2 

Ldc 
Agroindustrial 

498,8 44,2 55,8 
Selita 

100 23 77 

Copérdia 
214,2 38,7 61,3 Brasília 

Alimentos 
111,1 31,2 68,8 

Agrovêneto 
148 17,7 82,3 

Coamo 
3.040,50 13,6 86,4 

Coplana 
121,2 23,8 76,2 

Capal 
249,1 27,4 72,6 

Coplacana 
293,9 5,7 94,3 

Nutron 
266,9 6,6 93,4 

Expocaccer 
165,5 11,7 88,3 

Granjas Cialne 
122,9 25,8 74,2 

Cotriel 
223,5 17,5 82,5 

Superfrango 
259,7 31 69 

Cocari 368,4 25,2 74,8 Cooperalfa 666,7 27,9 72,1 

Cravil 
124,3 21,1 78,9 

Agrogen 
153,5 13,1 86,9 

Centro Oeste 
Rações 

179,9 24,7 75,3 
Agropecuária 
Boa Vista 

89,5 30,4 69,6 

Lar 
985,8 25 75 

Cotripal 
278,5 9,7 90,3 

Copagril 
360,8 26,6 73,4 

Slc Agrícola 
289,3 11,6 88,4 

Agroindustrial 
Santa Juliana 

204,1 58,9 41,1 
Sococo 

170,2 6,9 93,1 

Nota:* Tamanho é expresso pelo valor (em R$) do Patrimônio Líquido Ajustado. 
              Grau de endividamento (%): Divida de longo Prazo/Ativo Total Ajustado (DLP/AT);  Dívida  de  
               Curto Prazo/Ativo Total Ajustado (DCP/AT).                                   
Fonte: Dados básicos extraídos de http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ 
 

 

Na Tabela 1 é possível identificar variação de valores das vendas líquidas entre as 

empresas:enquanto que a primeira colocada está com suas vendas na casa das centenas de 

bilhões de dólares ao ano, a última colocada não apresenta sequer uma centena de milhões de 

dólares de receita líquida. Essa grande variação no tamanho das empresas torna a amostra 

muito interessante para identificar os determinantes do endividamento e, especificamente, 

para o teste da influência do porte da empresa no uso de dívida. 

Tabela 1.Porte e Grau de  Endividamento: Empresas do Agronegócio, Brasil, 2011. 
(CONTINUAÇÃO) 
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O indicador usado pela Revista Exame para classificar as 500 maiores empresas é o valor de 

vendas líquidas medido em milhões de dólares. Segundo a publicação, essa classificação é 

relevante, pois os tributos incidentes sobre as vendas podem gerar uma impressão falsa de 

receita e distorcer os resultados, já que, até em um mesmo setor da economia, como o 

agronegócio, pode ocorrer incidência ou não incidência de tributos como o ICMS  e IPI, bem 

como  alíquotas diferenciadas por estado e tipo de produto. 
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4 O SETOR DE AGRONEGÓCIOS 
 

No início das civilizações, os homens viviam em bandos, nômades de acordo com a 
disponibilidade de alimentos que a natureza espontaneamente lhes 
oferecia.Dependiam da coleta de alimentos silvestres, da caça e da pesca. Não havia 
cultivos,criações domésticas, armazenagem e tampouco trocas de mercadorias entre 
bandos.Assim, passavam por períodos de fartura ou de carestia. Em cada local em 
que um bando se instalava, a coleta, a caça e a pesca, fáceis no início, ficavam cada 
vez mais difíceis e distantes, até um momento em que as dificuldades para a 
obtenção de alimentos se tornavam tão grandes que os obrigavam a mudar sempre 
de lugar, sem fixação de longo prazo. 
Com o passar dos tempos, descobriram que as sementes das plantas, devidamente 
lançadas ao solo, podiam germinar, crescer e frutificar e que animais podiam ser 
domesticados e criados em cativeiro. É o começo da agropecuária e é também o 
início da fixação do homem a lugares predefinidos.Durante milhares de anos, as 
atividades agropecuárias sobreviveram de forma muito extrativa, retirando o que a 
natureza espontaneamente lhes oferecia. Os avanços tecnológicos eram muito lentos, 
até mesmo de técnicas muito simples, como as adubações com materiais orgânicos 
(esterco e outros compostos) e o preparo de solos (ARAÚJO, 2007, p.13). 
 

 

4.1 Conceituação do agronegócio 

 

Para Souza e Conceição (2008), o conceito de agronegócio deriva da tradução do termo 

agribusiness, que significa agricultura de negócio. Os autores explicam que este conceito foi 

desenvolvido nos Estados Unidos, no ano de 1957, por Ray Goldberg e, um tempo depois, 

trazido para o Brasil como agronegócio ou complexo agroindustrial, em meados dos anos 80.  

 

De forma geral, o agronegócio é o ramo de atividade que lida com a exploração do fator terra 

e os produtos originados a partir daí.  É tratado como negócio a partir do momento em que 

deixa de ter a configuração de Araújo (2007) e passa a ser entendido como um complexo de 

atividades empresariais que deve ser gerido profissionalmente. 

 

Araújo (2007) comenta que o termo agribusiness circulou por todo o mundo e foi adotado em 

diversos países, mas, no Brasil, esse fato veio a ocorrer a partir da década 80,utilizando o 

termo ainda na língua inglesa. A expansão do agribusiness pelo mundo foi relevante e 

imediata, a partir da globalização e, no Brasil, a Associação Brasileira de Agribusiness 

(ABAG) e o Programa de Estudos dos negócios do Sistema Agroindustrial (PENSA) da 

Universidade de São Paulo (USP) foram os precursores no campo de pensar e pesquisar em 

agronegócios. 
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A base do agronegócio, desse modo, é a atividade rural que compreende os fatores de 

produção vinculados à exploração da terra e seus produtos e, segundo Marion (2010), ela se 

divide em: atividade agrícola, atividade zootécnica e atividade agroindustrial. Por sua vez, a 

atividade agroindustrial é constituída por indústrias de beneficiamento de produtos agrícolas, 

transformação de produtos agrícolas e transformação de produtos zootécnicos. 

 

A agricultura faz parte  de uma extensa rede de agentes econômicos, abrangendo desde a 

pesquisa até o consumidor final, o que comumente se chama “antes da porteira” e “pós-

porteira”.   A esse respeito, Araújo (2007, p.9) explica que “o termo agricultura foi usado até 

bem recentemente para entender a produção agropecuária em toda a sua extensão, ou seja, 

desde o abastecimento de insumos necessários à produção até a industrialização e a 

distribuição dos produtos obtidos”. 

 
Já para Bressan et al. (2009), as empresas do agronegócio brasileiro geralmente englobam 

todas as entidades vinculadas à atividade agropecuária: a produção agropecuária, o fornecedor 

de insumos e os fatores de produção e o setor de processamento e distribuição. Guanziroli 

(2006) complementa destacando que, nos dias atuais, o agronegócio é compreendido como a 

soma dos setores produtivos desde a produção, processamento e insumos. 

 

Para Iglécias (2007, p.23), o agronegócio recebe a conceituação de ser entendido como “toda 

e qualquer atividade ligada ao comércio de produtos agropecuários” e Moreira et al. (2012) 

comentam que, para a manutenção da atividade competitiva, é necessário que os produtores 

façam permanentemente uma revisão de sua forma de planejamento e organização, tendo em 

vista as questões operacionais e o relacionamento com clientes e fornecedores.  Para Silva et 

al. (2011), o agronegócio é entendido como a soma dos setores produtivos com os de 

processamento do produto final e os de fabricação de insumos.  

 

4.2Sistema agroindustrial 

 

As atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais são sujeitas, por sua natureza, a fatores 

controláveis e a fatores incontroláveis. Desse modo, é preciso ter um processo de gestão 

voltado especificamente para cada tipo de negócio rural. Ao observarmos sua estrutura de 

produção, Araújo (2007) apresenta algumas especificidades da produção como a sazonalidade 
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à influência de fatores biológicos com o surgimento de doenças e pragas e a rápida 

perecibilidade dos ativos. 

 

Por sazonalidade o autor explica ser a produção agropecuária sujeita às condições climáticas 

que condicionam o plantio e a colheita, gerando variação nos preços, especialmente no 

período de entressafras, necessidade de locais adequados para armazenamento e de estrutura 

de logística extremamente bem planejada. 

 

Outro componente que provoca alterações nas atividades agropecuárias são os fatores 

biológicos como pragas e doenças nos períodos que compreendem desde o início da produção 

até o momento da comercialização que provocam aumento nos custos e redução nos níveis de 

lucratividade. Araújo (2007) comenta que os produtos de origem agropecuária sofrem ainda 

com o risco da perecibilidade rápida. A partir dessas informações é possível depreender a 

extrema necessidade de planejamento para a execução, acompanhamento, direção e controle 

das atividades vinculadas à exploração no campo. 

 

Por conta de toda superestrutura que exige a atividade agropecuária e agroindustrial,Souza e 

Conceição (2008) afirmam que elas se amparam em uma estrutura que permite a interação dos 

processos produtivos com outros setores com a finalidade de permitir que a produção seja 

escoada já beneficiada ou industrializada. Para as autoras, essa relação é possível a partir do 

estreitamento das relações entre o proprietário rural e as fontes de recursos e explicam que a 

atividade é classificada em três partes que se complementam e inter-relacionam: a primeira 

delas, conhecida como “dentro da porteira”, refere-se às atividades rurais propriamente ditas, 

incluindo-se, aí, os produtores rurais; o segundo elo dessa cadeia é conhecido como pré-

porteira ou “antes da porteira” e compreende os insumos indústrias e comércios; por fim, 

temos o conceito de “depois da porteira” ou pós-porteira, que compreendem os negócios de 

compra, intermediação e venda de produtos do agronegócio como os frigoríficos, 

supermercados dentre outros. 

 

Outra corrente, complementar àquela que afirma ser o agronegócio uma atividade complexa e 

com vários elos distintos, Cruz, Teixeira e Gomes (2009) apresentam outra caracterização, já 

em linguagem corrente no Brasil, da composição do Complexo Agroindustrial ou CAI’s a 

partir da ótica da produção. Para Gonçalves (2009), a definição de complexo agroindustrial é 



50 

 

 

função do “conjunto de todas as operações que englobam a produção e distribuição dos 

insumos rurais, o armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e 

subprodutos”.  

 

Cruz, Teixeira e Gomes (2009) caracterizam o complexo agroindustrial em forma de quatro 

agregados, que seriam: agregado I – compreende os fornecedores de insumos e bens para a 

produção agropecuária; o agregado II – a agropecuária (produção agrícola e produção 

zootécnica); o agregado III – que compreende o processamento e a industrialização dos 

produtos agropecuários e, por fim, o agregado IV – composto pelo processo de logística e 

distribuição dos produtos agropecuários. 

 

Gonçalves (2009), citando Szmrecsányi (1983), diz que o agronegócio caminha rumo à 

profissionalização e, para tanto, se compõe de um complexo aberto que busca se 

complementar e inter-relacionar, sendo: produção agropecuária, instituições, indústria de 

insumos, comercialização e processamento, representadas graficamente da seguinte maneira: 

 

Figura 2 - Esquema do complexo agroindustrial 

 

Fonte: Szmrecsányi, (1983), citado por Gonçalves (2009, p. 4). 

O desenvolvimento do agronegócio não é um fato recente, trata-se de uma preocupação 

percebida desde a segunda metade do século XIX, segundo Heredia, Palmeira e Leite (2010), 

quando os pensadores começaram a delinear uma atividade rural focada nas inovações 

tecnológicas.  Os autores reforçam que um dos primeiros momentos dessa trajetória no Brasil 

foi a instalação de engenhos a vapor no nordeste e a utilização de máquinas de arroz e trigo no 

sul do Brasil, a partir da década de 50. A autora ressalta que foi a partir do regime militar, que 

pretendia transformar o Brasil em um parque industrial, que a modernização começou a se dar 
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de fato. Um dos pontos principais foi a promulgação do Estatuto da Terra, que já previa a 

utilização da terra para o aumento da produção.  

 

4.2.1 Cadeias produtivas e clusters 

 

Guanziroli (2006) comenta que os resultados hoje alcançados com a atividade agropecuária e 

agroindustrial são reflexos de decisões estratégicas tomadas na década de 70. Os estudos, na 

época, evidenciaram os entraves e gargalos do agronegócio brasileiro. Com o surgimento da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e com a abertura dos portos, que 

permitiram a importação e a exportação, a economia agrícola deu os primeiros passos, de fato, 

rumo à modernização e à adoção das inovações tecnológicas. Dentre as novas formas de 

gestão do agronegócio surgem as cadeias de produção e os clusters que as operam. 

 

Araújo(2007) cita que, na década de 60, na Escola Francesa de Organização Industrial surgiu 

o conceito de filiere, no sentido de cadeia, fileira que, aplicado ao agronegócio, traz uma 

concepção de atividades desenvolvidas de maneira inter-relacionadas em elos de produção 

que se complementam. Citando Morvan (1985), Araújo (2007) traz a definição de filiere 

como uma sequência de atividades que visam proporcionar a produção de bens, com 

articulação influenciada pelas inovações tecnológicas adotadas, bem como estratégias de 

decisões na cadeia produtiva. Esse desdobramento em cadeias, segundo o autor, facilita na 

visualização das ações entre os seus elos, tornado possível a identificação e a descrição do 

processo como um todo, com a compreensão da matriz insumo-produto, estratégias de 

formação de parcerias, clusters e demais políticas dentro do agronegócio. 

