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Resumo 
 
Objetiva-se analisar qual o impacto verificado nos indicadores econômicos e financeiros nas 
empresas do agronegócio do Brasil em função da crise econômica mundial de 2008. A 
pesquisa é considerada descritiva, documental e quantitativa, com base em levantamento de 
dados no sistema Economática® no período de 2005 a 2010. A amostra é composta por 72 
companhias listadas na BM&FBovespa. Após a coleta de dados foi estruturada uma análise 
econômico/financeira, por meio dos indicadores de desempenho (endividamento, liquidez, 
atividade e rentabilidade). Os resultados revelaram que as empresas tiveram forte impacto 
nesses indicadores no ano de 2008, com aumento do endividamento e ampliação dos prazos 
de pagamento dos fornecedores e, por outro lado, redução da liquidez e rentabilidade. Uma 
rápida recuperação em 2009 e 2010 é evidenciada com as empresas apresentando valores 
semelhantes ao período pré-crise. Dessa forma conclui-se que a crise afetou as empresas 
brasileiras listadas na BM&FBovespa, do segmento do agronegócio, no ano de 2008, havendo 
rápida recuperação nos anos seguintes. Deve-se observar que este estudo limitou-se a avaliar 
o grupo de empresa como um todo, apurando a média dos valores e indicadores, dessa forma 
pode ter ocorrido de alguma companhia apresentar resultados diferentes da amostra 
considerada.  

Palavras-Chave: Crise Subprime. Agronegócio. Indicadores econômico/financeiros. 
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1. Introdução  

 

A crise financeira de 2008 começou nos EUA e se alastrou para todos os continentes, 

segundo Matsumoto, Ribeiro Ferreira (2011) esse momento, entrou para a história por ser 

uma das mais sérias crises econômicas de todo capitalismo a causa direta da crise foi à 

concessão de créditos hipotecários para credores sem capacidade de pagamento. Que levou ao 

não pagamento dos títulos e a reboque ocasionou a quebra de grandes bancos mundiais, 

levando a redução do crédito e dificultando a vida das empresas mundiais. Além disso, no 

Brasil também houve a elevação e aumento da volatilidade da taxa de câmbio, dólar-real, 

como impacto concomitante. 

Aquegawa e Souza (2010, p. 3) apontam que “toda organização é conceitualmente 

aceita como sistema aberto, isto é, interage com o meio o qual está inserida”. Neste sentido os 

autores reforçam que em períodos de crise, como ocorrido em 2008, sua saúde econômico-

financeira apresenta-se exposta aos solavancos do cenário em que se encontra inserida. 

 No intuito de verificar os impactos causados pela crise de 2008 no nível de 

endividamento das empresas classificadas na Bovespa, de acordo com a classificação setorial 

os autores Orestes da Silva, Cardoso e Toledo Filho, (2010) realizaram um estudo 

comparativo. Dentre os achados, indicaram o setor de consumo não cíclico (representado por 

duas empresas caracterizadas como agronegócio) como setor com alto impacto de aumento no 

endividamento, resultado que destoou dos demais setores analisados. 

O setor do agronegócio brasileiro tem um papel importante no cenário econômico dos 

mercados. Entretanto, o setor é fortemente dependente de capital de terceiros o que pode 

reduzir a lucratividade do setor devido ao custo da dívida. “As empresas podem obter recursos 

financeiros através da retenção de lucros, da emissão ou contratação de dívida ou da emissão 

de ações” (VERDI; AOUN, 2009, p. 9). 

  Para Schonorrenberger (2008) que pesquisou o setor, a estrutura de endividamento 

das empresas do agronegócio, com negociação na BM&F/Bovespa, é superior se comparada 

às empresas dos outros setores. Eles sugerem que esse maior endividamento e risco do setor 

do agronegócio ocorrem pelas peculiaridades do setor, como clima, pragas, doenças e maior 

ciclo operacional e financeiro.  

Bonacim, Gaio e Abrozini (2009) Afirmam que as empresas do agronegócio têm 

maior acesso ao crédito com prazos de pagamento maiores e menores juros, fato que pode ser 
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explicado pela grande busca de financiamentos garantidos por alienação fiduciária de ativos 

imobilizados. 

Em um cenário de crise financeira a tendência é surgir dificuldades na geração de 

caixa, comprometendo a disponibilidade de recursos destináveis às atividades operacionais e 

pagamento de dívidas (NASCIMENTO, 2011). Nesse sentido o estudo pretende responder a 

seguinte questão: “Qual foi o impacto da crise financeira mundial de 2008 nas empresas do 

agronegócio, em relação aos indicadores econômicos e financeiros?” O objetivo desse 

trabalho está pautado em analisar qual o impacto verificado nos indicadores econômicos e 

financeiros nas empresas do agronegócio do Brasil em função da crise econômica mundial de 

2008.  

O estudo justifica-se pela importância aferida ao setor do agronegócio na economia 

brasileira, e por suas características específicas, como alta necessidade de capital de terceiros, 

e aspectos inerentes a sua atividade.  O período de crise verificado em 2008 trouxe consigo 

reflexos na pesquisa acadêmica, no intuito de reportar aspectos, motivações, reflexos, entre 

outras observações no que tangem ao ambiente das empresas. Neste sentido, o presente estudo 

traz contribuições ao meio acadêmico e empresarial quanto a verificação do comportamento 

dos indicadores econômicos e financeiros das empresas do setor de agronegócio brasileiro, 

frente à crise instalada em 2008, norteando uma tendência de impactos nas empresas deste 

setor.  

O presente estudo foi estruturado em cinco sessões, que além desta primeira em que se 

faz a introdução da temática, em seguida tem-se o tópico da fundamentação teórica. 

Posteriormente, em sua terceira sessão, evidenciam-se os aspectos metodológicos. Após, 

apresenta-se a análise e discussões dos resultados e, ao final, as conclusões da pesquisa. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

Neste tópico apresentam-se os aspectos que contribuem ao marco teórico deste estudo, 

servindo de suporte a temática abordada. Expõe-se primeiramente a trajetória e efeitos da 

crise de 2008 na economia mundial. Em seguida faz-se uma incursão específica dos impactos 

caudados pelo cenário da crise no mercado brasileiro do agronegócio, além da apresentação e 

descrição dos indicadores econômicos e financeiros, como suporte ao atendimento do objetivo 

proposto pelo estudo. 

 



Análise do impacto da crise subprime nas empresas do agronegócio brasileiro listadas  
na BM&FBovespa. 

Hall, R.J; Beck, F; Toledo Filho, J.R. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 1 – Jan/Mar - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

55

2.1. Efeitos da crise de 2008 na economia mundial 

 

A crise financeira que abalou o mundo econômico em 2008 e conhecida como crise 

subprime teve o seu ápice em setembro de 2008, com a falência do banco americano Lehman 

Brothers, mas desde 2007 a economia americana apresentava sinais do problema 

(MARTELANC; GHANI, 2008). 

