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Resumo 
  
O agronegócio brasileiro tem impacto no cenário econômico nacional e internacional, as 
exportações agroindustriais brasileiras geram um acréscimo considerável na balança 
comercial do Brasil. Entretanto o setor é carente de capital de terceiros e isso pode afetar o 
custos da dívida e consequentemente a lucratividade.  O presente estudo tem por objetivo 
analisar o impacto do endividamento no custo da dívida e rentabilidade das empresas do 
agronegócio brasileiro em comparação com as outras empresas listadas nos diversos setores 
da BM&FBovespa. Para tanto foram pesquisadas empresas do segmento do agronegócio 
brasileiro e comparada com empresas que não são caracterizadas como agronegócio, o 
período de estudo analisado foi de 2006 a 2011 e amostra foi estabelecida em 195 empresas. 
Para a análise utilizou-se as técnicas de estatística descritiva e análise multivariada, aplicando 
os métodos de regressão linear e correlação canônica. Os resultados revelaram que as 
empresas do agronegócio tem maior impacto no custo da dívida em relação à estrutura de 
capital, porém tem melhor rentabilidade do que as outras empresas. 
 
Palavras-chave: Agronegócio. Estrutura de capital. Custo da Dívida. Rentabilidade. 
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1. Introdução 

 

O setor do Agronegócio brasileiro tem um papel importante no cenário econômico 

mundial, principalmente após a abertura dos mercados nos anos de 1990 e a diversificação da 

produção, o agronegócio brasileiro se tornou um sistema produtivo altamente eficiente e 

competitivo, com expressiva participação na composição no mercado do país, além de gerar 

empregos e compor a balança comercial com um crescente grau de exportações. A 

industrialização do setor e a potencialidade do mercado agroalimentar brasileiro, além da 

abertura dos mercados, possibilitou ao agronegócio brasileiro competir no mercado 

internacional e desta forma tem atraído novos investimentos de companhias multinacionais 

facilitando a presença de competidores estrangeiros no país (CRIBB, 2009). 

Entretanto, o setor é fortemente carente de capital de terceiros o que pode reduzir a 

lucratividade do setor devido ao custo da dívida, podendo até comprometer as empresas do 

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

endividamento das empresas do agronegócio, com negociação na BM&FBovespa, é superior 

se comparada às empresas dos outros setores. Ele sugere 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. 

Para Assaf Neto (2009), há necessidade dos compromissos financeiros serem 

respeitados, senão a empresa terá dificuldades financeiras e pode até leva-la a falência, 

deixando os credores assumirem os bens da empresa. Bonacim, Gaio e Abrozini (2009) 

afirmam que as empresas do agronegócio possuem o maior acesso ao crédito com prazos de 

pagamento maiores e com juros menores, fato que pode ser explicado pela grande busca de 

financiamentos garantidos por alienação fiduciária de ativos imobilizados. 

Diante desse contexto, pretende-se neste estudo responder a seguinte questão de 

pesquisa: Como se comporta os custos financeiros e a rentabilidade em relação à estrutura das 

dívidas das empresas do agronegócio brasileiro em comparação com as empresas dos outros 

setores? 

Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em analisar o impacto do endividamento no 

custo da dívida e rentabilidade das empresas do agronegócio brasileiro em comparação com 

as outras empresas listadas nos diversos setores da BM&FBovespa. Especificamente 

pretende-se: Verificar se o endividamento e o custo da dívida de empresas do agronegócio 
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diferem de empresas dos mesmos setores da BM&FBovespa. E comparar se a estrutura de 

endividamento afeta a rentabilidades das empresas de forma diferente. 

O trabalho se justifica com base nos estudos de Bressan et al. (2009) que elaboraram 

uma análise dos determinantes do endividamento das empresas de capital aberto do 

agronegócio brasileiro, a qual analisaram as variáveis que impactam a alavancagem das 

empresas do setor. O trabalho de Bonacin, Gaio e Ambrosini (2009) que estudaram as 

empresas do agronegócio após o plano real com relação à alavancagem financeira e 

tangibilidade dos seus ativos. Além dos estudos de Assaf Neto, Lima e Araújo (2008) que 

pesquisaram uma proposta metodológica para apuração do custo de capital no Brasil, usando 

a metodologia do WACC e Schonorrenberger (2008) que fez uma comparação entre o 

endividamento das empresas do agronegócio listadas na BM&FBovespa com o restante das 

empresas dos diversos setores. Contudo os estudos relatados não trabalharam a relação do 

endividamento, custos da dívida e rentabilidade, para as empresas do agronegócio, o que é 

proposto por esse artigo. 

 

2. Revisão da Literatura 

 
Nesse item descreve-se uma revisão da literatura (desk research) em livros, revistas 

científicas, periódicos e publicação em anais de eventos, com o intuito de identificar estudos 

teóricos e empíricos que discutissem a questão temática: agronegócio brasileiro, estrutura de 

capital, custo da dívida. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório para permitir aos 

pesquisadores o melhor conhecimento sobre o tema e possibilitar a condução da pesquisa 

quantitativa. 