 

Segundo Schnorrenberguer et al. (2010), em um típica cadeia de produção agroindustrial 

podemos observar pelo menos quatro mercados básicos: 1. Entre os produtores de insumos 

em relação aos produtores rurais; 2. Entre os produtores agropecuários e a agroindústria; 3. 

Entre a agroindústria e os distribuidores; e, por fim, 4. Entre os distribuidores e consumidores 

finais. 

 

Araújo (2007) explica que cluster se refere a um grupo econômico de empresas líderes em 

seus respectivos ramos de atuação que atuam de maneira conjunta e complementar no sentido 

de prover umas às outras os insumos, serviços, tecnologias. Pelos autores,os clusters 
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representam a integração com outros sistemas, permitindo aproveitamento de produtos, 

subprodutos e resíduos, bem como o compartilhamento da estrutura física, de modo que 

permite a troca de informações e redução de custos em escalas. 

 

Outro conceito relevante que Araújo (2007) apresenta é o de Arranjos Produtivos Locais 

como sendo a forma pela qual os agentes das cadeias produtivas se inter-relacionam e 

organizam, incluindo as relações com as demais cadeias produtivas em um espaço territorial 

delimitado. 

 

Dentro da perspectiva de estruturação do agronegócio como atividade sustentável e 

organizada, esta dissertação tem nele seu foco, utilizando informações de empresas que 

compõem o setor, conforme Marion (2010), que conceitua a atividade agrícola como a arte de 

cultivar a terra; a produção pecuária: a arte de criar e tratar o gado, entendendo-se por gado 

todas as espécies animais, tanto de pequeno quanto de grande porte, e as indústrias de 

beneficiamento de produtos agrícolas e pecuários e as indústrias de transformação de produtos 

agrícolas e transformação de produtos pecuários. 

 

4.3 A relevância do agronegócio brasileiro 

 

O Brasil situa-se, no contexto mundial atual, como celeiro mundial em termos de 

agronegócio. O país possui 22% das terras agricultáveis do mundo, além de elevada 

tecnologia utilizada no campo, dados estes que fazem do agronegócio brasileiro um setor 

moderno, eficiente e competitivo no cenário internacional(MAPA: 

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/estatisticas). Devido a essa relevância, bem como suas 

dimensões territoriais, o agronegócio é uma das maiores fontes de divisas do país. 

 

 

 

 
Figura 3 -O setor agropecuário brasileiro 
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Fonte:http://www.brasil.gov.br/infograficos/setor-agropecuario/view. 
 

O Ministério da Agricultura dá conta de que o agronegócio no Brasil tem algumas 

características importantes, como uso de tecnologias equiparadas aos maiores produtores 

mundiais, além de ser competitivo e eficiente, sendo considerado líder de produção e 

exportação em commodities, como a soja e seus derivados, farelo e óleo, e tem excelente 

participação na produção e exportação de café, açúcar, etanol de cana-de-açúcar e suco de 

laranja. 

Cruz, Teixeira e Gomes (2009) afirmam que o processo de globalização, ao atingir a 

produção agropecuária e o capital, promoveu o aumento da concorrência e, com isso, 

diversos setores do agronegócio foram destruídos ou simplesmente desapareceram, de modo 

que o processo de reestruturação das empresas existentes vem sendo realizado com a 

modificação nos processos de gestão, ampliação da concorrência e otimização das unidades 

produtivas, tendo em vista a sua manutenção em um mercado que cria redes de proteção 

para sua sobrevivência. Importante ressaltar que estas redes vêm sendo originadas dentro 

dos arranjos produtivos locais, clusters e outras formas de se estruturar e obter garantias de 

permanência no mercado, mesmo que com parcerias, associações, formação de cooperativas  

parcerias para produzir, transportar, comercializar e consumir. 
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O Brasil é notadamente um centro produtor e, por conta disso, o agronegócio tem uma das 

maiores participações na economia do país. As empresas do agronegócio brasileiro têm se 

desenvolvido amplamente e o país caminha para se tornar uma liderança mundial no ramo. 

Entretanto, para se consolidar nessa atividade, é preciso ganhar eficiência no controle das 

cadeias de produção agropecuária, de modo agarantir a qualidade e segurança dos produtos, 

bem como das cadeias de produção. O Conselho Nacional de Pesquisa Científica e 

Tecnológica (CNPQ)está atento a essa necessidade, conforme demonstra o um edital de 2008, 

que apresenta a seguinte justificativa: 

 

O agronegócio é fundamental para a economia do país, pois representa cerca de um 
terço do nosso PIB e tem dado grande contribuição às exportações de commodities e 
produtos agroindustriais. O Brasil caminha para se tornar uma liderança mundial no 
agronegócio e para consolidar nessa atividade é preciso ampliar sua competência 
para atuar de modo eficiente no controle das cadeias de produção agropecuária de 
modo a garantir qualidade e segurança dos produtos e das cadeias de produção. Já 
exportamos hoje para 180 países. Podemos conquistar novos mercados, mas para 
isto precisamos alcançar padrões elevados de certificação e qualidade sanitária e 
fitossanitária, mantendo assim elevada competitividade no mercado internacional 
com melhor enfrentamento das exigências e barreiras como afirmado recentemente 
pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva “investir em sanidade é na verdade 
proteger o patrimônio nacional e por isso colocamos a sanidade animal e vegetal 
entre as prioridades deste mandato”. O Brasil ainda enfrenta situações oriundas da 
imposição de barreiras sanitárias e fitossanitárias que precisam ser superadas. Além 
disso, está sob ameaça constante do avanço e severidade de pragas e doenças de 
plantas e animais já existentes no país e daquelas quarentenárias que podem ser 
introduzidas no país a qualquer momento se medidas preventivas competentes e 
eficazes não forem delineadas e implementadas pelo poder público e pelo setor 
produtivo” (CNPQ, 2008, s.p.). 

 

 

Guanziroli (2006, p.3) diz que o aprimoramento dos índices de competitividade das atividades 

agrícolas e pecuárias brasileiras, embasa dono empenho governamental, bem como das 

empresas no sentido de promover e divulgar os produtos rurais brasileiros no exterior,vêm 

proporcionando crescimento nas exportações do agronegócio. Segundo o autor, a ampliação 

da produtividade no setor agropecuário - com implementação de novas tecnologias, aumento 

das áreas plantadas, captação de recursos financeiros investidos na produção rural -, a partir 

de 99, com o início do processo de estabilização da moeda, as taxas reais de câmbio 

permitiram ao produto nacional a oportunidade de ser exportado, principalmente porque 

houve significativas na infraestrutura de logística e distribuição. Para o autor, um fator 

importante para favorecer as exportações foi a adequação do preço do produto nacional obtido 

a partir da desoneração de tributos como o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) de uma grande lista de produtos agropecuários comumente exportados. 
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Diante disso, torna-se importante destacar que o Brasil, a partir dos anos 90, é um dos países 

que mais expandiu sua produção agrícola voltada para a exportação e a pesquisa com base em 

dados secundários na Revista Exame comprova isso, pois, das 500 maiores empresas, 99são 

caracterizadas como empresas do agronegócio. O Brasil se destaca como o maior exportador 

de alguns produtos agrícolas, como suco de laranja, etanol, açúcar, café e também é líder de 

exportação de soja e seus derivados: farelo e óleo. A soja é o produto que mais gera divisas 

para o país. 

 

Para Cruz, Teixeira e Gomes (2009), o novo padrão de competitividade vai revelar 

segmentação e especialização no mercado de commodities e tem a finalidade de aperfeiçoar a 

qualidade dos produtos, tendo em vista as exigências reveladas pelo consumidor brasileiro 

com relação aos padrões de características básicas dos produtos, exigindo um processo de 

reestruturação do agronegócio com a tendência de aperfeiçoamento da produção em todos os 

elos das cadeias e a consequente verticalização da produção e transformação, pela montagem 

de clusters, APLs e concentração das agroindústrias em grandes conglomerados que 

evidenciam novos modelos de estruturação dos processos produtivos e das relações de 

trabalho. 

 

Araújo (2007) afirma que, no âmbito das relações internacionais, desde o descobrimento do 

Brasil, em 1500, o agronegócio tem dado grande contribuição para a economia, com períodos 

marcadamente relevantes em ciclos como do pau-brasil, açúcar, cacau, café, borracha, 

algodão, soja, fumo, frutas, carnes, couros, calçados e outros. O autor apresenta as principais 

segmentações, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. 

 

4.3.1 Principais segmentos “antes da porteira, dentro e depois da porteira” 

 

Os segmentos antes da porteira estão compreendendo os insumos agropecuários, inter-

relações de produtores de insumos com agropecuaristas e serviços agropecuários. Os 

principais insumos agropecuários são: máquinas, implementos equipamentos e 

complementos; água; energia, corretivos de solos, fertilizantes, agroquímicos, compostos 

orgânicos, materiais genéticos, hormônios, inoculantes, rações, sal comum e sais minerais e 

produtos veterinários, segundo Araújo (2007). As inter-relações de produtores de insumos 
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com agropecuaristas se deve ao fato de um necessitar do outro para a consecução de seus 

objetivos.  

 

O terceiro componente do segmento antes da porteira são os serviços agropecuários, como 

fomento, pesquisas agropecuárias, assistência técnica e extensão rural, análises laboratoriais, 

assistência técnica, vigilância e defesa agropecuária, elaboração de projetos, proteção e defesa 

ambiental, comunicações, infraestrutura, crédito e financiamento, incentivos fiscais e 

assentamentos dirigidos, conforme Araújo (2007). 

 

Por segmentos dentro da porteira temos os produtores rurais em todas as atividades 

desenvolvidas a céu aberto, com o uso da terra seja para a atividade agrícola ou a atividade 

pecuária, segundo Marion (2010),sendo que Araújo (2007) apresenta os principais: produção 

agrícola, produção pecuária, organização do segmento pecuário, adoção de tecnologias no 

agronegócio – de plantio e de produção e gestão de custos na agropecuária.  Este 

tecnicamente é o setor base, para o qual todas as forças convergem, no sentido de oferecer 

condições para que alcance maior produtividade, maximizando os resultados. 

 

Os segmentos depois da porteira compreendem os canais de comercialização, que vão se 

desdobrar em oito níveis, sendo eles: nível 1. Produtores rurais; nível 2. Intermediários; nível 

3. Agroindústrias e mercados produtores e concentradores; nível 4. Representantes, 

distribuidores e vendedores; nível 5. Atacadistas, centrais de abastecimento, bolsas de 

mercadores, dentre outros, como Cédula do Produtor Rural (CPR), governo, internet e outros; 

nível 6. Supermercados, pontos de venda, feiras livres, exportação, dentre outros meios de 

comercialização; nível 7. Consumidores; e nível 8. Importação. 

 

Os destaques que são percebidos nos segmentos antes e depois da porteira são, em primeiro 

lugar, para as empresas de pesquisa agropecuária, como a EMBRAPA- que, mais à frente, 

receberá uma melhor explanação -, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC), secretarias de agriculturas dos estados, universidades e centros de pesquisa. 

Araújo (2007) trata também dos créditos e financiamentos citando o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Banco do Brasil, Banco do Nordeste, 

agências estaduais de fomento e desenvolvimento e, recentemente, os mecanismos 

internacionais de financiamento da produção agrícola e pecuária.  
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Segundo Araújo (2007), esse financiamento da produção com recursos oriundos de capital 

estrangeiro se dá, principalmente, no segmento depois da porteira com relação à negociação 

dos produtos agropecuários nos mercados futuros, quando os contratos são negociados com 

preços predeterminados, embasados na perspectiva do comportamento dos mercados futuros. 

Dá-se pela comercialização de títulos e não de produtos, com exceção dos contratos a termo, 

quando os produtores fazem a venda antecipada da produção e recebem os recursos 

financeiros adiantadamente para, daí, começar sua produção.  

 

O instrumento legal que subsidia esta negociação é a Cédula do Produtor Rural (CPR), criada 

pela Lei nº 8.929, de agosto de 94. A CPR é gerida pela Central de Custódia e de Liquidação 

Financeira de Títulos (CETIP) e autorizada pelo Banco Central e se trata, portanto, de um 

título cambial. Existem três modalidades de CPR: 1. CPF Física – quando o produtor rural, 

pessoa física ou jurídica paga o título com a entrega da mercadoria comercializada antes da 

produção, ou seja, a entrega física dos bens prometidos; 2. CPR Financeira - o produtor rural 

paga o título em moeda, na data acertada, sendo indiferente para quem ele comercializou ou 

não a produção; 3. CPR – Exportação, título específico para negociação com o comércio 

exterior com entrega física da mercadoria negociada. 

Ressalta-se, ainda, no segmento após a porteira, as instituições que visam apoiar a 

comercialização, dentre elas a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), empresa 

pública vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que se 

caracteriza pela missão de garantir o abastecimento agro alimentar para toda nação. 

Segundo Araújo (2007), a linha de ação que compõe a atividade da CONAB que mais se 

destaca é a participação na elaboração e acompanhamento da Política de Garantia dos 

Preços Mínimos. 

Quando se fala em exportação, alguns outros órgãos públicos no segmento após a porteira 

exercem, também, papel importante e oferecem um arcabouço institucional que normatiza e 

pavimenta o crescimento do setor. O SISCOMEX é o Sistema Integrado de Comércio 

Exterior que operacionaliza as importações e exportações brasileiras e congrega a Secretaria 

de Comércio Exterior (SECEX), responsável pela emissão da certificação para o produtor 

brasileiro, a Secretaria da Receita Federal (SRF) e, por fim o Banco Central do 

Brasil(BACEN),compondo, então, o que se chama “Caminhos para Exportar”. O Ministério 
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da Agricultura, da Saúde, as Forças Armadas, o Ministério do Meio Ambiente e outros 

utilizam constantemente esse sistema devido ao controle e acompanhamento das operações 

de entrada e saída de produtos no Brasil por meio de importadoras, exportadoras, 

instituições financeiras, transportadoras, armazéns e corretoras. 

