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INTRODUClO

o padrão de ampliação das taxas de crescimento seguido pelas
empresas capitalistas modernas tem origem no financiamento dos
investimentos ativos, ou seja, nas formas de relacionamento da
empresa com os mercados financeiro e acionário e na capacidade de
formação de recursos próprios pela mesma.

Deste modo, a decisão de Investimento empresarial está Ilga-
da à duas determinantes básicas: aos condicionantes financeiros e
às aplicações alternativas de capital.

A primeira del.as relaciona-se com a capacidade de autoflnan-
clamento da- empresa e com a capacidade de realocação de poupanças
por parte dos mercados financeiro e acionário. O autoflnanclamen-
to, por sua vez, está diretamente ligado com a política de reten-
ção de lucros da empresa (pol ítlca de dividendos) e com o seu es-
quema de depreciação do capital fixo. Já o relacionamento da em-
presa com os mercados financeiro e acionário caracteriza-se pelo
papel que os recursos provenientes destes mercados desempenham no
financiamento dos Investimentos ativos e, é determinada pela dls-
p o n Ib I I Id a d e d e f u n d os e x 1st e n te s (I In h as d e c ré d Itos), p e Io s ra u
de endividamento suportado pela firma e pelas formas alternativas
de obtenção de recursos, ligadas ao papel desempenhado pelos mer-
cados de ações e de títulos.

Para Wood (1980, p. 29/30), os condicionantes financeiros de
Investimento podem ser decompostos em três categorias distintas, ~
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i) disponibilidade de recursos internos à empresa a partir dos
lucros retidos e provis5es para ~~preciação; I i) acesso a finan-
ciamentos externos, mediante em~~'stimos, emissão de aç5es e tf-
t u t o s semelhantes; e, i i i) a t t e rn a t í v a e de a p l t c ac õ e s não-produ-
tivas de capital - aquisição de ativos fina~ceiros -, associadas
às necessidades de I Iquldez ou de di luição de riscos.

nada
Essa terceira categoria classificada por Wood, está rela~io-

1',
I1'com a segunda determinante básica do Investimento, ou S~ja,

com as aplicações alternativas de capital que decompõe os I~!(ves-
timentos em dois tipos dIstintos: aplicações de capital em ativos
produtivos (capital fixo e estoques) e, em aquislç5es de atIvos
financeiros.

Tipicamente, o processo de ex~~nsão ~ acompanhado por aumen-
tos, de um lado, na capacidade pr~odutlva da empresa e, de outro,
nas atividades destinadas a apoiara circulação ampl iada ·de seus
produtos e serviços; ou seja, a expansão exige investimentos em
ativos fixos e em capital de giro (Calabi, 1981, p , 13>.

As ap I ic a c õ e e f Inance i ras assoe iadas ao invest imento possuem
um duplo papel: o primeiro deles ~ o de garantir liquldez adlclo-
n a I à empresa, o segundo ~ o de d I Iu Ir o r Is c o e n v o Ivi do nos In-
vestimentas efetuados em ativos Imobilizados, assegurando algum
rendimento de menor risco e retorno mais rápida a uma parte do
capital (Possas, 1987, p. a13).

dos,
De uma maneira geral, todos esses fatores podem ser pensa-

de forma ma i s si mp I es, em termos de o r i gens e ap I I cações de ~



recursos, ou seja, o autoflnanclamento somado aos recursos capta-
dos pela empresa mediante financiamentos, empréstimos e emissão
de ações - ítens do passivo - devem ser suficientes para suprir
os Investimentos programados em capital fixo e capital circulante

ítens do ativo -, estando Incluído aí, o montante de recursos
que se deseja manter em forma mais ou menos Iíqulda, ou seja, sob
a forma de dinheiro em caixa ou em aplicações financeiras. Embora
todos esses Itens sejam Interdependentes, ou seja, o ajuste de um
deles afeta os demais, cada qual envolve uma lógica própria de
decisão que se liga ao conjunto de decisões da empresa quando da
Implementação de um programa de Investimentos (Possas, '987, p.
308) .

o presente estudo buscarea IIza r , através da análise do se-
tor de fertilizantes no.Brasl', algumas discussões em torno das
fontes de fundos utl IIzadas pelas empresas selecionadas na amos-
tra, que propiciaram o financiamento dos Investimentos, tanto em
ativos fixos como circulantes, procurando enfoCa~alguns aspectos
da Inter-relação financeira e ativa entre o grau de elevação do
processo de expansão e crescimento das empresas, o volume de In-
vestlmentos Impostos pela expansão, a forma de financiamento des-
se processo de acumulação e a rentabl IIdade das empresas.

Portanto, o objetivo principal desta pesquisa se constitui
no estudo empírico das fontes de financiamento utl IIzadas no
processo de crescimento e valorização das empresas de ferti Iizan-
tes no Brasl I, no período de 1978 a 1985. Esse conjunto de Inda-
gações é abordado nos três capítulos que compõem este
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No primeiro capítulo busca-se levantar o processo histórico

da evolução do setor de fertl I Izantes no Brasl I, procurando es-
clarecer sua ligação com o setor agrícola nacional e as ImplIca-
ções que as medidas governamentais de pol ítlca agrícola provocam
no setor de Insumos mOdernos, ou mais especificamente, nos fertl-
Ilzantes Inorgânicos. Além disso, procura-se verificar a expansão
do setor nas últimas décadas, marcada por programas Intensivos de
Industrialização Interna e, as mudanças ocorridas a partir da
crise enfrentada pela economia brasileira já no Início da década
de 80.

o segundo capítulo, faz uma revisão crítica da literatura,
expondo o pensamento de vários autores sobre o financiamento do
processo de crescimento e valorização da empresa capitalista mo-
derna, procurando verificar a Importância do grau de utl I Ização
de recursos originários de sua própria atividade ou de recursos
de terceiros no financiamento dos Investimentos ativos.

Desenvolve-se, no terceiro capítUlO, o elo de ligação entre
a abordagem teórica e as evld6nclas empí~lcas deste estudo, ex-
pondo os pressupostos metodológicos que conduzem à construção das
diversas classificações adotadas e procedimentos utl IIzad~s na
.pesqulsa, bem como a descrição do quadro empíriCO, efetuado atra-
vés da análise dos dados levantados, em termos de estrutura fi-
nanceira das empresas de fertl IIzantes selecionadas na amostra e
o financiamento do processo de expansão ocorrido nestas empresas
no períOdO de 1978 a 1985.
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Finalmente, à guisa de conclusão, ressaltam-se as principais
eVidênCias alcançadas neste estudo e as análises sobre as deci-
sões de Investimento e de finanCiamento, a partir dos IImites co-
locados ao processo de expansão das atividades empresariais.
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1 - EVOLUQIO 00 SETOR DE FERTILIZANTES NO BRASIL

1.1 - PROCESSO HISTóRICO

o setor de Insumos mOdernos, especificamente os fertl-
Ilzantes Inorgãnlcos, mostra uma relaç~o direta com o setor agrr-
cola, demonstrando que seu desenvolvimento no Brasl I só foi pos-
srvel, à medida em que processos de modernização foram sendo in-
troduzidos na agricultura brasileira.

A literatura que trata da análise do setor de Insumos
modernos mostra uma Importante expans~o do setor nas últimas dé-
cadas, principalmente a partir de meados da década de 60, com a
adoç~o de medidas de pai ítlca agrícOla pelo governo federal que
culminaram numa estratégia de modernlzaç~o da agricultura brasi-
leira e Implantação efetiva da Indústria nacional de fertl Ilzan-
teso

Os anos 70 foram marcados por programas intensivos de
Industrialização Interna das riquezas minerais, Incentivos à

substituição de Importaç6es (notadamente através do I I Plano Na-
cional de Desenvolvimento - 1974/79), crédito rural subsidiado e
uma relação favorável entre preços de fertl I Izantes versus preços
dos produtos agrrcolas que acabaram por beneficiar o setor.'

No Inrcio da década de 80 ocorrem Importantes altera-
ç6es neste quadro anteriormente favorável, destacando-se dentre
elas, as mudanças verificadas no mercado internacional de produ-
tos agrícolas que reduziram as posslbl I Idades de expansão das ex-

~
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portaç6es: a reduçio dos subsrdlos ao cr'dito rural, comprimindo
a demand~ por Insumos modernos e a deterloraçio nas relações en-
tre preços dos produtos agrrcolas versus preços dos insumos (Ma-
noel, 1988, p. 295/6).

o processo hist6rlco mostra que a utl IIzaçio de adubos
minerais no Brasl I teve como marco Iniciai o fim do século XIX

I
(ANDA,1981) .. Seu crescimento foi bastante lento nos anos que se

Iprocederam em virtude de diversos fatores psicossociais que In-
•

fluenclaram acentuadamente a demanda por fertl IIzantes. O prlmel-
ro deles foi o tabu criado com relação a crença de propriedades
t6xlcas do nutriente mineral, criando barreiras à difusão do In-
sumo. Um outro fator relevante foi a dificuldade de entender e
executar a prática de adubação devido a deslnformação ou desln-
compatlbl IIdade com valores e experiências do agricultor.

No entanto, a ·partlr de 1954, o consumo de fertl IIzan-
tes começa a ter um crescimento bastante acelerado. Esse desen-
volvlmento s6 foi possível em virtude de algumas mudanças verlfl-
cadas na agricultura brasileira, tais como, a ocorrência de uma
maior dlfusio da prática de adubação não s6 entre agricultores
como entre culturas. Isso possibilitou a Introdução de novas t'c-
nlcas de plantio e variedades com maior capacidade de resposta a
fertl I Izantes. Começa a haver uma correlação entre preços de fer-
ti IIzantes e preços de produtos agrícolas.

Por outro lado, já na d'cada de 60, o governo federal
adota medidas de pol rtlca agrícola que vieram favorecer em multo
o setor. Uma delas foi a garantia de preços mínimos atraentes e



crédito subsidiado para a compra de fertl IIzantes e corretl~os.

Por fim, vem se aliar a tudo Isso, a criação de órgãos
oficiais de pesquisa agrícola que levou a uma maior difusão de
dados pesqulsados e analisados, esclarecendo e permitindo ao
agricultor usar de modo mais adequado o fertl IIzante. Desse modo,
tornou-se possível a visualização de um novo quadro Institucional
de pol ítlca econ6mlca, dando ao setor primário condições de de-
senvolver-se num ritmo mais dinâmico.

A Implantação da Indústria nacional de fertl IIzantes
coincide com esse quadro de política econ6mlca e é fortaleCido, a
partir de 1966, pelos Incentivos governamentais, particularmente
o FUNFERTIL - Fundo de Estímulo Financeiro ao Uso de Fertll Izan-
tes e Suplementos Minerais, que se resumia num programa de crédi-
to com despesas de Juros e comissões subsidiadas pelo governo e
que tinha como objetivo báslco Incrementar o uso de Insumos .mo-
dernos.

Esse programa teve vlglncla até 1970, quando foi subs-
tltuldo pelo FUNDAG - Fundo Especial de Desenvolvimento Agrícola,
que subsidiava apenas parte das despesas financeiras dos emprés-
timos rurais realizados para a aquisição de fertl IIzantes e ou-
tros Insumos. C~m o Intuito de proteger a Indústria nacional, foi
Instituído o sistema de contlngenclamento, que Incentivava a uti-
lização da capacidade Instalada da Indústria nacional, através de
mecanismos que beneficiavam os Importadores que adquirissem pro-
dutos brasileiros (BAUM; 1977, p.244>'
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No ano de 1972, a ANDA - Associação Nacional para Olfu-
são de Adubos, as indústrias de fertl IIzantes e organismos gover-
namentals concluíram uma pesquisa nacional de fertl IIzantes, da
qual resultaram as diretrizes a nível nacional para o setor.

É dentro desse quadro que se verifica o PNFCA - Progra-
ma Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola, que se c ons t I>
tul numa proposta do Governo Federal de substituição de Importa-
ção de fertl I Izantes, através de um programa Intensivo de Indus-
trlallzação Interna das riquezas minerais existentes. Com isso,
visava-se diminuir a dependincla brasileira dos suprimentos ex-
ternos, pois, apesar do desenvolvimento ocorrido na Indústria de
fertilizantes e da ampliação da produção local no período, o país
apresentava ainda forte dependincla do exterior.

o PNFCA faz então uma prev Isão do _Consumo Nac lona I de
nutrientes e uma programação da expansão da oferta, visando atln-
glr a auto-suflclincla até o final da década (Quadro 1), estlman-
do para 1980 uma demanda de fertl IIzantes de quatro milhões de
toneladas (1), através de balanceamento entre a oferta e a deman-
da, onde se verificou que o país teria um déficit de 2,86 milhões
de tonela~as de nutrientes previsto para 1980, considerando a
produção da época e os projetos em efetiva execução.

Na programação de expansão da oferta de fertl I Izantes
(NPK), dentro da prevlsãti para atingir a auto-suflclincla até o

(1) Pode-se verificar UMa aproxiMação Muito grande entre o planejado e o efetiva-
.ente realizado quando comparados aos dados da demanda efetiva por fertilizantes
(NPK) em 1980r que foi de 4r2 milhões de toneladas.



QUADRO 1 - PREVISIO DA DEMANDA DE FERTILIZANTES E DO BALANCO DE
OFERTA E DEMANDA, PROGRAMACIO DA EXPANSIO DA OFERTAPARA 1980, BRASIL.

(em 1.000t de nutrientes)-------------------------------------------------------------------------------
ÍTEM N K~ : TOTAL

-------------------------------------------------------------------------------
Demanda de fertilizantes
.Região Centro 910 910 630 2.450.Região Sul 280 480 220 980.Região Norte/Nordeste 210 210 150 570.Brasi1 1.400 1.600 1.000 4.000
Balan~o da oferta e demanda
.Capacidade atual de produ~ão 156 301 0 457.Projetos em implanta~ão 200 480 0 680 f.Déficit 1.044 819 1.000 2.863

/

Programa~ão de expansão da oferta
I.Capacidade adicional requerida 1.080 1.130 1.000 3.210
f .Implanta~ão imediata 540 330 1.000 1.870I

I •Implanta~ão condicional 540 800 0 1.340f

I.Balan~o 36 311 0 347
-------------------------------------------------------------------------------
Fonte: Progra.a Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola (PNFCA)

final da década de 70, verifica-se uma capacidade adicionai re-
querida de 3,21 milhões de toneladas. Desse montante, 1,87 ml-
Ihões provém de unidades a serem Implantadas Imediatamente e 1,34
milhões que estariam condicionadas a pesquisas em andamento.
<Quadro 1)

Dentro disso, p~de-se verificar, como se deu a evolução
do consumo aparente de fertl I Izantes, da produção da Indústria
nacional, da importação de Insumos básicos e da relação preço dos
fertl I Izantes versus preços dos produtos agrícolas.
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1.2 - EVOLUÇIO DO CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES NO BRASIL (2)

A análl se da evol ução do consumo aparente de fertlll-
zantes no Brasi I pode ser dividida em duas fases distintas: antes
e após 1980. No período de 1954 a 1980, o consumo de fertlllzan-
tes teve um crescimento bastante acentuado, passando de 99.270
toneladas de nutrientes para 4.200.619 toneladas <Quadro 2).