Em outros momentos da história do capitalismo crises econômicas afetaram 

fortemente a economia, a mais significativa foi a grande depressão americana, causada pela 

crise de 1929, a qual subverteu o mundo com uma grande depressão econômica 

(MAZZUCCHELLI, 2008). Algumas comparações foram feitas entre a crise de 2008 

com a de 1929, mas tudo indica que foram diferentes esses dois momentos, principalmente 

nas políticas e ações adotadas pelo governo.  

Martelanc e Ghani (2008) descrevem que o mercado subprime foi afetado pela elevada 

inadimplência no setor imobiliário americano e entrou em crise. Este mercado de títulos de 

segunda linha (subprime), sua característica principal é a concessão de crédito a pessoas que 

tenham capacidade duvidosa de pagamento. Utilizando-se de hipotecas de casas para 

garantir uma dívida, com a posse do título da dívida o banco pode vender a outro 

interessado, e este a outro, assim sucessivamente. Mesmo sem o pagamento da 

dívida pelo comprador do imóvel, as primeiras instituições conseguem emprestar mais 

dinheiro (MARTELANC; GHANI, 2008). Isto levou a uma bolha financeira, que estourou 

em 2008. 

 Dawbor (2009) relata como ocorreu o crescimento da bolha financeira no mercado 

imobiliário subprime, um corretor oferece uma casa de 300 mil dólares para uma pessoa com 

pouco recurso financeiro, com a expectativa de valorização, em um ano a casa valerá 380 mil, 

a diferença de 80 mil da valorização po de  se r  usa da  pa ra  saldar uma parte das parcelas 

em atraso e refinanciar o restante. O corretor repassa este contrato subprime, para um banco e 

os dois dividem a perspectiva da valorização do imóvel, que serão ganhos e pagos sob a 

forma de reembolso e juros. O banco, ao perceber um volume de subprime alto em sua 

carteira, repassa uma parte (junk) para quem irá transforma a dívida em títulos negociáveis 

(securitização). As instituições financeiras que acumulam um grande número de junk 

empurram os papéis mais adiante. Por exemplo, um poupador de outro país a quem uma 

agência local oferece um “ótimo negócio” para sua aposentadoria, arriscado, mas que paga 

bons juros, assim os papéis vão se espalhando é enquanto o valor dos imóveis nos EUA sobe, 
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formando a chamada “bolha”. Segundo ainda Dawbor (2009) os compradores do imóvel não 

pagaram suas dívidas, os bancos se viram obrigados a cobrar a hipoteca. Entretanto os 

imóveis são inutilizáveis pelos bancos que os colocam a venda no mercado, como 

consequência o bem perde valor e também os títulos subprime, e o grande perdedor é o 

investidor final. 

Os mercados sofreram as consequências de forma imediata, ocasionando problemas 

financeiros em importantes empresas de diversos países. Uns dos pivôs da crise foi o volume 

de investimentos em derivativos, os preços das commodities tiveram uma queda brusca e o 

dólar estava com grande apreciação internacional (FARHI; BORGHI, 2009). 

Em relação ao Brasil, Pinho (2009) descreve que apesar da economia brasileira, 

naquele momento ser considerada como estável, ocorreu um impacto sério na conjuntura 

econômica, em 2008 iniciou um processo de desaceleração do Produto Interno Bruto – PIB, 

conjugado ao aumento do desemprego com demissões em massa em alguns segmentos, 

redução na concessão de crédito, diminuição de investimentos produtivos e decréscimo do 

consumo doméstico. Entretanto segundo Dulci (2009) o Brasil por ter um sistema bancário 

sólido e uma melhor supervisão dos órgãos públicos encarregados pelo setor, ficou 

relativamente protegido do desastre do sistema financeiro dos Estados Unidos e da Europa. 

Apesar disto as consequências da crise em outros países afetaram a economia brasileira, 

devido a uma forte redução do crédito externo, a uma sucessão de falências bancárias e ao 

aumentando na concentração do capital (CRUZ, 2009). 

As medidas tomadas, de forma quase que imediata, pelo governo brasileiro reduziu o 

impacto da crise de 2008 no Brasil que  poderia ter sido maior. Além de fomentar a 

economia em alguns setores, evitando maiores problemas (TCU, 2010). O quadro 1 

demonstra as medidas do governo brasileiro para conter a crise. 
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Quadro 1: Medidas do governo brasileiro para conter a crise. 
Setor Efeitos da crise Ação do governo Resultados 

 
 

Construção 
Civil 

 

Queda da produção 
industrial de insumos 
da Construção Civil 
de outubro/ 2008 a 
fevereiro/2009. 

Aumento de R$ 7 mil para R$ 25 
mil no limite de empréstimo para 
compra de material de construção. 
Disponibilização, em novembro de 
2008 , de crédito de R$ 2 bilhões 
para estimular o consumo em 
diversos setores, incluindo o de 
materiais de construção. 

Aumento da produção 
industrial de insumos da 
construção civil em 
2009, apesar de ainda 
apresentar níveis 
menores que no mesmo 
período de 2008. 

Automóveis 
 

Que da das vendas 
reais de carros 
nacionais a partir do 
final de julho até 
dezembro de 2008 e 
de veículos, motos e 
autopeças de julho a 
novembro de 2008. 

Aumento da oferta de crédito 
para o setor automotivo; isenção 
do IPI de carros de motor 1.0 e 
do IOF nos financia mentos de 
motocicletas, motonetas e 
ciclomotores. 

Tendência de aumento 
da s vendas de carros 
nacionais de janeiro a 
outubro de 2009; e das 
vendas de veículos, 
motos e autopeças a 
partir de dezembro de  
2008. 

Agricultura 

Queda na produção 
de máquinas 
agrícolas a partir de 
outubro de 2008 
até fevereiro de 
2009. 

Antecipação de crédito de R$ 5 
bilhões para financiamento da 
safra agrícola. 

A produção de 
máquinas agrícolas 
em 2009, que indica 
o nível de atividade 
econômica na 
agricultura, foi 
inferior à produção 
mensal de 2008.  

Móveis e 
eletrodo_ 
mésticos 

Vendas reais no 
varejo de setembro a 
dezembro de 2008 
inferiores às vendas 
no mesmo período de 
2009. 

Disponibilização, em Novembro 
de 2008, de crédito de R$ 2 
bilhões para estimular o consumo 
e m diversos setores, incluindo o 
de móveis e eletrodomésticos; 
redução do IPI de fogões, 
geladeiras, lavadoras e tanques 
em abril de 2009 

 
Aumento das vendas a 
partir de novembro de 
2008; nos três últimos 
meses de 2009, 
obtiveram-se as 
maiores vendas no 
varejo. 

Fonte: Adaptado de TCU (2010). 
 