 

2.1. Agronegócio brasileiro 

 

O Agronegócio sempre teve enorme relevância na economia brasileira, tendo grande 

participação no PIB, contribuindo com exportação de mercadorias e produtos agroindustriais. 

A agricultura brasileira passou por transformações na modernização tecnológica a partir de 

meados da década de 1960 até 1980, de acordo com Franco e Pereira (2008) este processo de 

modernização ocorreu graças às políticas de crédito rural subsidiado a aquisição de insumos 

modernos, focando a substituição de importações. 
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A consolidação das políticas de crédito rural ocorreu em 1965, com a instituição da 

Lei n. 4.829/65, com o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), tendo como um dos 

principais agentes o Banco do Brasil S.A, contendo como fonte de recursos o orçamento 

monetário do Governo. Além dos instrumentos governamentais, o agronegócio brasileiro 

passou a contar com mecanismos privados de financiamentos, chamados de títulos de 

créditos, instituído pela Lei n. 11.7076/2004 (RAMOS; MARTHA JÚNIOR, 2010). 

O Brasil segundo o Ministério da Agricultura lidera no ranking de exportação em soja, 

sendo o principal gerador de divisas cambiais, além de ser o primeiro a produzir e exportar 

café, açúcar, etanol e suco de laranja. O Gráfico 1 demonstra a participação do Agronegócio 

no PIB brasileiro no período de 1995 a 2011. 

 

 
Gráfico 1: Participação do agronegócio no PIB 

Fonte: Adaptado de CEPEA (2012). 

 
De acordo com os dados do Gráfico 1 apresentados pela CEPEA (2012), o 

agronegócio possui uma participação no PIB brasileiro acima de 20% desde 1994, porem em 

alguns anos ocorreu uma diminuição do PIB em relação ao ano anterior, isso ocorre, pois no 

Brasil existe um alto endividamento no setor e a instabilidade cambial, resultando assim 

riscos e uma menor competitividade do setor (MATIAS; CALDEIRA; PASIN, 2002). 

 

2.2. Estrutura de capital 

 

A estrutura de capital de acordo com Schnorrenberger et al. (2008) é a combinação de 

capital próprio com o capital de terceiros de longo prazo, para que as empresas possam 

financiar suas operações. Os estudos sobre estrutura de capital começaram a partir dos 
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trabalhos de Modigliani e Miller (1958) onde concluíram que o valor da empresa não pode ser 

determinado pela estrutura de financiamentos. 

Myers (1984) divide a determinação estrutura de capital das empresas em duas 

correntes. A primeira corrente é a static tradeoff theory (STT), na qual se supõe que a 

empresa estabelece uma meta de endividamento e ajustam gradualmente a sua estrutura de 

capital no sentido de atendê-la. Tal meta seria estabelecida como resultado do confronto entre 

os benefícios fiscais e os custos de falência acarretados pela dívida. A teoria parte do 

pressuposto que as empresas devem buscar uma estrutura de capital ótima que aumente os 

benefícios e diminua os custos de endividamento. 

A segunda corrente é proposta pelo próprio Myers (1984) chamada de pecking order 

theory (POT), cuja perspectiva é formulada com base na existência de informação 

assimétrica, influenciando nas decisões de financiamento das empresas. De acordo com o 

POT as empresas estabelecem uma ordem hierárquica de preferência para o financiamento de 

seus investimentos, a qual as empresas mais rentáveis buscam recorrer a recursos internos. 

Porém em caso de insuficiência de recursos internos, as empresas buscam financiar seus 

investimentos por títulos sem risco, títulos arriscados e pela emissão de novas ações. 

No estudo feito por Terra (2002) e por Gomes e Leal (2000), os principais 

determinantes que impactam nos efeitos esperado do endividamento nas teorias apresentadas, 

são: a tangibilidade, a lucratividade, o tamanho e as oportunidades de crescimento. Segundo 

os autores a tangibilidade afeta positivamente na STT e na POT, logo a lucratividade e o 

tamanho afetam positivamente apenas na STT e as oportunidades de crescimento apenas na 

POT. 

Os resultados obtidos por Lemmon e Zender (2002) revelam que existe uma 

correlação negativa entre a lucratividade e o nível de endividamento, comprovando assim a 

POT. No que diz respeito às oportunidades crescimento, o estudo feito por David, Nakamura 

e Bastos (2009) confirmam POT, obtendo uma correlação positiva com o endividamento. 

Estudo feito por Marsh (1982) a variável lucratividade obteve uma relação positiva, 

corroborando a STT. Os autores Titman e Wessels (1988) obtiveram resultado positivo com o 

tamanho em relação ao endividamento, confirmando STT. Um estudo feito por Hovakimian et 

al. (2004) encontraram evidencias que provam a STT onde as empresas que possuem alta 

oportunidade de crescimento também possuem baixas metas de endividamento. 