A legislação brasileira e os acordos internacionais para o trânsito de produtos vegetais e 

insumos agrícolas entre países estabelecem regras para garantia da qualidade, segurança e 

conformidade dos produtos, bem como a avaliação do risco de disseminação de pragas. No 

Brasil, a fiscalização e o controle são executados pelo Ministério da Agricultura, por meio 

do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO). Os procedimentos e 

exigências fitossanitárias são específicos para cada tipo de mercadoria, incluindo sementes e 

mudas, bebidas, alimentos e insumos agropecuários (BRASIL, s.d.). 

 

4.4 O papel da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no desenvolvimento do 

agronegócio brasileiro 

 

O sucesso do país na produção e nas relações comerciais referentes ao agronegócio é função 

de vários fatores, mas certamente a atuação da EMBRAPA merece destaque especial. Na 

década de 70, com a intensificação da agricultura no país, acentuada por fatores como o 

aumento da população e da renda per capita, logo após o início da expansão comercial 

iniciada pelo governo militar que permitiu a entrada de capital estrangeiro para investimento 

no Brasil,ficou evidente que, sem pesquisa científica e tecnológica com a finalidade de 

ampliar a produção alimentícia no país, estaríamos sujeitos a um colapso na curva de oferta 

e demanda e, para minimizar as diferenças dessa balança, principalmente no que tange aos 

alimentos e fibras, era preciso tomar algum posicionamento. 

Foi então que o desenvolvimento agrícola,por meio da pesquisa científica e da 

experimentação de tecnologias adequadas ao cultivo,começou a ser discutido pelos 

profissionais da extensão rural, muito preocupados com a inexistência de conhecimentos 

técnicos oriundos de centros de pesquisa nacionais para disponibilização aos produtores. A 

partir dessa realidade, foi constituído um grupo de trabalho com o objetivo de delinear os 

objetivos e as funções da pesquisa agropecuária, bem como suas limitações (EMBRAPA, 

2013). 



59 

 

 

Segundo Gasques et al. (2004), a mais relevante contribuição da pesquisa para a expansão 

do agronegócio brasileiro se refere ao aumento da produção agrícola e pecuária, que tem 

garantido o crescimento da oferta de matérias primas e produtos com o crescimento elevado 

da produção anual de grãos. Segundo Guanzirolli (2006), a EMBRAPA tem papel relevante 

no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, pois, em pouco tempo, os cientistas da 

EMBRAPA/Soja não só criaram tecnologias específicas para o solo e o clima como também 

foram os primeiros a desenvolver um genoplasma da soja adaptada às condições climáticas 

e de solos brasileiros. O autor ressalta, ainda, a criação de algumas tecnologias 

importantíssimas para a expansão brasileira no setor de agronegócios: 

 Técnicas de manejo integrado de invasoras e de pragas que possibilitaram 
redução sensível na quantidade de agrotóxicos utilizados no seu controle. 
 Estudos sobre a nutrição da soja que resultaram em melhores manejos da 
adubação e da calagem e, a seleção de estirpes eficientes de Bradhyrizobium spp. 
Enriqueceram os inoculantes, substituindo completamente a adubação 
nitrogenada. 
 Pesquisas com micronutrientes que indicaram a necessidade de sua 
utilização, particularmente nos Cerrados, para obterem-se máximos rendimentos. 
 Trabalho sobre manejo de solos e rotação de culturas que resultaram na 
substituição quase total da semeadura convencional pela direta, com reflexos 
positivos na sustentabilidade dos sistemas produtivos.  
 O zoneamento agroclimático da cultura desenvolvido pela EMBRAPA 
Soja que permitiu indicar as áreas mais aptas para a produção de soja no país. 
  Novos cultivares que geraram sementes graúdas com alto teor de proteína, 
tonalidade clara do hilo e que confere boa qualidade organoléptica aos produtos de 
soja(QO); ausência das enzimas lipoxigenases (AL), conferindo sabor mais suave 
aos produtos de soja; teor reduzido do inibidor de trispsina Kunitz (KR), o que 
permite a redução de tratamento térmico e dos custos de processamento; e 
tamanho, coloração e textura de semente idéias para a produção de “natto”(PN-
alimento fermentado japonês). 
 Mais recentemente, diversas instituições vêm dedicando parcela 
considerável das suas atividades ao desenvolvimento de cultivares geneticamente 
modificado para tolerância a herbicidas pós-emergentes. Embora já estejam 
registradas no MAPA 41 cultivares tolerantes ao glyphosate, denominadas 
“Roundup Ready”(RR), tal registro é de caráter provisório, não as credenciando a 
produção e comercialização, dado o impedimento legal de uso de organismos 
geneticamente modificados no Brasil(GUANZIROLLI, 2006, p. 33). 

 

Essa relevância se trata apenas da soja, como descrito no texto de Guanzirolli (2006), mas está 

também presente em outras áreas do conhecimento com participação relevante nas mais 

diversas frentes de trabalho. Araújo (2007) comenta que a EMBRAPA possui diversas 

unidades de pesquisa, cada uma delas especialista em tipos distintos de produtos e espalhadas 

por todo Brasil, sendo algumas delas: em Cruz das Almas, na Bahia, o Centro de Pesquisa em 

Mandioca e Fruticultura Tropical; em Sete Lagoas, Minas Gerais, a pesquisa está centrada no 

milho e sorgo; ainda em Minas, em Coronel Pacheco/Juiz de Fora, a pesquisa é na área de 
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gado leiteiro; no estado de Mato Groso do Sul, em gado de corte; em Sobral, no Ceará, a 

pesquisa é em caprinos e ovinos e ainda em Fortaleza, no Ceará, em agroindústria tropical; já 

no Rio de Janeiro é em agroindústria de alimentos; no Distrito Federal, a pesquisa se dá no 

âmbito dos recursos genéticos. Fora esses centros, o autor afirma que no estado de São Paulo 

existem cinco centros de pesquisa e desenvolvimento da EMBRAPA e em diversos outros 

estados e municípios do Brasil a empresa também está presente. 

 

A empresa tem políticas e planos de desenvolvimentos traçados para períodos de dez anos e, 

no de 2003, foi publicado o plano para o período de 2002 a 2012, que contemplava o 

entendimento sobre quais as necessidades de pesquisa e desenvolvimento para o decênio. O 

interessante é perceber as influências que a micro e a macro economia podem exercer no 

agronegócio e o cuidado da empresa em formular políticas conscientes de atuação nos mais 

diversos cenários, conforme pode ser percebido na Figura 4: 

 

Figura 4 -Macro ambiente do ponto de vista da EMBRAPA 

 
Fonte:EMBRAPA Informações Tecnológicas (2003, p.11). 

 

Para a empresa, a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento para o agronegócio (PD&I) é 

composto pelos pesquisadores, pelas redes de financiamento, sistemas de inteligência 

competitiva, suporte institucional, infraestrutura tecnológica e as entidades educacionais 

formadoras de competências. A EMBRAPA Informação e Tecnologia (2003, p. 10) 
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afirma,ainda, que as variáveis influenciam e são influenciadas pelo conjunto do agronegócio, 

bem como por fatores macroeconômicos nacionais e internacionais.  

 

4.5 Política agrícola 

 

Segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as políticas 

agrícolas são um conjunto de ações com a finalidade de prover o planejamento, o 

financiamento e o seguro da produção. O MAPA ressalta que se constitui no principal 

mecanismo para o estabelecimento da política agrícola no âmbito do Ministério da 

Agricultura. Constitui-se de estudos para a gestão dos riscos, subvenções econômicas, linhas 

de créditos e comercialização. Para o MAPA, essas ações visam acompanhar todo o processo 

produtivo e se dividem em três linhas de atuação, assim caracterizadas: zoneamento agrícola 

de risco climático trata-se de uma ferramenta tecnológica que tem como objetivo apontar o 

melhor período para o plantio em cada município da federação, por meio de análises 

históricas do comportamento do clima. A segunda linha de atuação se refere à seguridade da 

produção, sendo o seguro rural o mecanismo com prêmio de seguro subsidiado parcialmente 

pelo MAPA, trouxe inovação à produção, gerando garantias e reduzindo os riscos para o 

produtor.  Por último, os agentes financeiros, a partir das linhas de crédito autorizadas pelo 

MAPA, trabalham fornecendo recursos para viabilizar o plantio por meio das linhas de 

crédito,que são classificadas como crédito de custeio, investimento e comercialização. O 

oferecimento deste crédito está condicionado à disponibilidade de crédito no mercado, bem 

como ao atendimento aos requisitos mínimos de cada mecanismo de crédito(BRASIL, s.d.). 

 

4.6 O risco no agronegócio 

 

O agronegócio, enquanto atividade, apresenta dois tipos de riscos diferenciados:o primeiro é o 

risco biológico, oriundo da sazonalidade, clima, pragas e outros e o segundo é o risco 

econômico, que advém das relações de troca, sujeição às crises nacionais e internacionais. 

Moreira et al. (2012) afirmam que não levar em consideração os riscos na atividade rural 

geralmente conduz a decisões sem aderência à prática dos produtores. Para os autores, uma 

melhor gestão dos riscos por parte dos agentes é essencial para a manutenção do agronegócio. 

Moreira et al. (2012)tratam o risco e a incerteza como variáveis altamente utilizadas na teoria 

econômica, sendo elas distintas com base no conhecimento sobre a probabilidade de ocorrer à 
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renda ou o uso dos recursos. O risco é caracterizado por situações que ocorrem com 

probabilidade conhecida e a incerteza é caracterizada por situações em quea probabilidade de 

ocorrência do fenômeno não pode ser antecipada. 

O agronegócio já apresenta, por sua especificidade, alguns tipos de risco: instabilidade 

climática e surgimento de pragas. Já o risco de mercado ou riscos institucionais, presentes 

no contexto empresarial, denotam importância diferenciadas no agronegócio, criando um 

processo de acumulação de riscos. Por conta desses fatores, adicionados às características 

individuais dos produtores rurais, não existe uma estratégia definida como parâmetro geral 

para o agronegócio e sim estudos que podem balizar, de modo geral, os cenários rurais. 

 

O risco biológico do agronegócio é minimizado, segundo o Ministério da Agricultura, de 

duas maneiras: por um lado, o produtor rural deve, antes de iniciar a produção, realizar um 

levantamento denominado de zoneamento agrícola de risco climático, que visa indicar o 

melhor período para o plantio, de acordo com a especificidade da região, clima e ocorrência 

de chuvas.Auxiliadas pelas tecnologias climáticas, essa medição se dá por município, 

levando-se em consideração uma análise histórica da situação climática.Em segundo lugar, 

com a finalidade de oferecer proteção para a safra em andamento, devido aos fatores 

supervenientes, como as mudanças climáticas bruscas, pragas e outros, as instituições 

financeiras oferecem o Seguro Rural e o Ministério da Agricultura subsidia parte do prêmio 

do seguro, de acordo com o MAPA(BRASIL, s.d.).  

 

Segundo o Ministério da Agricultura, as políticas de mobilização de recursos são 

responsáveis por viabilizar os ciclos do plantio ao oportunizar ao produtor rural acesso às 

linhas de crédito de custeio, investimento e comercialização. Os programas de crédito do 

governo federal são responsáveis por financiar a atividade rural, iniciando já na compra de 

insumos e indo até a construção de armazéns. 

 

Com a finalidade de oferecer proteção contra os riscos advindos das mudanças climáticas, é 

importante que o agricultor contrate o Seguro Rural com a subvenção oferecida pelo 

Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) que faz com que haja 

possibilidade de recuperação dos valores investidos com a aplicação destes em sua 

produção, de modo a reduzir o custo do seguro e de modo que o valor investido com o 

seguro seja retomado na produção no caso de sua não utilização. 
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Entretanto, o agronegócio enfrenta outro tipo de risco, que é inerente a qualquer atividade 

produtiva, o chamado risco de mercado. Este risco tem grandes implicações no tema ao qual 

se endereça esta dissertação: os fatores determinantes da estrutura de capital. Este risco, 

conforme discutido, tem origem na volatilidade dos resultados econômicos de qualquer 

atividade comercial. Assim sendo, quanto maior a volatilidade, maior é o risco de perdas. 

Em decorrência, pode-se postular a hipótese de que empresas que apresentam maior 

volatilidade nos lucros podem ter maiores dificuldades de financiamento, haja vista o receio 

das instituições financeiras com respeito à inadimplência. Dessa forma, estas empresas 

tendem a apresentar uma estrutura de capital com maior presença de capital próprio. 

 

4.7 A estrutura de capital das maiores empresas do agronegócio 

 

O objetivo desta dissertação é o de identificar os fatores que explicam o endividamento e a 

alavancagem das grandes empresas brasileiras, sendo estudado o setor do agronegócio. Antes 

de analisar os resultados obtidos nas regressões, tema do próximo capítulo, apresentam-se 

alguns dados da estrutura de capital das empresas consideradas na amostra. As informações 

do grau de endividamento de cada empresa podem ser vistas na Tabela 2, sendo que as demais 

informações utilizadas na parte empírica desta dissertação encontram-se no Anexo deste 

trabalho. Os dados da Tabela 2 revelam que as empresas trabalham com um nível 

considerável de dívida (algo em torno de 64%). Contudo, 75% dessas dívidas são constituídas 

de financiamento de curto prazo. Isso se afigura como uma possível anomalia, uma vez que os 

capitais de curto prazo são voláteis e exibem maiores custos para o tomador. 