Apesar da crise não ter atingido drasticamente a economia brasileira e o governo ter 

adotado medidas quase que imediatas, mesmo assim, afirma Dulci (2009) a crise impactou 

a produção e o comércio de forma gradual em vários países inclusive o  Brasil, que teve 

dois pontos maiores de impactos, restrição do crédito, que ficou limitado e caro e a queda 

nos preços dos produtos básicos de exportação, ou commodities. É possível observar que as 

medidas do governo surtiram efeito quase que imediato ou pelo menos no ano de 2009, 

contudo o setor agrícola teve uma retração maior, devido à desvalorização das commodities, 

além de redução nas exportações. Nessa direção o próximo item irá descreve o impacto 

ocorrido pela crise subprime nos setor do agronegócio brasileiro. 

 

 



Análise do impacto da crise subprime nas empresas do agronegócio brasileiro listadas  
na BM&FBovespa. 

Hall, R.J; Beck, F; Toledo Filho, J.R. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 1 – Jan/Mar - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

58

2.2. Impactos da crise no agronegócio brasileiro  

 

O conceito de Agronegócio surge para referir-se aos processos que integram o antes, 

durante e após a porteira da produção agrícola. Este termo apareceu pela primeira vez, 

publicado em 1957, na Universidade de Harvard, quando os John Davis e Ray Goldberg o 

formalizaram como sendo: a soma total das operações de produção e distribuição de 

suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, 

processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles 

(NEVES,1996). A Figura 1 descreve o enfoque de sistema do agronegócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Enfoque de sistemas de agribusiness 
Fonte: Shelman (1991) apud Zylbersztajn (1995) 

 

Percebe que o sistema de agronegócio é imenso e agrega diversos atores desde o 

produtor de matéria prima, ao consumidor final. Assim um segmento ou empresa afetada 

economicamente, pode gerar um efeito cascata em outros agentes e assim sucessivamente, 

podendo atingir todo o setor do agronegócio de uma região ou país.  

No caso especifico da crise subprime, o setor do agronegócio foi impactado 

fortemente, principalmente, por esse setor investir fortemente em derivativos. Segundo 

Toledo Filho (2006, p. 117) “derivativos são instrumentos financeiros ou ferramentas, sempre 

derivados de um ativo, utilizados por pessoas ou instituições nos mercados futuros de opções 

para gerenciar riscos, proteger investimentos ou simplesmente especular”. 
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Para Castellano (2009) os derivativos surgiram pela necessidade prática dos agentes de 

mercado de evitar o risco nos negócios. Toledo Filho, Cardoso e Santos (2009) afirmam que 

as operações com derivativos são usadas pelas empresas para gerenciar os riscos em diversas 

situações de contratação. Ao utilizar de operações de derivativos, a empresa transfere os 

riscos a alguém disposto a assumi-los e a administrá-los.  Em outro momento Toledo Filho, 

Cardoso e Santos (2009, p.52) afirmam que:  

 

Os derivativos agropecuários tendem a crescer no Brasil, com o desenvolvimento do 
cultivo de várias commodities e os esforços da BM&FBovespa e do governo no 
sentido de incentivar os produtores, não só para operações de hedge, como também 
para incremento dos resultados de suas operações. 

 

O caso mais famoso no Brasil foi da empresa Sadia S.A, que foi uma das empresas que 

se utilizaram de tal mecanismo e apresentaram perdas significativas, por possuir tais 

contratos, conhecidos no meio financeiro como derivativos exóticos (MATSUMOTO; 

RIBEIRO; FERREIRA, 2011). Os autores ainda afirmam que devido aos bons resultados 

obtidos até 2008, várias empresas operacionalizaram derivativos em volumes superiores aos 

necessários em suas estratégias de proteção ao risco. 

Outra consequência a nível mundial foi a queda dos preços das commodities, “no caso 

brasileiro a queda de preços das commodities, não afetou gravemente o setor agrícola por 

causa da desvalorização do real frente ao dólar, que desde o piso de R$ 1,56 em agosto de 

2008, valorizou-se quase 50% até o fim de abril de 2009” (MAROUELLI, 2009, p.8). 

Para Schonorrenberger (2008), um dos aspectos relacionados ao agronegócio 

brasileiro são as decisões diferenciadas de endividamento e risco financeiro em relação às 

companhias dos demais setores, possivelmente devido a questões específicas que envolvem o 

segmento, como a duração do ciclo produtivo e financeiro, os riscos adicionais de clima, 

pragas e doenças.  

Contudo, segundo Campelo Jr.(2002) as empresas do agronegócio brasileiro são mais 

frágil em períodos de crises da economia nacional do que as outras empresas. Nesse sentido 

busca se definir nesse estudo o impacto nos indicadores de desempenho econômico e 

financeiro do segmento agroindustrial do Brasil. No próximo item são descritos os 

indicadores econômicos financeiros e sua importância para a avaliação do impacto da crise 

suprime nas empresas do agronegócio brasileiro. 
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2.3. Indicadores econômico/financeiros 

 

A análise da situação econômica e financeira das empresas apresenta como técnica 

comumente mais utilizada, a apuração de índices que por sua vez, são extraídos do conjunto 

de demonstrações contábeis, fornecendo um panorama econômico financeiro da empresa em 

determinado período de tempo. (NASCIMENTO, 2011; MATARAZZO, 2003; ASSAF 

NETO, 2003). 

Matarazzo (2003, p. 147) define índice como sendo a “relação entre contas ou grupo 

de contas das Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da 

situação econômica ou financeira de uma empresa”. Neste sentido, observa-se que os 

indicadores podem ser apresentados em grupos, de acordo com o aspecto a ser evidenciado.  

Observa-se na obra de Assaf Neto (2003) e Matarazzo (2003) que os principais índices 

classificam-se em de endividamento, liquidez, atividade e rentabilidade. Para o presente 

estudo, os conceitos e estudos relacionados a estes índices estão dispostos no intuito de incutir 

seus aspectos principais, e direcionar ao cumprimento do objetivo que norteia a pesquisa.  

 

2.3.1. Endividamento 

 

O endividamento apresentado pelas empresas está relacionado com estrutura de capital 

adotado por estas, ou seja, refere-se à combinação do capital de terceiros e capital próprio no 

financiamento de suas atividades (Schnorrenberger et al., 2010; Orestes da Silva; Cardoso; 

Toledo Filho, 2010). 

Segundo Assaf Neto (2003, p. 110) os indicadores que apresentam o endividamento da 

organização elucidam “a forma pela qual os recursos de terceiros são usados pela empresa e 

sua participação relativa em relação ao capital próprio”. Estes índices, segundo o autor, 

norteiam ainda a avaliação do comprometimento financeiro das empresas, assim como a 

capacidade apresentada por estas, no cumprimento de suas obrigações.  

