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1. RESUMO 

O presente artigo irá tratar aspectos da necessidade de gerir o capital de giro, a fim de suprir 
necessidades de produção e comercialização, porém considerando a existência de custos relativos à 
sua aquisição, custos de manutenção e custos de oportunidade. Será analisado o setor 
sucroalcooleiro no que tange a política de administração de capital de giro através de um 
planejamento financeiro adequado. O objetivo deste trabalho é discorrer sobre o impacto causado na 
indústria sucroalcooleira pela falta de planejamento financeiro no que diz respeito ao capital de giro. 
Foi usado de pesquisas bibliográficas para a coleta das informações contidas nesse trabalho, que 
tenta vislumbrar a situação atual do setor sucroalcooleiro. A partir da análise feita, conclui-se que, por 
meio da administração oportuna do ativo e do passivo circulante da empresa, pode-se controlar o 
fluxo de caixa, o qual é importante para manter-se as finanças constantes, visto que dessa maneira 
tem-se controle das entradas e saídas do caixa, estabelecendo onde se deve investir em curto prazo. 
Tornando assim, os créditos e as contas a receber em conceito principal para planejamento, 
organização, controle e direção. 
 

2.  INTRODUÇÃO 

Em uma empresa, o capital de giro baseia-se no ativo e passivo circulantes 

que gerem suas atividades atuantes mantendo o fluxo de caixa constante, isso 

acontece na existência de uma administração satisfatória do capital gerido. Partindo 

daí o ativo circulante que forma as entradas no caixa e o passivo circulante as 

saídas do caixa dentro de um ano é o que proporciona tomar-se decisões de 

investimentos de curto prazo, “o que proporciona para a organização que administra 

seu próprio capital e rentabiliza seus lucros estabilidade e solvência financeira.” 

(ARAÚJO, 2013). 

Tendo como ideia principal o quanto é importante a administração do capital 

de giro em uma empresa, este trabalho tem como principal propósito analisar o que, 

de fato, é o capital de giro, seus fundamentos, sua representatividade e sua relação 

com finanças. 

Assim, o artigo apresentado tem como foco discorrer sobre planejamento 

financeiro e capital de giro no setor sucroalcooleiro, mostrando seus erros e acertos, 

bem como a situação vivenciada no mercado atual. 

 

3. OBJETIVOS 

O Objetivo do artigo é apontar os erros da má administração de capital de giro 

e falta de planejamento financeiro dentro do setor sucroalcooleiro. Ressaltando a 

importância do processo de planejamento financeiro diante de um cenário 

econômico abalado por inúmeras crises dentro do setor.  

 

4. METODOLOGIA 



A elaboração do artigo deu-se por meio de pesquisas bibliográficas referentes 

ao capital de giro e planejamento financeiro, para tanto, consultou-se artigos 

científicos, monografias e publicações da internet, oriundos de fontes confiáveis, 

visto que o meio cibernético é rico em informações e materiais necessários ao que 

se propõe o presente artigo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Contexto Histórico 

Em 1500, com a descoberta do Brasil pelos portugueses, a cana-de-açúcar 

chegou à América. As primeiras mudas vieram em 1532, na expedição marítima de 

Martim Afonso de Souza. 

Desde a época da Colonização, a cana tem experimentado um grande 

desenvolvimento agronômico e industrial.  