A partir de 1980, sérias mudanças vem alterar esse qua-
dro, freando o ritmo de expansão do consumo de fertl IIzantes,
causando Inclusive uma redução bastante acentuada (3). Dentre as
mudanças ocorridas, pOdem-se destacar as alteraç6es verificadas
no mercado Internacional de produtos agrícolas; as mOdlflcaç6es
havidas na pai ítlca agrícola do governo, principalmente no crédl-
to rural; a deterioração nas relaç6es entre preços dos produtos
agrícolas versus preços dos Insumos; a mudança no padrão geográ-
ficO da produção agrícola em direção ao Brasil Central e o enca-

(2) Para Rlelhor entendimento dos dados aqui apresentados, necessita-se definiralguns conceitosl
• Consu.o aparente = produ~ão + i.porta~ões - exporta~ões.
Disponibilidade = estoque inicial + produ~ão + i.porta~ões - exporta~ões
+ quebras/ajustes.

• Consu.o efetivo = estoque inicial + produ~ão ~ i.porta~ões - exporta~ões
- quebras de ajustes - estoques finais •

• entregas = total do adubo vendido ao agricultor para consu.o ou f'or-
.a~ão de estoques.
Fonte: ANDA; "Plano Nacional de Fertilizantes"; SP; 1987.

(3) De 1979 para 1980 houve u. aumento de 17,8%, no censuso de NPK passando de
3.567.039 t para 4.200.619 t. Em 1981 esse conSUMO caiu para 2.753.729 t, e. 1982
para 2.729.977 t e e. 83 para 2.420.093 t, ou seja, uaa queda de 34,5% de 1980
para 1981; 0,9% de 1981 para 1982 e 11,35% de 82 para 83. E. 1984, o conSUMO vol-
ta a aumentar, ainda que os níveis menores que 1980. De 83 para 84 o consumo
cresceu 42,68%, voltando a cair e. 1985 e. 7,38% e. rela~ão a 1984. (dados SIA-CESP/ANDA - 1985).(QUADRO 2).
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reclmento dos fretes devido ao aprofundamento da crise do petró-
leo no final dos anos 70.

QUAORO 2 - PRODUCiO NACIONAL E CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES,BRASIL - 1954-85

(n tlllrlHa * Rttrintn )
lIitrlllllMol FOIfat_ Patissicos II.P.I.*' , , , , , , ,, , , , , , ,I Pradaria I Cmsuo l(aJII)I", PraAdo ec.s. l(aJII)I", Pradldo c.•• Prodlrio I c.s.o I(aJII)I".(a) (.) (a) (.) , (a) (.) (a) (.),

1954 1.276 18.312 6,'11 21.618 51.581 42,74 3t:m 22.894 I 99.27' 23,161955 1.216 23.674 5,14 36.182 72.241 51,'7 51.291 31.398 : 146.226 25,581956 1.388 31.213 4,45 31.824 72.192 42,7' 42.683 32.212 146.'78 22,151957 1.221 35.'77 3,48 41.981 112.823 41,83 61.17' 43.211 199••7. 21,7'1958 2.553 46.718 5,47 59.131 141.839 42," 67.m 61.584 256.281 24,131959 1'.819 45.125 24,13 86.197 118.851 72,44 57.476 96.916 221.352 43,781961 15.772 64.735 24,36 89.864 127.693 7',38 116.316 115.636 298.734 35,361961 13.63 56.81' 23,'11 82.374 118.363 ' 69,59 72•••• 95.994 247.177 38,841962 13.392 51.919 I· 24,31 85.877 117.519 73,18 68.447 99.249 236.875 41,911963 13.'21 65.211 19,'11 99.141 156.818 63,16 92.555 112.162 314.584 35,621964 7.243 51.819 14,24 1".941 135.t52 74,74 69.564 118.183 255.425 42,351965 14.446 7'.57' 21,47 82.818 121.197 69,11 99.732 '11.324 291.399 33,511966 6.491 71.134 9,12 84.189 116.648 72," 93.336 91.579 281.118 32,221967 7.855 116.382 7,38 118.952 214.616 53,25 136.931 116.817 447.925 24,181968 9.292 144.32t 6,44 122.482 273.193 44,85 184.295 131.774 611.718 21,911969 6.461 164.429 3,93 127.799 US.666 48,11 211.291 134.259 631.385 21,311'11' 21.836 276.412 7,54 169.431 415.912 41,73 316.692 191.273 999.'76 19,151'111 69.167 278.326 24,85 242.714 535.864 45,29 351.846 311.881 1.165.136 24,771912 88.492 411.616 21,51 289.853 874.935 33,13 459.984 378.345 1.746.525 21,661973 114.331 346.113 33,14 332.751 814.512 ' 41,36 528.532 447•• 1.679.147 24,631'114 157.369 389.183 41,44 387.351 914.151 42,37 521.312 544.719 1.824.636 29,851975 161.755 416.229 39,57 516.686 1.113.828 51,96 557.615 677.441 1.'117.692 34,251'116 211.272 498.272 41,19 875.444 1.318.329 66,91 721.541 1.'75.716 2.528.141 42,551'117 231.367 7•••• 33,13 1.155.484 1.545.476 68,31 962.9. 1.286.851 3.218.896 41,1', 1918 264.968 712.243 37,73 1.132.614 1.531.992 73,98 989.151 1.3'11.572 3.222.386 43,311979 282.616 778.653 36,31 1.249.819 1.685.112 74,17 1.113.314 1.532.425 3.567.139 42,961981 383.115 915.561 42,29 1.579.878 1.988.486 79,45 1.316.573 1.962.883 4.211.619 46,731981 348.m 667.841 52,22 1.184•• 1.319.243 82,21 766.646 1.433.187 2.753.729 52,151982 396.772 643.612 61,65 1.215.489 1.219.983 84,75 876.382 1.422.241 2.729.'117 52,1'1983 533.295 631.196 83.69 984.232 1.155.179 93,28 728.118 1.517.527 2.421.493 62,691984 669.'l1l 823.112 81,32 1.41'.1" 1.553.975 91,74 1.'76.138 2.'79.331 3.453.125 61,221985 696.187 rD.839 84,1' 1.216.67' 1.318.612 92,21 1.161.614 1.912.857 3.198.155 59,51

F.tr: Sindicato da IRdÍstria dr aüos r Carrrtivos Agrícolas, DOEstadodr são Paulo (SIACESI').DadosrlallonHs prlo Itstit.-
to dr EcllllOliaAgrícola (lEA).

~



Uma ráp Ida aná IIse das mod If Ic a c ê ee ocorr Idas na po I j-

tlca de crédito rural pode dar uma visão de seus efeitos sobre o
consumo de fertilizantes. No período de 1966 a 1980 foi montado
no país um amplo sistema de financiamento agrícola a taxas-prefe-
renciais, envolvendo linhas de créditos para custeio, Investimen-
to e comerciai Ização, além da criação de programas especiais de
aeordo com as características de cada região, produtos ou técni-
cas de produção.

De acordo com o relat6rlo da ANDA (1983,p.6) a Incidên-
cia de juros no financiamento para aquisição de fertl I Izantes va-
riou de O a 15~, sendo que de 1977 a 1980 a taxa de juros nominal
foi nula. Vale ressaltar que o anúncio do fim dos subsfdlos Im-
plícitos no crédito rural no final de 1979, a alta taxa de Infla-
ção e as boas condições credltfclas prevalescentes em 1980 esti-
mularam a formação de estoques, via antecipação das compras de
fertl IIzantes, por parte dos a9rlcultores e cooperativas de pro-
dutores. No entanto, a partir de 1980 as condições creditícias
começaram a mudar e de certa forma passaram a Inibir a demanda de
fertl I Izantes. Houve um aumento nos preços reais pagos por NPK,
elevou-se a taxa de juros no financiamento para aquisição de fer-
ti IIzantes e exigiu-se uma maior parcela de recursos pr6prlos dos
médios e grandes produtores para complementação do financiamento.

Novas alterações são efetuadas a partir de 1983, atra-
vés da resolução 783 do Banco Central, que dita que a taxa de ju-

va-ros para a agricultura passa a representar um percentual de
r t aç ão estimada pelo INPC - índice Nacional de Preços ao Consuml- ~
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dor - durante o semestre subsequente, acrescido de cinco pontos
percentuais. (4)

Por outro lado, a evolução do consumo nacional de fer-
ti IIzantes segue, de uma maneira geral, as mesmas oscilações da
relação preço de fertl I izantes versus preços dos produtos agríco-
las. Essa relação foi favorável até 1980 quando então começa a
deteriorar, em virtude de diversos fatores, sendo os principais,
a perda de competltlvldade dos produtos brasileiros no mercado
Internacional; o sistema de tabelamento e outras Intervenções no
mercado doméstico e, por último, a retirada dos subsídios Impl j_

cltos no preço dos fertl IIzantes através do crédito rural.

Deste mOdo, o relativo de preços é favorável ao agrl-
cultor (e ao uso de fertl I Izantes) nos seguintes períodos:

I) de 1968 a 1973, situação que se Inverte em 1974 devido a
crise do petróleo e;

I i) de 1975 a 1978, com a operação do programa de subsídios
n06 preços dos preços dos fertl IIzantes e a geada que as-
solou a região centro-sul em 1975, contrlbuíndo para au-
mentar os preços agrícolas.

A partir de 1979, o relativo de preços volta a deterio-rar em função dos seguintes fatores: I) nova alta nos preços do

--------------------
(4) Para a área da SUDAH, SUDENE, Vale do Jequitinhonha (HG) e Espírito Santo

este percentual é de 55% e para as de.ais regiões o percentual é de 70%. (Dados
retirados da ANDA - Associa<ão Nacional para Difusão d. Adubos e Corretivos Agrí-nit
colas - SPI. ~
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petróleo; II) variação acentuada nos custos dos adubos nacionais
e importados e; iII) pela ftperformanceft modesta dos preços agrí-
colas como um todo no mercado Internacional.

A pol ítlca monetária americana foi também um dos fato-
res principais da perda do poder de troca da agricultura brasi-
leira a partir de 1979/80. Os preços externos de ftcommodltlesft
eram favoráveis e ai lado a tudo Isso, a economia mundial passa
por uma recessão econômica bastante acentuada.

Interligando todos esses fatores, pOde-se chegar a con-
clusões que explicam a queda dos preços agrícolas nos últimos
anos e por conseguinte a queda no consumo aparente de fertIlIzan-
tes.

Efetuando uma anãl Ise dos índices de consumo aparente de
NPK nas regiões norte/nordeste, centro e sul <Quadro 3), verifi-
ca-se um crescimento expressivo até 1980.

Entretanto, a distribuição do consumo por regiões se
mostrava, no ano de 1980, de maneira bastante heterogênea. A re-
gião norte/nordeste consumiu 9,6~ do total de NPK demandado no
País. l região centro coube a maior parcela do consumo <68,3~),
ficando a região sul com a percentagem de 22,1~ do volume de nu-
trientes consumido no período.

A partir de 1981, a evolução do crescimento do consumo
de fertl IIzantes sofreu uma alteração brusca. Em 1983 a demanda
por nutrientes cal em 42,39~ em relação a 1980. O. anos de 198q e~
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1985 foram marcados por uma recuperação lenta. O consumo passa de
2.420.093 t em 1983 para 3.453.025 t em 1984 e 3.198.055 t em
1985. Um crescimento de 42,68~ e 32,15~ respectivamente, em rela-
ção ao ano de 1983 mas, ainda aSSim, multo aqu'm do volume deman-
dado em 1980.

QUADRO 3 - CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES (NPK), BRASIL,
1954/80.

(el toneladas de nutrientes)
------------------------------------------------------------------------------Norte/Nordeste 1 Centro 1 Sul 1 BRASIL I

1 ANO 1------------------1-------------------1----------- -----1------ :
t % t % t % t

' --------------------,------------- ' --- --------------------_.
1954
1955
1956
~957
1958
1959
1961

I 1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1971
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1981
1982
1983
1984
1985

11.315
16.114
15.317
22.893
25.435
21.315
23.763
23.389
25.345
24.538
22.617
21.165
28.127
4'.559
38.426
52.462
73.562
95.141
151.518
141.483
169.717
135.339 I

276.374
319.691
314.316
339.322
415.143
395.425
326.696
314.142
386.639
371.189

11,41 72.623 73,16
11,95 116.673 72,95
11,48 113.322 71,73
11,51 124.333 62,46
9,92 152.777 59,62
9,62 147.147 66,48
7,95 216.471 72,47
9,46 184.693 74,72
11,71 177.411 74,91
7,81 234.145 74,41
8,85 19'.129 74,41
7,29 226.268 77,91
11,01 215.473 76,64
9,19 121.995 71,89
6,39 439.881 73,11
8,32 426.762 67,71
7,36 662.613 66,32
8,16 709.131 61,87
8,67 948.148 54,29
8,43 1.150.242 62,54
9,30 1.161.529 58,17
6,84 1.280.182 64,73
10,93 1.639.808 64,86
9,96 2.013.259 62,43
9,75 1.959.213 61,80
9,51 2.219.362 62,22
9,64 2.868.847 68,30
14,36 1.881.399 68,29
11,97 1.756.538 64,34
12,57 1.655.178' 68,39
11,19 2.474.682 71,67
11,60 I 2.335.013 I 73,01

15.332 15,44
23.539 16,10
27.449 18,79
51.844 26,04
78.068 30,46
52.980 23,98
58.511 19,58
39.895 15,82
34.119 14,41
56.811 17,81
42.789 16,75
42.966 14,81
37.518 13,35
85.371 19,06
123.411 21,51 I

151.161 23,98
262.911 26,32
361.865 31,97
646.869 37,14
487.422 29,13
593.398 32,53
562.171 28,43
611.959 24,21
885.946 27,61
948.817 29,45

1.118.155 28,27
926.629 22,06
477.985 17,35
646.741 23,69
461.273 19,06
591.714 17,14
492.133 I 15,39

99.271
146.226
146.178
199.171
256.281
221.352
298.734
247.177
236.875
314.584
255.425
291.399
281.118
447.925
6'1.718
631.385
999.176

1.165.036
1.746.525
1.679.147
1.824.636
1.977.692
2.528.141
3.218.896
3.222.386
3.567.039
4.2'1.619
2.753.729
2.729.975
2.421.093
3.453.125
3.198.155

------------------------------------------------------------------------------Fonte: Sindicato da indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas, no Estado de
São Paulo (SIACESP). Dados elaborados pelo Instituto de Econolia
Agrícola (IEA) e ANDA.
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A distribuição desse consumo por regiões no ano de 1985
se verifica da seguinte maneira: 11,6~ para a região norte/nor-
deste, 73~ para a região centro e 15,4~ para a região sul. A al-
teração mais significativa, quando comparado a 1980, é com rela-
ção a queda no consumo na região sul. A demanda por fertilizantes
nesta região que era na ordem de 22~ cal para 15~. A região cen-
tro continua sendo a grande consumidora de nutrientes no pars
(73~) .