 

Tabela 2 -Nível de endividamento por prazo  
 

MAIS ENDIVIDADAS 
MENOS 

ENDIVIDADAS  
 
 

quant. EMPRESAS DT /AT DLP (%) DCP (%) quant. EMPRESAS DT/AT DLP (%) DCP (%) 

1 Slc Alimentos 97,4 42 58 34 Cooperja 65,1 28,9 71,1 

2 Plant Bem 94 1,6 98,4 35 C. Vale 63,3 16,9 83,1 

3 Diplomata 90,4 28,5 71,5 36 Camil 62 46 54 

4 
Agro Pecuária 
Campo Alto 88,1 82 18 37 Frimesa 61,8 23,8 76,2 

5 Louis Dreyfus 82,1 20,9 79,1 38 Cocamar 61,4 20,5 79,5 

6 Belagrícola 80,7 22,5 77,5 39 Copacol 60,3 20,8 79,2 

7 Coopermil 79 21,7 78,3 40 Saudali 60,2 10,4 89,6 

8 Cosuel 78,1 25,3 74,7 41 Holambra 59,4 13,4 86,6 
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9 Caramuru 77,8 50,7 49,3 42 Frisa 58,4 21,3 78,7 

10 Cooperfibra 77,4 14,4 85,6 43 Castrolanda 57,6 20 80 

11 
Frigorífico 
Minerva 76 51,2 48,8 44 Bom Jesus 57,6 8 92 

12 Coagrisol 75,5 21,1 78,9 45 Cotrisel 57,6 33,9 66,1 

13 Coopavel 74,7 26,2 73,8 46 Cooprata 57,6 11,5 88,5 

14 Coasul 74,5 27,7 72,3 47 Oleoplan 57,2 10,8 89,2 

15 Agropan 74,3 9,9 90,1 48 Agrovale 57 41,9 58,1 

16 Capebe 74,2 23,6 76,4 49 Josapar 56,4 19,5 80,5 

17 Cotricampo 74 10,9 89,1 50 
Agropecuária 
Maggi 55,7 30,6 69,4 

18 Camnpal 73,5 17,1 82,9 51 
Cooperativa 
Agrária 55,5 22,5 77,5 

19 Minasul 73,3 26 74 52 Copasul 54,6 20,5 79,5 

20 Algar Agro 72,7 19,2 80,8 53 Santa Helena 53,7 25,8 74,2 

21 Ldc Agroindustrial 72,5 44,2 55,8 54 Selita 53,7 23 77 

22 Copérdia 72,2 38,7 61,3 55 
Brasília 
Alimentos 51,7 31,2 68,8 

23 Agrovêneto 72,1 17,7 82,3 56 Coamo 51,1 13,6 86,4 

24 Coplana 72 23,8 76,2 57 Capal 50,9 27,4 72,6 

25 Coplacana 71,2 5,7 94,3 58 Nutron 50,3 6,6 93,4 

26 Expocaccer 70,3 11,7 88,3 59 Granjas Cialne 48,5 25,8 74,2 

27 Cotriel 69,8 17,5 82,5 60 Superfrango 48,4 31 69 

28 Cocari 69,6 25,2 74,8 61 Cooperalfa 48,3 27,9 72,1 

29 Cravil 69,4 21,1 78,9 62 Agrogen 38,1 13,1 86,9 

30 
Centro Oeste 
Rações 68,2 24,7 75,3 63 

Agropecuária 
Boa Vista 33 30,4 69,6 

31 Lar 67,5 25 75 64 Cotripal 32,8 9,7 90,3 

32 Copagril 65,7 26,6 73,4 65 Slc Agrícola 28,2 11,6 88,4 

33 
Agroindustrial 
Santa Juliana 65,6 58,9 41,1 66 Sococo 25 6,9 93,1 

Fonte:http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ e cálculos da pesquisa. 

 

Das sessenta e seis empresas analisadas, apenas seis delas(Agropecuária Campo Alto, SLC 

Alimentos, Caramuru, Frigorífico Minerva, Agroindustrial Santa Juliana e Ldc 

Agroindustrial) apresentam uma relação dívida de longo prazo/ativo total acima de 30%. Ao 

contrário, as empresas estão com um nível expressivo de endividamento de curto prazo. 

Considerando o patamar de 50% referente à dívida de curto prazo/ativo total, 32 empresas 

superam esse referencial (QUADRO 13). Neste tipo de dívida, apenas quatro empresas da 

amostra apresentam o nível abaixo de 30%. 

 

 

 

Tabela 2 - Nível de endividamento por prazo (CONTINUAÇÃO) 
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Quadro 13- Uso de capitais de terceiros 
  

Dívida de Curto Prazo/Ativo Total 
 

Acima de 50% Plant Bem, Coplacana, Agropan, Cooperfibra, Cotricampo, Louis Dreyfus, Diplomata, 
Belagrícola, Expocaccer, Coopermil, Camnpal, Coagrisol, Agrovêneto, Algar Agro, Cosuel, 
Cotriel, Capebe, SLC Alimentos, Coopavel, Coplana, Cravil, Minasul, Saudali, Coasul, 
Bom Jesus, C. Vale, Cocari, Holambra, Centro Oeste Rações, Oleoplan, Cooprata e Lar. 

 
Abaixo de 

30% 
 

Cotripal, Agroindustrial Santa Juliana, SLC Agrícola e Sococo 
 

Fonte:Dados da pesquisa, 2013. 

 
 

A dispersão dos dados referentes à estrutura de capital é bem interessante para análise 

econométrica, pois permite verificar a sensibilidade do nível de endividamento às alterações 

dos valores das variáveis independentes (explicativas).  

 

No próximo capítulo, a dissertação propõe exatamente identificar a sensibilidade ou o grau de 

vinculação existente entre as variáveis e quantificar a importância da rentabilidade, 

crescimento das vendas, tamanho e risco da empresa no endividamento e alavancagem das 

maiores corporações do agronegócio brasileiro. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Características econômico-financeiras das empresas da amostra 

 

Para estimar os modelos foram usadas variáveis dependentes (grau de endividamento, em sua 

dimensão de curto prazo e longo prazo) e independentes (rentabilidade, crescimento, tamanho 

e risco da empresa). Suas principais características estão detalhadas nas Tabelas apresentadas 

a seguir. 

 

A Tabela 3 se refere à estrutura de capital  das 66 empresas consideradas no estudo. Na 

média, a dívida total representa cerca de 60% do total do capital investido.  Mas há uma 

grande variabilidade, sendo que foi observado um valor máximo de 97% (super-alavancagem) 

e um mínimo de 25%. Esta variabilidade é refletida por um desvio padrão da ordem de 

0,1464. 

Tabela 3-Estrutura de capital das empresas em 2011 (%) 
 Dívida total/ Ativo 

Total % 
Dívida de longo Prazo/ 

Ativo Total % 
Dívida de Curto Prazo/ 

Ativo Total % 

Média 0,6377 0,1602 0,4780 

Máximo 0,9700 0,7200 0,9200 

Mínimo 0.2500 0,0100 0,1600 

Desvio Padrão 0,1464 0,1177 0,1331 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Entretanto, conforme salientado no capítulo anterior, é algo surpreendente a distribuição do 

endividamento entre dívida de curto e longo prazo. O valor médio de dívida de longo prazo é 

bem reduzido (16% do passivo total) em comparação à dívida de curto prazo (47% do passivo 

total). Contudo, há empresas que exploram os benefícios da alavancagem de longo prazo, 

sendo que foi observado endividamento corporativo de até 72%. Mas algumas raramente 

usam dívida de longo prazo, haja vista o valor mínimo de 1% de endividamento encontrado.  

Como no Brasil as fontes de financiamento de longo prazo, são, em geral, providas pelo 

BNDES, com juros reduzidos ou mesmo subsidiados, parece um despropósito a dependência 

das empresas ao endividamento de curto prazo. Esse intrigante aspecto será explorado mais a 

frente.  
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Tabela 4 -Desempenho das empresas: 2008/11 

 Rentabilidade Média  
ROE 

(% ao ano) 

Crescimento Médio 
das Vendas 
(% ao ano) 

Média 7,13 13,32 
Máximo 146,0 99,00 
Mínimo - 112,0 -0,90 

Desvio Padrão 0,2518 0,1752 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 
 

As empresas presentes na amostra apresentaram uma rentabilidade média anual de 7,13% e 

um crescimento das vendas de 13,32%, que é um desempenho bem fraco e condizente com o 

período de crise da economia internacional (TABELA4). Nesse período, a inflação média foi 

de 5,65% ao ano, o que resultou em rentabilidade real de apenas 1,42% ao ano. Ademais, o 

setor apresenta comportamento bem heterogêneo: em alguns casos há um vigoroso 

desempenho corporativo, o que demonstra ganhos de fatias de mercado e, em outros, grandes 

perdas em decorrência de prejuízos incorridos pelas empresas. 

 

Tabela 5 -Tamanho e risco da empresa 
  

Tamanho da Empresa  
Volatilidade da 

Rentabilidade (σ) 
Média 1,89 0,1489 

Máximo 3,07 4,4000 
Mínimo 0,43 0,0100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

A Tabela 5retrata as dimensões porte e risco das empresas analisadas. Observa-se que, na 

amostra considerada, o porte das empresas varia bastante. A maior empresa apresenta um 

patrimônio líquido que é 439,5 vezes superior ao da menor empresa. Em decorrência, o desvio 

padrão referente ao tamanho da empresa é bem elevado, apresentando um valor de 212, 

37.Ressalta-se, contudo, que, nas regressões para minimizar o problema de diferença de 

escala de medida, optou-se por medir a variável-tamanho utilizando o logaritmo da variável 

(ou seja, o logaritmo do patrimônio líquido, cujos dados absolutos estão expressos em 

milhões de dólares).O risco foi medido pelo desvio padrão da rentabilidade, sendo que, em 

média, a rentabilidade apresenta um desvio padrão de 0,1489. 
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5.2 Os fatores determinantes da estrutura de capital das grandes empresas do 

agronegócio 

 

As Tabelas apresentadas nesta seção sintetizam os resultados obtidos com a aplicação dos 

modelos que foram descritos na metodologia. Os coeficientes estimados retratam a relação de 

causalidade existente entre as variáveis explicativas e a alavancagem financeira no setor de 

agronegócio brasileiro. Conforme descrito no capítulo 4, as variáveis dependentes consistem 

do grau de endividamento total (endividamento de curto + longo prazo/ativo total), de curto 

prazo (endividamento curto prazo/ativo total) e de longo prazo (endividamento de longo 

prazo/ativo total) e as variáveis independentes são a rentabilidade média, o crescimento médio 

das vendas, o tamanho e o risco da empresa. 

 
A Tabela 6 revela que há uma relação negativa entre a rentabilidade (-0,1836) e o tamanho 

relativo da dívida: empresas mais rentáveis recorrem menos ao capital de terceiros. Este 

resultado, estatisticamente significante no nível de 5%, fornece novas evidências em suporte a 

formulação de “pecking order”. Portanto, empresas com maior taxa de rentabilidade são 

capazes de gerar consideráveis montantes de caixa livre o que torna o capital de terceiros 

relativamente (a outras empresas) dispensável, a julgar pelos níveis de endividamento 

observado nas empresas analisadas. 

                                                                        Tabela  6    

Estimativas do Modelo: Variável - Dependente Endividamento Total 

 

Variável 

 

Coeficiente 

 

Erro Padrão 

 

Estatística T 

 

Probabilidade 

Constante  0,801374 0,063313 12,65728 0,0000 

Rentabilidade  -0,183622 0,079810 -2,300743 0,0248 

Crescimento das vendas -0,026313 0,094506 -0,278431 0,7816 

Tamanho  -0,086537 0,032832 -3,635735 0,0106 

Risco  0,111110 0,037748 2,943432 0,0046 

                             R² = 0,2909              R² ajustado = 0,2444            Estatística F = 6,2562 

 Fonte: Cálculos dos autores. 

     Nota:  Não foram detectados autocorrelação (LM Test)  e heteroscedasticidade (White Test). 

 
Quanto ao crescimento, espera-se que empresas de alto crescimento, possam requerer maior 

uso de capital de terceiros, tornando-as mais alavancadas no intuito de aproveitar a conjuntura  

favorável aos  seus negócios. O coeficiente  exibido é   negativo(-0,0263), mas nada pode ser 

assegurado sobre a relação existente entre essas variáveis, pois a estatística t não é 
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significativa.Há evidências, contudo, que quanto maior o tamanho da empresa, menos ela se 

endivida (coeficiente = -0,0865, significativo no nível de 5%.) 

 

Um resultado, aparentemente, surpreendente, é mostrado pela relação entre volatilidade dos 

retornos (risco) e o grau de endividamento. Espera-se que empresas de maior risco, exibam 

menor relação dívida/ativo total. E este não foi o caso: o coeficiente estimado é positivo 

(0,1111) e significativo no nível de 1%.Visando identificar se o grau de endividamento de 

curto e de longo prazo apresentam padrões distintos, foram estimadas, adicionalmente, duas 

regressões. 

 

A tabela 7 apresenta as estimativas do modelo estimado referente ao uso de capital de 

terceiros de curto prazo. Os resultados  mostram uma relação negativa entre o grau de 

endividamento e as variáveis rentabilidade,  (-0,0137),  tamanho (-0,1308) e  risco (-0,0830).  