Esta temática, inerente ao ambiente empresarial recebeu ainda mais atenção diante do 

contexto econômico desenrolado pela crise subprime, repercutindo em pesquisas no meio 

acadêmico, como a desenvolvida pelos autores, Almeida et al. (2009), Orestes da Silva, 

Cardoso e Toledo Filho ( 2010) e Schnorrenberger et al. (2010).  
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Segundo Almeida et al. (2009, p. 2) as características da empresa quanto a política de 

endividamento, principalmente no que tange ao prazo de vencimento, servem de base na 

previsão de como a empresa se sairá em períodos de crise. Dentre os achados do estudo 

realizado com 1067 empresas norte-americanas, os autores apontam para a importância de 

uma estrutura de vencimentos voltada para a flexibilidade financeira da empresa. O estudo 

também forneceu evidencias de que a crise no crédito em 2007 impactou no comportamento 

das empresas em 2008, reforçando a importância de estudos que objetivam investigar os 

impactos da crise no endividamento das empresas.    

No Brasil, os autores Orestes da Silva, Cardoso e Toledo Filho, (2010), verificaram a 

ocorrência de impacto no nível de endividamento de 27 empresas brasileiras de capital aberto, 

realizando um comparativo deste impacto nos diversos setores de atividade. Os resultados 

sugerem que o agravamento da crise influenciou na redução do nível de endividamento das 

empresas em função da retração do crédito. No entanto a análise por setor de atuação das 

empresas revela que os setores de materiais básicos, de consumo não cíclico e de utilidade 

pública, apresentaram pequenas variações, indicando que o setor de consumo não cíclico, 

influenciado especificamente pela empresa Sadia S.A., apresentou uma tendência de aumento 

de endividamento, revelando um campo aberto a novas investigações, em relação às 

características das empresas que pertencem a este segmento de mercado.  

Schnorrenberger et al. (2010) estabelecem um comparativo do endividamento na 

cadeia produtiva do agro alimento, entre cooperativas do setor no Rio Grande do Sul e 

empresas do setor listadas na Bovespa. Os achados revelam um endividamento inferior das 

cooperativas, quando comparadas às demais empresas participantes na Bovespa, sugerindo 

como motivo a este resultado a aversão ao risco de apresentar um endividamento elevado, 

pelas características do negócio.  

Neste sentido, uma das variáveis do estudo busca verificar o impacto da crise 

subprime no nível de endividamento apresentado pelas empresas do agronegócio listadas na 

BM&FBovespa.  

 

2.3.2. Liquidez 

 

Gitman (2004, p. 46) aponta que “a liquidez de uma empresa é medida por sua 

capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo à medida que vencem”, conferindo 

informações, que na definição de Assaf Neto (2003) referem-se à folgas financeiras 
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apresentadas pelas empresas. Este entendimento, no entanto, não é compartilhado por 

Matarazzo (2003), que apresenta que os índices de liquidez não são extraídos do fluxo de 

caixa, e desta forma não servem de base para indicação de capacidade de pagamento, mas 

demonstram a situação financeira das empresas. 

Rocha, Hein e Kroenke (2011), apontam que os indicadores de liquidez apresentam 

diversos fatores que influenciam sua substância e informação revelada, exigindo uma análise 

conciliada à realidade em que a empresa se encontra inserida. Neste sentido, Aquegawa e 

Souza (2010, p.3) apontam que os índices de liquidez podem servir de termômetro na 

qualificação da situação financeira das empresas no que tange ao curto e longo prazo, 

inferindo ainda que a “liquidez é fator essencial para se vencer crises e permanecer no 

mercado com planos sustentáveis”.   

O estudo desenvolvido por Aquegawa e Souza (2011) teve como objetivo identificar a 

partir dos índices de liquidez e ciclo financeiro os impactos da crise de 2008 nos diversos 

setores participantes do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial). A trajetória das retas de 

tendência dos indicadores, calculadas no período de analise, quando comparadas aos 

resultados efetivos, revelaram uma minimização dos impactos sobre o todo analisado. Os 

autores atribuem como motivação a estes resultados a avaliação de empresas/setores no 

momento da constituição da carteira (ISE) relativamente estável e equilibrada 

financeiramente. 

No entanto, trazendo os resultados encontrados por Aquegawa e Souza (2011), 

referentes ao setor III (consumo não cíclico, alimentos processados, carnes e derivados), 

representado pelas empresas Perdigão e Sadia, aponta-se que este setor sofreu impactos 

diretos decorrentes da crise, com aumento substancial no ciclo financeiro e forte redução nos 

índices de liquidez, reforçando a justificativa no desenvolvimento do presente estudo, de 

verificar os impactos da crise nos indicadores econômicos e financeiros das empresas do 

agronegócio brasileiro, listadas na BM&FBovespa. 

 

2.3.3. Atividade 

 

De acordo com Luxo (2007) em que descreve que a manutenção das atividades 

operacionais das empresas é determinada por recursos aplicados em seu capital de giro. Neste 

sentido, os indicadores de atividade, buscam mensurar a necessidade destes recursos, a partir 
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da identificação das características operacionais apresentadas pela empresa, conforme 

definição apresentada por Assaf Neto (2003, p. 108):  

 

Os indicadores de atividade visam à mensuração das diversas durações de um “ciclo 

operacional”, o qual envolve todas as fases operacionais típicas de uma empresa, 

que vão desde a aquisição de insumos básicos ou mercadorias até o recebimento das 

vendas realizadas. 

 

Desta forma, indicando o ciclo operacional e financeiro da empresa, envolvendo 

aspectos de pagamentos e recebimentos e no delineamento das fases operacionais como a 

liquidez dos estoques. 

Para Antonik e Müller (2008, p. 138) “as medidas de atividades são utilizadas para 

medir a velocidade de transformação das vendas em caixa, seus ciclos de pagamentos e a 

gestão de estoque”. Em outro momento (p. 139) os autores afirmam que “os indicadores de 

atividade são poderosas ferramentas de controle gerencial.” Em que em empresas mais 

organizadas esses indicadores são utilizados para medir o desempenho da gerência. 

 

2.3.4. Rentabilidade 

 

A rentabilidade das empresas está relacionada ao retorno sobre os capitais investidos, 

revelando, portanto, o êxito econômico alcançado em determinado período (MATARAZZO, 

2003, p. 175). Segundo Assaf Neto (2003, p. 112) os indicadores de rentabilidade “visam 

avaliar os resultados auferidos por uma empresa em relação a determinados parâmetros que 

melhor revelem suas dimensões”. Gitman (2004) aponta como parâmetros de medida de 

avaliação, a relação entre o lucro obtido pela empresa e seu montante de venda, nível de 

ativos, e/ou capital investido, ou seja, de acordo com a informação requerida, adota-se 

determinado parâmetro.   