1.3 - EVOLUCIO OA PRODUCIO DA IND~STRIA NACIONAL DE FERTILIZANTES

A produção Nacional de fertl IIzantes restringiu-se até
1985 aos nitrogenados e fosfatados, tendo o fertl I Izante potássl-
co Iniciado sua produção no ano de 1986, sendo portanto, Importa-
do em quase ~oda sua total Idade. A partir da década de 70 é que a
produção nacional de NPK, dá uma arrancada, passando de um volume
de 190.273 t em 1970 para 1.902.857 t em 1985.

o volume produzido de fertl IIzantes fosfatados sempre
foi superior ao de nitrogenados. Em 1970, a produção nacional de
nitrogenados era de 20.836 t. Em 1985, passa para 696.187 t. Já

os fertl IIzantes fosfatados que tinham uma produção de 169.437 t
em 1970, atinge um volume de 1.206.670~.

Tais dados evidenciam o aumento significativo da oferta
interna de ferti Ilzantes, principalmente nos anos 70, devido em
grande parte, ao impulso resultante da implantação do I Programa
Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola CANOA, 1987, p. n~
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No que se relaciona com a produção de produtos potássi-
COS, verifica-se que até 1985 todo o volume consumido no país ad-
vém da Importação. É a partir de 1986 que se pode visualizar a
produção de Cloreto de Potássio pela Petrobrás Mineração S/A, no
Estado de Sergipe. (5)

1.3.1- Produção Nacional de fertl IIzantes NItrogenados

A IndústrIa de fertl IIzantes nitrogenados apareceu pra-
tlcamente, com Haber e Bosh em 1913 na Alemanha que se utl Ilzando
do "coque" como matéria prima, InIciaram a produção da síntese
direta da amônia a partIr do nitrogênIo e do hidrogênio. Até en-
tão, apenas o "Guano Peruano" e o "SalItre do Chile", fertlllzan-
tes naturais, eram comercIalizados.

No Brasil, a produção de fert IIIzantes nitrogenados só
apareceu em 1947 com a criação da Cla. Siderúrgica Nacional, em
Volta Redonda, RJ, com o aproveitamento da amônia contida nos ga-
ses de coquerla, sob a forma de sulfato de amônlo. Em 1970, com a
Implantação da "Ultrafértl I S/A", no municlplo de Cubatão em São
Paulo, é que se pode considerar o marco hlst6rlco da produção de
fetl IIzantes nitrogenados. Com a tecnologia avançada para a épo-
ca, a Ultrafértl I tinha uma capacidade Instalada para produzir
454 t por dia de amônia, nitrato de amônlo e fosfato de dlamônlo.

(5) A produ,ão nacional de fertilizantes potássicos se restringe até 1986 à pro-
du,ão de cloreto de potáSSio e SOlDa, neste ano de 86, um volume de 17.541 t de
produto e 10.520 t de nutrientes, estando toda esta produ,ão concentrada na re~
gião norte e nordeste.

Fonte: SIACESP - uAvalia,ão da Disponibilidade de Fertilizantes em 1986u - S



Ainda na década de 70, o governo cria a Petrobr6s Fertl Iizantes
(Petrofértl I) como resultado da Implantação do Programa Nacional
de Fertilizantes e Calcário AgrícOla (PNFCA), IncorporandO entre
outras, as f6bricas de fertl IIzantes da Petroqulsa e o complexo
de fertilizantes da Ultrafértll, com o objetivo de ordenar e di-
recionar a pol ítlca nacional de fertilizantes (EMBRAPA, 1984).

produção
1960/80.

o quadro 4 posslbl Ilta uma visualização da evolução da
nacional dos fertilizantes nitrogenados, no período de

Durante a década de 60, a produção de fertilizantes ni-
trogenados se constituía de sulfato de amBnlo e nitrato de amBnlo
e c61clo, É somente a partir da década de 70 que prOdutos mais
concentrados como a uréia, o nitrato de amBnlo, o fosfato mono-
am6nlo (MAP), o fosfato dlam6nlo (OAP) e granulados complexos ti-
veram Iniciada a sua produção. POde-se verlflcar~ que a partir de
então, houve uma redução na participação dos produtos menos con-
centrados no total da produção ao longo do tempo" ocorrendo uma
elevação dos produtos mais concentrados (Quadro 4).

A partir da década de 70, a produção de uréia, nitrato
de amBnlo e fosfato dlamBnlo (DAP) passam a, representar mais de
50~ da produção nacional de nitrogenados. Em 1980, a uréia repre-
sentava 22,5~ da produção, o nitrato de amBnlo 16~. Os três Jun-
tos somavam 57,7~ da produção de nitrogenados. O fosfato mono-
am6nlo (MAP) Já nesta época, demonstrava uma participação relati-
va (13,5~) e 05 adubos complexos 10,7~, cabendo a05 fertl Ilzantes
meno6concentrados tais como o sulfato de amBnlo e o nitrato de
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amônia e cálcio uma participação de 11~ e 7,1~ respectivamente.

..QUAORO ~ - PRODUC;IO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS ( 1 >. BRASIL,
1960/80.

(n tlllleladasdr ntri!lltes)

I Sllfato I I Nitrato I lréia I I Ritra- I I Fosfato I I Fosla- I I AdubosI
I de ldelli-I I to de I I 11lIIIO- I to di- I I coe- II

MO I lIinio % I nio e % % I lIinia I % I llieio % I _ia I % I plexos I %
I cálcio I

1961 1.511 9,58 14.261 91,42
1961 1.394 1',23 12.226 89,71
1962 1.698 12,68 11.694 1U,32
1963 1.613 12,85 11.348 1U,15
1964 2.M 33,49 5.153 66,51
1965 2.426 16,. 12.121 83,21
1966 2.542 39,11 3.948 61,83
1961 2.558 32,57 5.297 61,43
1968 2.131 22,93 7.161 71,'71969 1.521 23,53 4.941 76,41
197. 1.397 6,7' 5.818 'lI,rl 4.723 22,61 8.898 42,711971 1.736 2,51 16.447 23,78 999 1,44 29.513 42,61 21.472 29,611972 5.31' 6," 17.485 19,76 17.116 19,34 22.679 I 25,63 25.912 29,'lI1973 3.381 2,96 23.131 21,14 23.639 21,68 43.738 38,25 21.549 17,971974 3.946 2,63 25.849 11,21 24.616 16,41 57.142 38,15 6.539 4,34 32.187 21,371915 7./IJ. 4,89 24.113 15,41 23.996 14,93 51.115 31,73 16.621 1',34 36.569 22,751976 7.832 3,91 'lI.1M I 13,48 24.741 12,35 48.342 24,14 22.581 11,28 54.166 'li," 15.7" 7.841977 7.rl4 3,42 29.615 I 12,. 25.897 11,19 72.1U6 31,51 21.469 9,28 64.838 28,13 8.748 3,1U1978 11.811 4,45 31.125 I 11,75 32.926 12,43 75.911 28,65 24.241 9,15 64.712 24,42 24.256 9,151979 11.146 3,94 23.675 I 8,38 39.317 13,91 71.575 25,33 37.967 13,42 53.175 18,82 45.711 16,211981 42.171 11,11 'lI.42tI 7,16 86.151 22,49 73.591 19,21 51.548 13,46 61.312 16,11 41.814 1',66

(1) Considenado-st 15 5IIIi.tl5 c.clltradH de R: Alfato • _ia, 21,5%; litrato lIt _ia e cal. 21,5% 10 periodo lIt
1961/67 e 'li ,'%noperi.., de 1968181; •.,ia, 45,1%; nitrato. _ia, 33,5%. Fosfato I11III _ia ' •••• Iado ut-5Hh di_ia
U&-46-Ih aHbos c.11!IIII5 (11-31-14)10 MO dr 1976, (6-32-1)10 MO de 1977, (6-2H) Pln 0_.1978 r (5-'lI-I) ,ara o pe-
riodo 1979111t.

F.tr: SiHicato n Illlístria de AMos r CorretivasAJricolu, 10 Est_ * Sio PHlo (SItaSP). Da_ fl __ pelo lIstit~
to dr EcOlOliaAJricDla(IEA).

1.3.2 - Produção Nacional ~ Fertilizantes Fosfatados

O Brasl I conta com 2,5~ das reservas mundiais de fosfa-
to, estando localizadas na 4frlca mais de 8D~ das reservas exls-
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tentes no mundo, estimadas em 144 bilhões de toneladas de miné-
rio. A reserva brasileira de fosfato alc&nça um total de 3,5 bi-
lhões de toneladas com 345 milhões de toneladas de fósforo (P20S)
contido, aproximadamente. Cerca de 70~ se localiza em MI.nas Ge~
rals,10~ em Goiás, 9~ em Santa Catarina e 6~ em São Paulo. Veri-
fica-se pois, que 9S~ das reservas de fosfato encontram-se nas
regiões centro e sul e S~ localizam na região norte/nordeste.
(ANDA 1978).

Observa-se pelo quadro 5 que até a metade da década de
60, a produção de fertl IIzantes fosfatados praticamente se redu-
zia ao superfosfato simples e ao fosfato natural mordo. A partir
da segunda metade da década de 60 e na década de 70 é que se pode
verificar o aparecimento da produção do superfosfato concentrado,
superfosfato triplo, termofosfato, fosfato mono-amônlo (MAP),
fosfato dlamônlo (DAP), fosfato bl-cálclos e granulados comple-
xos. Vale salientar que o fosfato mono-amônlo (MAP), o fosfato
dlamônlo (DAP) e os granUlados complexos são produtos que apre-
sentam tanto fósforo como nitrogênio, aparecendo, por isso, como
fertl I Izantes nitrogenados e fosfatados.

Dentre os produtos destacados, pOde-se observar que a
produção nacional de superfosfato triplo, Iniciada em 1971 com um
volume de 12.288 t representava S~ da produção nacional de fósfo-
ro. Esse produto obteve uma evolução ascendente, chegando a re-
presentar em 1977, 40,2~ do volume da produção de fertl I Izantes
fosfatados. Em 1990, sua produção somava um montante de 487.798
t, representando 30,9~ da produção nacional de fosfatados.



QUADRO 5 - PRODUCIO DE FERTILIZANTES FOSFATADOS <'>, BRASIL,
1965/80

(e.toneladas de nutrientes) (continua)
-------------------------------------------------------------------------------------------:Super - : : Super- : Super -: Teno- : FosfatoAno :fosfato : % : fosfato: % fosfato: % fosfato: % .ono- %:si.ples : : concen-: triplo: lO •a.onlo: trado ••-------------------------------------------------------------------------------------------1965: 61.'56 73,67 1
19661 63.297 75,28 1
19671 9'.626 83,18 1 5.1 ',4619681 91.555 74,75 14.7" 12," 2.541 2,'819691 97.374 76,19 15•••• 11,74 5.337 4,2119711117.372 69,27 15.6" 9,21 3.96' 2,3419711134.843 55,56 24.747 1',2' 12.228 5,'4 6.587 2,7119721159.125 54,9' 21.911 7,56 21.173 7,31 9,53' 3,2919731176.161 52,94 26.858 8,17 52.741 15,85 11.911 3,5819741167.294 43,19 22.118 5,71 54.84' 14,16 11.782 3,14 32.1'2 8,2919751183.'84 35,43 11.542 2,23 1'7.384 2',78 18.181 • 3,52 81.591 15,191976:242.263 27,67 16.939 1,93 .265.312 3',31 24.134 : 2,76 11'.888 12,671977:239.128 I 22,66 17.12' 1,62 :424.248 41,19 21.553 : 2,14 115.393 9,991978:238.858 : 21,'9 17.35' 1,53 14.2.32. 35,52 21.653 1,91 119.114 18,5119791258.31' 1 21,67 9.129 ',73 1345.178 27,61 26.851 : 2,15 185.387 14,8319811332.877 : 21,82 :487.798 31,88 3'.564 : 1,93 252.216 15,96---------------- ------------------------------

(e.toneladas de nutrientes) (conclusão)
-------------------------------------------------------------------------------------------Fosfato : :Fosfato: Adubos Fosfato

r ANO I di-a.ô- : % :bi-cál-I % I co.ple- I % I natural I % I TOTALI I I I I I
I nio Icicas I I xos I .oídoI I I I1______ ---

·_------------------------------------ ___ -- __ 119651 21.822 27,33 82.87819661 793 8,94 19.999 23,78 84.t871967: 1.156 1,'6 16.669 15,3' 1'8.95219681 6•• ',49 13.186 1',68 122.48219691 6•• 8,47 9.448 7,39 127.79919711 22.741 13,42 771 1,46 8.993 5,31 169.43719711 52.317 21,56 784 ',32 11.2'8 4,62 242.71419721 66.194 22,84 277 ',18 11.654 4,12 289.8531973: 52.515 15,78 165 ',15 12.418 3,73 332.75119741 82."1 21,17 861 ',22 16.352 4,22 387.35'19751 93.454 18,'9 711 ',14 2••75. 4,12 516.68619761 138.169 15,78 48.67' 5,56 29.'69 3,32 875.44419771 165.7" 15,7' 46.659 4,42 35.691 3,38 1.'55.4841978: 165.349 14,6' 112.396 9,92 55.674 4,92 1.132.61419791 135.889 1',87 23'.542 18,45 58.623 4,69 1.249.819198.1 156.676 9,92 : 229.418 14,52 91.139 5,77 1.579.878
-----------------------------------------------------------------------------------------(1) Considerando-se as seguintes concentra,ões de (P205): superfosfato si.ples, 2',1%; super-

fosfato concentrado 3',0%; superfosfato triplo, 46,'%; ter.ofosfato, 18,'%. Fosfato .ono-a.ô-
nio na for.ula,ão (11-54-'); fosfato di-a.ônio na for.ula,ão (18-46-'); fosfato bi-cálcios
30,'%; adubos cOlplexos na for.ula,ão (10-31-17) no ano de 1976, (6-32-') no ano de 1977,
(6-28-0) no ano de 1978 e (5-27-') para o período de 1979/81.
FONTE: Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas, no estado de São Paulo (SIA-
CESP). Dados elaborados pelo Instituto de Ecano.ia Agrícola (IEA).



