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1. RESUMO 
O agronegócio brasileiro movimenta grandes volumes de dinheiro todos os anos, além de ser o 

setor com maior participação no Produto Interno Bruto (PIB). As empresas dessa área precisam 

estabelecer políticas para a gestão financeira, de forma a garantir bons resultados e maior 

lucratividade para os investidores. Portanto, é fundamental que sejam avaliados constantemente 

seus indicadores financeiros para que seja possível ter mais segurança no processo de decisão. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento dos indicadores de duas empresas listadas 

na bolsa de valores, uma usina de cana de açúcar e uma produtora de café, no período de 2009 

e 2013, com o intuito de verificar a existência ou não de padrões entre eles. Para isso, foi 

realizada uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa a partir de dados secundários 

obtidos nas Demonstrações de Resultados de cada empresa. Foram analisados indicadores de 

rentabilidade, endividamento, liquidez e de atividade. Concluiu-se que existem semelhanças 

em alguns indicadores, no entanto, as disparidades se sobressaem e indicam que não há padrão 

no comportamento financeiro das empresas. 

 

Palavras-chave: Indicadores Financeiros. Agronegócio. Usina de cana de açúcar. Empresa 

Produtora de Café. 

 

2. INTRODUÇÃO 
O Brasil, historicamente, sempre foi considerado o “celeiro do mundo”, uma vez que 

seu maior potencial produtivo está na agropecuária. No ano de 2013 este setor teve uma 

participação de 41% no saldo final da balança comercial, com quase US$ 100 bilhões em 

exportações. (MAPA, 2014). 

Ainda assim, o país sofre com muitos problemas a serem resolvidos para que seja 

possível alcançar números ainda melhores, dentre eles a reforma agrária, regulamentação das 

queimadas, crédito e financiamento para produção, logísticas para escoar a produção e 

viabilização econômica da agricultura familiar. 

Por possuir um território de dimensões continentais, o Brasil apresenta um grande 

potencial de diversificação na produção agrícola, uma vez que cada região tem condições 

climáticas e de solo propícias para o cultivo de culturas específicas.  

Pode-se destacar o estado de São Paulo, que possui 70% de sua área destinada à 

agropecuária e apresenta um ótimo padrão tecnológico, e é também o maior produtor de frutas, 

cana-de-açúcar e legumes, e um dos maiores produtores de grãos, café, leite, aves e ovos. Outros 

produtos cultivados são milho, soja, tomate, mandioca, batata-inglesa, feijão e arroz. (IBGE, 

2013). 

Ainda, segundo o IBGE (2013), o estado de São Paulo é responsável por 60% de todo o 

açúcar produzido no país e por 70% das exportações nacionais. A cana é o principal produto 

agrícola do estado, tendo respondido, em 2002, por 28,28% (R$ 5,91 bilhões) do valor de sua 

produção agropecuária. As principais regiões de cultivo são Ribeirão Preto, Araraquara, 

Piracicaba, Jaú e Limeira. 

Com mais de 4 milhões de sacas de café – 8% do total, São Paulo é o 3º maior produtor, 

ficando atrás apenas de Minas Gerais e Espírito Santo. As principais cidades produtoras são 

Franca, Cristais Paulista, Jeriquara, Pedregulho, Rifaina, Itirapuã, Patrocínio Paulista, São José 

da Bela Vista, Altinópolis, Batatais e Restinga. (IBGE, 2013). 

A partir disso, fica evidente que há uma grande movimentação econômica regional e 

nacional motivada pelo cultivo de cana-de-açúcar e café, e a região de Ribeirão Preto é muito 

afetada por esse mercado. 

3. OBJETIVO 
Identificar a existência ou não de padrões em indicadores financeiros de empresas de 

Sociedade Aberta do segmento de açúcar e álcool e café. 
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3.1 Objetivos específicos: 

 Coletar referencial bibliográfico: buscar por pesquisas que tenham analisado 

os segmentos a ser pesquisados; 

 Coletar informações financeiras das empresas listadas nos segmentos 

escolhidos para análise; 

 Fazer um tratamento dos dados (deflacionamento) para análise de índices; 

 Calcular os índices financeiros por empresa; 

 Analisar o comportamento nos últimos cinco anos (2009 a 2013) por cada 

empresa e cada segmento, com intuito de comparação; 

 Elaborar a conclusão sobre semelhanças ou diferenças entre os indicadores por 

segmento. 