Conforme Zanzarini et al. (2008), após o Império, a cultura canavieira ficou 

em segundo plano, o Brasil perdeu posições na produção mundial de açúcar, 

destacando aumento na produtividade nas ilhas do Caribe e nas Antilhas. Assim 

após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil volta a direcionar sua atenção para a 

cana-de-açúcar. A percepção da possibilidade de que o Brasil pudesse se inserir no 

mercado internacional, através da produção dessa cultura, fez com que o governo 

interviesse na situação agrária, redefinindo a produção nacional que, naquela 

ocasião, era voltada para o cultivo de grãos. Se durante muito tempo, no Brasil, a 

cana foi símbolo de produção de açúcar, o panorama seria alterado na segunda 

metade do século XX. Com o preço do açúcar caindo rapidamente no mercado 

internacional e o interesse do governo federal em diminuir as importações de 

petróleo, que representava grande peso na balança comercial, a produção do álcool 

passaria a ser estimulada. Em 1975, foi criado o ProÁlcool, que deveria suprir o país 

de um combustível alternativo e menos poluente que os derivados do petróleo 

(BIODIESEL, 2010). O ProÁlcool começou a perder força, no início da década de 

1990, num cenário internacional em que os preços do petróleo sofriam fortes 

alterações, tornando o álcool combustível pouco vantajoso, tanto para o produtor 

quanto para o consumidor. (MAPA, 2008a). Nesse contexto, em 1995, o Proálcool 

foi desativado. Nos últimos anos, a cana-de-açúcar volta a fazer parte do cenário 

econômico. O discurso veiculado foi de que o interesse mundial era diminuir a 

dependência pelos combustíveis fósseis e diversificar a matriz energética para 



atenuar o aquecimento global. Nesse contexto, as atenções se voltam para os 

biocombustíveis, em especial para o etanol de cana-de-açúcar, sendo necessário 

aumentar a produção de cana. 

O nosso complexo sucroalcooleiro é considerado o mais moderno do mundo, 

tendo o Brasil assumido a posição de liderança na produção de etanol. 

 

5.2. Capital de Giro 

O termo capital de giro “teve origem com os antigos mascates ianques, que 

carregavam suas carroças com mercadorias e percorriam suas rotas vendendo seus 

artigos. A mercadoria era chamada de capital de giro, pois era o que o mascate 

vendia (girava) para gerar seus lucros.” (BRIGHAM; WESTON 2000 apud FASSINA; 

HOELTGEBAUM E SABADIN, 2006, p.3)  

“O capital de giro representa os recursos investidos no ativo circulante da 

empresa, os quais são demandados para financiar suas necessidades operacionais, 

que vão desde a aquisição das matérias-primas ou mercadorias até o recebimento 

pela venda do produto acabado.” (BRIGHAM; WESTON 2000 apud FASSINA; 

HOELTGEBAUM E SABADIN, 2006, p.3)  

a administração de capital de giro abrange a administração das contas 
circulantes da empresa, incluindo ativos e passivos circulantes. A 
administração de capital de giro é um dos aspectos mais importantes da 
administração financeira considerada globalmente, já que os ativos 
circulantes representam cerca de 50% do ativo total, e perto de 30% dos 
financiamentos totais é representado pelo passivo circulante nas empresas 
industriais. (GITMAN apud PAULO; MOREIRA, 2003, p.5)  

 

5.3. Planejamento Financeiro 

 O planejamento financeiro é uma projeção de receitas e despesas que tem 

por finalidade indicar a situação econômica geral de uma pessoa, empresa ou 

projeto. A partir de um planejamento financeiro, é possível definir quanto de dinheiro 

está disponível e, assim, direcionar seu uso. 

Sem um planejamento financeiro completo, é praticamente impossível realizar 

as projeções, analisar e aplicar seus investimentos no momento certo, supor custos 

e reconhecer as melhores oportunidades para direcionar seu negócio. Segundo 

GITMAN (1997) "os planos financeiros a curto prazo são ações planejadas para um 

período curto (de um a dois anos) acompanhados da previsão de seus reflexos 

financeiros" 



Um dos principais pilares de sustentação do planejamento financeiro é a 

disciplina. Esse zelo por ações objetivas em prol das metas é que vai determinar o 

sucesso dessa organização. 

De nada adianta uma estratégia que seja seguida por apenas uma semana ou 

um mês. Aqui estamos falando de anos e décadas. 

É de olho no longo prazo que deve se concentrar o planejamento financeiro. 