Neste sentido um dos aspectos do índice de rentabilidade das empresas, refere-se à 

confiança transmitida aos investidores, servindo como âncora para a atratividade por capitais, 

remetendo que “a lucratividade não é somente um resultado, mas também uma fonte de saúde 

competitiva e de riqueza empresarial” (Gartner; Garcia, 2005, p. 461).  

Muitos estudos vêm sendo realizados no campo acadêmico no intuito de explicar os 

fatores que influenciam o desempenho operacional, utilizando como ponto de referencia os 

índices de rentabilidade (CAMPOS, 2006; Gartner; Garcia, 2005). Fávero e Confortini (2010) 
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partiram por outra linha de pesquisa, no que tange aos indicadores de rentabilidade, 

pesquisando sobre a influência exercida pela firma e o setor de atuação, quando da evolução 

destes índices.  

A pesquisa desenvolvida por Fávero e Confortine (2010) parte da hipótese de que há 

alterações significativas no índice de rentabilidade das ações de empresas listadas na Bovespa 

entre 2001 e 2007, decorrente das características de cada empresa e de seus respectivos 

setores de atuação. Os resultados apontam que o método utilizado revelou uma baixa 

representatividade do efeito do setor de atuação na diferenciação da taxa média de 

rentabilidade verificada nos anos pesquisados. Os autores apresentam que o período entre 

crises (2001 – 2008) pode ser motivador deste resultado, e sugerem novos estudos que 

propiciem um entendimento aprofundado dos fatores de desempenho da rentabilidade nas 

ações de empresas com capital aberto. Desta forma, a pesquisa de Fávero e Confortine (2010) 

confere suporte ao presente estudo quanto a verificação do impacto causado pela crise 

subprime nas empresas do agronegócio listadas na BM&FBovespa.  

 

3.  Metodologia 

 

Diante do objetivo da pesquisa, que visa verificar se os indicadores 

econômico/financeiros das empresas do segmento de agronegócio listadas na BM&FBovespa 

foram impactados pela crise de 2008, foi realizado um levantamento de dados no sistema 

Economática® no período de 2005 a 2010. 

O presente estudo caracteriza-se quanto aos objetivos, como uma pesquisa descritiva. 

Segundo Gil (1999) objetivo principal da pesquisa é descrever determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

O estudo é documental quanto aos procedimentos, esse tipo de pesquisa tem como 

meta, segundo Raupp e Beuren (2008) extrair sentido de alguma informação geral e introduzir 

valores contribuindo, possivelmente, por meio da seleção, tratamento e interpretação das 

informações, com a comunidade cientifica para que outros estudos possam ser realizados. 

Como fontes de dados documentais serão utilizadas as demonstrações contábeis das empresas 

listadas na BM&FBovespa compostas na base de dados Economática®. Quanto à abordagem 

do problema a pesquisa se classifica como quantitativa.  

Dessa forma temos como características da pesquisa sendo descritiva, quantitativa e 

documental. 
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3.1. População e amostra  

 

A população da pesquisa é composta pelas empresas do setor de agronegócio listadas 

na BM&F Bovespa, a amostra é composta por 72 Companhias (Cia) de nove subsetores 

apresentados na base de dados Economática®: Agro e pesca (5 Cia), Alimentos e Bebidas (24 

Cia), Comércio (2 Cia), Máquinas Industriais (1 Cia), papel e Celulose (6 Cia), Química (4 

Cia), Siderurgia e Metalurgia (1 Cia), Textil (22 Cia), e Outros (7).  O critério de seleção da 

empresas do agronegócio, seguiu o utilizado por Schonorrenberger et al (2008), definindo as 

empresas que tenham preponderantemente ou exclusivamente o agronegócio em sua cadeia de 

produção ou no produto final.  As empresas serão estudadas no período entre os anos de 2005 

a 2010. 

 

3.2. A coleta dos dados 

 

Foram utilizados dados secundários para a elaboração do presente estudo, coletados no 

banco de dados Economática®. Utilizou-se as informações relacionadas aos indicadores de 

endividamento, liquidez, atividade e rentabilidade apresentado pelas 72 empresas que compõe 

a amostra no período de 2005 à 2010.    

 

3.3. Variáveis levantadas e modelo de estudo 

 

Segundo Matarazzo (2003) é possível estabelecer uma tendência da trajetória seguida 

pelas empresas, ao se comparar indicadores em um determinado período, revelando desta 

forma, diversas características quanto às políticas adotadas pelas empresas, ou ainda do 

ambiente econômico financeiro em que se encontram inseridas. O autor frisa ainda, ser 

fundamental a análise conjunta dos índices, assim como, que as realidades e características do 

ambiente sejam consideradas. Neste sentido apresentam-se no Quadro 2, os indicadores base, 

utilizados no estudo.  
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Quadro 2: Indicadores econômico/financeiros utilizados no estudo 

Indicadores Codificação Descrição Fonte 
Resultado 
esperado 

In
d

ic
a
d

o
re

s 
d

e 
E

n
d

iv
id

a
m

en
to

 
Relação Capital 

de Terceiros 
sobre Capital 

Próprio 

EXG/PL 

Indica o nível dependência 
da empresa em relação a seu 
financiamento por meio de 
recursos próprios. 

Assaf Neto 
(2003) 

Aumento no 
índice do 
setor em 

2008 

Relação Capital 
de Terceiros 

sobre Passivo 
Total 

EX CP./EX TT 

Indica o percentual de 
recursos da empresa 
financiados pelo capital de 
terceiros. 

Assaf Neto 
(2003) 

Aumento no 
índice do 
setor em 

2008 

Grau de 
Endividamento 

EX/AT 
Indica qual a participação 
das dívidas em relação ao 
Ativo total. 

Morch et al. 
(2011) 

Aumento no 
índice do 
setor em 

2008 

In
d

ic
a

d
o

re
s 

d
e 

L
iq

u
id

ez
 Liquidez Geral 

(AC+RLP)/ 
(PC+PNC) 

Indica quanto à empresa 
possui a receber em relação a 
sua dívida total. 

Matarazzo 
(2003) 

Redução no 
índice do 
setor em 

2008 

Liquidez 
Corrente 

AC/PC 

Indica quanto à empresa 
possui a receber no curto 
prazo em relação a sua 
dívida no curto prazo. 

Matarazzo 
(2003) 

Redução no 
índice do 
setor em 

2008 

Liquidez Seca 
(AC-EST)/ 

PC 

Indica a disponibilidade de 
ativos líquidos em relação a 
sua dívida no curto prazo. 

Matarazzo 
(2003) 

Redução no 
índice do 
setor em 

2008 

In
d

ic
a
d

o
re

s 
d

e 
A

ti
v

id
a

d
e 

Prazo Médio 
Renovação dos 

Estoques  

Indica o tempo médio (dias) 
necessário para completa 
renovação dos estoques da 
empresa. 

Assaf Neto 
(2003) 

Redução no 
índice do 
setor em 

2008 

Prazo Médio 
Pagamento dos 
Fornecedores  

Indica o tempo médio (dias) 
que a empresa leva para 
pagar suas dívidas com 
fornecedores a prazo. 

