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1- RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo verificar a influência da crise nos 

indicadores econômico-financeiros da empresa de commodities agrícolas, uma vez 

que, a atual crise econômica brasileira vem afetando diversos setores da economia e 

por essa empresa representar boa parte do valor das exportações brasileiras.  A 

metodologia de pesquisa utilizada foram dois critérios: quanto aos fins pesquisa 

exploratória e quanto aos meios pesquisa bibliográfica e estudo de caso, o 

levantamento dos dados foram feitos através do site da BM&FBovespa e analisados 

de forma qualitativa. Sendo assim, a pesquisa apontou que embora os estudos 

sobre as commodities agrícolas apontassem crescimento no setor, a maioria dos 

índices econômico-financeiros da empresa sofreram influências negativas no 

período da crise, contudo os índices afetados podem não ser os mesmos se essa 

pesquisa for aplicada a outras empresas desse mesmo setor, foram afetados 

negativamente os índices os índices de Endividamento e Rentabilidade.  

 

2- INTRODUÇÃO  

A atual crise econômica Brasileira, considerada por economistas, a pior crise 

de todos os tempos, vem afetando todos os setores da economia, embora o PIB 

tenha apresentado queda nos últimos anos, uns dos setores que tem mostrado 

crescimento é o setor primário, onde as commodities representam mais da metade 

do valor das exportações brasileiras, com alto volume de exportação mesmo não 

conseguindo melhorar suas receitas devido à queda nos preços. Segundo o MDIC 

(2015) a queda dos preços internacionais das principais commodities agrícolas e 

minerais, apurada ao longo do ano, seguiu influenciando o comportamento da 

balança comercial em novembro de 2014.  

Tendo em vista o prolongamento da crise, despertou o interesse de analisar 

as demonstrações contábeis da empresa de commodities agrícolas, visando 

investigar como a crise econômica vem afetando seus indicadores econômicos e 

financeiros. 

Como objeto de estudo foi utilizado uma empresa do setor de Commodities 

Agrícola listada na Bolsa de Valores, a empresa SLC Agrícola, utilizando como 

período de estudo os últimos cinco anos (2012 a 2016). Não foram levados em conta 

fatores internos de administração, assim como o reflexo da inflação para cálculos 

dos indicadores e a atual crise política brasileira. 
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A relevância da pesquisa se dá diante da extensão desse setor e do cenário 

econômico que o país vem enfrentando, surgindo então à necessidade de apurar os 

indicadores que permitem avaliar a capacidade de solvência, avaliar a estrutura 

patrimonial e encontrar a potencialidade das empresas analisadas em gerar bons 

resultados. É através dessa técnica que possibilita a interpretação dos dados que 

compõem as demonstrações contábeis, com o intuito de transformar esses dados 

em informações úteis aos diversos usuários. 

Diante desse cenário, a pesquisa propôs verificar o seguinte problema: A 

empresa SLC Agrícola SA sofreu influência em seus indicadores econômico- 

financeiros com a crise brasileira?  

 

3- OBJETIVOS 

Para desenvolver esta pesquisa, teve-se como objetivo principal identificar a 

influência da crise nos indicadores econômico-financeiros da empresa de 

commodities agrícolas.  

Para consecução do objetivo principal, foram desenvolvidos os seguintes 

objetivos intermediários: Contextualizar a crise econômica no Brasil e no setor 

agrícola; Explorar as referências teóricas existentes do setor de commodities 

agrícolas; Levantar as demonstrações contábeis e as informações úteis para análise 

do período de 2012 a 2016; Calcular os índices de Liquidez geral , Composição do 

endividamento , Rentabilidade pelo modelo Dupont  e o Fator de Insolvência de 

Kanitz do período de 2012 a 2016 e; Analisar o comportamento dos indicadores 

econômico-financeiros em relação à crise no período. 