4. METODOLOGIA 
Este trabalho buscou analisar duas empresas agrícolas (usina de cana-de-açúcar e café) 

listadas na Bolsa de Valores, ou seja, de capital aberto, para tentar encontrar padrões nos 

indicadores econômicos.  

Para tanto, foi feita uma pesquisa exploratória, o que, para Gil (2010), possibilita uma 

maior familiaridade do pesquisador com o tema. Esse tipo de pesquisa é uma forma de 

proporcionar uma visão geral do assunto e/ou fato, e geralmente representa a primeira etapa de 

uma investigação mais ampla.  

Quanto à abordagem e aos métodos, foi feita uma análise qualitativa e pesquisa 

bibliográfica, levantando dados a partir de bases eletrônicas. 

A coleta dos dados necessários para o cumprimento dos objetivos proposto será feita 

mediante consulta na base eletrônica Fundamentus (http://fundamentus.com.br/), que divulga 

dados financeiros trimestrais. Para efeito de consulta, serão escolhidos os balanços referentes 

ao quinquênio 2009-2013. 

4.1 Instrumento de pesquisa 

Para que fossem atingidos os objetivos propostos neste trabalho, tornou-se 

imprescindível a adoção de um sistema de coleta de dados financeiros e cálculos de indicadores 

padronizado para todas as empresas em que foram aplicadas as análises. 

A coleta dos dados financeiros das empresas foi, exclusivamente, a captação de planilhas 

eletrônicas no sítio Fundamentus (http://fundamentus.com.br/), pois, segundo o próprio site, ele 

é um “sistema on-line que disponibiliza informações financeiras e fundamentalistas das 

empresas com ações listadas na Bovespa”.  

As informações financeiras para cálculo dos indicadores foram extraídas dos seguintes 

instrumentos financeiros: Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE). Sobre a composição das contas do BP e DRE. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Dessa forma, é importante que seja instituída nas empresas a boa análise financeira, pois, 

para Gitman (2010), a gestão financeira é um fator estratégico para atingir, da melhor forma 

possível, a tomada de decisões. Afinal, é por meio dos indicadores financeiros que são feitas as 

previsões, o desenvolvimento de tarefas e, principalmente, a avaliação da necessidade e retorno 

dos investimentos. 

Silva (2013) e Matias (2009) complementam ao afirmarem que as informações 

financeiras visam demonstrar numericamente a “saúde” das empresas a partir de dados 

passados, e também apresentam as condições internas e externas que podem influenciar no 

futuro da organização. 

Analisar financeiramente significa utilizar métodos de cálculos e interpretações de 

índices que auxiliarão na compreensão e monitoração do desempenho da empresa. Para isso, 

http://fundamentus.com.br/
http://fundamentus.com.br/
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são utilizados dois demonstrativos principais: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

e Balanço Patrimonial (BP). (GITMAN, 2010; SILVA, 2013, MATIAS, 2009). 

A análise das demonstrações financeiras pode subdividir-se em análise da situação 

financeira e análise da situação econômica. Primeiramente, analisa-se a situação financeira da 

empresa e, após, a situação econômica. Por último, juntam-se as informações dessas duas 

análises. Assim, os índices dividem-se em Índices para Análise Financeira, que englobam os 

Índices de Estrutura de Capital, e os Índices de Liquidez. Para avaliar a situação econômica de 

uma empresa, têm-se os Índices de Rentabilidade (MARION, 2012). 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Tendo em vista os objetivos especificados, efetuaram-se cálculos de índices de 

rentabilidade, atividade, endividamento, liquidez e capital de giro, com base nas demonstrações 

financeiras, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Balanço Patrimonial (BP), 

divulgadas pelas empresas São Martinho e Café Cacique, entre os anos de 2009 e 2013. 