Estudos realizados no mercado brasileiro sobre a estrutura capital favorecem a 

interpretação dada pela POT. Pesquisa feita por Medeiros e Daher (2004) aplicado a 371 
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empresas não financeiras brasileiras no período de 1995 até 2007, demonstra que os ativos 

tangíveis afetam negativamente no endividamento, conforme a POT. Os resultados obtidos 

por Amaral (2011) apontam que as empresas brasileiras de capital aberto não buscam metas 

ideais de endividamento, preferindo usar o capital próprio para se financiar, buscando 

empréstimos em segundo lugar e no último caso emissão de ações, de acordo com a POT. 

Entretanto, no trabalho realizado por Fama e French (2005), os resultados rejeitam a 

predições da POT, defendendo que as empresas utilizam a venda e a compra de ações com 

maior frequência do que se prevê na teoria, mas o contexto econômico dessas empresas difere 

da realidade brasileira. Porem uma pesquisa feita por Iquiapaza, Amaral e Araújo (2008) onde 

foram analisadas 313 empresas listadas na Bovespa de 2000 a 2005, reconhecendo as 

características das empresas como tamanho, lucratividade e crescimento, onde os resultados 

indicam que as empresas de menor tamanho na amostra, de lucratividade negativa e baixo 

crescimento, apresentam predições fracas previstas pela POT, não podendo ser considerado 

uma teoria geral para explicar a estrutura de capital das empresas. 

 

2.3. Custo da dívida 

 

O custo da dívida ou custo de capital segundo Ohlson e Gao (2008) é o valor de 

retorno que os stakeholders esperam receber sobre o valor investido. Gitman (2004) define 

custo de capital como sendo de capital próprio, ke (retenção de lucro ou emissão de novas 

ações), ou, capital de terceiros, ki (empréstimos e financiamentos).  

De acordo com Groppelli e Nikbakht (2006 p. 160) “dadas às preferências individuais 

e as condições de mercado, os investidores estabelecem uma taxa de retorno esperada para 

cada ativo que podem comprar”. Para esses autores o retorno esperado são as receitas futuras 

que os investidores esperam receber pelo risco assumido. Para eles o custo de capital é um dos 

principais fatores usados na determinação do valor da empresa. Empresas com alto custo de 

capital apresentam maior risco de investimento. 

Para Gitman (2004) há diferenças entre a captação de recurso por meio de 

empréstimos via capital de terceiros ou por meio de emissão de ações, capital próprio. As 

principais características que diferenciam são as influências nas decisões da administração, o 

capital de terceiros não influencia nas decisões, já o capital próprio pode influenciar, por outro 

lado o capital de terceiros tem preferência em relação a direitos sobre ativos, o prazo de 

vencimento é determinado para o capital de terceiros e indeterminado para o capital próprio e 
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por fim, o tratamento fiscal dado para ambas às fontes de recurso é oposto, enquanto para o 

capital de terceiros é possível à dedução fiscal do pagamento de juros para o capital próprio 

não há dedução dos dividendos pagos. 

Hirschifield (2000) afirma que quanto maior for o endividamento menor será o custo 

de capital. Por outro lado um maior endividamento aumenta o risco financeiro da empresa 

(GITMAN, 2004). Para o cálculo do custo da dívida de terceiro pode ser feito por meio da 

equação: 

 

Em que: 

Kiit = Custo de capital de terceiros; 

DesFinanit = Despesa financeira da empresa i no período t; e 

POit – 1 = Passivo oneroso de curto e longo prazo da empresa i no período t-1. 

Segundo Damodaran (1999) os juros são dedutíveis do imposto de renda e 

contribuição social, desta forma o custo da dívida é menor com o efeito fiscal, e o benefício 

aumenta, à medida que a alíquota também aumenta. Dessa forma, o custo da dívida líquida 

(Kiliq) deve ser calculado deduzindo o imposto de renda de acordo com a equação: 

 

Sendo que: 

i = Alíquota do imposto de renda e contribuição social. 

Já para o cálculo do custo do capital próprio um dos métodos mais utilizados é o 

Capital Asset Pricing Model (CAPM), ou Modelo de Precificação de Ativos, que exige a 

estimativa de uma taxa livre de risco e de um prêmio pelo risco de mercado, além da 

estimação do risco sistemático da empresa (MINARDI et al., 2005). 

Segundo Groppelli e Nikbakht (2006) o CAPM é um método alternativo para o 

cálculo do custo da dívida e a meta é calcular a taxa requerida de retorno por meio da seguinte 

equação: 

 

Em que: 

Ks = Taxa requerida de retorno; 

Rf = Taxa livre de risco; 

Rm= Retorno médio de mercado; e 

βs = Risco sistemático da ação. 
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O modelo CAPM produz um resultado que procura mostrar a taxa de retorno exigida 

pelo acionista ordinário como uma forma de compensar a sua exposição ao risco sistemático 

da empresa, aferido pelo coeficiente beta (β) (GIMENES ET. AL, 2008). 