 

4-  METODOLOGIA 

Fraga (2009, p.01) diz que a metodologia de pesquisa é “uma disciplina 

instrumental a serviço da investigação cientifica que aponta, de forma eficiente, as 

estratégias de coleta de dados a fim de se fazer não só uma descrição da realidade.”        

 

4.1- Tipo de pesquisa 

A pesquisa utilizará dois critérios básicos: quanto aos fins pesquisa 

exploratória, pois “trata-se de abordagem adotada para a busca de maiores 

informações sobre determinado assunto” (FRAGA,2009, p. 56) e quanto aos meios 

utilizará a pesquisa bibliográfica, buscando esclarecer e defender o tema ou 
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problema baseado em referências teóricas já publicadas em estudos de livros e 

artigos científicos, e também estudo de caso. 

 

4.2- Universo e amostra 

O universo da pesquisa concentra-se em empresas de commodities 

agrícolas listadas na BM&FBovespa, sendo nossa amostra a empresa SLC Agrícola, 

fundada em 1977 pelo Grupo SLC, que é uma empresa produtora de commodities 

agrícolas, focada na produção de algodão, soja e milho. 

 

4.3- Coleta de dados 

Nessa pesquisa a coleta de dados será realizada através do site oficial da 

empresa SLC Agrícola S/A e no site da BM&F Bovespa, onde consta todas as 

demonstrações contábeis de cada exercício financeiro e demais informações úteis 

da empresa.   

 

4.4- Análise dos dados 

O tratamento dos dados dessa pesquisa será de forma qualitativa, pois os 

dados serão estruturados e analisados para obtenção do resultado e assim fazerem-

se as devidas considerações da análise. Foram utilizados os Balanços Patrimoniais 

e Demonstrações do Resultado do Exercício dos anos de 2012 a 2016, transcritos 

em tabelas do EXCEL, onde foram padronizadas e aplicadas as fórmulas para cada 

índice estudado. O resultado foi demonstrado em quadros para melhor compreensão 

do resultado. 

 

5 - Crise econômica brasileira 

A crise é caracterizada como “grave desequilíbrio conjuntural entre a 

produção e o consumo, acarretando aviltamento dos preços e/ ou da moeda, onda 

de falências e desempregos, desorganização dos compromissos comerciais” 

(HOUAISS, 2001, p. 872). 

Produto interno bruto é definido como “valor agregado de todos os bens e 

serviços finais produzidos dentro do território econômico do país, 

independentemente da nacionalidade dos proprietários das unidades produtoras 

desses bens e serviços.” (PASSOS, NOGAMI 2014, p.385), é através do PIB que 

consegue-se avaliar o crescimento econômico do país.  
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Com intuito de combater os efeitos da crise financeira mundial de 2008, o 

Governo adotou medidas protecionistas baseando-se na injeção de uma série de 

estímulos ao consumo. Com tudo isso, a economia conseguiu postergar sua real 

situação em relação à crise, alcançando um crescimento no PIB em 2010 de 7,6%.1  

Os estímulos governamentais acabaram gerando como consequência uma 

diminuição nas receitas enquanto as despesas continuavam aumentando, o que 

causou o desequilíbrio nas contas públicas. Com uma dívida alta, o governo perdeu 

a capacidade de atrair investimentos e não consegue recursos para estimular o 

crescimento do país.2 

A recessão econômica financeira poderá durar por um longo tempo, o que se 

torna um desafio para os gestores do país, levando em consideração que a crise 

econômica financeira está sendo devastadora. 

 

5.1- Crise no setor de commodities agrícolas 

A crise brasileira fez com que houvesse uma forte desvalorização da moeda 

brasileira (Real), isso é favorável para os exportadores de commodities uma vez que 

torna mais barato e competitivo as exportações brasileiras (ARAUJO, 2017). 