No que se relaciona ao fosfato natural moído, a sua
participação no volume da produção nacional de fosfatados, no pe-
ríodo 1960/80, cal significativamente, pois a participação de
53,5~ em 1960 decresce para 5,8~ em 1980.

Por outro lado, a produção nacional de superfosfato
simples cresceu de 41.790 t de P205 em 1960, para 332.077 t em
1980, embora sua participação no volume de produção nacional de
fertl I Izantes fosfatados tenha decrescido de 46,5~ em 1960 para
21~ em 1980.

Os granulados complexos que tiveram sua produção Ini-
ciada em 1976 com uma produção Iniciai de 48.670 t teve uma evo-
lução crescente nos anos que se seguiram, atingindo em 1980 um
volume de produção de 229.418 t. Em termos de participação no vo-
lume de produção nacional os granulados com~lexos pulam de 5,6~
em 1976 para 14,5~ em 1980, registrando um desenvolvimento cres-
cente e mostrando a existência de certa preferência pelos produ-
tos mais concentrados em prol dos produtos menos concentrados no
que concerne aos fertl I Izantes fosfatados.

1.4 - EVOLUQIO DA IMPORTAQIO DE FERTILIZANTES

Ao se analisar a participação da produção nacional de
fertilizantes (NPK) relacionada ao consumo aparente de fertili-
zantes (Quadro 2) verifica-se que no per.íodo de 1954/80, essa
participação chega no máximo a 46,7~. A partir de 1981 é que a
produção nacional ultrapassa o nível dos 50~ do montante dem.nd.~
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do, chegando a atingir em 1983 o percentual de 62,7~ do consumo
aparente de fertllzantes. Conclui-se daí que o agregado NPK é
ainda dependente do suprimento externo.

QUADRO 6 - IMPORTACtO DE FERTILIZANTES (NPK), BRASIL 1954/85
(e. toneladas de nutrientes)-----------------------------------------------------------------

ANO : NITROGENADOS : FOSFATADOS: POT~SSICOS: TOTAL-----------------------------------------------------------------1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

• 1972
1973
1974
1975 I

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

17.036
22.458
29.815
33.856
44.155
34.206
48.963
43.190
37.517
52.190
43.666
56.124
64.644
98.527
135.028
157.969
255.576
209.159
323.114
231.766
231.814
245.474
298.000
469.113
437.275
496.037
522.555
319.061
246.841
103.901
153.775
131.652

28.963
36.079
41.368
60.843
82.808
32.754
37.829
35.989
31.642
57.777
34.112
37.219
32.559
95.654 I

150.611
137.867
246.535
293.150
585.082
471.762
526.801
497.142
432.885
489.992
398.388
435.203
408.608
136.506
73.655
70.778
31.088

30.377
50.291
42.683
61.170
67.733
57.476
106.306
72.004
68.447
92.555
69.564
99.732
93.336
136.937
184.295
200.290
306.692
350.846
459.994
528.532
521.302
557.615
721.540
962.940
989.151

1.103.374
1.306.573
765.582
875.051
729.118

1.076.039
1.061.604

76.376
108.828
113.866
155.869
194.696
124.436
193.098
151.183
137.606
202.522
147.342
193.075
190.539
331.118
469.934
496.126
808.803
853.155

1.368.180
1.232.060
1.279.917
1.300.231
1.452.425
1.922.045
1.824.814
2.034.614
2.237.736
1.221.149
1.195.547
832.019

1.300.591
1.224.344-----------------------------------------------------------------

Fonte: Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos, no Estado de
são Paulo (SIACESP). Dados elaborados pelo Instituto de Economia
Agrícola <IEA).

A Importação nacional de fertilizantes, conforme mos-

de 60, entr~ 76.376 c 202.522 t de NPK.
e até a metade da décadna
A parti r do u nu de 1967F

tra o quadro 6, osc I Ia, na década de 50
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o consumo apresenta um acréscimo considerável em função das medi-
das de pol ítica agrícola adotadas pelo governo federal que vieram
estimular o setor. Em 1980 as importações atingiram o nível de
2.237.736 t de nutrientes.

Essas importações se constituíam de 522.555 t de fertl-
Ilzantes nitrogenados (23,3\), 408.608 t de fertl IIzantes fosfa-
tados (18,3\)e 1.306.573 t de fertl IIzantes potásslcos (58,4\).
As Importações de fertl IIzantes potãsslcos foram sempre superlo-
res as demais, com exceção do ano de 1958 que ocorreu uma eleva-
ção no volume Importado de fosfato (Quadro 6). No período de
1954/80, as importações de fertl IIzantes potásslcos passou de
30.377 t em 1954 para 1.306.573 t em 1980.

A _partir de 1980, a Importação de nutrientes cal, em
45,4\ em 1981 e 46,6\ em 1982, em relação a 1980. O ano de 1983
marca uma redução no volume Importado de 62,8\ em relação ao ano
de 80, voltando a ter uma breve recuperação no ano de 1984
(1.300.591 t) para voltar a cair no ano de 1985 (1.224.344 t). O
volume Importado de nitrogenados em 1985, somava um montante de
131.652 t ou seja, uma redução de 74,8\ em relação a 1980. Os
fosfatados decrescem no períOdO de 1980/85, um percentual de

- 692,4\ e os potásslcOS 18,7\ ( ).

(6) As razões .ais plausíveis para a redu~ão no volume importado de nutrientes
no período de 8e/85, estão diretamente relacionadas com a queda no consumo apa-
rente de fertilizantes que se deu, dentre outras, à sérias mudan~as na POlítica~
agrícola a nível nacional, principalmente no que diz respeito ao crédito rural e
~ deteriora~ão nas rela~ões entre pre~os dos produtos agrícolas versus pre~os dos
InSUMOS.



1.4.1 - Protesso de Substituição de Importações

Os anos 70 evidenciaram um aumento significativo na
oferta Interna de fertl IIzantes, atribuído, em grande parte, ao
Impulso dado pelo PNFCA - Programa Nacional de Fertl I Izantes e
Calcário Agrícola, como também, pelo esforço desenvolvido pela
Indústria de fertl IIzantes no sentido da substituição de Importa-
ç ê ee , aparecendo com destacado papel no suprimento de fertilizan-
tes para consumo Interno (7).

As Importações de fertl IIzantes representaram em 1980,

6,8" do total Importado pelo país. Em 1985 esse percentual de-
cllnou para 1,7" das Importações totais. No segmento de matérlas-
primas (am6nla, rocha fosfátlca e áCido fosfórlco), verifica-se
que em 1978 Importava-se 60•• das necessidades, e, em 1985, Impor-
tou-se cerca de 1•• do consumo (ANDA, 1987, p.5).

Um estudo efetuado pela ANDA - Associação Nacional para
Difusão de Adubos e Corretivos Agrícolas, em 1987, retrata de

(7) Até 1985. o total de fertilizantes potássicos consumidos no país foi
tado. mas a participa~ão da produ~ão nacional dos nitrogenados no consumo
atingiu em 1986 cerca de 85% e no SegMento de fertilizantes fosfatados. a
tria chegou a níveis próximos da auto-suficiência (90%) já em 1981 (ANDA.
p. 01>.
U A eficácia do PNFCA tinha como condi~ão necessária a implanta~ão de unidades
produtoras de amônia em diversas regiões. da produ~ão de rocha fosfática. de
plantas de ác ido fosfór ico e da produ~ão serg ipana de potássicos. A real izaç:ão
destes projetos pesados. em espa~o de tempo relativamente curto. levou à gera~ão
de excesso de capacidade no setor, Juntaeente com o avance do setor estatal na
esfera produtiva. Com efeito, o quadro atual demonstra que as empresas estatais
supreM quase 100% da produ~ão de matérias-primas básicas nitrogenadas, cerca d~
50% dos fosfatados e abarcará 100% de todo o potássio produzidou (Puggina, 1986
p. 15). .

impor-
total,
indús-
1987,



forma consistente a efetiva participação da produção nacional na
oferta total de fertilizantes (ANDA, 1987),

QUADRO 7 - AMPLITUDE DO PROCESSO DE SUBSTITUICIO DE IMPOR-
TACõES

PRODUTO-------------------------------------------------------------------------I 1978 I 1979 I 198. I 1981 I 1982 : 1983 I 1984 I 1985 I
'__-- --------------------------------------------------------,
Sulfato A.õnio
Nitrocálcio
Nitrato A.ônio
Super f'. Triplo
Superf'. Si.ples
"AP
DAP
Uréia

Sulfato A.õnio
Nitrocálcio
Nitrato A.ôn io
Superf'. Triplo
Superf'. Si.ples
"AP
DAP
Uréia

Indice de Nacionaliza,io da Produ,io
',65 ',63
1," 1,"
1," 1,"',2' ',21
',73 ',77
',13 ',12',2' ',2'1," 1,.'

',57 ',62 ',59
1," 1," 1,"
1," 1," 1,"
',34 ',49 ',52
',79 ',82 ',84
',18' ',33 ',41
',25 ',39 ',47
1," 1," 1,"

',7'
1,"
1,"
',74
',87',7'',73
1,"

Indice de Nacionaliza,io do Consu.o

','51,"
1,1'
',16
',68
',11
',19

','4
1,"
1,"
',15
',72
',11','8

',11
1,"
1,"
',27
',74
',17
',11

',15
1,"
1,"
',42',8'',33
',23

',13
1,"1."'.48
1.81
'.41
'.34

'.18
1,"1."'.74
',87',7'',73

',67 ',65
1," 1,"
1,11 1,11
',64 ',7'
'.82 ',84
',6' ',65
',65 ',69
1," 1,"

',15
1,"
1,"',6'',82',6'',44

',15
1,"
1,"
',67
',84
',65
',54

Fonte: ANDA------------------------------------------------------------

Pelo quadro 7, pOde-se verificar a evolução da partlcl-
pação da Indústria nacional na produção de fertl IIzantes para o
mercado Interno, bem como o índice de nacionalização do consumo
de adubo mineral baseado em nitrogênio e f6sforo.

Da mesma forma, os gráficos 2 e 3 dão uma visão clara
da produção e Importação de nutrientes no Brasl I no período 1965

a 1985, demonstrando que a Indústria nacional de fertilizantes,
no que se relaciona aos prOdutos ligados ao nitrogênio e fÓSforo.~
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vem adaptando seu perfi I de produção, atendendo em condições de
preço e qualidade as exigências do mercado consumidor. (ANDA,
1987)

1.5 - EVOLUÇIO DOS PREÇOS DE FERTILIZANTES VERSUS PREÇOS DOS PRO-
DUTOS AGRfCOLAS

o quadro 8 posslbl IIta uma visualização dos preços mé-
dias dos fertl IIzantes nitrogenados, fosfatados e potásslcos e do
agregado NPK em termos médios e reais, pagos pelos agricultores
do Estado de São PaUlo, no períOdO de 19~8/80 (8). De uma maneira
geral, os preços apresentaram tendência crescente em quase todo o
per íodo de aná IIse, excetuando o ano de 1953 que dec resceu em
7,3' em relação ao ano anterior e aos anos 197~ e 1975 se consl-
derar o subsídio de ~O,concedido pelo governo no preço dos fer-
til Izantes.

Em termos reais, os preços dos nutrientes apresentaram
flutuações bastante acentuadas ao longo do períOdO 19~8-80, al-
cançando seu valor máximo em 197~ em virtude da crise do petróleo
que provocou uma alta nos preços Internacionais dos fertl IIzan-
teso Em 1980, o preço médio do agregado NPK, no Estado de São
Paulo, era de Cr$ 12.~11,9~, representando um acréscimo de 157,5'

(8) A análise dos fertilizantes está se restringindo ao estado de São Paulo, em
virtude da dificuldade de se obter dados estatísticos do país como um todo. Estes
dados foram elaborados pela IEA - Instituto de Economia Agrícola - SP.
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em relação ao ano anterior e em termos reais o preço dos fertl I1-
zantes era Cr$ 6.198,52, significando um crescimento de 28,6~ em
relação a 1979.

QUADRO 8 - PRECO MéDIO DE FERTILIZANTES, ESTADO DE SIO PAULO,
1948/80

(e. Cri/tonelada)
ANO-------------------------------------------------------------------------------------: NITROGENADOS: FOSFATADOS : POT~SSICOS :

(1) (2) (3)
P.H.P. : PRECO REAL
(4) . (5)

1__ -- ----------------------------------------------- ~ '

1948
1949
195.
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
196.
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
197.
1971
1972
1973
1974
1975 (6)
1976 (6)
1977
1978
1979
198.

2,27
2,27
2,41
2,53
2,75
2,55
3,15
4,41
4,81
4,75
4,97
7,'4
7,52
12,1'
22,7'
-41,66
88,62
179,32
187,38
185,22
222,66
268,41
268,92
329,36
418,79
587,"

1.428,33
1.836,87
1.815,18
2,485,34
3.316,47
5.121,'3
11.519,83

1,76
1,59
1,69
2,15
2,25
2,'8
2,3'
3,25
3,83
3,97
4,54
6,28
6,56
14,68
24,3'
43,77
76,71
14',27
168,26
168,48
222,37
261,82
278,81
324,48
437,93
579,38

1.622,47
1.756,92
1.891,68
2.487,86
3.'48,75
4.625,67
11.529,69

2,"
2,3'
2,18
2,48
2,48
2,29
3,'3
4,17
4,82
4,56
4,85
5,1'
8,16
16,21
3',41
5',95
86;31
196,48
199,84
196,'3
2'3,69
236,25
28',21
392,83
439,'4
554,31

1.123,39
1.372,23
1.557,21
1.988,94
2.815,25
4.916,97
14.334,'8

1,99
2,1'
2,85
2,36
2,45
2,26
2,85
3,88
4,51
4,41 t

4,76
5,91
7,48
14,81
26,85
46,68
~1,98
169,61
18',2'
183,41
222,8'
261,31
284,68
355,2'
441,9'
547,2'

1.431,91
1.668,93
1.768,15
2,3'3,29
3.844,84
4.819,71
12.411,94

5.733,67
5.3n,83
4.962,29
4.911,36
4.552,44
3.658,15
3.632,68
4.248,89
4.116,64
3.525,83
3.368,21
3.133,13
2.972,24
4.293,78
5.132,95
5.188,94
5.259,23
6.188,72
4.763,65
3.781,1'
3.696,86
2.988,62
2.478,87
3.388,95
3.594,38
3.873,44
7.876,38
7.135,85
5.385,13
4.917,52
4.686,98
4.819,78
6.198,52----------------------------------------------------------------(1) Salitre do Chile, sulfato de a.ônio e nitrocálcio.