As tabelas abaixo apresentam os resultados obtidos pelos cálculos. A primeira tabela é 

referente aos resultados da São Martinho e a segunda aos da Café Cacique. Ambas são anuais 

e em ordem crescente, começando em 2009 (pós-crise financeira de 2008) e terminando em 

2013. 
Tabela 1 Indicadores São Martinho 

Indicadores Financeiros  2009 2010 2011 2012 2013 

% Endividamento Curto Prazo (ECP) 35,45% 34,21% 19,81% 20,08% 18,34% 

% Endividamento Longo Prazo (ELP) 64,55% 65,79% 80,19% 79,92% 81,66% 

Liquidez Corrente (LC) 0,87 0,86 1,39 1,28 1,55 

Liquidez Seca (LS) 0,55 0,64 0,98 1,02 1,33 

Liquidez Imediata (LI) 0,34 0,27 0,66 0,79 0,96 

Capital Circulante Líquido (CCL) (74.605) (67.619) 133.202 145.853 368.020 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) 148.708 72.525 137.683 99.119 113.093 

Prazo Médio de Recebimentos (PMR) 14 12 19 11 15 

Prazo Médio de Pagamentos (PMP) 153 254 158 201 238 

Margem Líquida (ML) 8,96% 10,99% 10,94% 5,65% 8,80% 

Retorno sobre Ativo (ROA)  2,50% 3,40% 3,14% 1,52% 2,40% 

Retorno sobre PL (ROE)  5,89% 7,45% 6,48% 3,60% 6,43% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Tabela 2 Indicadores Café Cacique 
Indicadores Financeiros  2009 2010 2011 2012 2013 

% Endividamento Curto Prazo (ECP) 85,54% 94,36% 83,90% 99,08% 72,17% 

% Endividamento Longo Prazo (ELP) 14,46% 5,64% 16,10% 0,92% 27,83% 

Liquidez Corrente (LC) 1,19 1,08 1,15 1,09 1,43 

Liquidez Seca (LS) 0,81 0,83 0,80 0,70 0,89 

Liquidez Imediata (LI) 0,07 0,04 0,13 0,05 0,07 

Capital Circulante Líquido (CCL) 26.921 22.017 37.747 27.062 77.536 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) 92.213 109.542 168.331 211.891 180.971 

Prazo Médio de Recebimentos (PMR) 41 44 56 53 44 

Prazo Médio de Pagamentos (PMP) 75 57 35 29 36 

Margem Líquida (ML) 2,07% 2,11% -1,77% 1,65% 6,68% 

Retorno sobre Ativo (ROA)  2,20% 1,75% -1,87% 2,18% 10,11% 

Retorno sobre PL (ROE)  4,03% 4,03% -4,59% 5,20% 19,40% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Com base nas tabelas, é possível visualizar o resumo das movimentações e a situação 

financeira das empresas analisadas.  

Elas apresentam também a correlação existente entre empréstimos e financiamentos de 

curto e longo prazo, capacidade da empresa de pagar suas obrigações no curto prazo, a relação 

do percentual de estoque e de caixa nos bens e direito de curto prazo, além de indicar o 

percentual do lucro sobre e receita e a capacidade da empresa de se pagar e remunerar os sócios 

da empresa. 

O primeiro grupo de indicadores nesta tabela são os índices de endividamento. Eles são 

percentuais que representam a tomada de capital de terceiros, ou seja, são empréstimos e 

financiamentos que a empresa faz no curto e no longo prazo. 

O cálculo destes índices é feito a partir da soma dos Empréstimos e Financiamentos do 

Ativo Circulante e dos Empréstimos e Financiamentos do Ativo Não Circulante. O valor 

referente ao ECP é obtido a partir divisão do EFCP pela soma do EFLP com o EFCP. Já o ELP 

é o resultado da divisão do EFLP pela mesma soma anterior. 

Quanto aos índices médios de endividamento das empresas, verificou-se que a São 

Martinho, no período analisado, tem 26% e 74% no curto e longo prazo respectivamente, com 

a maior variação entre os anos de 2010-2011, com queda do endividamento de curto prazo em 

42% e aumento do endividamento de longo prazo em 21%.  

A maior variação da empresa Café Cacique está entre os anos de 2012 e 2013, com 

aumento no endividamento de longo prazo em mais de 2000%. A média anual de 

endividamento de curto prazo no período é de 87%, e de longo prazo de 13%.  

É possível observar que, enquanto a São Martinho possui endividamento de longo prazo 

maior, a Café Cacique se mantém com endividamento de curto prazo maior. 