A exportação de produtos primários tem grande influência na economia 

nacional desde os tempos de colônia. Na década passada, a demanda por 

commodities aumentou muito, por conta, principalmente, do crescimento acelerado 

da China, que foi um grande consumidor de matéria prima. Isso influenciou os 

preços, que ficaram mais altos e favoreceu os países produtores, principalmente o 

Brasil.3  De acordo com a Conab (2016) ocorreu uma evolução da área de plantio da 

soja e milho, mesmo com a crise interna brasileira, havendo expansão do plantio de 

commodities. 

Do valor total das exportações brasileiras 65% são representados pelas 

commodities, segundo levantamento de 2014 da Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). As exportações brasileiras somaram 

US$ 191 bilhões em 2015. 

 

                                                 
1
 Texto retirado da internet  < http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-

crise-economica-brasileira-em-5-passos/> acessado em 04 de maio de 2017, às 15:10hrs 
2
 Texto retirado da internet < http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-

crise-economica-brasileira-em-5-passos/> acessado em 04 de aio de 2017, às 15:40hrs. 
3
 Texto retirado da internet  < https://www.nexojornal.com.br/explicado/2016/03/31/As-commodities-e-seu-

impacto-na-economia-do-Brasil > acessado em 21/03/2017, às 14:15hrs. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-crise-economica-brasileira-em-5-passos/
http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-crise-economica-brasileira-em-5-passos/
http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-crise-economica-brasileira-em-5-passos/
http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-crise-economica-brasileira-em-5-passos/
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2016/03/31/As-commodities-e-seu-impacto-na-economia-do-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2016/03/31/As-commodities-e-seu-impacto-na-economia-do-Brasil
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5.2- Commodities agrícolas 

A produção agrícola é representada dentro do mercado comercial pela 

palavra commodities que é um termo utilizado para designar um tipo particular de 

mercadoria em estado bruto “In natura”, ou com baixo grau de transformação. São 

mercadorias com pouco valor agregado e quase sem diferenciação e, portanto 

podem ser negociados globalmente sob a mesma categoria. Os principais tipos de 

commodities agrícolas são: café, trigo, soja, milho, açúcar e farelo de soja.4 

As commodities agrícolas são mercadorias padronizadas; muitas delas 
possuem o preço definido em Bolsa de Mercadorias. Devido ao grande 
número de concorrentes no mercado e a forte competição, os comerciantes 
de grãos possuem uma posição fraca em termos de poder de negociação 
com os vendedores. A decisão do comprador final baseia-se principalmente 
no menor preço do grão, e a ausência de lealdade ao fornecedor é prática 
comum no mercado (ARAUJO, 2017, p.31). 

 

5.3- Análises das demonstrações contábeis 

Para Silva (2012) a análise das demonstrações contábeis é uma técnica que 

incide na coleta de dados constantes nas demonstrações, com vistas à apuração de 

indicadores de que permitem avaliar a capacidade de solvência, avaliar a estrutura 

patrimonial e encontrar a potencialidade da entidade em gerar bons resultados.  

 

5.3.1- Liquidez geral 

O índice de liquidez geral evidencia se os recursos financeiros aplicados no 

Ativo Circulante e no Realizável a Longo Prazo são suficientes para arcar com as 

obrigações de curto e longo prazo (RIBEIRO 2009). Silva (2012) demonstra a 

fórmula do indicador liquidez geral da seguinte forma: 

 

Liquidez Geral = 

 Ativo Circ. + RLP        

 Passivo Circ. +ELP  

                         Quadro 1: Fórmula dos índice de liquidez geral. 
                         Fonte: Silva (2012, p.139,140,141) 
 

5.3.2- Análise da rentabilidade (modelo Dupont) 

De acordo com Silva (2012, p.151) outra forma de apurar a rentabilidade do 

ativo/Investimentos é através do modelo Dupont, que nos mostra as relações entre o 

retorno sobre o investimento (ROA/ROI), giro do ativo total, margem líquida e 

                                                 
4
Texto retirado da internet < http://www.comoinvestir.com.br/boletins-e-publicacoes/boletim-como-in. aspx> , 

acessado em 20 de setembro de 2016, às 14:35h. 
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alavancagem. O modelo ensina que quanto menor o giro dos ativos, maior precisa 

ser a rentabilidade sobre venda. Silva (2012) demonstra a fórmula do indicador de 

rentabilidade pelo modelo DuPont da seguinte forma:  

 

 

 
  Quadro 2: Fórmula dos índice do ROI Modelo Dupont. 