(2) Superfosfato simples, superfosfato triplo e fosfato natural.
(3) Cloreto de potássico.
(4) Preç:o médio ponderado através do consumo aparente.
(5) Em cruzeiro de 1979, corrigido pelo indice N2N da FGV.
(6) Não inclui o subsídio direto aos preç:os (48%).
Fonte: Instituto de Econo.ia Agrícola (IEA).
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Os fertl I Izantes potásslcos foram os que mais sofreram
aumento no preço, passando de Gr$ q.916,97 para Gr$ 1Q.33Q,08, ou
seja um acréscimo de 191,5~, seguidos depois pelos fosfatados
(1Q9,3\) e pelos nitrogenados (129,5~).

Gomo a evolução do consumo nacional de fertl I Izantes
segue as oscilações da relação preço dos fertilizantes versus
preços dos produtos agrícolas, necessário se faz aval lar o ganho
ou perda de poder aquisitivo do agricultor no que se relaciona
aos gastos com fertl I Izantes.

O quadro 9 mostra a relação preço dos ferti I ilun-

tes/preço dos produtos agrícolas, no período de 1970/80, verlfl-
cando a quantidade necessária, dos seis produtos relaclonados~
para adquirir 10 toneladas de fertl I Izantes.

QUADRO 9 - UNIDADES DE PRODUTOS AGRrCOLAS NACESSiRIAS PARA ADQUI-
RIR 1D TONELADAS DE FERTILIZANTES ( ,) , ESTADO DESIO PAULO, 197D/8D.

I twrozn CISCl I "illlo I&afébeneficiadaI Soja IAllIIÁDn cII'~oI CaaH,..úcar
MO I I I I II I I I

I69h lindicr(2)161h liMicr(2)161•• lindicr(2)161•• I íIIIIicr(2)I 15•• I mice (2)1 t I Ílldice(2)
197. 131 1M 25t 1M 21 1M U' 1M 3It 1M 142 1M1971 SI' 61 251 1M 31 151 11. 1M 251 83 145 1121972 91 69 261 1M 21 1M 121 119 261 81 151 1161973 1M 77 2tt • 21 1M 91 82 231 77 156 U'1974 I 17. 131 451 1. 41 2tt 21. 191 41. 137 248 175I

1975(3)1 76 58 217 83 17 85 121 119 '06 92 124 811976(3)1 116 81 183 73 5 25 96 81 133 44 92 6S1977 149 U5 339 136 9 45 135 123 262 81 I 137 961978 122 94 231 92 16 • 142 129 252 84 146 1131979 112 86 247 99 15 75 136 124 284 95 141 991981 159 122 422 169 24 121 247 225 432 144 154 119
(I)Pr~a léttiapanderUa,pastoSioPaulo.
(2)iHicesilPles,base1971= 1M.
(3)C.sidenadoo subsidiade41,1%naspr~05létti05defertilizantes.
Fonte:InstitltodeEcOlDliaAgricala(IEA).



Desse mo~o, pOde-se observar que O relativo de preços ~
favorável ao agricultor e ao uso de fertl I Izantes no período de
1970/73, apresentando um índice médio de 69 para o arroz em cas-
ca, 101 para o milho, 117 para o café, 103 para a soja, 90 para o
algodão em caroço e 103 para a cana-de-açúcar.

Essa situação se Inverte em 1974 em função da crise do
petr61eo que elevou os preços dos fertl I izantes. A relação preços
dos fertl I Izantesversus preços dos produtos agrícolas eleva-se
consideravelmente, passando de 100 para 170 sacas de arroz o vo-
lume necessário para adquirir 10 toneladas de fertl I Izantes, slg-
nlflcando um aumento de 70~ em relação ao ano anterior, para o
ml lho o acréscimo fOi de 125~, ou seja, passa de 200 para 450 sa-
cas de 60 xs. para o café a relação foi de 100~, ou seja, das 20

sacas necessárias no ano de 1973 passa para 40 sacas no ano de
1974. O mesmo acontece com a soja que tem a relação elevada em
133~, passando de 90 para 210 o número de unidades necessárias
para adquirir as 10 toneladas de fertl I Izantes. O algodão vai de
156 para 248 unidades (59~).

A segunda metade da década de 70 foi marcada por uma
relação mais favorável aos agricultores, em decorr6ncla do subsí-
dlo de 40~ nos preços dosfertl I Izantes concedidos pelo governo e
pela geada que assolou a região centro-SUl em 1975, contribuindo
para elevar os preços agrícolas.

A partir de 1980, eo e e+e e visualizar com nitidez a per-
da de poder aquisitivo no que concerne ao dlsp6ndlo com fertl Ilõi

ano anterior. O relativo de preço~zantes, quando comparado com o



volta a deteriorar-se apresentando altos índices e aumento na
quantidade de unidades de produtos agrícolas para aquisição de
fertilizantes <Quadro 9).



2.0 - BASE TE6RICA: GERAÇIO DE POUPANÇAS, ESTRUTURA DE CAPITAL ~
CRESCIMENTO nAS EMPRESAS.

2.1- APRESENTAÇIO DO PROBLEMA

o objetivo deste capftulo é estudar, sob a ótica de vá-
rios autores, a Importincla da utl I Izaçio de recursos próprios e
de terceiros no financiamento dos Investimentos empresariais,
Identificando o papel desempenhado por tais fontes de fundos na
trajet6rla de crescimento e desenvolvimento de empresas nio-fl-
nancelras na economia.

A teoria das finanças parte do pressuposto de que o ob-
jetlvo da admlnlstraçio financeira é maximizar a riqueza do aClo-
nlsta, ou seja, buscar uma valorlzaçio adequada para as ações no
mercado. Para tanto, as decisões de financiamento, Investimento e
dlstrlbulçiode dividendos são fundamentais neste processo de to-
mada de decisões, já que Isso Implica na maxlmlzação do valor
presente do fluxo de futuros dividendos ou ganhos de capital ..

A polftlca de Inv~stlmento. que determina a composição
dos ativos, consiste na alocação eficiente dos recursos às alter-
nativas de projetos de Investimentos, que são selecionados de
acordo com os conceitos de retorno esperado e risco de empreendl-
mento total.

\;A decisão de distribUição dos lucros entre reter e rea-
e t r ca r OU distribuir sob forma de
como um tipo especial de decisão

dividendos pode 5e rc o n5 Ide ra ~ ai
de Investimento, uma vez que ~
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1constitui numa apl Icaçãodos fundos geridos pela empresa no pro-
cesso de escolha das melhores alternativas de alocação dos lecur-
sos disponíveis, ou uma decisão de financiamento, à medida em que

ja empresa se utl Iiza de lucros retidos para o financiamento de
j

projetos de Investimentos com retornos acima do exigido. ,
IJ~

\

A decisão de financiamento do processo de acumu~a~ão,
se constitui na busca de fontes de fundos a serem captados pela
empresa no sistema econ6mico que propicia o financiamento dos In-
vestimentos em ativos fixos e circulantes. Ela determina a melhor
estrutura I(de capital da empresa, procurando chegar a um composto
financeiro 6tlmo na qual o preço de mercado da ação 6 maximizado.

Ao se analisar o processo de acumulação, verifica-se
que os recursos que propiciam a ampliação da capacidade produtiva
são de longo alcance (9) e a seleção dessas fontes de fundos deve
ser realizada considerando-se a adequação de seus custos com a
capacidade de geração de lucros da empresa (LEITE, 1985, p. 271).

Sendo assim, a capacidade para financiar 05 Investlmen-
tos 6 propiciada ftpela geração Interna de poupança, pelos novos
aportes de capital e pelo aumento do endividamento das empresas.
o autoflnanclamento depende do poder de geração e retenção de lu-
eras, sendo este poder determinado pelo volume dos Investimentos
anteriores, pela margem bruta de lucros auferida pelas empresas
sobre seus custos diretos e pela distribuição dessa margem por

(9) Roberto M. Perosa Jr. coloca que não se pode pensar em recursos de curto pra-
zo quando o volume de investimentos assume propor,ões superiores àqueles necess~.-
rios à continuidade das atividades correntes. Ver Perosa Jr. R.H.; " Acumula,ão
Mercado de Capitais", EAESP/FGV/SP - 1984.
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diversos tipos de despesas Indiretas" (CALABI, 1981, p. 13/14).

A visualização desse processo pode ser verificado atra~
v6s da estrutura de ativos e passivos das empresas. Os investi~

,
mentos, local izados na estrutura de ativos, mostra a proporção d~
apl icações em ativos fixos e circulantes. A estrutura de passivos
mostra a composição da estrutura de capital total, ou seja, •
proporção adotada pela empresa na busca por diferentes fontes al~

,ternatlvas de recursos para financiar os Investimentos. Esta orl~
r
Igem de recursos se subdividem em fontes Internas e externas, 01

seja, em capitais próprios e de terceiros. !

A necessidade de recorrer a capitais de terceiros ~ de~
1terminada pelas decisões de Investimentos e pelas dlsponlbl I ida~ ,,

des de capitais próprios. A utl I Ização de recursos externos sai
Imente ~ verificada na medida em que as expectativas de retornos!
,

se mostrarem superiores ao custo do endividamento adicionai I como
tamb~m, na medida permitida pela organização Institucional do'
sistema financeiro (CALABI, 1981, p. 16).

De acordo com FILARDO (1980), é razoãvel supor-se que a:
divisão do financiamento entre recursos Internos e externos de-i

penda da disponlbll Idade de recursos de terceiros, do grau de
flutuação das taxas de juros, da visão de risco dos admlnlstrado-'
res, do grau de incerteza associado ã demanda pelo produto e das;

II Imitações Impostas por uma dada estrutura de capital da empresa'l ,Além de todos estes fatores, na determinação da poupança das em-,
II .presas ou de seus recursos próprios, deve ser coslderada a sual

pol ítica de dividendos, pois esta determinará a partiCipação
dO,,:' 11 ~ ,

~



lucro total entre a parcela retida e a parcela distribuída.

A utl I ização de recursos pr6prios no financiamento do~
Investimentos empresariais tem se mostrado como uma Importante
t o n t e de recursos nas economias capitalistas desenvolvidas, r o e n-

tlflcando o papel desempenhado pela lucratividade da empresa, em
períodos determinados, na sua traJet6rla de crescimento e desen-i.

!i
I',I
I!

volvlmento.

.'I
I
I

O montante do lucro total gerado pela empresa num dei
terminado período pode ser destinado para dois objetivos

li

bás Icos ~i
II

aCionaiS!
'I

reter para fins de autoflnanclamento ou distribuir aos
tas sob a forma de dividendos. (10)

Desta forma, necessário se faz, verificar quais são os
fatores que determinam a pai ítlca de retenção de lucros e de dls~
trlbulção de dividendos seguida pela empresa, segundo o pensamen~
to de alguns autores.

2.1.1- Pol ftlca de Dividendos

A Importância do estudo da pol ftlca de dividendos se~
gulda pela empresa está no fato de que uma decisão de dividendos
é uma decisão de financiamento, pois, esta determina a parcela do
lucro total que permanecerá à disposição da empresa como fonte de

--------------------
~mpr~sas..n.ãO~':,;.

(" '".
'10 .••••••• _ "

\.. "

(10) Para ~f~ito d~st~ trabalho ~stão s~ndo consid~radas ap~nas as
f inance ir as ,
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recurso para o financiamento de investimentos ativos.

Quando a pol ítlca de dividendos é considerada estrlta-

um resíduo pass~vo, ou seja, variará de acordo com as oportunlda-
mente uma decisão de financiamento, o pagamento de dividendos é

des rentáveis de investimentos da firma. Enquanto existirem pro-
Jetos de Investimentos com retornos acima do exigido, a firma se
uti I izará dos lucros retidos ( e tanto endividamento quanto seu
capital pr6prio permitir) para financiar estes projetos. Se ap6s
o financiamento das oportunidades rentáveis de Investimentos,
houver saldo de lucros, estes serão distribuídos aos acionistas
sob a forma de dividendos.

o tratamento dos dividendos como um resíduo passivo,
torna os dividendos Irrelevantes, levando os Investidores a terem
um determinado padrão de comportamento.

Segundo Van Horne (1983, p. 325), os acionistas vêem da
mesma forma os dividendos e a retenção dos lucros pela firma. Se
as oportunidades de Investimentos tiverem expectativas de retorno
maiores que o exigido, os acionistas preferirão que a empresa re-
tenha lucros. Se o retorno for Igual ao exigido, eles ficam Indi-
ferentes entre a retenção dos lucros e o pagamento de dividendos.
Mas se o retorno for menor que o exigido, a preferência é pelo
pagamento de dividendos. Portanto, é de se supor que, se a firma
ganhar com os projetos, mais que o retorno exigido, os acionistas
não 56 concordarão como ficarão satisfeitos em deixar que ~a. em-
presa retenha os lucros necessários para financiar os investimen~~
tos. ~



Modlgllanl e Mlller (1961) argumentam em favor da Irre-
levância dos dividendos, afirmando que dada a decisão de Investl-
mento da firma, o índice de pagamento de dividendos é um mero de-
talhe, que não ~feta o patrlm6nlo dos acionistas. (11)

Segundo estes autores, é a pol ítlca de Investimento que
determina a valorização das aç6es da empresa, e não o quan~um de

, t,1,
dividendos distribuídos. A suposição feita é a de que a adrnlnls-
tração da empresa defende, da melhor forma possível, os Interes-

i.ses de seus acionistas e os lucros retidos podem ser vistos como
equivalentes a subscrição total de aç6es ordinárias decorrente do
exercício de direitos de subscrição.

A argumentação desenvolvida por Modlgl lanl e MI I ler ba-
sela-se na suposição de mercados de capitais perfeitos, não exls-
têncla de custos de transação e de lançamento de títulos, ausên-
ela de Imposto de renda e conhecimento certo dos lucros futuros
da empresa.

Dado tais hipóteses, pOde-se supor, que 05 fluxos de
renda presente e futuro são comparáveis, através de taxas de des-
conto apropriadas, de forma que o acionista fica Indiferente
quanto ao períOdO de recebimento de seus dividendos.