Entretanto, o coeficiente referente a rentabilidade não é estatisticamente significativo.  

 

Tabela 7 

Estimativas do Modelo: Variável Dependente - Endividamento de Curto Prazo 

 

Variável 

 

 

Coeficiente 

 

Erro Padrão 

 

Estatística T 

 

Probabilidade 

 

Constante 

 

0,7387765 

 

0,056055 

 

13,17918 

 

0,0000 

 

Rentabilidade 

 

-0,013754 

 

0,070661 

 

-0,195654 

 

0,8463 

 

Crescimento das vendas 

 

0,000642 

 

0,083673 

 

0,007673 

 

0,9939 

 

Tamanho  

 

-0,130895 

 

0,029068 

 

-4,502994 

 

0,0000 

 

Risco  

 

-0,083045 

 

0,033421 

 

-2,484816 

 

0,0157 

 

    R² = 0,3268                 R² ajustado = 0,2827              Estatística F = 7,4030 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Fonte:  Cálculos dos autores. 
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Embora não tenha sido detectada correlação serial dos erros da regressão (LM Test), 

identificou-se presença de efeitos ARCH no modelo testado, conforme Teste White 

apresentado na Tabela 8. 

                                                     Tabela 8 

Teste White para Verificação de Heteroscedasticidade  
Estatística F                       3,205068                Prob. Qui-Quadrado                  0,0012 
              Nº Obs. x R²                      33,54456                 Prob. Qui-quadrado                  0,0057 
Fonte:  Cálculos dos autores. 

 

 
Quando ocorre heteroscedasticidade, os estimadores continuam sendo não tendenciosos, mas 

deixam de ser eficientes (falta completar). Isto viola os pressupostos básicos do modelo de 

regressão, pois na construção de intervalos de confiança para a elaboração dos testes de 

hipótese, os intervalos poderão ser mais largos ou estreitos do que os corretos. 

 
Dada a heteroscedasticidade, presença de ARCH no modelo testado, deve-se usar uma forma 

alternativa para se estimar o modelo.  A literatura indica o uso do Modelo GARCH-M, 

modelo condicional, sendo que este procedimento gera duas equações: uma referente a 

volatilidade, equação da variância; e outra  dedicada a estimativa condicional, equação da 

média, e elas estão apresentadas na Tabela 9. 

Tabela 9 

Estimação do Modelo Condicional – GARCH-M 
Equação da Variância 

       Variável              Coeficiente               Erro Padrão                Z Estatíst.                   Prob. 
 

           C              0,00521                   0,00367                     1,42132                0,1552 
          ARCH            -0,12426                   0,02736                   -4,54166                 0,0000 
          GARCH                0,65883                   0,31827                     2,07000                 0,0385 

                                                                   Equação da Média 
       Variável              Coeficiente                Erro Padrão              Z Estatística               Prob. 
_____________________________________________________________ _____________________ 
        Constante            0,72494                   0,05191                   13,9651                     0,0000 
        Rentabilidade        -0,01617                   0,07819      -0,20684           0,8361 
        Crescimento          -0,01354                   0,10442     -0,12972           0,8968 
        Tamanho               -0,12917   0,02900     -4,45351            0,0000 
         Risco                    -0,06089                   0,03470     -1,75465           0,0793 
 
 
        R²  =  0,3146             R² ajustado  =  0,2319                 Estatística F   =  3,8037  

 
Teste White para Verificação de Heteroscedasticidade  

Estatística F                       0,032292             Prob. Qui-Quadrado                   0,8580 
              Nº Obs. x R²                      0,033300              Prob. Qui-quadrado                   0,8552 
Fonte:  Cálculos dos autores. 
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Pode-se verificar que os efeitos ARCH e GARCH mostram-se presentes no modelo, com 

significância inferior a 5%., e de fato precisavam ser corrigidos. Constata-se na Tabela 9, que 

com a adoção do Modelo GARCH-M pode-se rejeitar a existência de heteroscedasticidade. 

 

Com relação aos coeficientes obtidos  pela estimativa GARCH-M  - equação da média – os 

resultados se mantém, e revelam um coeficiente negativo para a variável rentabilidade, mas 

estatisticamente não significante (Tabela 9). Desta forma, nada se pode afirmar acerca da 

influência da rentabilidade sobre o endividamento de curto prazo. 

 

Similarmente, não foi possível identificar relação significativa entre o crescimento da empresa 

(vendas) e o endividamento de curto prazo, comportamento que seria respaldado por Keynes 

(1936) e seus seguidores [por exemplo, Akerlof e Shiller (2009) e Krugman (2008)].  

 

Quanto ao porte da empresa, o coeficiente encontrado é negativo (-0,1291) e estatisticamente 

significativo no nível de 1%, mostrando que há uma relação negativa entre o tamanho da 

empresa e o seu grau de endividamento de curto prazo. Portanto, neste universo de empresas, 

quanto maior é empresa, menos ela recorre ao endividamento de curto prazo. 

 

Quando se analisa o efeito exercido pela volatilidade dos retornos observa-se um coeficiente 

negativo (-0,0608), significativo no nível de 10%. Este é um resultado esperado, em 

consonância com um comportamento prudencial preconizado pela teoria de “trade off”: na 

ótica do tomador do empréstimo, deve haver menor procura por empréstimos, quando há 

volatilidade dos retornos, pois esta situação enseja o surgimento de “custos de falências”. 

Ademais, do ponto de vista das instituições financeiras, quanto maior a volatilidade no fluxo 

de caixa das empresas que contraem empréstimos, maior a percepção de que essas empresas 

endividadas tenham dificuldades em honrar os seus compromissos financeiros. Assim sendo, 

configura-se um comportamento normal, a relação negativa obtida entre o grau de 

endividamento e o risco.  

 

Analisou-se, também, a relação entre as variáveis independentes e o grau de endividamento de 

longo prazo, e os resultados estão apresentados na Tabela 6. Fica evidenciado, pelo menos no 

que diz respeito à amostra que abrange as maiores empresas do agronegócio no país, que a 

rentabilidade é fator muito importante na escolha da estrutura de capital das empresas. O 
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coeficiente negativo mostra que quanto maior a rentabilidade, menor é o uso de capitais de 

terceiros de longo prazo para financiar os ativos da empresa (coeficiente = -0,1526, 

significante no nível de 1%). 

 

Entretanto, em relação ao tamanho, o coeficiente encontrado é positivo (0,0451), significando 

que há uma relação positiva entre o tamanho da empresa e o seu grau de endividamento de 

longo prazo (nível de significância de 5%). Este resultado é o oposto ao estimado para a 

variável tamanho, no que diz respeito ao endividamento de curto prazo. 

 

Ademais, as evidências em relação ao risco e o uso de capitais de terceiros de longo prazo 

estão em oposição ao relatado pelas teorias de finanças corporativas. Observa-se na Tabela 6 

que há uma relação positiva (0,1920) e estatisticamente significativa entre grau de 

endividamento e risco. 

 
                                                            Tabela 10 

      Estimativas do Modelo: Variável Dependente - Endividamento de Longo Prazo 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T Probabilidade 

Constante 0,066226 0,042905 1,543541 0,1279 

Rentabilidade -0,152615 0,054084 -2,821813 0,0064 

Crescimento das vendas -0,067663 0,064043 -1,056516 0,2449 

Tamanho  0,045136 0,02249 2,028652 0,0469 

Risco  0,191201 0,025581 7,474450 0,0000 

    R² = 0,4963                 R² ajustado = 0,4663             Estatística F = 15,0304 

  _____________________________________________________________________________________________ 

  Fonte: Cálculos dos autores. 

   Nota:  Não foram detectados autocorrelação (LM Test)  e heteroscedasticidade (White Test). 

 
Uma possível explicação para estes resultados divergentes, com relação ao tamanho e risco no 

longo e curto prazo, pode ter origem nas imperfeições de mercado devido à assimetria de 

informações e seleção adversa. Como se constatou, as menores empresas da amostra acessam 

mais a dívida de curto prazo, e as maiores empresas usam mais capital de terceiros de longo 

prazo. Como se sabe, no caso brasileiro, o BNDES é o principal financiador de capitais de 

longo prazo (diretamente ou mediante o repasse por outras instituições financeiras) e as taxas 

de juros incidentes sobre estes empréstimos são baixas e até mesmo subsidiadas. Contudo, 

este banco de fomento não supre, normalmente, o capital de giro das empresas, sendo este 

financiado pelo mercado. Assim sendo, as grandes empresas cujas informações são mais 
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difundidas e de conhecimento pelo mercado, são favorecidas por empréstimos de longo prazo, 

e o acesso ao mercado de crédito não é impedido pelos seus riscos (medido neste estudo pela 

volatilidade da rentabilidade). Decorre daí, provavelmente, a explicação para os coeficientes 

positivos encontrados entre o endividamento (de longo prazo) e as variáveis que refletem o 

tamanho (0,0451) e risco (0,1912) das empresas. 

 

Dada a possibilidade de acesso favorecido ao crédito de longo prazo, as maiores empresas 

usam menos recursos de terceiros de curto prazo que, via de regra, têm maior custo no país. 

As limitações impostas pelo volume de crédito disponível de longo prazo e seleção adversa, 

explicaria o sinal negativo entre o tamanho e o endividamento de curto prazo (coeficiente = -

0,1308, mostrado na Tabela 6). Ademais, reforçando a tese de imperfeições de mercado e 

tratamento desigual conferido pelos bancos às empresas em função de seu porte, pode-se 

observar na Tabela 3 um coeficiente negativo (-0,0830) entre risco e endividamento de curto 

prazo. Ou seja, as menores empresas da amostra são as que têm um grau de endividamento de 

curto prazo maior, mas neste segmento de mercado há uma clara sinalização que a variável 

risco é importante para o acesso ao crédito por parte destas empresas, de tal maneira que 

quanto menor o risco, maior é o grau de endividamento observado.  

 

Algumas conclusões podem ser extraídas dos resultados obtidos neste estudo. No que diz 

respeito à rentabilidade, os resultados estão em linha com os estudos empíricos aplicados à 

economia brasileira e internacional. Os resultados aqui apresentados confirmam a relação 

negativa entre esta variável e o grau de endividamento.  

 

Quanto ao tamanho, as evidências internacionais favorecem principalmente a existência de 

uma relação positiva entre tamanho e grau de endividamento: Marsh, (1982); Titman e 

Wessels (1988); Rajan e Zingales (1995)  e Frank e Goyal (2003).  Mas há estudos que não 

confirmaram esta relação: por exemplo, Jorge e Armada (2001).  Registra-se que Ferri e Jones 

(1979) relata uma relação negativa fraca com o endividamento.  

 

No caso brasileiro, estudos mais recentes de Bressan et al (2009)  e Nakamura et al. (2007) 

encontraram uma relação negativa entre essas variáveis. Mas esses resultados devem ser 

vistos com cautela Verifica-se que a relação entre tamanho da empresa e uso de capital de 

terceiros é influenciada pelo prazo do financiamento: no longo prazo, a participação da dívida 



74 

 

 

na estrutura de capital aumenta com o tamanho da empresa; e no curto prazo, observa-se 

relação inversa. As evidências aqui apresentadas, ao analisar separadamente endividamento 

de curto e de longo prazo são bem interessantes e sugestivas de imperfeições de mercado, 

problemas informacionais e seleção adversa, como postulado teoricamente por Stiglitz e 

Greenwald (2004).  

 

À semelhança de resultados de estudos em âmbito internacionais apresentados na seção 

anterior, as evidências encontradas neste estudo não são conclusivas no que diz respeito a 

riscos. Foi encontrada uma relação negativa, de acordo com o esperado, entre riscos e uso de 

capital de terceiros de curto prazo, mas  supreendentemente ela é positiva quando a dívida 

considerada é a de longo prazo. Estes resultados, combinados com aqueles encontrados entre 

porte das empresas e endividamento de curto e longo prazo, podem sugerir imperfeições de 

mercado, principalmente considerando que no caso brasileiro o financiamento de longo prazo 

tem uma participação marcante do BNDES, que fornece crédito barato e em algumas 

ocasiões, subsidiado. 

 

Em termos do poder explicativo do modelo, a terceira versão  - endividamento de longo prazo 

– apresenta um  R² ajustado = 0,4663. Este resultado é satisfatório por ser derivado de uma 

regressão em corte transversal (cross-section), sendo que a estatística F = 15,0304 e os 

coeficientes estatisticamente significativos referentes às variáveis independentes 

(rentabilidade, riscos e tamanho da empresa) oferecem suporte ao modelo adotado. De 

qualquer forma, novas investigações deveriam incorporar outras variáveis, que poderiam ser 

úteis para melhor descrição do fenômeno estudado. 
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CONCLUSÕES 

 

A estrutura de capital retrata a forma comoa empresa financia suas atividades, podendo esta se 

dar mediante o uso de capital próprio ou de recursos de terceiros.  O uso de dívida e 

alavancagem constitui um dos temas mais importantes na implementação de estratégias 

financeiras corporativas, podendo gerar valor para os acionistas, tendo em vista as 

imperfeições de mercado que propiciam a redução dos níveis de tributação.  Dois aspectos 

merecem destaque especial: a escolha de uma estrutura ótima de capital e a identificação dos 

fatores determinantes do uso de dívida. 