Tudo começa com um bom diagnóstico da situação atual e passa pelos caminhos 

necessários para o sucesso. Para GITMAN (1997) "Os planos financeiros a longo 

prazo são ações projetadas para um futuro distante, acompanhado da previsão de 

seus reflexos financeiros".  

 

5.4. Setor Sucroalcooleiro 

O setor sucroalcooleiro, por ser uma atividade agroindustrial, é diretamente 

influenciado por uma característica intrínseca: a sazonalidade da produção da 

matéria-prima. A produção sazonal dissocia o período de colheita, que se concentra 

em alguns meses do ano-safra, das necessidades do consumo que se prolongam 

por todos os meses do ano. De praxe, é necessário formar estoques no período da 

colheita para regularizar a oferta, particularmente no período da entressafra, quando 

as destilarias estão desligadas e não há produção. 

A produção sazonal obriga a formação de estoques para permitir o comércio 

regular do produto no período da entressafra, quando as fábricas estão paralisadas 

ou produzindo um volume insuficiente para atender à demanda. A formação desses 

estoques deve ocorrer ao longo do período de concentração da safra porque nesses 

meses o montante da produção excede o volume das vendas. 

FILHO (2010) afirma que a temporada de colheita nos estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e 

Mato Grosso compreende os meses entre maio e novembro. Este período de meses 

é, em sua maioria, de clima mais seco e propício ao transporte e a concentração da 

sacarose na planta. Atualmente existe uma tendência de alongamento desse 

período permitindo o aumento da quantidade da cana processada sem a 

necessidade de aumento da capacidade instalada de produção. 

 

Nos estados da região Nordeste cujas instalações fabris estão próximas ao 
litoral (Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte), o 
período adequado de moagem se estende de setembro a março. Em alguns 



estados nordestinos (Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão), que produzem cana 
em regiões não-litorâneas, esses meses estão associados à chegada do fim 
do período chuvoso e variam de acordo com as condições locais. A região 
Norte, que dispõe de poucas unidades de produção e representa uma 
fração inexpressiva do total nacional, também tem um calendário específico 
para cada estado (FILHO, 2010). 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Cenário do Setor Sucroalcooleiro 

“Atento a oportunidades de crescimento mundial do uso de etanol, o Brasil 

construiu quase 90 usinas de açúcar e álcool desde 2005. As unidades já existentes 

também passaram por reformas e projetos de modernização. Os investimentos 

devem ultrapassar US$ 30 bilhões até 2012 - captados por financiamentos às vezes 

superiores aos próprios passivos das usinas.” (Revista Controle & Instrumentação, 

2008) 

Ao longo dos últimos anos, o setor sucroalcooleiro brasileiro tem enfrentado 

um prolongado ciclo de baixa, atribuído principalmente aos baixos preços de etanol 

no mercado doméstico e ao excesso de oferta internacional de açúcar, deprimindo 

os preços deste produto. Adicionalmente, inesperados eventos climáticos causaram 

efeitos adversos na produção de cana-de-açúcar no Centro-Sul e no Nordeste. 

O grande salto da dívida das usinas de açúcar e álcool se deu entre os anos 
de 2008 e 2009, quando houve um investimento maciço para aproveitar a 
onda de carros bicombustíveis e também os investimentos em cogeração 
de energia do bagaço de cana. 
Mas a demanda acabou frustrada. Os leilões de energia para a cogeração 
deixaram de ocorrer e, apesar de os carros flex continuarem em grande 
produção, a concorrência com o preço da gasolina tem dificultado a vida do 
setor. (GOULART, 2014, Revista Exame). 
 

“Altamente endividadas, com fluxo de caixa comprometido por causa dos 

baixos preços do açúcar e do etanol e tendo de lidar com o clima adverso e aumento 

de custos, a situação deve ficar ainda mais delicada com a escassez de crédito para 

financiamento das safras.” (GOULART, 2014). 