(ll)Hodigliani e Hiller afirmam que o valor da e.presa é determinado pela capaci-
dade de gera~io de lucros de seu ativor ou por sua política de investi.entosr p
que a forma pela qual os lucros sio divididos entre dividendos e lucros retidos
nio afeta seu valor. Ver Hodiglianir F. e Hillerr H.; "Dividend PoliCYr Growthr
and the Valuation of Shares"; Journal of Businessr 34 (Octoberr 1961); p. 411-33
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I
IConclui-se, portanto, que a empresa possui poder ~e de-
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cisão absoluta sobre seus lucros, não se defrontando com a 'obrl-
gação de distribuir parcela destes aos acionistas, podendo utl I 1-
zá-Ios na sua total Idade como fonte de recursos (autoflnanclamen-
to), desde qu~ o retorno dos Investimentos seja Igual ou maior
que o exigido.

Conclui-se ainda, que a não distribuição de dividendos
não afeta o preço de mercado das ações e não Implica em dlficul-
dade para a cOlocação de novas ações no mercado.

Para exemplificar a pol r t r c a de dividendos como decisão
de financiamento, James E. Walter (1956) desenvolveu uma fórmula
que Implica em que o índice ótimo de pagamento de dividendos deve
ser determinado pela rentabl I Idade dos Investimentos. Ou seja, se
a firma tiver oportunidades rentáveis de Investimento, ela deverá
reter o volume de lucros e utl 112á-los no financiamento dessas
oportunidades. Caso contrário, todos os lucros deverão ser dis-
tribuídos aos acionistas sob a forma de dividendos (12).

(12) A fórmula de Walter é a seguinte:
D + r/P (E - D)

P =
P

( 1)

onde: P = preço de mercado das ações ordinárias
D = dividendos por ação
E = lucro por ação
r = retorno sobre o investi.ento
P = taxa de capitalização

J

Dessa forma, o índice ótimo de pagamento de dividendos é determinado fa-#
zendo-se variar "D" até que se obtenha o preço máximo de mercado da ação.'· /

Walter, Jalles E.~ "Dividend Policies and Common Stock Prices"~ Journai"of
Finance; 11 (march, 1956), p. 29-41. .

,i J



43

05 argumentos em favor da relevância dos dividendos ba-
seiam-se numa suposição mais realista, afirmando que em condições
de Incerteza, os acionistas podem não ser tão Indiferentes entre
receber seus retornos sob a forma de dividendos hoje ou sob a
forma de valorização do preço de suas ações no futuro. Isso se
explica em função do grau de aversão ao risco dos Investidores,
que tentam minimizar riscos e maximizar retornos em seus Investl-
mentos. A preferência é pelo recebimento de dividendos estáveis,

1

que transmitam maior grau de confiança e Impressão de establ IIda-
de gerenciai por parte da administração da empresa.

Para Llntner, ·os dividendos devem ser ajustados por
alguma fração da diferença entre o pagamento do último períodO e
a taxa que seria Indicada pela aplicação do fttarget pay-out ra-
tio· aos lucros correntes ou uma pol ítlca que faça o pleno aJus-
tamento mais regularmente em algum período determinado de anos·
(LINTNER, 1956, p. 97-113). Ou seja, os dividendos devem ser
ajustados às variações dos lucros, mas com alguma defasagem. A
empresa somente aumentará dividendos quando considerar que poderá
manter o valor destes mantendo o aumento de seus lucros, pois, se
os lucros reduzirem, a empresa terá certa hesitação em reduzir o
valor absoluto de seus dividendos.

Desta forma, ·verlflca-se que a establ I Idade do fluxo
de rendimentos das ações é uma das metas com que a empresa ~e ..de-
fronta, não podendo, portanto, distribuir dividendos baseada nas,

mudanças correntes de lucros, pois se assim o fizer transmltl,r~i
as flutuações dos lucros aos dividendos, elevando-os quando o~
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lucros correntes sobem e baixando-os quando caemft (FILARDO, 1980,
P.25).

De acordo com o padrão desenvolvido por Llntner, a de-
fasagem dos dividendos em relação aos lucros leva à ampliação dos
lucros retidos nos períodos de lucros crescentes, ampliando a
dlsponlbl IIdade de fundos gerados Internamente.

Para Wood (1980, p. 53-67) as razões que levam o aclo-
nlsta a preferir um padrão de dividendos estável estão concentra-
dos na Incerteza sobre o fluxo de rendimentos que uma carteira de
ações lhe trará, em função dos custos de transação, Incidência de
Impostos, posslbl IIdade da empresa vir a Investir em projetos me-
nos rentáveis que a do mercado e a volatl IIdade na formação do
preço da ação. No longo prazo, outros fatores Influenciam na de-
terminação da proporção do lucro total que deverá ser distribuída
sob a forma de dividendos, tais como o grau de Ilquldez preferido
pelos acionistas e o grau de aversão ao risco vigente entre os
mesmos.

ConClui-se portanto, que a manutenção de um padrão de
dividendos estável, por parte da empresa, é Importante, já que
Isso se refletirá na establ IIdade das cotações de suas ações no
mercado e Influenciará na venda de novas ações quando houver ne-
cessldade de utl IIzação desta fonte alternativa de recursos.

fundos à

No que se relaciona com a dlsponlbl IIdade de fontes de
disposição da empresa, verifica-se que a determinação d~g
da pol ítlca de dividendos é questão prioritária, uma ve~mecânica
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que resulta na forma de utl IIzação dos lucros totais gerados no
período, posslbl IItando o montante de fundos que ficariam retidos
para fins de autoflnanclamento.

2.2- GERAÇIO DE POUPANÇA E CRESCIMENTO DAS EMPRESAS

Conforme foi verificado anteriormente, o financiamento
do processo de crescimento e valorização da empresa capitalista
moderna se dá através de fontes Internas e externas.

O prop6slto desta seção, é Investigar, através d~ pen-
samento de alguns autores, o papel desempenhado por estas fontes
de recursos na manutenção dos níveis planejados de Investimentos,
verificando as IImltaç6es ao proc~sso de expansão e as restrlç6es
de acesso ao mercado de capitais, Impnstas pelo volume de recur-
50S pr6prlos possuídos pela empresa.

A questão principal a ser verificada é se o autoflnan-
clamento se coloca como condição necessária para que a empresa
mantenha o nível de Investimentos planejados. Até que ponto sua
pai t t t ca de crescimento seria diferente, se escolhesse utilizar
apenas recursos oriundos do mercado de capitais?

Para Modlgllanl e Mlller' <1959, p. 855-89), Independe a
forma como a empresa financia seu' projeto de expansão, desde que
o projeto de Investimento apresente uma taxa de retorno comparj-d
ve I ao retorno alternativo de uma aplicação no mercado dec •.•a p~
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tais. A empresa possui pleno poder de de~lsão sobre seus lucros,
desde que mantenha valorizadas as suas ações no mercado.

Já para Llntner <1956, p . 97-113), a política de dis-
tribuição de ~Ivldendos ~ questão prioritária, dela depende a
dlsponlbl I Idade de fundos para o autoflnanclamento. O autor admi-
te pois, a dependência da empresa com relação à dlsponlbl IIdade
Interna de fundos para o financiamento de seus Investlmen~os.
Falta à Llntner, analisar a situação em que, dada a Insuficiência
de recursos Internos, a empresa venha a se utl IIzar de recursos
externos.

De acordo com Fllardo (1980, p , 29), baseado nas supo-
sições de Modlgllanl e Mlller, ao analisar mais profundamente a
posslbl IIdade da empresautl IIzar~se apenas de recursos externos
para se financiar, conclui-se que esta só se verificará se as se-
gUintes condições forem satisfeitas:

I) a empresa se defronta com uma oferta de fundos Infinita
mente elástica no mercado financeiro;

II) há posslbl I Idade de captação de recursos, por parte da
empresa, através da colocação adicionai de ações;

III) há perfeita simetria quanto aos retornos esperados do
proJeto de Investimento entre os emprestadores e deman-
dadores de fundos, e;
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Iv) a estrutura de capital da empresa não Impõe restrições
quanto à utl I Ização de várias fontes de fundos.

As evidências empíricas da anál ise efetuada por FILAR-
DO, em empresas não-financeiras americanas e inglesas, indicaram
um padrão de reg~laridade na utl I ização das várias fontes de fun-
dos, no período analisado, sugerindo que nem sempre as quatro
condições acima foram satisfeitas, o que conduziu as empresas a
se financiarem, numa determinada proporção, com recursos pró-
prlos.

As conclusões mais relevantes encontradas em diversos
autores é que a forma de divisão das fontes de financiamento en-
tre recursos Internos e externos difere bastante entre empresas,
em função das restrições impostas pelo mercado financeiro quanto
as taxas de juros, pelo mercado do produto quanto a fixação de
preços de seus produtos, pelo mercado de fatores quanto a aqulsl-
ção de insumos em condições competitivas e pelo grau de concor-
rêncla dentro do setor em que a empresa atua.

Se por um lado, existem empresas que possuem algum po-
der de f Ixa r preço no mercado de seu produto, amp II ando com Isso
o montante de lucro obtido na sua atividade e tornando-se menos
dependente do mercado de capitais pelo acréscimo na sua capaclda-
de de autoflnanclamento, o mesmo não acontece com uma pequena em-
presa que atua num mercado altamente concorrenclal.

nantes
c om a f in a I ida d e de m e Iho r e s t u da r o 5 f at n r f! ~ d f! t f! rm ~J~

da divisão entre fontes internas e externas no flnanci~V
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mento do processo de expansão das empresas, foram aval iados, com
maior nível de detalhes, o pensamento de três autores. São eles:
Adrian Wood, Mlchal Kalecki e Josef Steindl.

A parte f Ina I desta rev Isão teór Ica faz uma ava II ação
das principais teorias sobre estrutura de capital e seus efeitos
na valorização das empresas e no custo de capital.

2.2.1- Lucros, Crescimento ~ Financiamento na Visão de Adrlan

Adrlan Wood (1980), forneceu uma explicação para a mar-
gem de lucro (13) a longo prazo da empresa Individuai, através da
análise de empresas não financeiras.

Para este autor, o obJetivo principal da empresa capl-
tallsta é o aumento da suas vendas. Isto Implica na expansão de
sua capacidade produtiva, que por sua vez requer Investimentos em
ativos fixos e em estoques (Wood, 1980, p. 14).

Desta forma, é necessário que a empresa esteja apta a
financiar esses Investimentos, ou seja, ela deve ser capaz de ob-
ter os recursos financeiros necessários para dlspender em seus
projetos de capital.

-------------------- tJ(13) Wood define margeID de lucro COIDO sendo o quociente entre os lucros e a re-
ceita de vendas (Wood, A, "Uma Teoria de Lucros", Edit. Paz e Terra; SP, 1980,p.
78).
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Na prática, a teoria de Wood e xp t t c lt.a a reinversão de
lucros como a mais Importante fonte de financiamento de Investl-
mentos, Introduzindo a necessidade de autofinanclamento como uma
das restrições ao objetivo da empresa, que é o crescimento da re-
ceita de vendas.

Para o autor, ft a quantidade de lucros que uma empresa
estabelece como meta a ser atingida é determinada pela quantidade
de investimentos que ela planeja efetuarft (Wood, 1980, p.
Portanto, os lucros retidos (Incluindo as provisões para depre-
clação) aparecem como fonte essencial de financiamento dos Inves-
timentos da empresa.

Para exp t t car os fatores determl nantes da margem de Iu-
cro a longo prazo (14), Wood parte de alguns pressupostos básl-
cos:

I) as empresas têm de fato perspectivas a longo prazo sobre
seu desenvolvimento futuro e a decisão sobre a margem de
lucro é uma decisão essencialmente de longo prazo não se
sujeitando aos caprichos da demanda a curto prazo;

I I) o objetivo dos elementos dirigentes da empresa é fazer
com que as suas receitas de vendas aumentem o mais rápl-

(14) O termo "longo prazo" para Wood, é explicado no sentido de uso da capacidade
máxima instalada da empresa. Dado que a longo prazo à capacidade instalada é uma
variável que a empresa controla, a firma vai formular seus planos estratégiCOS16de
forma a manter uma determinada rela,ão entre a demanda e a capacidade (Wood, op
cit, p. 77) •.



damente possível, embora estas estejam sujeitas a certas
restrições tais como o crescimento da demanda, aumento da
capacidade instalada e dlsponlbl I Idade de financiamento
para investimentos;

I I I) Inicialmente, assume-se que a decisão sobre a margem de
lucro seja tomada dentro de um único períodO de tempo
planejado de longa duração e que as expectativas que uma
firma tenha sobre seu futuro sejam mais ou menos satis-
feitas.

Para planejar o futuro, cada empresa possui um conjunto
de oportunidades quanto aos Investimentos, venda de seus produtos
e obtenção de lucros. Esse conjunto de oportunidades de longo
prazo pOde,ser descrito como um conjunto de estratégias alterna-
tivas. (15)

o conjunto de oportunidades é I Imitado pela "fronteira
de oportunidade" que fixa a margem de lucro máxima que a empresa
pOde atingir para as quantidades que ela pode vender e, limites
mínimos para a quantidade de Investimentos que ela pode empreen-
der.

A fronteira de oportunidade possui pois, uma relação
direta entre a margem de lucro e o crescimento das vendas e entre

--------------------
(15) Cada estratégia alternativa é definida por Wood como um pacote determina~dO
que inclui níveis de pre~os e produ~ão, políticas de vendas e projetos de inve
timentos, dados a capacidade instalada e o pre~o esperado dos insumos (Wood,
c it, P. 80).

BIBlIOTEct\ t{i~Rl fL BOEDECKER
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o dispêndio com Investimento e o crescimento da capacidade produ-
tiva. A empresa vai sempre escolher uma estratégia que se situa
na fronteira de oportunidade, preferindo projetos que apresentem
margens de lucro e taxas de crescimento de vendas elevadas e que
envolvam balxoa dispêndios com Investimentos.

A natureza da fronteira de oportunidade envolve a rela-
ç~o entre o crescimento da demanda pelos produtos de uma empresa
e sua margem de lucro e a relação entre Investimentos, os au-
mentos da capacidade produtiva e a eficiência.