O beta, risco sistemático da ação ( ), é obtido segundo Groppelli e Nikbakht (2006) 

por meio do seguinte cálculo: 

 

Sendo que: 

σs = Desvio-padrão da ação; 

σm = Desvio- padrão do mercado; e 

psm = Coeficiente de correlação. 

Outro modelo de cálculo para o custo da dívida de capital próprio é o modelo de 

avaliação com crescimento constante conhecido como modelo de Gordon, esse modelo indica 

o custo de capital próprio pode ser obtido se dividido o dividendo esperado ao final do ano 1 

pelo preço corrente da ação e somando a taxa esperada de crescimento (GITMAN, 2004). 

Conforme a equação abaixo: 

 

Em que: 

Ks = Retornos exigido da ação ordinária; 

D1 = Dividendo por ação esperado ao final do ano 1; 

P0 = Valor da ação ordinária; e 

g = Taxa constante de crescimento dos dividendos. 

Para esse estudo será avaliado somente a variável de custo da dívida com capital de 

terceiros. Pois, segundo, Assaf Neto, Lima e Araujo (2008) o Capital Asset Princig Model 

(CAPM) oferece conceitos válidos e aceitos em mercados estáveis na definição do risco dos 

ativos, entretanto no Brasil onde o mercado emergente não se apresenta em total estabilidade 

as conclusões favoráveis ao CAPM devem ser revistas. 

Assaf Neto, Lima e Araújo (2008) propuseram um modelo para o cálculo do custo de 

capital próprio, que utiliza padrões de Bechmark de uma economia mais estável como a dos 

Estados Unidos da America, que foi a referência para os autores desenvolverem o estudo. O 

modelo sugerido, pelos autores, para apuração do custo de capital próprio, foi desenvolvido 

utilizando as informações do risco-país, a volatilidade do mercado acionário brasileiro, o que 
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para os autores demonstra a compatibilidade no desenvolvimento de uma metodologia de 

cálculo do custo do capital no Brasil. 

 

2.4. Estudos anteriores sobre custo da dívida e estrutura de capital 

 

O tema sobre as opções de captação de recurso e o custo de alavancar a empresa não é 

novo, por exemplo, March (1982) publicou seu trabalho, onde fez um estudo empírico das 

questões de segurança financeira por empresas do Reino Unido entre 1959 e 1974 com 

enfoque em como empresas selecionam os instrumentos de financiamento, capital ou dívida, 

em um determinado ponto no tempo. O estudo demonstrou que as empresas são fortemente 

influenciadas pelas condições de mercado e o passado histórico de preços de segurança na 

escolha entre dívida e capital próprio. Para March (1982) o estudo forneceu evidência de que 

as empresas parecem fazer sua escolha do instrumento de financiamento, como se tivessem 

níveis-alvo de dívida em função do tamanho da empresa, risco de falência e composição de 

ativos da empresa. 

Mais recentemente, Bressan et. al (2009) procuram verificar quais são as variáveis que 

afetam a alavancagem de empresas do agronegócio brasileiro, para o desenvolvimento do 

estudo os autores selecionaram 26 empresas do agronegócio que compõe a BM&FBovespa a 

partir de dados anuais no período de 1999 a 2005. O estudo revelou que as variáveis 

tangibilidade dos ativos, oportunidade de crescimento, tamanho e lucratividade tiveram 

significância estatística para explicar o endividamento das empresas estudadas. 

Schonorrenberger et al. (2008, p.115) partiu da premissa que “é comum afirmar que o 

segmento do agronegócio apresenta especificidades e características que resultam em decisões 

diferenciadas dos demais setores, muito embora isso ainda não tenha sido comprovado”. 

Desta maneira os autores buscaram testar identificar se há diferenças entre as decisões de 

estrutura de capital das empresas do agronegócio, com as demais empresas. Os autores 

verificaram que algumas variáveis da estrutura de capital, houve diferença significativa entre 

os grupos, sendo que para as empresas do segmento do agronegócio o endividamento foi 

superior ao das demais companhias.  

Bonacim, Gaio e Abrozini (2009) desenvolveram uma pesquisa, com período de 

estudo de 1997 a 2007, onde tinha por “objetivo estudar a relação entre o nível de 

endividamento e a estrutura de ativos de Empresas brasileiras do setor de agronegócios” Os 

resultados demonstraram que acontecendo mudanças na alavancagem das empresas, isso leva 
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a gerar variações a tangibilidade das empresas. Para os autores isso pode ser explicado pela 

grande busca de financiamento com garantia fiduciária e transferência de ativos fixos. O que 

facilita o acesso ao crédito pelas empresas do setor de agronegócios, aumentando o tempo de 

pagamento e redução das taxas de juros. 