A variação do ECP para ELP ano a ano é maior na Café Cacique. Entretanto, a diferença 

percentual no período analisado é maior na São Martinho, que em 2009 indicava 35% do ECP 

e 65% no ELP e em 2013 mostra 26% no curto prazo e 74% no longo, ao passo que a Café 

Cacique apresenta 86% e 14% contra 87% e 13% no mesmo intervalo. 

O segundo grupo estudado são os indicadores de liquidez, que medem a capacidade das 

empresas de honrar com suas dívidas no curto prazo. Os índices analisados neste estudo são: 

Liquidez Corrente (LC), Liquidez Seca (LS) e Liquidez Imediata (LI). 

Gitman (2010) diz que uma liquidez baixa é sinal de alerta, muitas vezes sinal de alerta 

para o fluxo de caixa e uma possível insolvência do negócio. Para alguns autores (MARION, 

2012; MATIAS, 2009; SILVA, 2013), esse grupo de indicadores demonstra a real situação 

financeira da empresa, uma vez que ele é a relação entre os ativos circulantes e as dívidas. 

A LC é a razão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, figuou seja, é a razão dos 

bens e direitos de curto prazo (disponibilidades, estoque, clientes) pelas obrigações de curto 

prazo (fornecedores, empréstimos, obrigações sociais e trabalhistas). É importante entender que 

o LC deve ser superior a 1, isso significa que a empresa tem capacidade de honrar suas dívidas 

de curto prazo. 

Como pode ser visto, a LC da São Martinho apresentou maiores variações no período, 

com a maior alteração entre os anos de 2010 e 2011, quando houve redução do Passivo 

Circulante e aumento do Ativo Circulante, que resultou no aumento do índice em 62%.  

A mesma movimentação do Ativo Circulante e Passivo Circulante ocorreu entre os anos 

de 2012-2013 com a Café Cacique, que apresentou a maior variação positiva, em 31%. As 

variações do índice ano a ano desta foram menores que a da primeira empresa analisada. 

As duas empresas apresentaram coeficiente médio de 1,19 de LC no período, e no 

comparativo 2009-2013 demonstraram aumento no índice de Liquidez Corrente, sendo da São 

Martinho em 79% e da Café Cacique em 20%. 
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O segundo índice deste grupo é o de LS, que compreende o mesmo cálculo do LC, mas 

com a subtração da conta Estoque do Ativo Circulante. Logo, é interessante que este indicador 

seja próximo ou igual a 1 e que, quanto mais distante de 1 e próximo de zero estiver, indicará 

que grande parte dos recursos de curto prazo estão alocados no estoque. 

O índice de LS é naturalmente menor que o índice de LC, por não considerar no ativo 

circulante a conta Estoques, que representa na São Martinho e Café Cacique uma média de 25% 

e 32%, respectivamente. O coeficiente médio do índice no período é de 0,90 na São Martinho 

e 0,81 na Café Cacique. 

Considera-se que a LS é o modo mais realista e decisivo para comprovar a capacidade 

da empresa de efetivar o pagamento do Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). 

Logo, pode-se afirmar que somente nos anos de 2012 e 2013 a São Martinho obteve 

resultado para tal comprovação, e a Café Cacique, em nenhum ano do período em questão, 

apresentou o índice superior a 1. 

De 2009 a 2013, a variação do LI da São Martinho é de mais de 180%, com coeficiente 

anual médio de 0,60. O indicador é estimulado principalmente a partir do ano de 2011, com o 

aumento da conta Caixa e Equivalente de Caixa em 72% e redução do Passivo Circulante em 

29%. No acumulado do período, o aumento da primeira conta é de 234%, contra o aumento de 

19% da segunda. 

A Café Cacique apresenta coeficiente anual médio de 0,07 e, embora tenha o mesmo 

resultado em 2009 e 2013, apresentou variações no coeficiente com aumento de 233% (2009-

2010) até quedas de 63% (2010-2011). Estas variações resultam principalmente da correlação 

de variação de aumentos e quedas, tanto na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, quanto no 

Passivo Circulante entre os anos de 2011-2012. 

O terceiro grupo de indicadores exibido são os indicadores de capital de giro, compostos 

pelos índices de Capital Circulante Líquido (CCL) e Necessidade de Capital de Giro (NCG). O 

CCL é a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, ou seja, a diferença entre 

direitos e obrigações da empresa. Quando negativo, ele indica que o Ativo Circulante é menor 

que o Passivo Circulante. 