A restrição de crédito provocada pela crise mundial influenciou 
imediatamente o caixa das empresas sucroalcooleiras, que utilizam capital 
de giro para financiar suas safras. Mas os efeitos da crise podem ser menos 
intensos para algumas usinas. Fazem parte desse grupo as unidades que 
investiram em tecnologia para aumentar competitividade – além de 
caldeiras ou moendas mais eficientes, a característica é uma vantagem 
oferecida pela automação. No setor sucroalcooleiro, o diferencial 
competitivo pode se manifestar nas usinas que substituíram os tradicionais 
sistemas analógicos por processos digitais e promoveram integração entre 
as várias áreas da planta tradicionalmente operadas em ilhas isoladas. 
Essas ações podem resultar em redução de custos - uma meta que nunca 
foi tão perseguida quanto agora. Revista Controle & Instrumentação (2008). 
 



Os resultados financeiros das companhias do setor sucroenergético em 2016 

fez parecer que o setor estava se recuperando, contudo, embora o número de 

empresas contabilizando mais um ano de resultados negativos tenha caído, o valor 

médio dos prejuízos registrados bateu um recorde em relação aos últimos oito anos. 

Ou seja, as que não conseguiram sair do vermelho, se afundaram mais. 

O valor foi calculado com base nas 89 empresas do setor com os maiores 

faturamentos do país. Dessas recordistas em receita, 24 fecharam o ano com as 

contas no vermelho – contra 37 em 2015. 

Por mais que o número de empresas no vermelho em 2016 tenha sido menor 

do que o do ano anterior, a diminuição no valor negativo total não foi tão acentuada. 

Assim, a média por companhia aumentou, demonstrando que algumas das maiores 

empresas do setor continuam ampliando suas dificuldades. 

Individualmente, os prejuízos no ano passado variaram entre US$ 600 mil e 

US$ 311,2 milhões. Ainda assim, o menor número de empresas nessas condições e, 

consequentemente, no valor negativo acumulado, demonstra que 2016 teve um 

resultado mais positivo que 2015, com menos perdas entre as maiores do setor. 

Após o auge do endividamento do setor sucroenergético, na safra 2015/16, a 

estabilidade da produção e os preços favoráveis permitiram uma melhora nos 

resultados operacionais para as usinas. Com maior geração de caixa, as empresas, 

de maneira geral, conseguiram diminuir as dívidas e muitas delas apresentaram 

crescimento de indicadores como o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização) e liquidez. 

Porém, isso não representou um aumento dos investimentos e muitas 

empresas seguem sem perspectiva de crescimento. Os dados são da maior 

amostragem sobre as usinas brasileiras e revelam um quadro geral da crise e 

recuperação do setor. 

Após quase uma década de crise, cresce o número de usinas no país que 
não consegue cumprir compromissos com credores e que, por 
consequência, deve engrossar as listas das que buscam proteção judicial 
ou das que estão tendo a falência decretada. A deterioração financeira 
dessas usinas se dá em meio à queda dos preços de açúcar e etanol no 
primeiro trimestre da safra 2017/18. Segundo levantamento da RPA 
Consultoria, há 52 unidades em recuperação judicial e 27 em falência, 
dentro de um universo de 444 plantas no Brasil. Em 2016, a lista de usinas 
em recuperação tinha 16 unidades a mais, porém 13 delas tiveram a 
falência decretada pela Justiça e três foram vendidas. RAMOS (2017). 