Nascimento (2012, p. 9) defendeu a dissertação em que partiu da afirmação que “As 

teorias que tratam sobre a estrutura de capital das empresas, sugerem a existência de diversos 

fatores que podem explicar as decisões relacionadas às suas políticas de financiamentos.” 

Assim buscou “verificar empiricamente qual das duas teorias modernas da estrutura de 

capital, Trade-Off ou Pecking Order, explicam melhor as políticas de financiamentos das 

empresas listadas no Novo Mercado e nos Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa da 

BM&FBOVESPA”. O período de estudo foi do ano de 2001 a 2010 em uma amostra de 108 

empresas. Foi encontrada por Nascimento (2012), uma relação negativa entre o nível de 

endividamento das empresas e os fatores Rentabilidade, Risco e Crescimento. Por outro lado 

uma relação positiva para Tamanho, Composição dos Ativos e Benefícios Fiscais Não de 

Dívida. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 
Diante do objetivo da pesquisa que visa verificar se a estrutura da dívida e o impacto 

no custo da dívida nas empresas do setor de agronegócio listadas na BM&FBovespa no 

período de 2006 a 2011. O presente estudo caracteriza-se quanto aos objetivos, como uma 

pesquisa descritiva. O procedimento utilizado para a coleta dos dados foi por meio da 

pesquisa documental. Em relação à abordagem, essa pesquisa pode ser classificada como 

quantitativa, com a utilização de métodos estatísticos para realizar a análise dos dados. Neste 

caso serão utilizadas análise descritiva, regressão linear e correlação canônica. 

 

3.1. População e amostra 

 

A população da pesquisa é composta por todas as empresas da BM&FBovespa no 

período de 2006 a 2011, classificando como aquelas que são do segmento do agronegócios e 

as que não são do agronegócio (outros). A seleção da amostra foi intencional e não 

probalistica, dentro da população de empresas com negociação na BM&FBovespa, foram 

excluídas da amostra as empresas financeiras e seguradoras, além daquelas que não 
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apresentaram os dados em todo o período do estudo. Desta forma a amostra final para a 

pesquisa foi estabelecida em um total de 35 empresas no segmento do agronegócio e 160 

empresas não pertencentes do ramo do agronegócio, que somados os segmentos totalizam 195 

empresas. 

 

3.2. Coleta e análise dos resultados 

 

Os dados foram coletados a partir das demonstrações contábeis das empresas listadas 

na BM&FBovespa compostas na base de dados Economática®. Os dados utilizados para a 

pesquisa foram: ativo total, patrimônio líquido, passivo circulante, lucro líquido, vendas total, 

despesas financeiras, total de empréstimos financeiro longo prazo e curto prazo. 

A partir desses dados foram apurou-se os valores dos indicadores, utilizados para a 

análise dos dados, conforme descritos no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Indicadores utilizados para a pesquisa 
Indicadores Fórmulas 

Participação de Capital de Terceiros 
 

Endividamento Total 
 

Endividamento de Curto Prazo 
 

Retorno do Patrimônio Líquido 
 

Retorno sobre Investimento 
 

Margem Líquida 
 

Custo da Dívida 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Para a análise dos dados foi utilizado o método estatístico de regressão linear e a 

correlação canônica, utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

20.0 e o StatGraphics respectivamente. Na regressão linear foram utilizados como dados 

independentes a Participação de Capital de Terceiros, Endividamento Total e o de Curto 

Prazo e como dado dependente o Custo da Dívida. Buscando encontrar qual o impacto do 

Capital de Terceiros no Custo da Dívida. Na correlação canônica buscou-se encontrar a 

relação entre o Capital de Terceiro e os Indicadores de Rentabilidade.  
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Por fim foi realizada uma comparação dos resultados obtidos nas empresas 

pertencentes ao ramo do agronegócio com aquelas não pertencem, a fim de comparar se há 

diferenças entre os segmentos. 

 

4. Análise dos Resultados 

 
Para a análise dos resultados primeiramente fez-se uma avaliação das variáveis em 

relação as suas características estatísticas descritivas, desta forma a Tabela 1 apresenta as 

informações dos índices de estrutura de capital, rentabilidade e custo da dívida, entre os 

segmentos do agronegócio e os outros segmentos, no período de 2006 a 2011. 