                     Fonte: Silva (2012, p.139,140,141) 

 

5.3.3- Composição do endividamento 

A composição do endividamento nos permite visualizar, através da obtenção 

do índice, o perfil da dívida da empresa (SILVA, 2012). Ele revela qual a relação 

entre as Obrigações de Curto Prazo com as Obrigações totais. RIBEIRO (2009). 

Quanto menor este quociente, melhor” (RIBEIRO, 2009, p.156). Silva (2012) 

demonstra a fórmula do indicador de composição do endividamento da seguinte 

forma: 

 

Composição do 
endividamento =  

 Passivo Circulante  x 100  

 
Capitais de Terceiros 

 

Quadro 3: Fórmula do índice de composição do endividamento. 

                       Fonte: Silva (2012, p.143,144,145) 
 
5.3.4- Previsão de insolvência 

Insolvência é a perda da capacidade de uma organização pagar suas 

obrigações financeiras, ou seja, deixar de ter equilíbrio, liquidez e continuidade 

(SILVA, 2012). “Sthephen Charles Kanitz desenvolveu um modelo de análise para 

determinar previamente, com satisfatória margem de segurança, o grau de 

insolvência das empresas” (BRAGA, 2003, p. 172). 

 Se a nota for de 0 a 7, está na faixa de solvência, significando que a empresa 

tem reduzidas possibilidades de falência. Os indicadores de 0 a –3, indicam região 

da penumbra, no intervalo de –3 a –7, onde encontra-se na faixa de insolvência, isto 

é, grandes probabilidades de falência (SILVA, 2012). Silva (2012) demonstra a 

formula do fator de insolvência de Kanitz da seguinte forma: 

                               (           )  (         )  (         ) 

 (        )  (          ) 

Quadro 4: Fórmula do fator de insolvência de Kanitz. 

ROI (Modelo Dupont) = 
 Margem Líquida x Giro do Ativo 

Total 
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Fonte: Silva (2012, p.183) 

 
6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Para identificar o período em que ocorreu a crise foi utilizado como parâmetro 

a variação no PIB brasileiro dos últimos cinco anos através de levantamento das 

informações no portal da ADVFN. 

 

 

                                  

Figura 1: Variação histórica do PIB brasileiro                 
Fonte: ADVFN/ Adaptado pelos autores 

 

Conforme aponta o gráfico acima, observa-se que o PIB apresentou 

crescimento no ano 2013, contudo a partir de 2014 começou a apresentar queda 

chegando a 0,10%, sendo que nos últimos dois anos foram de uma severa 

resseção, atingindo pontos negativos de 3,80 em 2015 e 3,60 em 2016, ou seja, 

embora tenha apresentado leve recuperação em 2016 ele continua apresentando 

retração.  

Diante disso pode-se considerar que a crise econômica financeira brasileira 

foi desencadeada de fato partir de 2014. Sendo assim as análises serão realizadas 

considerando o comportamento dos índices em relação ao período anterior e 

posterior a essa data. 

 

6.1.1- Índices de liquidez 

 

Índices de Liquidez 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez Geral 0,65 0,74 0,83 0,84 0,90 
     Quadro 5: Índices de liquidez geral. 

     Fonte: Elaborado pelos autores. 
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De acordo com o quadro 5, verifica-se que em 2013 a empresa apresentou 

tendência de aumento em seu índice de liquidez geral em relação ao ano anterior. 