6.2. Maiores Erros Do Setor Sucroalcooleiro 

A atual situação do Brasil, e as turbulências visíveis a cada dia no mercado 
internacional nos levam a reflexões importantes. Este modelo de gestão 



política ultrapassada, e a condução macroeconômica reativa, não nos 
permitirá solucionarmos os problemas que nos assombram no curto e médio 
prazo. O etanol e a gasolina ainda disputam o mercado dos consumidores 
de forma irracional, onde as partes envolvidas se fecham dentro dos seus 
ciclos, e pouco interagem de forma a gerar eficiência, a favor de toda a 
cadeia produtiva. A irracionalidade deste processo, que provocou os 
estragos irreversíveis no setor sucroalcooleiro, colocou de joelhos a maior 
Empresa nacional e não trouxe nada de novo para a solução dos problemas 
que enfrentaremos em um futuro próximo. RODRIGUES (2016). 
 

 O setor sucroalcooleiro é uma área dependente das condições climáticas nas 

temporadas de safra, bem como das altas e baixas dos valores dos recursos 

produzidos por ele, ou seja, se as condições climáticas forem adversas, se o 

mercado for desfavorável, seus bens produzidos, além de escassos, atingiram 

baixas significantes de preço e, isso prejudicará sua administração de capital de giro 

obrigando-o a financiar o mesmo para as colheitas vindouras, trazendo para si um 

caminho sem volta de dívidas e dificuldades. 

 Quando não se faz uma pesquisa de campo adequada, um planejamento 

financeiro satisfatório, não se analisa os riscos e não se tem uma reserva de fluxo de 

caixa que possa manter funcionando enquanto não produz, a chance de falência é 

grande. Claro que nem tudo é previsível e, justamente, por isso que uma empresa 

deve pensar, em primeiro lugar, no planejamento financeiro. 

Para GITMAN (1997), "Orçamento de caixa permite a empresa prever as 

necessidades de caixa da empresa a curto prazo, geralmente no período de um ano, 

subdividido em intervalos mensais". 

O processo de planejamento de lucros está centrado na elaboração de 
demonstrações projetadas; a demonstração do resultado e o balanço 
patrimonial. A metodologia utilizada para a estimativa do resultado projetado 
sugere que as relações entre vários custos e vendas no próximo ano 
repetirão aquelas havidas no ano anterior. GITMAN (1997). 
 

 Vale ainda salientar que o setor sucroalcooleiro era para ser o grande 

diferencial na economia brasileira, todavia a falta de incentivo e apoio por parte do 

governo tem ajudado a agravar ainda mais a situação desse setor econômico. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto, podemos concluir que o planejamento financeiro é uma 

condição necessária para alavancar o sucesso empresarial. Não existe mais lugar 

para a improvisação na empresa, é um subsidiário do planejamento estratégico, 

responsável por prever as necessidades monetárias da empresa a fim de atender 

certa expectativa de produção, prever as possíveis incertezas do mercado, traçar 



planos alternativos se algo planejado der errado ou se os resultados forem além das 

expectativas ter planos para conduzir a produção sem que ocorra prejuízo da 

imagem da empresa por falta de oferta de produto, ou por má qualidade causada 

pela produção indiscriminada juntamente com a aplicação dos recursos provindos 

das vendas. 

O processo de planejamento financeiro não deve ser uma atividade 

mecanizada, apesar dos avanços da tecnologia que trouxeram muita agilidade ao 

processo com o uso de planilhas e gráficos. Tem-se como um dos objetivos do 

planejamento financeiro desenvolver uma relação harmoniosa entre o crescimento 

da empresa com a necessidade de produção necessária para dar sustentação à 

mesma, necessidade de investimentos externos, previsão de pagamentos de dívidas 

e impostos, salários, estimativa de custos da produção entre outras, com o intuito de 

prover a empresa de recursos financeiros. 

A partir da análise feita, conclui-se que, por meio da administração oportuna 

do ativo e do passivo circulante da empresa, pode-se controlar o fluxo de caixa, o 

qual é importante para manter-se as finanças constantes, visto que dessa maneira 

tem-se controle das entradas e saídas do caixa, estabelecendo onde se deve 

investir em curto prazo. Tornando assim, os créditos e as contas a receber em 

conceito principal para planejamento, organização, controle e direção.  
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