 

Esta dissertação tratou do segundo aspecto e foi desenvolvida com o objetivo principal de 

identificar as variáveis que condicionam o grau de endividamento das empresas. Para a 

construção do modelo adequado de análise, passível de ser testado estatisticamente, foi 

apresentado referencial teórico, que permitiu selecionar as variáveis que poderiam ser 

elencadas como determinantes da estrutura de capital das empresas. A escolha das variáveis 

foi, também, auxiliada pela análise de estudos empíricos realizados sobre o tema, no âmbito 

internacional e no doméstico. 

 

A dissertação adotou uma abordagem quantitativa, mediante o emprego de análise 

econométrica, com o uso de regressões múltiplas de corte transversal (cross section). Tendo 

em vista que a dimensão setorial, tanto pelo comportamento das empresas ao longo dos ciclos 

econômicos quanto pelas exigências específicas de capitais de curto e longo prazo pode 

influenciar a intensidade do uso de dívida, o estudo foi direcionado para analisar o padrão de 

estrutura de capital de empresas de um setor específico: o setor de agronegócio, que é um 

importante segmento da economia brasileira. 

 

O estudo teve como objetivo identificar os fatores que determinam a estrutura de capital nas 

empresas da produção agropecuária brasileira, em um corte vertical.O estudo foi desenvolvido 

tendo por referência uma amostra que contém informações de sessenta e seis empresas do 

setor. Os dados foram provenientes de fontes secundárias, sendo extraídas dos balanços 

patrimoniais e dos demonstrativos de resultados, conforme consolidado e publicado pela 

FIPECAFI/Revista Exame. O modelo econométrico, com suas três versões, foi estimado com 
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o uso do Eviews 6.0, e o estudo forneceu resultados interessantes acerca da estrutura de 

capital das empresas de produção agropecuária brasileira.  

 

É importante salientar que as mudanças que vêm ocorrendo nas normas e procedimentos da 

contabilidade em todo o mundo têm reflexo nas contas patrimoniais e de resultados das 

empresas e, dessa forma, este estudo teve o cuidado de analisar os dados ajustados em 

conformidade com as normas da convergência, o que, de certa maneira, minimiza os vieses da 

pesquisa. É relevante observar que, além do fato de as mudanças contábeis terem seus 

primeiros reflexos em 2008, ano inicial da pesquisa, esse período também se configurou como 

o ano de crise do agronegócio brasileiro. 

 

Esta crise fez com que diversas empresas apresentassem uma variação estatisticamente 

relevante em se tratando de colocação no ranking ano a ano e no período de 2008 a 2011. Um 

dos fatores que contribuiu para mudanças no ranking foi a modificação de critérios: antes de 

2008 a receita bruta era a base para a classificação das maiores empresas e, a partir de 2009, a 

receita bruta sofre a dedução dos impostos incidentes sobre as vendas, de modo que o que vai 

ser levado em consideração será a receita líquida e isso mudou o cenário da classificação, 

pois, diversas vezes, o imposto dá uma sensação de falsa receita. 

 

Como determinantes da estrutura de capital (variável dependente - grau de endividamento) 

foram elencadas variáveis (independentes) que refletem os seguintes aspectos: rentabilidade, 

desempenho, tamanho e risco da empresa. Embora seja controversa e algo ambígua a relação 

observada entre estas variáveis, conforme discussão apresentada no capítulo dedicado ao 

referencial teórico, este estudo adotou as seguintes hipóteses: existência de uma relação 

negativa entre a rentabilidade e o uso de capital de terceiros; relação positiva entre o 

crescimento da empresa e endividamento; relação positiva entre o tamanho da empresa e uso 

de dívida; e relação negativa entre a volatilidade dos retornos (riscos) e alavancagem. 

 

Assim sendo, o estudo teve como objetivo identificar os fatores que determinam a estrutura de 

capital das empresas do agronegócio brasileiro e os principais resultados podem ser assim 

sumariados. 

 



77 

 

 

No que diz respeito à rentabilidade, a hipótese de relação negativa – quanto maior a 

rentabilidade menor uso de capital de terceiros – foi confirmada e está em linha com os 

resultados apontados por vários estudos.  A hipótese enseja aceitar como válida a formulação 

conhecida como “pecking order”, ou seja; as firmas mais rentáveis, preferem reter os recursos 

livres do fluxo de caixa e usam esta fonte, prioritariamente, para financiar a expansão dos 

negócios. 

 

Não foi identificada qualquer relação estatisticamente significativa entre a variável que denota 

o crescimento e o grau de endividamento, e este resultado está em sintonia com as principais 

evidências internacionais. Entretanto, ela é contrária à hipótese adotada neste estudo que 

esperava encontrar relação positiva entre crescimento e alavancagem, consoante o “animal 

spirits” dos empresários. 

 
Quanto ao porte da empresa e acesso ao mercado financeiro, os resultados obtidos neste 

estudo são muito interessantes. Ao desagregar a análise e investigar o uso de dívida de curto e 

longo prazo, foi identificado um comportamento que sugere a existência de imperfeições de 

mercado e seleção adversa no mercado de crédito. Quando se analisou o padrão de 

endividamento de longo prazo, obteve-se uma relação positiva entre o grau de endividamento 

e tamanho da empresa – quanto maior a firma, maior a alavancagem. Esta é uma relação 

esperada, consoante as evidências empíricas disponíveis. Entretanto, ao se analisar o 

endividamento de curto prazo, uma relação inversa entre as variáveis foi observada. Ou seja, 

na amostra analisada, as menores empresas tendem a usar mais intensamente capitais de 

terceiros de curto prazo.  

 

Estes resultados devem ser avaliados à luz do funcionamento do mercado financeiro 

brasileiro. Sabe-se que o BNDES tem uma atuação marcante no financiamento de longo prazo 

de grandes empresas, diretamente ou mediante repasses as instituições financeiras, privadas e 

públicas. Ademais, como o “funding” do BNDES é condicionado pelos recursos e políticas de 

governo, os recursos que o banco de fomento oferta têm taxas menores do que aquelas 

praticadas no mercado.  

 

No curto prazo, a atuação do BNDES não é tão significativa, de tal forma que os bancos 

comerciais devem captar seus recursos junto ao mercado, pessoas físicas e jurídicas. Neste 

segmento do mercado brasileiro, as taxas são mais elevadas, tornando este tipo de empréstimo 
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menos interessante para as maiores empresas, que têm acesso privilegiado ao crédito de longo 

prazo (mais barato ou subsidiado). Portanto, mesmo se as empresas de menor porte possuir 

bons projetos, estes são financiados preponderantemente pelos bancos comerciais com taxas 

mais elevadas em face das limitações do crédito de longo prazo. 

 

As imperfeições de mercado são também detectadas quando se analisa o efeito da variável 

risco. Na regressão que retrata o comportamento de curto prazo, foi encontrada uma relação 

negativa entre a variável risco e o grau de endividamento. Ou seja, empresas de maior risco se 

endividam menos. Na regressão dedicada ao endividamento de longo prazo, observou-se uma 

relação positiva. 

 

Como neste estudo identificou-se que, no curto prazo, as menores empresas da amostra, são as 

que mais utilizam os recursos de terceiros, e no longo prazo, este atributo é exercido com 

mais intensidade pelas maiores empresas, pode-se ponderar que há um acesso diferenciado no 

mercado de crédito. Os maiores benefícios são apropriados pelas maiores empresas, podendo 

ensejar uma seleção adversa nos moldes descritos por Stiglitz e os novo-keynesianos. 

 

A primeira sugestão que emerge destes resultados o é que novos estudos devem ser realizados 

para aprofundar esta análise, com amostras que contenham maior número de empresas e 

segmentadas em diferentes setores da economia. Ademais, sugere que outras variáveis sejam 

incorporadas na análise, haja vista que a capacidade de explicação do grau de endividamento 

pelas variáveis selecionadas não é elevada, consoante o coeficiente de determinação gerado 

pelo modelo em suas diferentes versões.  

 

Sugere-se, ainda, que sejam investigadas outras dimensões capazes de identificar o risco das 

empresas, dado que a volatilidade dos retornos embora tenha grande aderência aos princípios 

teóricos pode não constituir a variável relevante de análise por parte dos bancos. Deve-se 

pesquisar o papel das garantias reais no grau de endividamento das empresas, como é feito em 

alguns estudos aplicados, pois a tangibilidade pode ser um dos diferenciais que certas 

empresas possuem para conseguir acessar o crédito e explorar os aspectos positivos da 

alavancagem. 
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A preferência pelo uso de recursos próprios indicada pela associação negativa entre 

rentabilidade e grau de endividamento das empresas merece, também, exame mais acurado. 

Embora, preconizado pelos adeptos da “pecking order”, o uso de capital próprio gerado 

internamente pode não ser a melhor alternativa de crescimento das corporações. Neste 

aspecto, deve-se atentar pela possibilidade de existência de “custos de agência”, que coloca 

em posições algo antagônica a alta gerência e os acionistas. 

 

Ressalta-se que os diretores corporativos devem ter uma visão mais ampla sobre a estrutura de 

capital de longo prazo e o tamanho ótimo da dívida, consoante os benefícios do 

endividamento para os acionistas Torna-se necessário contrastar os benefícios de maior 

alavancagem e os aspectos negativos desta alternativa, nos quais, certamente, devem constar 

os “custos das dificuldades financeiras”. Para algumas empresas com riscos (volatilidade dos 

retornos em diferentes contextos econômicos) bem delimitados, a alternativa do 

endividamento, que permite reduzir o pagamento de tributos, claramente gera valor para os 

acionistas e deve ser explorada.  

 

Como recomendação de política econômica pode-se sugerir que o governo dê sequência às 

iniciativas e reformas institucionais (como foi feito, por exemplo, na promulgação da nova 

Lei de Falências e na implantação do Cadastro Positivo), visando dar maior transparência e 

segurança jurídica nas operações de crédito no país, haja vista que foram identificados 

aspectos que sugerem a existência de imperfeições e seleção adversa neste mercado. 
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ANEXO I 

Tabela A.1 - Amostra utilizada na pesquisa 

   Variáveis Dependentes / Grau de      
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1 Louis Dreyfus 0.65 0.17 0.82 0.1166 0.12 9.60 2.04 0.14893 

2 Coamo 0.44 0.07 0.51 0.1103 0.11 16.29 0.94 0.02125 

3 Frigorífico Minerva 0.37 0.39 0.76 -0.0436 -0.04 8.73 1.55 0.32711 

4 C. Vale 0.53 0.11 0.63 0.0503 0.05 17.75 1.26 0.01940 

5 Caramuru 0.38 0.39 0.78 0.0352 0.04 10.75 1.41 0.13871 

6 Cocamar 0.49 0.13 0.61 0.0597 0.06 13.08 1.30 0.08236 

7 Lar 0.51 0.17 0.68 0.0438 0.04 8.08 1.23 0.03998 

8 Belagrícola 0.63 0.18 0.81 0.1851 0.19 28.70 2.18 0.07980 

9 Copacol 0.48 0.13 0.60 0.0860 0.09 11.53 0.95 0.03234 

10 Castrolanda 0.46 0.12 0.58 0.1533 0.15 12.85 1.16 0.02628 

11 Coopavel 0.55 0.20 0.75 0.0563 0.06 14.83 1.83 0.02992 

12 Cooperalfa 0.35 0.13 0.48 0.0822 0.08 14.00 0.88 0.02143 

13 Cooperativa Agrária 0.43 0.12 0.56 0.0399 0.04 21.59 0.54 0.03323 

14 Algar Agro 0.59 0.14 0.73 0.0471 0.05 37.63 1.15 0.02961 

15 Camil 0.33 0.29 0.62 0.0780 0.08 11.01 0.50 0.26853 

16 Frimesa 0.47 0.15 0.62 0.0791 0.08 3.01 1.54 0.04585 

17 Diplomata 0.65 0.26 0.90 -0.0248 -0.02 24.36 2.78 0.27340 

18 Ldc Agroindustrial 0.40 0.32 0.73 0.0642 0.06 34.59 0.30 0.13946 

19 Oleoplan 0.51 0.06 0.57 0.1934 0.19 60.33 1.38 0.08186 

20 Josapar 0.45 0.11 0.56 0.0506 0.05 16.08 0.70 0.06726 

21 Cocari 0.52 0.18 0.70 0.0293 0.03 16.90 1.07 0.03091 

22 Copagril 0.48 0.17 0.66 0.0575 0.06 12.73 1.24 0.02017 

23 Agropecuária Maggi 0.39 0.17 0.56 0.0319 0.03 150.85 -0.50 0.04900 

24 Coasul 0.54 0.21 0.75 0.0422 0.04 18.81 1.49 0.01495 

25 Coplacana 0.67 0.04 0.71 0.1073 0.11 16.64 1.31 0.03893 

26 Slc Agrícola 0.25 0.03 0.28 0.0416 0.04 22.47 -1.27 0.02687 

27 Cotripal 0.30 0.03 0.33 0.0383 0.04 8.18 0.59 0.04127 

28 Cooperfibra 0.66 0.11 0.77 0.0594 0.06 10.65 2.60 0.06317 

29 Nutron 0.47 0.03 0.50 0.4522 0.45 15.64 1.71 0.17758 
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30 Superfrango 0.33 0.15 0.48 0.1373 0.14 9.35 1.07 0.06593 