Assaf Neto 
(2003) 

Redução no 
índice do 
setor em 

2008 

Prazo Médio de 
Cobrança de 
Recebíveis  

Indica o tempo médio (dias) 
que a empresa despende em 
receber suas vendas a prazo. 

Assaf Neto 
(2003) 

Aumento no 
índice do 
setor em 

2008 

In
d

ic
a
d

o
re

s 
d

e 
R

en
ta

b
il

id
a
d

e Margem Líquida LL/VL 
Indica o lucro obtido pela 
empresa em relação suas 
vendas. 

Matarazzo 
(2003) 

Redução no 
índice do 
setor em 

2008 

Rentabilidade do 
Ativo 

LL/AT 
Indica o lucro obtido pela 
empresa em relação a seu 
investimento total. 

Matarazzo 
(2003) 

Redução no 
índice do 
setor em 

2008 
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Rentabilidade do 
Patrimônio 

Líquido 
LL/PL (médio) 

Indica o lucro obtido pela 
empresa em relação ao 
capital próprio investido. 

Matarazzo 
(2003) 

Redução no 
índice do 
setor em 

2008 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Onde: 

  EXG = Exigível  

PL = Patrimônio Líquido 

EX CP = Exigível Curto Prazo 

EX TT = Exigível Total 

AT = Ativo  

AC = Ativo Circulante 

RLP = Ativo não Circulante (Realizável a Longo Prazo) 

EST = Estoque 

CPV = Custo dos Produtos Vendidos 

C.A.P = Compras Anuais a Prazo 

FOR. P = Fornecedores a Prazo 

V.A. P = Vendas Anuais a Prazo 

CLI P = Clientes a Prazo 

LL = Lucro Líquido 

VL = Vendas Líquidas 

 

3.4. Técnicas utilizadas para análise dos dados 

 

Os indicadores de endividamento, liquidez, atividade e rentabilidade das 72 empresas 

que compõe a amostra serão analisados na escala temporal de 2005 à 2010, por meio da média 

obtida para cada indicador. Está média temporal, será apresentada graficamente, retratando a 

tendência verificada no setor de agronegócio, no que tange ao comportamento dos indicadores 

econômicos e financeiros deste setor, no ambiente da crise subprime. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Neste tópico da pesquisa apresenta-se a análise dos dados por meio de estatística 

descritiva, buscando-se verificar a tendência e comportamento dos indicadores econômicos e 
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financeiros das empresas listadas na BM&FBovespa classificadas no agronegócio brasileiro, 

no intuito de inferir se houve impacto nestes indicadores em decorrência da crise subprime de 

2008.  

Os resultados estão apresentados nessa secção em forma de gráficos, pois se entende 

que essa modalidade permite uma melhor visualização do ocorrido em função do tempo. Das 

72 empresas pesquisadas do segmento do agronegócio, apurou-se a média dos indicadores de 

análise econômicos e financeiros para cada ano do período de estudo, 2005 a 2010.  

Inicialmente é apresentada a Figura 2, com os resultados dos indicadores de 

endividamento médio das empresas do agronegócio, listada na BM&FBOVESPA, com 

enfoque a 2008, onde se percebe que há uma pressão ascendente no endividamento como um 

todo. 

 

 

Figura 2: Indicadores de endividamento do agronegócio de 2005 a 2010 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Pode-se perceber na Figura 2 que houve um aumento do endividamento médio das 

empresas pesquisadas do agronegócio no ano de 2008, principalmente em relação à proporção 

de capital de terceiros comparados ao patrimônio líquido, observa-se que em 2008 houve uma 

necessidade maior de capital de terceiro, esse capital foi buscado no longo prazo, pois se 

verifica que o exigível de curto prazo em relação ao endividamento total, também aumentou 

em 2008. Conforme apresentado por Almeida et al (2009) a opção da estrutura de capital 

adotada pelas empresas está relacionada a lucratividade, ao tamanho e políticas na concessão 
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de crédito, o que é corroborada na prática a realizada diferenciada ao setor de agronegócio, 

dada as características inerentes ao setor. 

Orestes da Silva, Cardoso e Toledo Filho, (2010), em seu estudo também apontaram 

ao aumento no endividamento, resultado que se revelou contraditório a maioria dos demais 

setores analisado, e ao qual se apontou como principal razão a redução da oferta de crédito, 

demarcando uma peculiaridade frente ao setor do agronegócio brasileiro.   

Neste sentido, os resultados obtidos no que tange aos indicadores de endividamento 

estão de acordo com o resultado esperado, de que a crise de 2008 refletiu no aumento do 

endividamento das empresas do segmento do agronegócio, listadas na BM&FBovespa. O 

aumento ou redução nos índices de endividamento, consequentemente inferem impactos nos 

demais indicadores financeiros e econômicos, neste sentido apresentam-se na Figura 3, os 

impactos causados pela crise subprime nos índices de liquidez. 

 

 

Figura 3: Indicadores de Liquidez do agronegócio de 2005 a 2010 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como pode se observar os índices de liquidez atingiu seu ponto máximo em 2006 e 

partir daí estavam com viés de baixa, contudo em 2008 atingiram seu menor valor, com uma 

suave recuperação em 2009, e novamente redução em 2010. Contudo essa liquidez, ainda 

pode ser considerada saudável, pois todos os indicadores apresentaram índices superiores a 

um (1,0), na verdade as empresas, em média, apresentavam um nível elevado de liquidez até 

2008, provavelmente pelos bons resultados (Figuras 6 e 7) em anos anteriores, fazendo que 

houvesse um maior investimento no curto prazo desse segmento. Este resultado corrobora ao 



Análise do impacto da crise subprime nas empresas do agronegócio brasileiro listadas  
na BM&FBovespa. 

Hall, R.J; Beck, F; Toledo Filho, J.R. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 1 – Jan/Mar - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

70

resultado esperado, de que a crise de 2008 impactaria através da redução nos índices de 

liquidez, definidos pelo autor Assaf Neto (2003) como “folga financeira”. 

Na Figura 4 pode se observar os prazos médios da atividade das empresas, prazo 

médio de renovação do estoque (PMRE), prazo médio de contas a receber (PMCR) prazo 

médio de pagamento de fornecedores (PMPF). Como se percebe não houve mudanças radicais 

em relação ao PMCR e o PMRE, contudo o pagamento aos fornecedores foi dilatado em 

2008, sendo maior que 300 dias, o que pode significar um atraso nos pagamentos aos credores 

somados ao aumento do endividamento do setor. Em 2010  

 

 

Figura 4: Indicadores de atividade do agronegócio de 2005 a 2010 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A elevação no prazo de pagamento dos credores, mas a manutenção dos prazos de 

recebimentos e o prazo de renovação do estoque reduziu a necessidade de caixa das empresas, 

pois, diminuiu o ciclo financeiro médio das empresas do agronegócio, como pode ser 

observado na Figura 5. 
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Figura 5: Ciclos operacionais (em dias) do agronegócio de 2005 a 2010 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dessa forma as empresas tiveram menor pressão no caixa, mantendo a liquidez, 

entretanto houve aumento do endividamento, pelo acumulo de contas a pagar. 