É visível que a São Martinho, nos anos de 2009-2010, apresentou resultado de CCL 

negativo. A recuperação se deu em 2011, e deste ano a 2013 a empresa aumentou este índice 

em 176%. 

A mediana do CCL da empresa foi de R$ 133.202 e, observando a correlação deste com 

a LC, pode-se observar que enquanto CCL estava negativo o LC era inferior a 1 e, a partir de 

2011, quando CCL se torna positivo, a LC apresenta resultado superior a 1. 

A projeção gráfica do resultado expõe que o CCL da Café Cacique obteve resultados 

positivos em todos os anos analisados, ou seja, em todos os anos o Ativo Circulante da empresa 

foi superior ao Passivo Circulante. 

É evidenciado pelos cálculos que a mediana no período desta mesma empresa foi de R$ 

27.062. A correlação entre CCL e LC mostra também que a enquanto o CCL é positivo o LC é 

superior a 1. A progressão percentual do índice de 2009 a 2013 é de 188%. Em comparativo 

com a evolução da São Martinho a partir de 2011, esse crescimento é de 105%. 

Incorporado ao CCL está o índice de Necessidade de Capital de Giro (NCG). Ele é 

basicamente o indicador de financiamento operacional necessário para que a empresa possa 

custear as atividades operacionais no curto prazo. 

A estrutura da NCG é formada por elementos das contas do Ativo e Passivo Circulante 

do BP. Estas contas devem ser divididas em Operacionais (AC – Cliente e Estoques; PC – 

Fornecedores) e Financeiras ou Tesouraria (AC – Caixa e Aplicações Financeiras; PC – 

Empréstimos e Financiamentos). 

A interpretação deste indicador é que, quanto maior for o indicador com o valor superior 

a zero, menos capital de giro a empresa precisa tomar para custear as atividades operacionais. 
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Logo, quanto mais negativo, mais capital de giro a empresa necessita para liquidar os custos de 

operação. 

As empresas não necessitam de capital de giro e, embora a São Martinho tenha 

apresentado redução do NCG em 24% no decorrer do período, o resultado do índice em 2013 é 

de R$ 113.093. A Café Cacique, no mesmo período, obteve aumento de 96% no NCG e o índice 

médio foi de R$ 152.590. 

O quarto grupo analisado é dos indicadores de atividade, que compreendem a verificação 

dos prazos médios de pagamento e recebimentos da empresa, com base no Balanço Patrimonial 

e Demonstração do Resultado do Exercício (para PMR). 

As fórmulas para o cálculo destes indicadores estão expressas abaixo: 

 

PMR=
Contas a Receber x 360

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços
 PMP=

Fornecedores

Estoques x 360
 

 

Observando a é nítido que a São Martinho possui PMR inferior ao PMP, 14 vezes menor. 

Ou seja, a empresa recebe em média em 14 dias dos seus clientes e paga com uma média de 

201 dias. 

A Café Cacique, por outro lado, obteve uma inversão do PMP e do PMR no decorrer do 

período, iniciando com o primeiro índice inferior e terminando com ele 22% acima do segundo. 

O quinto e último grupo de indicadores é o dos índices de rentabilidade. Os índices 

analisados neste quesito são a Margem Líquida (ML), ROE (Return On Equity ou Retorno sobre 

o Patrimônio) e ROA (Return On Assets ou Retorno sobre Ativos). 

O primeiro índice de rentabilidade é a Margem Líquida. Ela demonstra a capacidade que 

a organização tem para gerar lucros. Para obter o resultado da ML, divide-se o Lucro/Prejuízo 

Consolidado do Período pela Receita de Venda de Bens e/ou Serviços (DRE). 

É possível concluir que ambas as empresas têm capacidade de gerar lucros. E que, em 

média, a São Martinho tem um percentual de lucros sobre o ativo total de 9%, enquanto essa 

média na Café Cacique no período avaliado é de pouco mais de 2%. 