 

Tabela 1: Estatística descritiva da amostra de 2006 a 2011 
Indicadores Segmento Amostra (N) Mínimo Máximo Mediana Média Desvio Padrão 

CT/PL 
Agronegócio 35 -40,57 17,93 1,24 1,69 3,95 

Outros 160 -67,25 367,01 1,58 4,27 20,03 

CT/AT 
Agronegócio 35 0,19 1,94 0,57 0,60 0,21 

Outros 160 0,12 4,01 0,62 0,64 0,27 

EXcp/CT 
Agronegócio 35 0,14 0,99 0,51 0,53 0,20 

Outros 160 0,01 1,00 0,43 0,46 0,21 

RPL 
Agronegócio 35 -2,36 5,79 0,06 0,07 0,52 

Outros 160 -20,04 13,03 0,13 0,14 0,94 

ROI 
Agronegócio 35 -0,80 0,39 0,02 0,02 0,11 

Outros 160 -0,65 0,47 0,05 0,05 0,08 

Margem Líquida 
Agronegócio 35 -1,36 0,53 0,03 0,03 0,16 

Outros 160 -49,48 466,35 0,08 1,51 21,21 

Custo da dívida 
Agronegócio 35 -0,49 1,00 0,13 0,17 0,17 

Outros 160 -0,27 262,96 0,12 1,10 12,14 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme apresentado na Tabela 1, pode-se perceber que o Indicador que apresentou 

maior desvio-padrão, isto é, maior diferença entre o mínimo e máximo para o grupo de 

empresas do agronegócio foi o que mede o nível de endividamento com terceiros, composição 

do endividamento (CT/AT) que apresentou um desvio-padrão igual 3,95. 

Em contrapartida, o indicador que apresentou menor desvio-padrão para as empresas 

do agronegócio foi o que mede o retorno sobre o investimento (ROI), que é encontrado 

dividindo o lucro líquido pelo total do ativo. Para este indicador o desvio padrão foi de 0,11. 

Para as outras empresas, por sua vez, o maior desvio padrão foi encontrado para o 

indicador que mede a margem líquida de retorno, que é o resultado da divisão do lucro líquido 

pelo montante das vendas da empresa. Nesse caso o valor encontrado para o desvio padrão foi 

de 21,21. Enquanto isso o menor desvio padrão (0,08) dos indicadores das empresas que não 
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pertencem ao grupo do agronegócio, também é o ROI, retorno sobre o investimento. Esse fato 

ocorre porque o indicador ROI tem a média igual à mediana para ambos os segmentos, 

demonstrando uma melhor distribuição dos índices. 

Se levar em consideração a média dos indicadores, as empresas do agronegócio tem 

uma estrutura de endividamento menor que as empresas dos outros setores, com exceção da 

dívida de curto prazo que, na média, as empresas do agronegócio têm comprometimento com 

dívidas de curto prazo maior do às outras empresas. Entretanto a rentabilidade das empresas 

do agronegócio também é menor (na média) que as empresas dos outros setores. Já o custo da 

dívida, esse é menor para as empresas do agronegócio, de acordo com o encontrado no estudo 

de Bonacim, Gaio e Abrozini (2009) que encontraram o resultado que as empresas do 

agronegócio tem maior facilidade de acesso ao crédito, prazos maiores e taxas de juros 

menores, consequentemente menor custo da dívida. 

Para uma comparação melhor entre o custo da dívida e a estrutura de capital, foi 

elaborada uma regressão linear, para verificar se o custo da dívida sofre impactos de forma 

diferente para as empresas do agronegócio e a que não são do agronegócio. A Tabela 2 e a 

Tabela 3 descrevem os resultados desses cálculos. 

 

Tabela 2: Modelo regressão linear 
Modelo R R Square R Square Ajustado Erro Estimado 

Agronegócio 0,368ª 0,136 0,101 0,1603 
Outros 0,154ª 0,024 0,016 12,0413 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Percebe-se pela Tabela 2 que as empresas do agronegócio apresentam um valor de R 

maior (0,368) do que as outras empresas (0,154), o que significa dizer que o capital de 

terceiros tem um impacto maior no custo da dívida para as empresas do agronegócio 

brasileiro. Esse resultado vai ao encontro dos achados de Schonorrenberger (2008) e 

Schonorrenberger et al. (2008) em que pesquisou o custo da dívida das empresas do 

agronegócio e observou que este é maior para as empresas do agronegócio em comparação as 

empresas de outros segmentos.  

Os valores encontrados na Tabela 2, tem significância estatística para modelo, sendo 

que o P-value < 0,05 (Tabela 3), última coluna. Para a análise comparou-se a variável 

dependente custo da dívida no período de 2006 a 2011 com as variáveis de endividamento 

(CT/PL, CT/AT, EXcp/CT). 
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Tabela 3: ANOVA empresas do agronegócio 
Segmento Modelo Sum of Squares ANOVA DF Mean Square F Sig. 

Agronegócio 
Regressão 0,811 8,0 0,101 3,945 0,000b 

Residual 5,168 201,0 0,026   
Total 5,979 209,0    

Outros 
Regressão 3.368,2 8,0 421,0 2,9 0,003b 

Residual 137.889,0 951,0 145,0   
Total 141.257,2 959,0    

Fonte: Dados da pesquisa. 