Consequentemente, o aumento do endividamento fez com que houvesse um aumento 

no custo da dívida e afetando os resultados das empresas de modo geral. Dessa forma pode-se 

afirmar que os resultados sofreram fortemente o impacto da crise subprime em 2008, como 

pode ser visto na Figura 6, que apresenta os indicadores de rentabilidade das empresas do 

agronegócio pesquisadas. Em 2008 os esses índices tiveram uma forte queda. 

 

 
 

Figura 6: Indicadores de rentabilidade do agronegócio de 2005 a 2010 
Fonte: dados da pesquisa 
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Verifica-se na Figura 6 que em 2008 houve uma forte queda nos indicadores de 

retorno, sendo que todos tiveram um retorno negativo nesse ano, isso devido ao prejuízo 

líquido médio apresentado por esse segmento, o retorno sobre o patrimônio liquido (RET PL) 

foi o que apresentou maior redução, ou seja, nesse ano os investidores do segmento 

amargaram perdas consideráveis em seus investimentos. Contudo, houve uma recuperação 

rápida e em 2009 os resultados já foram melhores e os níveis de rentabilidade ficaram 

semelhantes aos de 2006 e 2007. Talvez isso possa ser explicado pelo desempenho econômico 

nacional, que pelas medidas adotadas pelo governo, influenciou em reduzir o impacto da crise 

como um todo. 

A Figura 7 apresenta os resultados médios em Reais, do lucro líquido, Lucro antes do 

imposto de renda e o EBTDA “que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e 

amortização [...] capaz de revelar e de demonstrar o verdadeiro desempenho da atividade 

exclusivamente operacional” (ANTONIK; MULLER, 2008 P. 153).  

 

 

Figura 7: Lucratividade em Reais (R$) do agronegócio de 2005 a 2010 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Essa Figura 7 é esclarecedora no aspecto de perceber que as despesas financeiras 

foram impactantes para o setor do agronegócio em 2008, percebe-se que o lucro líquido foi 

negativo enquanto o EBITDA e o LAIR acrescentado das despesas financeiras foram 

positivos e até superiores aos períodos anteriores. Com certeza as perdas ocorridas pelo 
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investimento em derivativos pelas empresas do setor causaram um forte impacto nas 

demonstrações financeiras das empresas principalmente ao resultado líquido.  

 

5. Considerações Finais 

 

O estudo teve por objetivo analisar o impacto da crise subprime de 2008 nas empresas 

do agronegócio brasileiro listada na BM&FBovespa. Para tanto fez se uma análise por meio 

dos indicadores econômicos e financeiros de uma amostra de 72 empresas que dispunham das 

demonstrações contábeis no banco de dados Economática®, no período de 2005 a 2010.  

Os resultados revelaram que o segmento do agronegócio sofreu fortemente o impacto 

da crise de 2008, principalmente em relação ao aumento do endividamento e consequente 

aumento do custo da dívida. Pressionando fortemente o resultado líquido e as taxas de retorno 

no ano de 2008. Entretanto o agronegócio brasileiro recuperou-se rapidamente e no ano 

seguinte voltando a ter resultados e indicadores semelhantes aos de 2007.  

O estudo limitou-se a analisar as empresas listadas na BM&FBovespa e, 

consequentemente, a análise não pode ser inferida a todo o segmento do agronegócio 

brasileiro. Além do que não foi realizada uma análise aprofundada e individualizada de cada 

empresa da amostra, mas sim no grupo de empresas como um todo, pelo valor médio dos 

indicadores. Algumas empresas podem ter sofrido menos os impactos da crise do que outras, 

mas essa análise não fez parte do escopo do trabalho. 

Dessa forma espera-se ter contribuído para a ampliação do conhecimento do assunto, 

entretanto, outras análises podem ser feitas para obtenção de dados individuais deste ou de 

outros segmentos.    

 

6. Referências 

 

ALMEIDA, H.; CAMPELLO, M.; LARANJEIRA, B.; WEISBENNER, S. Corporate Debt 

Maturity and the Real Effects of the 2007 Credit Crisis. Working Paper 14990, 2009. 

Disponível em: http://www.nber.org/papers/w14990.  

 

ANTONIK, L. R.; MÜLLER, A. N. Análise Financeira: Uma Visão Gerencial. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 



Análise do impacto da crise subprime nas empresas do agronegócio brasileiro listadas  
na BM&FBovespa. 

Hall, R.J; Beck, F; Toledo Filho, J.R. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 1 – Jan/Mar - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

74

AQUEGAWA, H. P.; SOUZA, E. S. A Sustentabilidade financeira a partir dos índices de 

liquidez e ciclo financeiro: uma análise setorial do portfólio ISE frente a crise de 2010. In: 

CONGRESSO USP, 10., 2010, São Paulo. Anais... São Paulo: CONGRESSO USP, 2010. 

CD-ROM. 

 

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

BONACIM, C. A. G; GAIO, L. E; AMBROZINI. Financial leverage and tangibility of assets 

of Brazilian companies of agribusiness in the post-real plan period. Custos e @gronegócio on 

line - v. 5, n. 2 - May/Aug - 2009. ISSN 1808-2882 disponível em 

www.custoseagronegocioonline.com.br, acesso em set. 2011. 

 

CAMPELO JR, A. As 100 maiores empresas do agribusiness. Agroanalysis, Rio de Janeiro, 

v. 22, n. 8, out. 2002. 

 

CAMPOS, T. L. C. Estrutura da propriedade e desempenho econômico: uma avaliação 

empírica para as empresas de capital aberto no Brasil. R. Adm, v. 41, n 4, p. 369-380, 2006. 

 

CASTELLANO, M. Gestão de riscos por meio de derivativos. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

CRUZ, A.. Cooperativas de crédito, integração macro-regional e ameaças sistêmicas 

diante da crise financeira internacional. Pelotas: arquivo eletrônico, 2009. Disponível 

em http://www.ucpel.tche.br/nesic acesso em: 13 Nov. 2011. 

 

DOWBOR L. A crise financeira sem mistérios Convergência dos dramas econômicos, sociais 

e ambientais. 2009. Disponível em http://dowbor.org/crisesemmisterios8.pdf. Acesso em 15 

Dez. 2011. 

 

DULCI, O. S.. Economia e política na crise global. Revista Estudos Avançados, V.23 N. 

65, p. 105-119. Brasil. 2009. 