Para WOOd,

BO crescimento da demanda pelos produtos de uma empresa
depende, principalmente, da eficácia de suas pol ítlcas
de vendas, especialmente, em comparação com as pol ítl-
'cas de vendas das empresas concorrentes. Em específl-
co, o crescimento da demanda pelos produtos de uma em-
prcuu, em um período )ongo de tempo, é determinada pe-
la gama dA produtos que vão ser produzidos (Incluindo
as Inovações de produtos), pela qual Idade de seus pro-
dutos, pelos níveis de preço que ela estabelece e pela
extensão de seus gastos em propaganda e promoção de
todos os tipos. A eficácia relativa das pOI ítlcas de
venda depende das taxas de crescimento dos vários mer-
cados disponíveis, da natureza dos produtos envolvidos

(Wood, p. 81-82).
empresa. concorrente.~e das pol ítlcas adotadas pelas
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No que se relaciona com os investimentos, aumentos da
capacidade produtiva e a eficiência, Adrlan Wood argumenta que o
aumento de vendas, através de um aumento da demanda, só se dá, se
a empresa tivera capacidade Instalada necessária. Por sua vez, a
expansão da capacidade Instalada requer Investimentos em ativos
fixos e em estoques.

Assim sendo,

fto nível de gastos em Investimentos exigidos para a ex-
pansão da capacidade da empresa em um dado longo pe-
ríodo de tempo é determinado por (a) o aumento da pro-
dução necessário para satisfazer o aumento da demanda
pelos produtos da empresa, (b) a opinião da companhia
sobre qual seja a relação apropriada ou normal a longo
prazo entre a demanda e capacidade, (c) a capacidade
ociosa no Início do período e (d) os gastos em Inves-
tlmentos necessários para gerar o aumento de uma unl-
dade da capacidade de cada Linha de produtos Indlvl-
d u a r "; ( Wo o d, p , 84).

Formalmente, a fronteira de oportunidade se define da
seguinte forma:

(2)

onde: TI = margem de lucro
g = taxa de crescimento das vendas
K = coeficiente de investimento (relação entre ~

Investimentos e o aumento absoluto nas rece
tas de vendas).



Esta função possui as seguintes propriedades:

(a> (3)

Esta propriedade aponta para o fato de que, uma vez
atingida a fronteira de oportunidade, a firma tem que elevar seus
custos unitários de venda e manter seus preços baixos a fim de
aumentar o nível da demanda por seus produtos, face a concorrên-
cla de outras empresas.

(b)
(4 )

Esta outra Indica que dado um determinado valor à taxa
de crescimento, a maior margem de lucro que se pode atingir
aumenta na medida em que se aumenta o coeficiente de Investlmen-
to.

No que se relaciona com a questão da dlsponlbl IIdade de
financiamentos para os Investimentos, Wood denomina de "fronteira
de financiamento" a relação formal a longo prazo, que especifica
o nível mínimo de lucros necessários para financiar um dado nível
de Investimento.

Esta função depende dos valores de três relações:

I) Relação de retenção bruta (r) - definida como a relação
entre o financiamento Interno (ganhos retidos e provisão
para depreciação) e os lucros.

I I ) Relação de financiamento externo (x) - definida como aól
(novos empréstlmo~relação entre o financiamento externo
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e emissões de ações) e o Investimento.

II I) Relação do ativo financeiro (f) - definida como a relação
entre a aquisição de ativos financeiros (dinheiro em cal-
xa, t ítu los v e n dá v e Is, et c .. ) e o In v e s t Ime n to .

o significado dessas três relações pode ser vlsuallzado
quando se transcreve a relação entre lucros e Investimentos em
termos algébricos.

A análise do comportamento financeiro das empresas está
baseada na determinação dos coeficientes r, )( e f.

Sendo "P" o nível de lucros e "I" o de Investimentos,
verifica-se que o gasto total com ca11tal é <I+f), ou seja, a so-
ma dos Investimentos e das aquisições de atl~os financeiros. Par-
te desse desembolso é financiado por fontes externas, representa-
da p o r x I e o res ta nte d o d e sem bo I 5o Po r f o nt e s In t e rnas, re p re-
sentada por (I + f - x i t , ou seja, pela taxa de retenção bruta
(rP) .

Desta forma, tem-se que:

rP ~ ( I + I - x >I (5)

e que

( I + t - x. )JP;;;:"':"-"';;"'-~-"",;,;;--
r

(6)

Dado determinados valores para f, x e r, a equação (5),g~

é a fronteira de financiamento, determina a quantidade de IU~que



cros que seria necessário para financiar um dado nível de inves-
timentos.

Adotando a suposição de que os valores assumidos por f,

x e r são totalmente Independentes dos valoras assumidos por I e
P, tem-se:

(I+f-x)
'JT~ f. k

r
(7)

A vantagem dessa suposição simplificadora é que ela
permite elaborar uma expressão compacta para a fronteira de fl-
nanclamento em termos de margem de lucro, taxa de crescimento das
vendas e coeficiente de Investimento, transformando-a em forma
mais comparável com a fronteira de oportunidade.

No geral, a expressão (7) define a margem de lucro mí-
nlma necessária para financiar qualquer taxa de crescimento das
vendas, dado determinado valor para o coeficiente de Investlmen-
to.

Para Wood,

" é Improvável que a configuração da fronteira de fl-
nanclamento de uma empresa seja totalmente Independen-
te da configuração de sua fronteira de oportunidade.
Por exemplo, uma melhora excepcional da fronteira de
oportunidade deve afetar a fronteira de financiamento
pois provocará uma emissão de novas ações ou uma redu-
ção da taxa de distribuição de dividendos. De for~ji

o grau de aversão ao risco vigente entre trJanáloga,
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administradores das firmas Influi tanto na posição de
sua fronteira de oportunidade como nos índices de en-
dividamento e taxas de I Iquldez estabelecidos como me-
ta. (Wood, 1980, p , 99-100).

Uma vez que o principal objetivo da empresa é ampliar
vendas, o maior volume de recursos é destinado para investimentos
em ativos físicos, que possibilitam a ampliação da capacidade
produtiva e por razões de pai ítlca de financiamento a curto pra-
zo, a empresa planeja manter, em média, uma certa proporção mrni-
ma de seus ativos sob a forma I íqulda (ativos financeiros).

Este nível mínimo de aquisição de ativos financeiros
depende da taxa de I Iquldez estabelecida como objetivo da empre-
sa, da extensão do aumento do valor de seus ativos frslcos e do
tamanho de seu estoque Iniciai de ativos financeiros em relação
ao seu estoque Iniciai de ativos físicos.

No que se relaciona aos financiamentos externos (novos
empréstimos e emissões de novas ações), os I Imites são determina-
dos pelo grau desejado de endividamento, que por sua vez, depende
da taxa de juros do mercado, da variabll idade e incerteza dos lu-
cros futuros da empresa edo grau de aversão ao risco a que estão
sujeitos os seus dirigentes no processo de tomada de decisões.

A fronteira de financiamento externo é definida como a
relação existente entre o financiamento externo (x) e o investi-
menta (I). logo, para Wood, via de regra, as empresas não recor-n~
rem com faci I idade a novas emissões de ações como forma de finan~
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clamento, principalmente porque os acionistas não as apreciam e
porque novas emissões devem ser efetuadas em circunstâncias ex-
cepcionais, especialmente quando a firma for empreender Investi-
mentos fora do normal .

.A partir desses prínclplos, os fundos Internos aparecem
como a principal fonte de financiamento, porque a empresa plane-
Ja, no longo prazo, um nível de lucros tal que ela possa se auto-
financiar.

A retenção bruta, que é definida pela relação entre o
financiamento Interno (provisões para depreciação e ganhos reti-
dos) e os lucros, depende da pol rtlca de dividendos, que por sua
vez depende da extensão dos ganhos da empresa (lucros mais renda
não-operacional menos provisão para depreciação, Juros e Impos-
tos) e de sua taxa de distribuição de dividendos estabelecida co-
mo objetivo.

Desta forma, a maxlmlzação da taxa de crescimento das
vendas (g) sujeita às restrições Impostas pela fronteira de opor-
tunidade e pela fronteira de financiamento determina os valores
da margem de lucro (TI), da taxa de crescimento das vendas (g) e
do coeficiente de Investimento (k).

De acordo com FILAROO (1980, p. 39-40), as principais
restrições contidas nas hipóteses de Adrlan Wood frente a outras
referentes a teoria da firma são as seguintes:



I) se o objetivo da empresa é maximizar o valor presente dos
rendimentos futuros, a condição Imposta para que um pro-
jeto de Investimento seja aceito é que a taxa de retorno
esperada seja maior que a taxa de retorno do mercado. A
dlscordincla do autor com relação ao e~posto acima é que
uma vez que a empresa deseja expandir sua receita de ven-
das e necessita se autofinanciar, a sua política de In-
vestimento será a de ampl lar as receitas operacionais e
não ampliar rendimentos em geral ou seja, aqueles deriva-
dos da aplicação em ações e ativos financeiros. Não há
termo de comparação entre a taxa de retorno do projeto e
taxa de retorno de uma apl icação alternativa no mercado
financeiro, porque os rendimentos do projeto são aval la-
dos conforme seu efeito em vendas e sua vlabl IIdade fl-
nance Ira.

II) No que se relaciona com a hipótese de que a firma se de-
fronta com uma oferta elástica de fundos, o autor mostra
que, esta hipótese não é verdadeira em todos os casos em
função dos riscos e desvantagens que envolvem as opera-
ções de crédito. Por outro lado, as empresas sofrem res-
trições na posslbl IIdade de emissão de novas ações e pro-
curam manter um nível de endividamento que minimize os
riscos de perda de controle da firma. Por tais razões,
grande parte do financiamento do Investimento provém da
geração interna de fundos.
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2.2.2 - Q Capital da Empresa! º Investimento na Visão de Mlchal
Kaleckl

Kaleckl, ao analisar o processo de acumulação de capi-
tal verificou alguns fatores que I Imitam a intensidade do cresci-
mento das empresas.

o primeiro deles são as "deseconomlas de escala" que é

colocado como não multo real por ser desprovido de fundamentação
tecnológica, uma vez que uma unidade fabrl I pode subdividir-se em
mais do que uma unidade e o argumento das dificuldades adminis-
trativas trazidas por uma única unidade de grande porte é derru-
bada pe Ia poss Ib I I Idade de descentra I Ização.

Um segundo fator seria as I Imitações que o mercado ca-
loca quando a f Irma pretende expand Ir-se, e-xIg Inuo reduções de

'preços a níveis que afetam o lucro a ponto de causar prejuízos ou
elevam o custo de vendas a níveis bastante altos. Essa I Imitação
do mercado é bastante real mas ainda não chega a explicar a exls-
tincla de firmas grandes e pequenas dentro de um mesmo ramo de
a t l v t da d e •

Um terceiro e decisivo fator que I Imita o crescimento e
valorização do capital está em função do montante de capitais
próprios disponíveis e da taxa de endividamento "desejada". Em
outras palavras, a Intensidade do processo de acumulação de capi-
tal é I imitada pela massa Inicial de recursos próprios em repro-
dução.
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Uma firma tem seu processo de expansão I Imitado pela

quantidade de capital que possui uma vez que não é permitido par-
ticlpar do mercado de capitais em sua totalidade.

Para K ai e c k I ,

"o acesso de uma firma ao mercado de capitais, ou, em
outras palavras, o volume de capital que pode esperar
obter de investidores é determinado em grande parte
pelo volume de capital des~a empresa. Seria Impossível
uma firma tomar emprestado capital acima de um certo
I Imite determinado pelo volume de seu capital de em-
presa. Se, por exemplo, uma firma tentasse recorrer à

emissão de títulos sendo essa emissão desproporcional
ao capital da empresa, não conseguiria subscrição to-
tal. Mesmo que a firma procurasse emitir os títulos a
uma taxa de Juros acima do normal, a venda dos títUlos
poderia se beneficiar com Isso, uma vez que a pr6prla
taxa mais elevada poderia levantar dúvidas quanto à

solvência da firma no futuro". (KAlECKI, 1983, p. 75)

o "grau de risco" que envolve a expansão também pode
ser colocado como fator de I Imitação de crescimento Individuai.
Uma firma não recorre a utl I Ização de todo o potencial do mercado
de capitais em função do "risco crescente" que corre quando dese-
ja expandir-se.

de que, dado o vo Iume de cap Ita I da empresa, o
o f atj7âJ

r Iser"Uma firma que pense em expandir-se deve encarar



aumenta com a quantia Investida. Quanto maior o Inves-
tlmento com relação ao capital da empresa, maior será
a redução da renda do empréstimo em caso de fracasso
nos negócios. Suponhamos, por exemplo, que um empresá-
rio deixe de ter qualquer lucro nos negócios. Ora, se
só uma parte de seu capital estiver Investida nos ne-
gócios e uma parte estiver retida sob a forma de títu-
los de boa qualidade, ela ainda obterá alguma renda
líquida de seu capital. Se todo o seu capital estiver
Investido, então seu rendimento será Igual a zero e se
ele tiver recorrido a empréstimos ficará em débito
se essa situação continuar por um certo tempo, a firma
terá que fechar as portas. É claro que, quanto maior o
volume dos empréstimos tomados, maior será o risco de
uma contlgincla dessas ( ... ). Decorre do acima exposto
que a expansão de uma firma depende de sua acumulação
de capital a partir dos lucros correntes. Isso perml-
ti rá à f Irma rea II zar novo Investlmento sem defrontar-
se com os obstáculos representados por .um mercado de
capitais I Imitado ou pelo ftrlsco crescenteft. Não só a
poupança feita a partir dos lucros correntes poderá
ser Investida diretamente nos negócios, como também
esse aumento do capital da firma Irá posslbl IItar-Ihe
contrair novos empréstimos". (KALEGKI; 1983; p.

75-76).

Dessa forma, quanto maior for o volume de recursos pró-
prlos (patrimônio Iíquldo) das empresas, maior a capacidade deod
acumular capital uma vez que não haverá IImitação quanto ao mer~
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cado de capitais e as empresas conseguirão com maior facl I Idade
obter fundos para Investimentos de vulto. É Importante perceber
as IImltaç6es Impostas ao processo de expansão das empresas atra-
vás de sua rentabi I idade passada e presente, determinando sua ca-
pacldade absoluta de acumular capital pr6prlo e de absorver capi-
tais de empréstimos.

Essas I Imltaç6es não se alteram de modo slgnlflcatlvo,
segundo Kaleckl, quando se analisa o caso das sociedades an6nl-
mas, principalmente se houver emissão de debêntures e aç6es pre-
ferenciais (16). No caso das ações ordinárias, há várias Ilmlta-
ções:

I) Não poderá ser vendido um grande número de ações ao pú-
bllco, uma vez que existe a preocupação de manutenção do
controle aCionário. O risco de perda desse controle pode
ser alto se for colocado um número I I Imitado de ações or-
dlnárlas à disposição do público Investidor.