A Café Cacique apresentou o Índice de Margem Líquida negativo no ano de 2011. O 

motivo deste resultado é que neste ano os Lucros/Prejuízos Consolidados do Período foram de 

-R$ 9.978, que é resposta do Resultado Financeiro (Receitas Financeiras – Despesas 

Financeiras) que foi negativo e superior ao Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos 

Tributos. 

O ROA, segundo indicador do grupo de rentabilidade, mede a capacidade que a empresa 

tem para pagar a si mesma, ou seja, ele mede a rentabilidade da organização em relação aos 

ativos dela, a capacidade que ela tem de custear a sua própria operação. 

O ROA médio no período é maior na Café Cacique, com índice de 2,87% contra 2,59% 

da São Martinho que, por sua vez, apresenta ROE médio superior, com 5,97% contra 5,61% da 

Café Cacique. 

É intrigante que, no ano de 2011, com a Café Cacique obtendo prejuízo com base na 

DRE, todos os indicadores de rentabilidade desta empresa seguiram a queda e ficaram 

negativos. Porém, há recuperação do índice no ano de 2012, que apresenta crescimento se 

comparado a 2009-2010, e crescimento de 2012 para 2013 de 273%, em que o ROE da empresa 

supera os 19%. 

Quando observados os indicadores de Liquidez Corrente e Capital Circulante Líquido, 

pode-se concluir que a Café Cacique não apresenta Ativo Circulante inferior ao Passivo 

Circulante. Ao passo que a São Martinho, nos dois primeiros anos pós-crise mundial de 2008, 

apresenta resultado negativo do CCL, logo, o índice de LC é inferior a 1. 

Portanto, é possível deduzir que a São Martinho tenha contraído empréstimos de curto 

prazo para compensação deste resultado desfavorável dos índices, fato sustentado pelo índice 
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de endividamento de curto prazo da empresa, nos dois primeiros anos da análise, ser superior a 

34% e, quando LC e CCL se estabilizam em 2011, o ECP reduz para 18% e 20%, 

respectivamente. 

Neste cenário, pode-se julgar que os empréstimos contraídos pela São Martinho foram 

liquidados e a empresa conseguiu reestabelecer o caixa, observado o índice de LI que, nos anos 

de 2009-2010, estava 39% inferior à média dos três anos seguintes, em que o índice médio 

anual era 0,80. 

A Café Cacique, que apresentou índices de CCL e LC saudáveis no período, também 

apontou o índice de ECP superior ao ELP. É palpável que a empresa teve a necessidade de 

contrair empréstimos de curto prazo para melhor giro do caixa, evidenciado pelo índice de LI 

que representa o Caixa e Equivalentes de Caixa em relação ao Passivo Circulante; no período 

estudado, a empresa chegou a apenas 13%, contra 96% da São Martinho. 

Essa necessidade de contrair empréstimos de curto prazo pode ser originada pelos 

índices de PMR e PMP exibidos no período, visto que a Café Cacique, no decorrer dos anos, 

aumentou pouco o índice de PMR – apenas 7% -, enquanto o índice de PMP reduziu 52%.  

Desta maneira, em 2013, a empresa precisava pagar os fornecedores em bem menos 

tempo que recebia dos fornecedores. Nesta conjuntura, o quadro é contraproducente. O ideal é 

que o PMR seja superior a PMP. Por este ponto de vista, a São Martinho demonstrou resultados 

satisfatórios, pois a média anual do PMR dela é de 14 dias, contra PMP médio de 201 dias. 

É possível que a São Martinho mantenha estes índices de atividades mais razoáveis 

comparados aos da Café Cacique por uma questão de melhor poder de barganha e/ou 

credibilidade com clientes e fornecedores, ou pode até mesmo ser perfil das empresas do 

segmento de açúcar e álcool ter esta diferença entre o recebimento e pagamento. 

Junto à análise dos índices de endividamento, liquidez e capital de giro, está a análise 

dos indicadores de rentabilidade, com grande peso para os investidores, pois são os 

responsáveis por informar se a empresa possui capacidade de pagar a si mesma, se está gerando 

lucros e o percentual de retorno que o acionista pode ter sobre os ativos da empresa. 

Tanto no retorno para os investidores quanto na capacidade de se pagar, a São Martinho 

e a Café Cacique apresentam índices muito próximos. O ROA anual médio destas empresas foi 

2,59% e 2,87%, respectivamente. O ROE das duas empresas também apresenta índices 

próximos – 5,97% contra 5,61% - e estão abaixo da rentabilidade anual média da poupança 

(6,86%) no mesmo período estudado. 