Nos anos de 2014 a 2016, período de crise, este índice manteve seu 

comportamento crescente, ou seja, de leve melhora, em 2016 alcançou o melhor 

resultado dos anos analisados, chegando a R$ 0,90 de direitos de curto e longo 

prazo para cada R$ 1,00 de dívidas de curto e longo prazo, mas ainda assim teria 

que gerar recursos para saldar as suas dívidas de curto e longo prazo se necessário.  

 

6.1.2- Índices de estrutura de capital (endividamento) 

 

Índices de Estrutura de 
Capital 2012 2013 2014 2015 2016 

Composição do 
Endividamento  46,48 56,30 63,80 59,92 65,09 

    Quadro 6: Índices de composição do endividamento. 
     Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme o quadro acima verifica-se que a empresa apresenta em seus 

índices de composição do endividamento um aumento significativo, no período de 

2013 e 2014, o que reflete uma piora, chegou a presentar em 2015 uma queda, mas 

voltando a piorar em 2016, o que representa seu percentual de dívida vencendo em 

menos de um ano, ou seja, em curto prazo. 

 

6.1.3- Índices de Rentabilidade 

 

Índices de 
Rentabilidade 2012 2013 2014 2015 2016 

Margem 3,44 8,18 4,68 6,88 0,94 

Giro 0,30 0,28 0,33 0,33 0,30 
Quadro 7: Índices de rentabilidade margem e giro. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Nota-se que ano de 2013 houve melhora no ROI para 2,27%, devido ao 

aumento elevado da margem, alcançando seu maior valor em todo período de 

análise.  Já em 2014 o ROI piorou, pois, apesar de ocorrer um leve aumento do giro 

a margem teve uma queda considerável, essa voltando a apresentar aumento em 

2015 fazendo com que o ROI subisse para 2,28% alcançando o percentual de 2013, 

porém em 2016 a margem teve uma elevada queda, sendo a pior do período, e o 
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giro leve redução, apresentando um ROI de 0,29%, sendo esse o pior resultado do 

período analisado.  

 

6.1.4- Fator de insolvência – Kanitz 

 

Previsão de Insolvência 2012 2013 2014 2015 2016 

Fator de Insolvência de 
KANITZ 2,27 2,38 2,42 2,60 3,37 

Quadro 8: Fator de insolvência - Kanitz. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Nota-se que o a empresa apresenta o fator de solvência positivo em todo o 

período analisado, ou seja, mantendo-se solvente, mesmo no período de crise, 

apresentando uma melhora em relação ao período anterior à crise, passando sua 

nota de 2,27 em 2012 a 3,37 em 2016. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi identificar a influência da crise nos indicadores 

econômicos- financeiros das empresas de commodities agrícolas. 

Através da análise do comportamento dos índices os usuários das 

informações contábeis conseguem verificar a situação econômica e financeira da 

empresa servindo como auxilio em futuras tomadas de decisões. 

Para conhecer a situação econômico-financeira da empresa foram utilizados 

os três pontos fundamentais de análise: Liquidez Geral, Rentabilidade através do 

giro do ativo e margem líquida e Composição do Endividamento. Para compor a 

análise da situação financeira no geral foi utilizado o modelo de fator de insolvência 

de Kanitz. 

Sendo assim, de acordo com o estudo a empresa SLC apresentou piora em 

seus índices de Endividamento e Rentabilidade. Já seu índice de Liquidez Geral 

apresentou uma leve melhora. Verificando a saúde financeira da empresa utilizando 

o modelo de Kanitz seus fatores de insolvência apresentaram leve melhora no 

decorrer do período analisado, mantendo-se assim seu grau de solvência. Assim a 

pesquisa conclui que apesar do estudo mostrar que no setor de commodities 

agrícolas ocorreu expansão, refletindo no desempenho econômico do país (PIB), 

nota-se que houve influência negativa da crise na maioria dos indicadores 

econômico-financeiros de Endividamento e Rentabilidade da empresa.  
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