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INTRODUÇÃO 

 O setor agroindustrial é uma área estratégica para a economia brasileira, cuja 

expressividade se faz notória através de sua participação na geração de produto no 

País e na geração de divisas e emprego. Neste contexto, este trabalho visa avaliar 

e entender a evolução do desempenho econômico das corporações de capital 

aberto pertencentes a este setor, analisando-as em seus diferentes elos do sistema 

(insumos e indústria de processamento) entre 1995 e 2010, período marcado por 

significativa alteração do ambiente competitivo e conjuntural, sobretudo na década 

de 2000 com o expressivo aumento dos preços internacionais das commodities. 

 

 Na medida em que os estudos acerca do agronegócio o abordam através de 

uma perspectiva sistêmica, levando em conta não só a produção agrícola em si 

como também as atividades anteriores e posteriores a esta fase, uma mudança na 

estratégia individual de um agente ou no ambiente (competitivo, institucional, 

organizacional ou tecnológico) pode influenciar os resultados das organizações 

atuantes em diferentes segmentos da cadeia produtiva. No caso específico deste 

estudo, a elevação dos preços das commodities e acirramento da competição nos 

diferentes mercados podem estar impactando o desempenho das organizações 

nacionais. A  avaliação de desempenho econômico-financeiro é, portanto, 

necessária para saber se o planejamento outrora realizado foi alcançado, permitindo 

se necessário um realinhamento estratégico da corporação. 

  

METODOLOGIA 

 A metodologia se resume em duas grandes partes: i) avaliar a evolução dos 

preços das commodities; e ii) estudar os indicadores contábeis retirados do software 

Economatica (rentabilidade e lucratividade, liquidez e endividamento) das 

companhias inseridas no agronegócio nacional, visando analisar o desempenho 

econômico-financeiro das empresas em dois segmentos do agronegócio: insumos e 

processamento/transformação. Neste último, dois subsetores, papel e celulose e 

têxtil, foram destacados devido sua relevância. A amostra engloba as corporações 

de capital aberto com ações que estão sendo ou foram negociadas na 

BM&FBOVESPA, no período entre 1995 e 2010.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O Gráfico 1 apresenta a evolução real do índice de commodity calculado pelo 

Banco Mundial no período entre 1960 e 2011 e comprova o atual cenário de alta das 

cotações internacionais. 
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Fonte: Banco Mundial 

Gráfico 1 - Evolução real dos índices de energia, agricultura e fertilizantes  

calculados pelo Banco Mundial entre 1960 e 2011 (base igual a 100 em 1995). 

 A análise dos setores de insumos, papel e celulose e têxtil foi realizadas com 

base nas séries históricas dos índices de lucratividade e rentabilidade, liquidez e 

endividamento das empresas de cada setor. A Figura 1 apresenta esses gráficos. 

  

 Observou-se um expressivo aumento da rentabilidade e lucratividade do 

setor de insumos, especialmente devido a um aumento da demanda por tais 

produtos e elevação da eficiência produtiva das empresas atuantes; o setor 

também apresentou bons índices de liquidez, sobretudo no longo prazo, bem 

como um aumento do endividamento médio de suas empresas.  

 

 Já para o setor de processamento/transformação, os índices de rentabilidade 

e lucratividade não apresentaram tendência de crescimento. Tal comportamento é 

explicado pela heterogeneidade das empresas que compõem o setor e suas 

diferentes estruturas de mercado. De forma a ilustrar tal fato, foram avaliados dois 

subsetores de processamento/transformação: papel e celulose e têxtil. O primeiro 

teve evolução positiva de seu desempenho no período devido à reestruturação 

produtiva iniciada na década de 1990, enquanto o segundo apresentou 

indicadores com significativos decréscimos, explicados pelo aumento do preço do 

algodão e intensificação da competição neste mercado. 

 

CONCLUSÕES 

 A necessidade de um estudo para as empresas envolvidas nos diferentes 

segmentos do agronegócio é justificada pela importância que o setor possui para a 

economia brasileira na geração de divisas, produto e emprego. O trabalho avaliou 

a evolução do desempenho econômico das corporações de capital aberto 

pertencentes ao agronegócio. Foram analisadas empresas em diferentes elos da 

cadeia produtiva entre 1995 e 2010, período marcado por significativa alteração do 

ambiente competitivo e conjuntural, destacando-se o forte aumento dos preços 

internacionais das commodities nos anos 2000. Observou-se que o cenário citado 

impactou positivamente os índices de rentabilidade, liquidez e endividamento nos 

setores de insumos e papel e celulose, ocorrendo o contrário no setor têxtil. 

  

Figura 1 – Gráficos de rentabilidade e lucratividade, liquidez e endividamento 

dos setores de insumos, papel e celulose e têxtil  

Fonte: Economatica  