31 Capal 0.37 0.14 0.51 0.1004 0.10 20.26 1.12 0.02956 

32 Minasul 0.54 0.19 0.73 0.0846 0.08 25.60 2.09 0.55022 

33 Cosuel 0.58 0.20 0.78 0.1458 0.15 6.46 1.75 0.10767 

34 Coagrisol 0.60 0.16 0.76 0.0586 0.06 33.77 1.90 0.02001 

35 Frisa 0.46 0.12 0.58 0.0650 0.07 10.29 1.66 0.23956 

36 Capebe 0.57 0.18 0.74 0.0178 0.02 13.99 2.32 0.04743 

37 Cotriel 0.58 0.12 0.70 0.1049 0.10 7.70 1.82 0.01570 

38 Holambra 0.51 0.08 0.59 0.0885 0.09 24.85 1.34 0.06105 

39 Copérdia 0.44 0.28 0.72 0.1004 0.10 5.19 1.46 0.04634 

40 Agroindustrial Santa Juliana 0.27 0.39 0.66 -0.2598 -0.26 38.96 -0.11 0.12389 

41 Copasul 0.43 0.11 0.55 0.0332 0.03 17.37 1.03 0.02437 

42 Centro Oeste Rações 0.51 0.17 0.68 0.1542 0.15 7.56 2.26 0.06727 

43 Agropan 0.67 0.07 0.74 0.0265 0.03 13.44 1.54 0.02755 

44 Sococo 0.23 0.02 0.25 0.1763 0.18 7.55 0.24 0.04473 

45 Bom Jesus 0.53 0.05 0.58 0.0571 0.06 9.23 1.21 0.03301 

46 Expocaccer 0.62 0.08 0.70 0.2023 0.20 8.48 2.26 0.04519 

47 Agrogen 0.33 0.05 0.38 0.1040 0.10 1.50 0.12 0.00250 

48 Coopermil 0.62 0.17 0.79 0.1358 0.14 6.74 1.72 0.01427 

49 Agrovêneto 0.59 0.13 0.72 0.0477 0.05 16.84 1.37 0.55335 

50 Cotrisel 0.38 0.20 0.58 0.0204 0.02 13.02 1.20 0.03431 

51 Cotricampo 0.66 0.08 0.74 0.0408 0.04 16.79 1.64 0.010003 

52 Agro Pecuária Campo Alto 0.16 0.72 0.88 -2.5282 -2.53 24.99 1.68 5.253706 

53 Camnpal 0.61 0.13 0.74 0.0366 0.04 13.59 1.32 0.058662 

54 Plant Bem 0.92 0.02 0.94 -0.5238 -0.52 19.25 2.99 2.336003 

55 Cravil 0.55 0.15 0.69 0.0476 0.05 10.73 1.68 0.014085 

56 Granjas Cialne 0.36 0.13 0.49 -0.0415 -0.40 5.04 0.84 0.097461 

57 Coplana 0.55 0.17 0.72 0.07818 0.08 16.87 0.79 0.054348 

58 Slc Alimentos 0.56 0.41 0.97 -0.2592 -0.26 17.49 3.79 0.729155 

59 Cooperja 0.46 0.19 0.65 0.0912 0.09 16.39 1.50 0.053481 

60 Santa Helena 0.40 0.14 0.54 0.1470 17.60 7.48 0.59 0.052035 

61 Brasília Alimentos 0.36 0.16 0.52 0.0714 0.07 19.61 1.28 0.018858 

62 Selita 0.41 0.12 0.54 0.0918 0.09 4.80 1.69 0.006996 

63 Agrovale 0.33 0.24 0.57 0.2017 0.20 2.33 -0.34 0.093293 

64 Agropecuária Boa Vista 0.23 0.10 0.33 -0.0324 -0.03 15.10 -0.44 0.095407 

65 Cooprata 0.51 0.07 0.58 0.0410 0.04 1.35 1.52 0.028731 

66 Saudali 0.54 0.06 0.60 0.1772 0.18 12.28 1.69 0.072937 
Fonte:http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ e cálculos da pesquisa. 
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ANEXO II 

Tabela A.2- Lucro Líquido Ajustado/Patrimônio Líquido- ROE 

Q EMPRESAS 
ROE 
2011 

ROE 
2010 

ROE 
2009 

ROE 
2008 

DP 
ROE Q EMPRESAS 

ROE 
2011 

ROE 
2010 

ROE 
2009 

ROE 
2008 

DP 
ROE 

1 Louis Dreyfus 0,117 0,026 0,000 0,011 0,046 34 Coagrisol 0,059 0,054 0,091 0,000 0,033 

2 Coamo 0,110 0,093 0,102 0,152 0,022 35 Frisa 0,065 0,088 0,020 
-

0,042 0,050 

3 
Frigorífico 
Minerva 

-
0,044 

-
0,014 0,109 

-
0,685 0,309 36 Capebe 0,018 0,022 0,034 

-
0,069 0,041 

4 C. Vale 0,050 0,030 0,049 0,067 0,013 37 Cotriel 0,105 0,095 0,108 0,073 0,014 

5 Caramuru 0,035 0,084 0,240 
-

0,168 0,146 38 Holambra 0,089 0,041 0,152 0,175 0,053 

6 Cocamar 0,060 0,040 0,068 0,149 0,042 39 Copérdia 0,100 0,035 0,000 0,065 0,037 

7 Lar 0,044 0,046 0,062 0,123 0,032 40 
Agroindustrial 
Santa Juliana 

-
0,260 

-
0,047 

-
0,044 0,000 0,101 

8 Belagrícola 0,185 0,151 0,075 0,267 0,069 41 Copasul 0,033 0,076 0,025 0,065 0,021 

9 Copacol 0,086 0,036 0,071 0,113 0,028 42 
Centro Oeste 
Rações 0,154 0,056 0,026 0,068 0,048 

10 Castrolanda 0,153 0,108 0,095 0,102 0,023 43 Agropan 0,027 0,087 0,059 0,033 0,024 

11 Coopavel 0,056 0,087 0,105 0,124 0,025 44 Sococo 0,176 0,106 0,155 0,089 0,036 

12 Cooperalfa 0,082 0,145 0,122 0,294 0,080 45 Bom Jesus 0,057 0,062 0,117 0,000 0,041 

13 
Cooperativa 
Agrária 0,040 0,029 0,043 0,068 0,014 46 Expocaccer 0,202 0,115 0,000 0,000 0,085 

14 Algar Agro 0,047 0,069 0,082 0,130 0,030 47 Agrogen 0,104 0,108 0,000 0,000 0,053 

15 Camil 0,078 0,187 0,370 0,341 0,119 48 Coopermil 0,136 0,159 0,000 0,133 0,063 

16 Frimesa 0,079 0,064 0,059 0,147 0,035 49 Agrovêneto 0,048 0,066 0,175 
-

1,005 0,479 

17 Diplomata 
-

0,025 0,037 0,000 
-

0,421 0,185 50 Cotrisel 0,020 0,020 0,033 0,092 0,030 

18 
Ldc 
Agroindustrial 0,064 

-
0,099 0,000 0,064 0,067 51 Cotricampo 0,041 0,028 0,023 0,017 0,009 

19 Oleoplan 0,193 0,392 0,315 0,290 0,071 52 
Agro Pecuária 
Campo Alto 

-
2,528 0,646 7,733 0,000 3,810 

20 Josapar 0,051 0,022 
-

0,011 0,145 0,058 53 Camnpal 0,037 0,072 0,084 0,128 0,033 

21 Cocari 0,029 0,038 0,037 0,096 0,027 54 Plant Bem 
-

0,524 0,188 0,000 0,000 0,265 

22 Copagril 0,058 0,071 0,028 0,034 0,017 55 Cravil 0,048 0,033 0,033 0,061 0,012 

23 
Agropecuária 
Maggi 0,032 

-
0,033 0,000 0,009 0,023 56 

Granjas 
Cialne 

-
0,042 0,151 

-
0,030 0,083 0,080 

24 Coasul 0,042 0,058 0,050 0,077 0,013 57 Coplana 0,078 
-

0,018 
-

0,013 0,000 0,039 

25 Coplacana 0,107 0,050 0,136 0,067 0,034 58 Slc Alimentos 
-

0,259 
-

1,000 
-

1,186 
-

2,034 0,631 

26 Slc Agrícola 0,042 
-

0,010 0,002 0,000 0,020 59 Cooperja 0,091 0,036 0,141 0,154 0,046 

27 Cotripal 0,038 0,039 0,120 0,096 0,036 60 Santa Helena 0,147 0,158 0,197 0,262 0,045 

28 Cooperfibra 0,059 
-

0,030 0,000 0,000 0,032 61 
Brasília 

Alimentos 0,071 0,080 0,115 0,092 0,016 

29 Nutron 0,452 0,724 0,741 0,876 0,154 62 Selita 0,092 0,102 0,000 0,000 0,049 

30 Superfrango 0,137 0,000 0,239 0,116 0,085 63 Agrovale 0,202 0,099 0,015 0,000 0,080 
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Fonte:http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ e cálculos da pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Capal 0,100 0,075 0,048 0,115 0,026 64 
Agropecuária 

Boa Vista 
-

0,032 
-

0,167 0,000 0,000 0,069 

32 Minasul 0,085 0,059 0,071 0,063 0,010 65 Cooprata 0,041 0,082 0,000 0,000 0,034 

33 Cosuel 0,146 0,148 
-

0,040 0,000 0,085 66 Saudali 0,177 0,152 0,040 0,000 0,074 

  
 

Tabela A.2- Lucro Líquido Ajustado/Patrimônio Líquido- ROE (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO III 
Tabela A.3 -Crescimento das vendas (%) 

Q EMPRESAS 2011 2010 2009 2008 Q EMPRESAS 2011 2010 2009 2008 

1 
Agropecuária 
Maggi 312,1 -16,8   1,8 34 Coopermil 15,8 1,6 16 NI 

2 
Agroindustrial 
Santa Juliana 91,3 25,9 118,8 NI 35 Louis Dreyfus 15,5 10 NI 18,6 

3 Coagrisol 67,5 -7,2 -0,6 NI 36 Copacol 15,4 6,6 -4 27,4 

4 Holambra 49,7 10,6 -17,5 -1,7 37 Copérdia 15,3 8,5 NI 2,6 

5 Belagrícola 49,7 -28,1 2,4 25,2 38 Bom Jesus 14,9 -1,2 -6,9   

6 Coasul 40,9 -1,5 -6,6 2,3 39 Cotriel 14,2 -7,1 5,8 7,4 

7 Coplacana 40,6 11,9 0,9 -1,1 40 Lar 14 3,8 -8,2 15,3 

8 Agrogen 40,2 37,2 NI NI 41 Superfrango 13,9 NI 2,7 25,6 

9 Capal 39 -0,3 -14 21,3 42 Frimesa 13,3 10 5,5 6,9 

10 
Ldc 
Agroindustrial 38 -13,2 NI -18 43 Diplomata 12,8 -9,9 NI 3,1 

11 Cotricampo 33,8 -2,7 -7,8 -3,7 44 Saudali 12,2 10,2 37,2 NI 

12 Expocaccer 30,2 50,7 37,6 NI 45 Agrovêneto 11,5 12,2 -25,7 15,4 

13 Plant Bem 30,1 20,1 65 NI 46 Camil 11,2 0,3 -13,9 20,9 

14 
Agro Pecuária 
Campo Alto 27,7 82,5 31,5 NI 47 Cotrisel 11,1 -14,6 -1,4 19,9 

15 Copasul 24,8 20 -16,3 -6,7 48 Cooperalfa 10,8 2,5 -11,4 18,5 

16 Capebe 23,9 23,1 27,6 -7,2 49 
Centro Oeste 
Rações 10,6 NI -6 9,4 

17 Cocamar 23,9 6,8 -5,8 13,3 50 
Cooperativa 
Agrária 10 -8,1 -29,6 28,7 

18 Coopavel 22,7 -4,8 -8,4 24,9 51 C. Vale 9 11 -0,3 24,4 

19 Cocari 22,2 27,5 -15,9 6 52 Cooperja 6,6 -7,1 3,1 36,9 

20 Minasul 21,4 33,9 22,5 -32,1 53 Sococo 6,5 13,9 9,4 -6,4 

21 Castrolanda 20,5 -0,2 1,7 30,4 54 Cravil 5 1,5 -10,5 19,6 

22 Camnpal 19,3 -13,1 7 20,9 55 Cotripal 4,4 -7,7 9,2 14,4 

23 Agropan 17,9 -11,9 3,4 22,4 56 Caramuru 4,1 -10,3 -6,2   

24 Agrovale 17,8 12,9 17,9   57 
Agropecuária 
Boa Vista 1,6 31,8 NI NI 

25 Copagril 17,7 0,9 -11,1 20 58 
Frigorífico 
Minerva 1,4 19,7 10,2 26,9 

26 Santa Helena 17,6 1,4 3,2 16,8 59 Slc Agrícola 1,2 33,1 56   

27 Coamo 17,6 -0,6 -8,5 22,3 60 Josapar 0,6 -4,6 -16,7 27,3 

28 Algar Agro 17,6 -17,9 2,2 39,7 61 
Brasília 
Alimentos -0,5 -8,4 -6,1 39,8 

29 Cosuel 17,5 1,8 8 NI 62 Nutron -0,6 6,4 -6,7 34,2 

30 Cooperfibra 17,4 -3,9 NI NI 63 Granjas Cialne -1,4 8,3 2 11,4 

31 Coplana 16,1 -5,9 -25,2 NI 64 Frisa -2,5 14,5 -11,9 9,4 

32 Oleoplan 16 2,2 25,6 152,6 65 Selita -5,1 4,5 NI NI 

33 Cooprata 15,8 18,5 NI NI 66 Slc Alimentos -15,3 -21,2 -19,3 21,5 
Fonte:http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ e cálculos da pesquisa. 
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ANEXO IV 

Tabela A.4-Lucro líquido (em milhões de dólares)  