Entretanto, no ano de 2013, a Café Cacique apresentou os índices de rentabilidade muito 

superior aos anos anteriores. Com uma variação de mais de 381% na amplitude do período de 

estudo, o índice da empresa foi de 4,03% para 19,40%. Não obstante, o índice do ROA foi de 

2,20% para 10,11%, uma variação de mais de 358%. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os indicadores apontam que, de 2009 a 2013, a São Martinho teve o endividamento de 

curto prazo (ECP) em média 66% abaixo do índice de endividamento de longo prazo (ELP), 

enquanto a Café Cacique mantinha essa relação oposta, com ELP 85% menor do que o ECP. 

Outra constatação importante é que, enquanto o índice de ECP da São Martinho reduziu 

48% no período avaliado e ELP aumentou 26%, os mesmos índices da Café Cacique sofreram 

variação de apenas 16% do ECP, enquanto o ELP praticamente dobrou, com uma variação 

positiva de 92%. 

A liquidez da Café Cacique no período, por meio da LC, manteve-se saudável, com o 

índice em todos os anos acima de 1, acompanhado pelo índice de capital de giro CCL também 

positivo. Enquanto isso, a São Martinho apenas conseguiu esta estabilidade nos índices a partir 

de 2011, quando os índices de endividamento reduziram de 34% para 20%, o LC ficou acima 

de 1 e CCL com valor positivo. 
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Nos indicadores de atividade, a relação entre PMR e PMP nas duas empresas é, nos anos 

de 2009 e 2010, de PMP maior do que PMR. A partir de 2011, apenas a São Martinho mantém 

esta relação entre os índices, ressaltando-se a grande diferença entre eles, que foi no período 

estudado uma média de 14 dias para PMR contra 201 para PMP. Logo, a Café Cacique passa a 

apresentar em 2011 o PMR superior a PMP, com média  51 contra 33 respectivamente. 

E, por fim, os índices de rentabilidade, embora indiquem ROA de 2,59% para a São 

Martinho contra 2,87% da Café Cacique e ROE de 5,97% e 5,61%, apresenta a Margem Líquida 

(ML) com índices mais distantes, sendo 9,07% para a São Martinho contra 2,15% para a Café 

Cacique. 

Portanto, com base nos dados apresentados ao longo deste trabalho conclui-se que não 

existem padrões nos indicadores financeiros destas empresas de capital aberto listadas na Bolsa 

de Valores nos segmentos de açúcar e álcool e café. E, embora existam algumas similaridades 

em alguns índices, as disparidades se sobressaem e afirmam a justificativa da não existência de 

padrões entre estes indicadores. 

Eventualmente esta falta de padrões nos indicadores poderia ser matéria de estudos 

futuros para entender se as empresas do mesmo segmento atingem índices financeiros diferentes 

por uma questão de gestão do Conselho de Administração juntamente a Diretoria, 

Administradores e Gestão. 

É material de estudo também a indagação se estas empresas, por possuírem Ativos, 

Disponibilidades, Receita Líquida, etc., em proporções diferentes (milhões contra bilhões) 

fariam movimentações que estimulassem os índices a se comportarem de forma diferentes. 

Entender estas relações que acontecem entre os índices, entre estes com as empresas e 

elas entre si, contribuiu para a vida acadêmica dos autores como base para aprofundar os 

conhecimentos aprendidos em sala, junto ao orientador, nas bibliografias estudadas e, 

principalmente, contribuiu como primeiro passo para uma possível pesquisa nesta área. 

Na vida empresarial a contribuição também é considerável, visto que entender os 

demonstrativos financeiros, compreender os cálculos e análises dos índices de endividamento, 

atividades, rentabilidade, etc., saber distinguir entre uma empresa saudável e uma não saudável 

financeiramente, é trivial para uma carreira na alta gestão de organizações de médio e grande 

porte. 

Finalmente, a contribuição deste trabalho para a vida pessoal dos autores é a satisfação 

em compreender e analisar melhor as finanças de empresas por meio de índices que podem ser 

calculados por meio de demonstrativos financeiros. 
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