Pode ser observado na Tabela 3, que a regressão é significativa e confirmar que as 

empresas do agronegócio tem maior impacto com os custos das dívidas em comparação com 

as outras empresas. Entretanto, quando calculado os coeficientes da regressão para as 

empresas do agronegócio, (Tabela 4), observou-se que as variáveis da estrutura de capital são 

significativas estatisticamente CT/AT e o EXcp/CT e somente no ano de 2008 o custo da 

dívida foi significativo estatisticamente. 

 

Tabela 4: Coeficiente de regressão (agronegócio) 

Modelo 
Coeficientes não-Padronizados Coeficientes Padronizados 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 0,022 0,052  0,431 0,667 
2010 -0,03 0,039 -0,067 -0,785 0,433 
2009 -0,002 0,038 -0,004 -0,042 0,967 
2008 0,109 0,038 0,24 2,829 0,005 
2007 -0,027 0,039 -0,06 -0,7 0,485 
2006 0,02 0,038 0,044 0,518 0,605 

CT/TL -0.004 0,003 -0,094 -1,404 0,162 
CT/AT 0,14 0,053 0,175 2,632 0,009 

EXcp/CT 0,11 0,055 0,132 1,988 0,048 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Por sua vez, as empresas que não fazem parte do agronegócio, quando do cálculo dos 

coeficientes de regressão (Tabela 5), as variáveis de estrutura de capital que passaram no teste 

de significância foram, também, CT/AT e o EXcp/CT. Porém, para essas empresas, em 

nenhum ano o custo da dívida foi significativo estatisticamente. 
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Tabela 5: Coeficiente de regressão (outros segmentos) 

Modelo 
Coeficientes não-

Padronizados 
Coeficientes 

Padronizados t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) -0,468 1,617 
 

-0,29 0,772 
2010 0,45 1,347 0,014 0,334 0,739 
2009 -0,21 1,348 -0,006 -0,156 0,876 
2008 0,038 1,353 0,001 0,028 0,978 
2007 1,145 1,351 0,035 0,847 0,397 
2006 2,202 1,353 0,068 1,628 0,104 

CT/PL 0,001 0,02 0,001 0,045 0,964 
CT/AT -2,977 1,468 -0,067 -2,028 0,043 

EXCP/CT 6,187 1,883 0,107 3,285 0,001 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Após a comparação entre custo da dívida e estrutura de capital foi realizado uma 

comparação entre endividamento e rentabilidade, para isso foi realizado o teste de correlação 

canônica. 

 

Tabela 6: Correlação canônica 

Segmento Número Autovalor 
Correlação 
Canonical 

Wilks 
Lambda 

Chi-
quadrado 

D.F. P-Value 

Agronegócio 
1 0,556 0,746 0,293 251,919 9 0 
2 0,303 0,551 0,662 84,879 4 0 
3 0,050 0,224 0,950 10,567 1 0,001 

Outros 
1 0,266 0,515 0,620 456,667 9 0 
2 0,146 0,382 0,844 161,696 4 0 
3 0,011 0,106 0,989 10,788 1 0,001 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
De acordo com a Tabela 6 pode-se perceber que foram estabelecidas três combinações 

para cada segmento de empresas (coluna 3), o mesmo número de variáveis de comparação 

entre os indicadores de endividamento e rentabilidade. Nas colunas subsequente quarta e sexta 

são apresentadas as informações das combinações lineares, dos auto valores e Lambda, 

respectivamente, que são necessários para calcular a matriz de covariância de cada variável, 

responsável por determinar a correlação canônica entre elas apresentada na quinta coluna.  

Além disso, a Tabela 6 apresenta o teste Chi-quadrado que foi realizado com o 

objetivo de verificar a significância das combinações lineares calculadas, e na Coluna descrita 

com D.F é apresentado o grau de liberdade para cada combinação. 

E assim a Tabela 6 descreve que todas as combinações lineares, tanto do grupo de 

empresas do agronegócio assim como dos outros segmentos são significantes, ou seja, 
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apresentaram p-value inferior a 5% ou 0,05. Desta forma todas as combinações apresentaram 

grau de correlação entre elas. 

A Tabela 7 apresenta os coeficientes para as variáveis canônicas das empresas do 

agronegócio, e Tabela 8 das empresas de outros segmentos. De acordo com Fávero et al 

(2009), é a partir dos coeficientes apresentados na Tabela 7 e 8 que pode-se gerar as equações, 

que por sua vez geram as variáveis canônicas. Para este estudo serão utilizados apenas os 

coeficientes descritos na primeira coluna de ambas as Tabelas, pois estas representam a 

combinação linear calculada com maior correlação dentre as três calculadas. 