Q EMPRESAS 
LL  

2011 
LL 

2010 
LL 

2009 
LL 

2008 Q EMPRESAS 
LL  

2011 
LL 

2010 
LL 

2009 
LL 

2008 

1 Louis Dreyfus 55,2 10,2 4,8 10,1 34 Coagrisol 2,1 1,9 1,4 NI 

2 Coamo 131 105,7 116,4 163 35 Frisa 2,9 3,8 0,6 -1,3 

3 
Frigorífico 
Minerva -17,6 -4,4 35,7 -147,9 36 Capebe 0,4 0,5 0,7 -1,3 

4 C. Vale 20,9 12,1 11,7 15,4 37 Cotriel 3,8 3,2 3 2,1 

5 Caramuru 9,3 22,7 51,6 -29,3 38 Holambra 5,1 2,2 5 5,4 

6 Cocamar 16,1 10,5 18 40,2 39 Copérdia 5 1,6 NI 2,3 

7 Lar 12,6 13,7 12,7 21,4 40 
Agroindustrial 
Santa Juliana -58,9 -13,3 -14,9 NI 

8 Belagrícola 16,9 10,2 4,8 10,1 41 Copasul 2,4 5,5 1,4 3,7 

9 Copacol 23,9 9,5 10,6 17,6 42 
Centro Oeste 

Rações 2,9 1 0,5 1,5 

10 Castrolanda 33,1 20,6 16,2 15,2 43 Agropan 1 3,2 1,9 1 

11 Coopavel 6,1 10,1 7,9 10,4 44 Sococo 23,7 12,2 17 8,2 

12 Cooperalfa 22,7 16,9 9,2 24,6 45 Bom Jesus 2,9 3,1 5,5 NI 

13 
Cooperativa 
Agrária 15,1 10,8 16,3 25,7 46 Expocaccer 3,5 1,3 1,2 NI 

14 Algar Agro 9,1 13,4 8,1 13,5 47 Agrogen 14,1 10,4 NI NI 

15 Camil 26,9 33,5 43,6 36,5 48 Coopermil 3,6 3,8 NI 2,5 

16 Frimesa 9,1 7,2 3 7,3 49 Agrovêneto 1,8 2,5 3,7 -20,2 

17 Diplomata -0,8 1,6 NI -21,1 50 Cotrisel 0,9 0,9 1,1 3,1 

18 
Ldc 
Agroindustrial 23,7 -35,2 NI 26,1 51 Cotricampo 1,1 0,8 0,7 0,6 

19 Oleoplan 22,9 38,4 21,9 14,4 52 
Agro Pecuária 
Campo Alto -62,7 -39,7 -46,4 NI 

20 Josapar 9,9 4,4 -1,2 16,9 53 Camnpal 1,3 1,7 1,9 2,8 

21 Cocari 3,7 5 4,5 12 54 Plant Bem -3,3 1,9 -5 NI 

22 Copagril 6 7,3 1,1 1,5 55 Cravil 1,1 0,8 0,8 1,5 

23 
Agropecuária 
Maggi 16 -16,8 NI 1,8 56 Granjas Cialne -2,2 8,8 -1,7 5,1 

24 Coasul 2,8 4 3,5 5,3 57 Coplana 4,3 -0,9 -0,7 NI 

25 Coplacana 8,5 4,1 9 4 58 Slc Alimentos -0,7 -5,2 -14 -12 

26 Slc Agrícola 43,1 -10,6 1,2 NI 59 Cooperja 2,4 0,9 3,5 3,2 

27 Cotripal 5,9 6,1 8,7 7 60 Santa Helena 9,5 9,8 9,6 10,4 

28 Cooperfibra 1,2 -0,5 NI NI 61 
Brasília 

Alimentos 2,2 2,5 3,5 2,8 

29 Nutron 21,8 29,1 25,2 24 62 Selita 1,7 1,8 NI NI 

30 Superfrango 12,2 7,1 2,9 63 Agrovale 28,3 13,8 2,1 NI 

31 Capal 8,2 5,7 3,4 8,1 64 
Agropecuária 

Boa Vista -4,5 -42,3 NI NI 

32 Minasul 2,6 1,7 1,2 1 65 Cooprata 0,8 0,8 NI NI 

33 Cosuel 6,2 5,9 -1,4 NI 66 Saudali 2,8 1,5 0,4 NI 
Fonte:http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ e cálculos da pesquisa 
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ANEXO V 

Tabela A.5-Patrimôniolíquido 

Q EMPRESAS 
PL 

2011 
PL 

2010 
PL 

2009 
PL 

2008 Q EMPRESAS 
PL 

2011 
PL 

2010 
PL 

2009 
PL 

2008 

1 Louis Dreyfus 473,1 397,3 NI 888,3 34 Coagrisol 35,8 35 15,4 NI 

2 Coamo 1186,7 1133,5 1139,8 1073,9 35 Frisa 44,6 43 30,2 31,1 

3 
Frigorífico 
Minerva 403,6 306,5 328,4 215,9 36 Capebe 22,4 22,8 20,4 18,8 

4 C. Vale 415,1 402,3 240,9 228,5 37 Cotriel 36,2 33,6 27,7 28,6 

5 Caramuru 264,1 270,1 214,8 174,3 38 Holambra 57,6 54,3 32,9 30,9 

6 Cocamar 269,3 265,4 266,1 269,3 39 Copérdia 49,8 45,9 NI 35,5 

7 Lar 287,2 296,9 203,4 173,4 40 
Agroindustrial 
Santa Juliana 226,7 284,9 340,5 NI 

8 Belagrícola 91,3 67,6 64,2 37,8 41 Copasul 72,1 72,8 55,4 56,6 

9 Copacol 277,8 267,3 150,3 155,7 42 
Centro Oeste 
Rações 18,8 17,9 19,6 22,1 

10 Castrolanda 215,8 190 169,7 149,7 43 Agropan 37,7 36,7 32,3 29,9 

11 Coopavel 108,2 116,5 75,5 83,7 44 Sococo 134,4 115,4 109,5 92,2 

12 Cooperalfa 276,1 116,5 75,5 83,7 45 Bom Jesus 50,7 50,1 47,2 NI 

13 
Cooperativa 
Agrária 378,1 377,4 376,1 378,6 46 Expocaccer 17,3 11,3 NI 6,7 

14 Algar Agro 193 193,5 98,9 103,6 47 Agrogen 135,5 96,7 NI NI 

15 Camil 344,7 179,6 117,7 107 48 Coopermil 26,5 23,9 NI 18,8 

16 Frimesa 114,9 112,5 50,8 49,8 49 Agrovêneto 37,7 37,9 21,2 20,1 

17 Diplomata 32,2 43,5 NI 50,1 50 Cotrisel 44,1 45,5 33 33,7 

18 
Ldc 
Agroindustrial 368,8 353,8 NI 410,1 51 Cotricampo 26,9 28,8 30,9 34,3 

19 Oleoplan 118,4 98 69,5 49,7 52 
Agro Pecuária 
Campo Alto 24,8 -61,5 -6 NI 

20 Josapar 195,4 200,6 111,8 116,2 53 Camnpal 35,5 23,7 22,7 21,8 

21 Cocari 126 130,6 121 124,7 54 Plant Bem 6,3 10,1 NI 1,2 

22 Copagril 104,3 103,2 39,5 44,7 55 Cravil 23,1 24,2 24,1 24,5 

23 
Agropecuária 
Maggi 500,4 511,6 NI 210,1 56 Granjas Cialne 53 58,4 56,1 61,6 

24 Coasul 66,2 69,3 69,7 68,7 57 Coplana 55 49,1 52,3 NI 

25 Coplacana 79,2 81,8 66,1 59,7 58 Slc Alimentos 2,7 5,2 11,8 5,9 

26 Slc Agrícola 1035 1074,9 494,1 NI 59 Cooperja 26,3 24,7 24,8 20,8 

27 Cotripal 153,7 155,1 72,2 73,1 60 Santa Helena 64,6 62,2 48,8 39,7 

28 Cooperfibra 20,2 16,7 NI  NI 61 
Brasília 
Alimentos 30,8 31,4 30,5 30,6 

29 Nutron 48,2 40,2 34 27,4 62 Selita 18,5 17,7 NI NI 

30 Superfrango 88,8   29,7 25,1 63 Agrovale 140,3 139,2 136,1 NI 

31 Capal 81,6 75,7 70,8 70,2 64 
Agropecuária 
Boa Vista 138,6 252,8 NI NI 

32 Minasul 30,7 28,9 16,9 16 65 Cooprata 19,5 9,8 NI NI 

33 Cosuel 42,5 39,9 35,3 NI 66 Saudali 15,8 9,9 10 NI 
Fonte:http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ e cálculos da pesquisa. 
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ANEXO VI 

Tabela A.6 -Dívida de curto prazo / Ativo total 

Q EMPRESAS Dcp/AT Q EMPRESAS Dcp/AT 

1 Plant Bem 0,92496 34 Copagril 0,482238 

2 Coplacana 0,671416 35 Copacol 0,477576 

3 Agropan 0,669443 36 Frimesa 0,470916 

4 Cooperfibra 0,662544 37 Nutron 0,469802 

5 Cotricampo 0,65934 38 Cooperja 0,462861 

6 Louis Dreyfus 0,649411 39 Castrolanda 0,4608 

7 Diplomata 0,64636 40 Frisa 0,459608 

8 Belagrícola 0,625425 41 Josapar 0,45402 

9 Expocaccer 0,620749 42 Copérdia 0,442586 

10 Coopermil 0,61857 43 Coamo 0,441504 

11 Camnpal 0,609315 44 Copasul 0,43407 

12 Coagrisol 0,595695 45 Cooperativa Agrária 0,430125 

13 Agrovêneto 0,593383 46 Selita 0,41349 

14 Algar Agro 0,587416 47 Ldc Agroindustrial 0,40455 

15 Cosuel 0,583407 48 Santa Helena 0,398454 

16 Cotriel 0,57585 49 Agropecuária Maggi 0,386558 

17 Capebe 0,566888 50 Caramuru 0,383554 

18 Slc Alimentos 0,56492 51 Cotrisel 0,380736 
19 Coopavel 0,551286 52 Frigorífico Minerva 0,37088 

20 Coplana 0,54864 53 Capal 0,369534 

21 Cravil 0,547566 54 Granjas Cialne 0,35987 
22 Minasul 0,54242 55 Brasília Alimentos 0,355696 

23 Saudali 0,539392 56 Cooperalfa 0,348243 

24 Coasul 0,538635 57 Camil 0,3348 

25 Bom Jesus 0,52992 58 Superfrango 0,33396 

26 C. Vale 0,526023 59 Agrovale 0,33117 

27 Cocari 0,520608 60 Agrogen 0,331089 

28 Holambra 0,514404 61 Cotripal 0,296184 

29 Centro Oeste Rações 0,513546 62 
Agroindustrial Santa 

Juliana 0,269616 

30 Oleoplan 0,510224 63 Slc Agrícola 0,249288 

31 Cooprata 0,50976 64 Sococo 0,23275 

32 Lar 0,50625 65 Agropecuária Boa Vista 0,22968 

33 Cocamar 0,48813 66 
Agro Pecuária Campo 

Alto 0,15858 
Fonte:http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ e cálculos da pesquisa. 
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ANEXO VII 

Tabela A.7 -Dívida de longo prazo/Ativo total 

Q EMPRESAS Dlp/AT Q EMPRESAS Dlp/AT 

1 Agro Pecuária Campo Alto 0,72 34 Santa Helena 0,14 

2 Slc Alimentos 0,41 35 Cooperalfa 0,13 

3 Caramuru 0,39 36 Agrovêneto 0,13 

4 Frigorífico Minerva 0,39 37 Cocamar 0,13 

5 Agroindustrial Santa Juliana 0,39 38 Camnpal 0,13 

6 Ldc Agroindustrial 0,32 39 Copacol 0,13 

7 Camil 0,29 40 Granjas Cialne 0,13 

8 Copérdia 0,28 41 Cooperativa Agrária 0,12 

9 Diplomata 0,26 42 Frisa 0,12 

10 Agrovale 0,24 43 Selita 0,12 

11 Coasul 0,21 44 Cotriel 0,12 

12 Cosuel 0,20 45 Castrolanda 0,12 

13 Coopavel 0,20 46 Copasul 0,11 

14 Cotrisel 0,20 47 Cooperfibra 0,11 

15 Minasul 0,19 48 Josapar 0,11 

16 Cooperja 0,19 49 C. Vale 0,11 

17 Belagrícola 0,18 50 Agropecuária Boa Vista 0,10 

18 Cocari 0,18 51 Expocaccer 0,08 

19 Capebe 0,18 52 Cotricampo 0,08 

20 Copagril 0,17 53 Holambra 0,08 

21 Louis Dreyfus 0,17 54 Agropan 0,07 

22 Coopermil 0,17 55 Coamo 0,07 

23 Coplana 0,17 56 Cooprata 0,07 

24 Agropecuária Maggi 0,17 57 Saudali 0,06 

25 Lar 0,17 58 Oleoplan 0,06 

26 Centro Oeste Rações 0,17 59 Agrogen 0,05 

27 Brasília Alimentos 0,16 60 Bom Jesus 0,05 

28 Coagrisol 0,16 61 Coplacana 0,04 

29 Superfrango 0,15 62 Nutron 0,03 

30 Frimesa 0,15 63 Slc Agrícola 0,03 

31 Cravil 0,15 64 Cotripal 0,03 

32 Algar Agro 0,14 65 Sococo 0,02 

33 Capal 0,14 66 Plant Bem 0,02 
Fonte:http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/ e cálculos da pesquisa. 
 

 