 

FARHI, M.; BORGHI, R. A. Z. Operações com derivativos financeiros das corporações de 

economias emergentes. Estudos Avançados, v. 23, n. 66, p. 169-188, 2009. 



Análise do impacto da crise subprime nas empresas do agronegócio brasileiro listadas  
na BM&FBovespa. 

Hall, R.J; Beck, F; Toledo Filho, J.R. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 1 – Jan/Mar - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

75

 

FÁVERO, L. P. L.; CONFORTINI, D. Modelos multinível de coeficientes aleatórios e os 

efeitos firma, setor e tempo no mercado acionário brasileiro. Pesquisa Operacional, v. 30, n 

3, p. 703-727, 2010. 

 

GARTNER, I. R.; GARCIA, F. G. Criação de valor e estratégias de operações: um estudo do 

setor químico e petroquímico brasileiro. Gestão de Produção, v. 12, n 3, p. 459-468,  2005. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GITMAN, L. J. Princípios da administração financeira. 10. ed. São Paulo: Pearson Addison 

Wesley, 2004.  

 

LUXO, J. C. A. O impacto da securitização de ativos nos indicadores financeiros e no beta 

das empresas. 2007. 234f. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2007. 

 

MAROUELLI, R. P.. Crise mundial nos preços dos alimentos: oportunidades e desafios para 

a agricultura brasileira. Rodrigo Pedrosa Marouelli. Brasília UnB. 40 p. Monografia. 

Universidade de Brasília/Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2009. 

 

MARTELANC, R.; GHANI, A. N. A.  Crises  de  crédito: causas e medidas mitigadoras. 

Revista FACEF Pesquisa.V.11 N.3. 2008. 

 

MATARAZZO, D. C. Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e gerencial. 6 ed. 

São Paulo: Atlas, 2003. 

 

MATSUMOTO, G., RIBEIRO, K., FERREIRA, L.. Brasil foods: oportunidade ou 

necessidade? / Brazil foods: opportunity or necessity? Revista Economia & Gestão, América 

do Norte, 11, mai. 2011. Disponível 

em:<http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-

6606.2011v11n25p124/2210>. Acesso em: 23 Set. 2011. 

 



Análise do impacto da crise subprime nas empresas do agronegócio brasileiro listadas  
na BM&FBovespa. 

Hall, R.J; Beck, F; Toledo Filho, J.R. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 1 – Jan/Mar - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

76

MAZZUCCHELLI, F. A Crise em Perspectiva: 1929 e 2008. Novos estudos. 82: 57-66. 2008. 

 

NASCIMENTO, C. do. Estrutura financeira de empresas pós crise de 2008: mudanças e 

perspectivas. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós- 

Graduação em Contabilidade, do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Defesa: Curitiba, 2011 

158 f. 

 

NEVES, M.F. Agronegócio: Conceitos, tendências e desafios. In: Zilberztajn, Décio; 

Giordano, S.R.; Golnçalves, M.L. Fundamentos do Agronegócio. Um curso de especialização 

em agronegócio, UFPB/PEASA/USP/PENSA. Campina Grande-PB. 1996. 

 

ORESTES DA SILVA, J.; CARDOSO, R. dos S.; TOLEDO FILHO, J. R..  Impacto da crise 

do subprime no endividamento das maiores empresas brasileiras. Revista Pensar Contábil, v. 

12, n 47, p. 16-25, 2010. 

 

PINHO, Terezinha Filgueiras de. Economia brasileira e portuguesa: especificidades de sua 

demanda na crise mundial. XXIII Congresso Internacional de Economia Aplicada. Covilhã, 

Portugal. Jul. 2009. Disponível em: 

<http://www.oeb.org.br/ADM/depoimentos/public/meus_arquivos/VersaoFinalPaper_TFPAse

p  elt09.pdf>. Acesso em 11 Nov. 2011. 

 

RAUPP, Fabiano Maury. BEUREN, Ilse Maria. Caracterização da Pesquisa em 

Contabilidade. In. BEUREN, Ilse Maria (Org). Como elaborar trabalhos monográficos em 

contabilidade: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

ROCHA, I.; HEIN, N,; KROENKE, A.  Entropia da informação em indicadores econômicos-

financeiros das empresas pertencentes  ao setor econômico materiais básicos. In: XIV 

SEMEAD, 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: SEMEAD, 2011. CD-ROM. 

 

SCHNORRENBERGER, A.. Decisões de endividamento e risco financeiro nas companhias 

brasileiras do agronegócio listadas na bovespa. Porto Alegre, 2008. Tese (doutorado) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos e Pesquisas em 

Agronegócios, Programa de Pós-graduação em Agronegócios, Porto Alegre, 2008. 



Análise do impacto da crise subprime nas empresas do agronegócio brasileiro listadas  
na BM&FBovespa. 

Hall, R.J; Beck, F; Toledo Filho, J.R. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 1 – Jan/Mar - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

77

 

SCHNORRENBERGER, A.; GRAVINA, J. B.; DULLIUS, R.; SCHULTZ, G.; SILVA, N. 

C. M. Decisões de endividamento na cadeia produtiva agro-alimentar: estudo comparado 

entre cooperativa do Rio Grande do Sul e as companhias do setor na Bovespa- Bolsa de 

Valores de São Paulo. Estudo & Debate, v. 17, n 1, p. 111-144, 2010. 

 

SHELMAN, M.L. The Agribusiness System Approach: cases and concepts. Procedings… 

International Agribusiness Management Association inaugural Symposium. Boston, 47-

51p.1991. 

 

TCU. Tribunal de Contas da União. Relatório e parecer prévio sobre as contas do governo 

da república: exercício de 2009. Brasília: TCU, 2010. Disponível em: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/contas

_ 09/Textos/CG%202009%20Relatório.pdf acesso em 14 nov. 2011. 

 

TOLEDO FILHO, J. R. de; CARDOSO, A. F; SANTOS, C. C. dos. Custo e benefícios dos 

derivativos agropecuários: utilização de butterfly de put no incremento do resultado em 

contratos de café. Custos e @gronegócio on line - v. 5, n. 3 - Set/Dez - 2009. ISSN 1808-

2882 disponível em: www.custoseagronegocioonline.com.br. Acesso em 20 Jan. 2012. 

 

TOLEDO FILHO, J. R.. Mercado de capitais brasileiro: uma introdução. São Paulo: 

Thomson Learning, 2006. 

 

VERDI, A. R.; AOUN, S. ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS DO AGRONEGÓCIO 

BRASILEIRO. Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 

SOBER. Anais.... 47º Congresso SOBER. Porto Alegre, 26 a 30 de julho de 2009. Disponível 

em: < http://www.sober.org.br/palestra/13/694.pdf> Acesso em: 23 set. 2011. 

 

ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e coordenação do agronegócio: uma 

aplicação da Nova Economia das Instituições. Tese de Livre Docência. Departamento de 

Administração, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1995. 

 

 