 
Tabela 7: Coeficientes para as variáveis canônicas (agronegócio) 

Grupo Índices 1 2 3 

Primeiro conjunto 
CT/PL -0,91106 -0,43174 0,00890 
CT/AT 0,50839 -0,84899 -0,18363 

EXCP/CT -0,13198 0,07541 -0,99321 

Segundo conjunto 
LL/PL 0,93180 0,42725 0,04856 
LL/AT -0,90560 0,97430 -1,85270 
LL/V 0,47921 -0,11594 2,22410 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Este procedimento encontra as combinações lineares de dois conjuntos de variáveis 

que possuem a mais alta correlação entre eles. Neste caso, formaram-se 3 séries de 

combinações lineares. O primeiro conjunto de combinações lineares é: 

- 0,91106*CT/PL + 0,508385 * CT/AT - 0,131979 * EXCP/CT 

E o segundo conjunto é: 

0,9318 * LL/PL - 0,90560 * LL/AT 0,47921 * LL/V 

Onde as variáveis primeiro foram padronizadas, subtraindo seus meios e dividindo 

pelo seus desvios padrão. A Tabela mostra a correlação estimada entre cada conjunto de 

variáveis canônicas. Desde que 3 dos P-valores são inferiores a 0,05, esses conjuntos têm 

correlações estatisticamente significativas no nível de confiança a 95,0%. 

Do mesmo modo a Tabela 8 apresenta as variáveis para as empresas dos segmentos 

que não compõe grupo das empresas do agronegócio. 
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Tabela 8: Coeficientes para as variáveis canônicas (outros) 

Grupo Índices 1 2 3 

Primeiro conjunto 
CT/PL -0,4240 -0,9114 -0,1319 
CT/AT 0,9821 -0,2488 -0,1740 

EXCP/CT 0,0279 0,1192 -1,0074 

Segundo conjunto 
LL/PL 0,5081 0,8780 0,0203 
LL/AT -0,9495 0,3528 -0,0719 
LL/V -0,0307 0,0022 1,0004 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Assim como anteriormente, o procedimento encontra as combinações lineares de dois 

conjuntos de variáveis que possuem a mais alta correlação entre eles. O primeiro conjunto de 

combinações lineares é: 

- 0,424042*CT/PL + 0,98214*CT/AT + 0,0278909*EXCP/CT 

E o segundo conjunto é: 

0,5081* LL/PL - 0,9495*LL/AT - 0,0307*LL/V 

Como os P-valores são inferiores a 0,05, esses conjuntos têm correlações 

estatisticamente significativas no nível de confiança a 95,0%. Dessa forma pode-se afirmar 

que as empresas do agronegócio tem um maior impacto na rentabilidade em comparação com 

a estrutura de capital, levando em consideração o valor da regressão canônica da Tabela 6, 

que apresentam valores maiores do que das outras empresas. Resultados semelhantes ao 

encontrados por Bressan et al. (2009) que entre as variáveis analisadas detectou que a 

lucratividade afeta o endividamento das empresas do agronegócio brasileiro.  

 

5. Considerações Finais 

 
Este estudo objetivou analisar o impacto do endividamento no custo da dívida e 

rentabilidade das empresas do agronegócio brasileiro em comparação com as outras empresas 

listadas nos diversos setores da BM&FBovespa no ano de 2006 a 2011. Para atingir o objetivo 

inicialmente utilizou-se estatística descritiva, com o intuito de caracterizar a amostra da 

pesquisa. Em seguida efetuou-se a regressão linear múltipla para verificar o impacto que as 

variáveis de capital de terceiros possuíam no custo da dívida. Por fim, utilizou-se a correlação 

canônica verificando a relação entre as variáveis de capital de terceiros e os indicadores de 

rentabilidade 
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Considerando a média dos indicadores estudados, as empresas do agronegócio tem 

uma estrutura de endividamento menor que as empresas dos outros setores, resultados 

semelhantes foram encontrados por Schonorremberger (2008) e Schonorremberger et al. 

(2008). 

 Já o custo da dívida, esse é menor para as empresas do agronegócio. Pode-se perceber 

que em relação aos custos financeiros as empresas do agronegócio apresentaram maior 

impacto nos custos do que as outras empresas, causado pela estrutura de capital, na mesma 

direção dos resultados alcançados por Bonacim, Gaio e Abrozini (2009) 

 Quanto a relação da rentabilidade com o endividamento, percebeu-se que as empresas 

do agronegócio apresentam melhores resultado de acordo com sua estrutura de capital. O que 

confirma os estudos de Bressan (2009) em que encontrou influencia da lucratividade no 

endividamento do agronegócio. 

As limitações deste estudo consistem na impossibilidade da generalização dos 

resultados, visto que a amostra é composta apenas por empresas listadas na BM&FBovespa, 

ressalva-se que o estudo foi focado em empresas do agronegócio. Entretanto tem se a 

expectativa da contribuição ao melhor entendimento do assunto, e ao fomento de novas 

pesquisas sobre o tema, visto que uma nova pesquisa permitirá a utilização deste estudo para 

fins de comparabilidade dos resultados. 
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