I I) Existe o risco de que o Investimento financiado através
da emissão de ações não provoque um aumento nos lucros da
companhia na mesma proporção do aumento havido no capital
acionário e de reserva. Isso significa que se a taxa de
rendimento do novo investimento não for, pelo menos Igual
a antiga taxa de lucros, provocará uma redução nos dlvl

--------------------
"quanto •• ior ••• i55ao ••• i5 o. dlvid.nd05 •• rao pr.jUdt7~
dos negócios fracassarem" (KALECKI, H; OP. cit; P. 76). ~

(16)KALECKI coloca que
cados na eventualidade
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dendos dos antigos acionistas e do grupo controlador.

iII) A colocação de uma quantidade I IImitada de títulos no
mercado aclonãrlo, eSbarra-se na própria I Imitação desse
mercado, tendo em vista que o público Investidor tende a
diversificar seus Investimentos, adquirindo ações de vã-
rias companhias com o Intuito de di lulr o risco. Por ou-
tro lado, o preço dos novos trtulos poderia não ser ra-
zoãvel do ponto de vista dos antigos acionistas. Se o
preço for "baixo demais" com relação aos lucros espera-
dos, a situação serã semelhante a que foi descrita em
(I I). A nova emissão não Irã aumentar a capacidade de ga-
nhos da empresa na mesma proporção do aumento havido no
seu capital acionário e de reserva, fazendo com que os
dividendos dos antigos acionistas sejam "espremidos".

TodOs esses fatores denotam que, da mesma forma que a
empresa faml Ilar, a sociedade anônima também possui I Imitações à

sua expansão, dependendo do mesmo modo, da acumulação de capital
a partir dos lucros correntes. A subscrição de ações pelo grupo
controlador, também pode ser considerada como outra fonte de acu-
mui ação de capital da empresa.

o processo de acumulação "Interna" de capital é uma
fonte de recursos que pode ser reinvestida nos negócios, ao mesmo
tempo que propicia a emissão de novas ações no mercado, ajudando
a superar as IImitações acima citadas.



Como afirma Kalecki,

"quando a acumulação toma a forma de subscrição de
emissões de ações por parte do grupo controlador, per-
mlte a circulação de uma certa quantidade de ações ao
"públ ico" sem prejudicar o controle do grupo à maioria
das ações. O crescimento do tamanho da firma através
da acumulação "Interna" do capital diminui o risco en-
volvido na emissão de uma dada quantidade de ações ao
"público" para financiar novos Investimentos. Um au-
menta do cap Ita I da companh Ia sem recu rso ao "pú b I Ico"
tenderá a ampl lar o mercado para as ações daquela com-
panhla, uma vez que, em geral, quanto maior for a com-
panhla, mais importante será seu papel no mercado de
ações. (Kaleckl, 1983, p. 77)

2.2.3 - Q Processo de Acumulação de Capital na Visão li Josef
Stelndl

Stelndl formula o seu pensamento explicando como são
determinadas as margens de lucro em um indústria. -Pa ra isso, ba-
sela sua análise na tend~ncla de desenvolvl~ento a longo prazo
das empresas, nos efeitos do progresso técnico contrnuo e nas re-
duções de custos como parte essencial do desenvolvlmentn~ (Stein-
di, 1983, p , 61)

A questão a ser verificada Inicialmente, ~ a de comJ~
lon~são determinadas as margens de lucro e como se comportam a
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prazo. Isso envolve, co~o coloca Possas, o mínimo possível de
condições dadas e a consideração das condições que afetam a con-
corrêncla e o comportamento dinâmico das empresas, Incluindo va-
rlávels tais como o progresso técnico e as decisões de Investir.
(Possas, 1985, p. 163)

Para tornar possível um melhor entendimento, Stelndl
postUla algumas hipóteses simplificadoras:

- supõe-se primeiramente, que as firmas Invistam na sua pró-
prla Indústria. Ou seja, não há diversificação produtiva nem de
ativos financeiros. Este prlncfplo é sustentado pelo pressuposto
de que os empresários consideram como opção preferfvel o Investl-
mento em sua própria Indústria e só se afastam dessa prática por
motivos multo fortes;

- em segundo lugar, supõe-se que o aumento do capital empre-
sarlal de uma firma seja um Importante Incentivo ao Investimento
do empresário. Ou seja, o aumento desse capital empresarial ocor-
re, de uma maneira geral, ~etendo-se parcela dos lucros sob a
forma de poupança, que se caracteriza, o processo de "acumulação
Interna". Deve-se salientar que esse processo de retenção dos lu-
eras exerce uma Importante Influência positiva nas decisões de
Investimento do empresáriO.

Ao considerar o lucro como forma de acum~lação de capl-
tal, tem-se que fazer uma série de considerações, dentre as quaLs
pOde-se destacar o problema da existência de firmas de dlferente~L
tamanhos e com diferentes margens de lucro dentro de uma Indú~



trla isolada. Conforme Steindl, "de acordo com a evidência empí-
rica, supomos que, devido às economias de escala, a margem de lu-
cro bruto aumente com o porte da firma" (Steindl, 1983, p. 61).
Ou seja, para as pequenas firmas que possuem um volume de capital
pequeno, pOde-$e atribuir um volume de lucros menor do que a das
grandes organizações em virtude da concorrência que sofrem por
parte de tais firmas. Para essas pequenas unidades Steindl atri-
bu t um "lucro normal".

Outros fatores ligados às margens de lucros e que devem
ser considerados são custos e preços. Não existe na Indústria um
preço uniforme, que cor responda ao custo do produtor marginal.
Existe sim, uma estrutura diferenciada de preços entre as firmas
de acordo com as diferentes qual Idades e tipos de produtos. Além
dó fato de que diferentes firmas podem cobrar preços dlferencla-
dos por produtos da mesma qual Idade, fazendo com que as empresas
mais bem estruturadas em termos de capitais obtenham maiores mar-
gens de lucros e, consequentemente acumulem maior volume de capl-
ta I .

·Se existem firmas que, devido a economias de escala,
ou, falando de maneira geral, devido à adoção de qual-
quer inovação técnica que reduza os custos, possuem
maiores margens de lucro bruto e maiores margens de
lucro I íquldo do que as firmas marginais, essas firmas
muitas vezes apresentarão um tendência natural para
expandir-se em relação a outras firmas. Isso porque as
firmas com maiores margens de lucro - se conslderarmoi7l

lucro - acumula~que Isso também implica maior taxa de

I1
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rão recursos Internos, e os acumularão a uma taxa ~ue
cresce à medida que aumenta a sua vantagem dlferen-
cial. As firmas marginais, quando obtêm lucros apenas
normais, provavelmente nada acumularão, como grupo.
Essa acumulação Interna fará com que as firmas em po-
5 Ição vantaj osa se amp I Iem, dev ido ao fato de que a
sua primeira linha de investimento se encontra na sua
própria Indústria". t s t e r nu r , 1983, p , 62)

As conclusões Iniciais a que se pode chegar são que as
empresas melhores situadas em termos de custos e/ou preços (deno-
minadas por Stelndl como empresas "progresslvas") terão maiores
chances de crescimento perante as concorrentes. Essas vantagens
estão em função das economias de escala, levando estas empresas a
obterem maiores margens de lucro e melhores condições de crescl-
mento. Por outro lado, as empresas "marglnals" (como denomina
Steindl) possuem poucas chances de crescer em ritmo superio~ as
empresas "progressivas", quando multo procuram preservar sua par-
cela de mercado em condições normais e correndo um risco multo
grande de perdê-Ia se o crescimento for lento.

Para crescer a um ritmo superior ao do mercado, ou se-
ja, para garantir uma participação relativa maior, é necessário
que as firmas "progresslvas" realizem um esforço de vendas adl-
clonal, procurando combinar menores preços, maior qualidade e
ma lo res despesas com pub I ic Idade, come rc ia I Iz a ç ã o e di fe renc iação
do produto em geral (Possas, 1985, p. 163l. ~
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Isso significa, que as despesas de vendas por unidade
serão maiores nas empresas "progresSivas" do que nas "marginais",
reduzindo pais, a margem I íqulda de lucros. Esse esforço é viabi-
Ilzado pelas vantagens diferenciais que possuem em relação às em-
presas "marginais", jamais eliminando totalmente essas vantagens
pelo próprio desejo de expansão das grandes firmas e pelos efel-
tos causados pela campanha de vendas.

Como coloca Stelndl,

"podemos dizer que a campanha que é definida como um
sacrifício sob a forma de preços reduZidos, ou maior
custo de produção, ou de maior custo de vendas, por
unidade de vendas, é uma função da taxa esperada de
aumento das vendas das grandes firmas com relação à
taxa de crescimento das vendas da Indústria como um
todo, porque um aumento maior na participação relativa
das grandes firmas no mercado 'eXige uma campanha de
vendas mais intensa. A taxa de expansão das grandes
firmas depende, contudo, da taxa de acumulação Interna
dessas firmas, que por sua vez, depende de sua margem
de lucro. Assim, dado o índice de expansão da indús-
tria, se a margem de lucro de algumas firmas ultrapas-
sar determinado nível devido a recentes inovações téc-
nicas que lhes permitam reduzir seus custos, haverá
por meio de uma acumulação interna maior, uma campanha

uâfirmas. con~de vendas mais intensa por parte dessas
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cluímos, portanto, que a campanha de vendas tenderá a
compensar parcialmente um aumento nas margens de lu-
cro, provocado pela redução dos custos de algumas
grandes firmas mediante inovações técnicas e outros
métodos de aumento de produtividade por elas adota-
das". (s t e t n d t , 1983, p. 63)

POde-se considerar o caso em que a acumulação Interna
das grandes firmas, ocasionada pela adoção de novos métodos téc-
nicos, ultrapasse o que Stelndl denomina por um "certo nível crí-
tico". Ou seja, ultrapasse a taxa máxima de expansão das grandes
firmas, estimulando uma ampliação da capacidade a um ritmo supe-
rior ao mercado. Isso provocará uma diminuição na participação
absoluta das outras firmas, ocorrendo uma "concentração absolu-
ta", ou seja, a eliminação de determinado número de firmas exis-
tentes.

Essa eliminação se dará quando a intens.idade da campa-
nha de vendas das grandes unidades ocasionar perdas de vendas pa-
ra as unidades marginais. Essas firmas marginais serão forçadas a
reduzirem seus preços ou aumentarem seus custos em virtude da en-
trada na competição por melo de aumento na qual Idade de seus pro-
dutos ou intensificação da publicidade. As pequenas unidades que
possuirem uma estrutura financeira mais fraca" serão forçados a
abandonar o mercado. Em contrapartida, devido a uti I ização de no-
vos métodos técnicos, as grandes unidades aumentam suas margens
de lucro através da redução de seus custos. Isso provoca um au-
mento na taxa de acumulação interna.
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De acordo com Ste ind I,

"A Iigação existente entre a margem de lucro e a taxa
de acumulação Interna de uma firma é bastante direta.
Se a margem de lucro aumentar devido ã adoção de novos
métodos técnicos que proporcionem uma vantagem de cus-
to diferenciai, a taxa de lucro sobre o capital empre-
gado também aumentará, a menos que haja um aumento na
intensidade de capital que compense o aumento dos lu-
cros. Se a taxa de lucro sobre o capital empregado au-
mentar, a taxa de lucro Iíquldo (excluindo-se os juros
pagos) sobre os recursos do empresário também aumenta-
rá, a menos que ocorra uma mudança na proporção de ca-
pltal tomado de empréstimo, o que demonstraremos ser
Improvável. Se a taxa de lucro Iíquldo sobre os recur-
sos do empresário aumentar, poderemos supor que a pro-
porção poupada dos lucros também vai aumentar. Segue-
se que o aumento na margem de lucro, exceto quando for
compensado por um aumento de Intensidade de capital,
fará crescer a taxa de acumulação Interna". (Stelndl,
1983, p. 66)

Como espeCifica Possas, a taxa de acumulaçio Interna
será uma função crescente das margens Iíquldas de lucro, mas sua
ação sobre o crescimento da empresa está também vinculada a ou-
tras variáveis tais como o grau de uti Iização da capacidade, a
relação capital/capacidade produtiva e o grau de endividamento

?
das empresas. Deve-se considerar os possíveis efeitos compensat6ôa
rios de uma redução no grau de utl IIzação da capacidade ou na tV4V
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xa de endivld~mento ou ainda, uma elevação, por mudança t~cnlca,
da relação capital/capacidade produtiva. (Possas, 1985, p. 165)

POde-se analisar agora, a t é que ponto essas variáveis
mencionadas acima e o crescimento da taxa de acumulação Interna
podem ocasionar a expansão da firma.

Como coloca Stelndl,

"o aumento de recursos não leva necessariamente a uma
expansão correspondente de equipamento, se a relação
entre ativos reais e recursos pr6prios (taxa) for m~-
dlflcada. Mais uma vez, a expansãQ do equipamento não
indica necessariamente uma modificação correspondente
na capacidade de produção, se a Intensidade de capital
se modifica. E, por fim, a mudança resultante nas ven-
das depende de ser ou não alterado o grau de utl I iza-
ção". (Steindl, 1983, p , 66)

Esta relação pode ser visual Izada através de equações
algébricas multo simples. A taxa de endividamento pode ser defl-
nlda como a relação entre os ativos reais e o capital pr6prlo da
f Irma (17).

Ativos reais = Recursos pr6prlos X Taxa de endividamento.

--------------------
(17) Por ativos reais está entendido aqui todo o capital investido no negócio,
mas não a posse de títulos financeiros, e o capital próprio inclui o caPitap
acionário mais reservas no caso de sociedade anônimas, ou o capital particular n
caso de firmas individuais.
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Por intensidade de capital entende-se a relação exis-
tente entre o produto anual com uti I Ização plena de capacidade e
ativos reais.

Produção Plena Capacidade = Ativos Reais X Rec(procos da In-
tens idade de Cap ita I.

E, por utl I Ização de capacIdade entende-se a relação
entre as vendas e produção a plena capacidade.

Vendas = Produção a Plena Capacidade X Utl I Ização de
Capacidade.

Combinando essas equações tem-se:

Vendas = Utl I ização de Capacidade X Rec(proca de Intensidade
de Capital X Taxa de Endividamento X Recursos Próprios.

Em termos algébricos tem-se:

5 = u.1/k.g.C (8)

onde: 5 = vendas
u = grau de utilização da capacidade
K = Intensidade de capital
9 = taxa de endividamento
C = capital empresarial

Caso ocorra alterações nas variáveis acima, tem-se a
seguinte equação:

(1 + R) = (1 + ll') 1 / 1 + k'. (1 + g') (1 + ex. ) ( 9 )

onde: ex. =
9 , =

Taxa proporcionai de
Mudança proporcionai
lação entre ativos
firma)
Mudança proporcionai na Intensidade de capital (re-
lação entre capital total investido e produção a
plena capacidade) p
Mudança proporcionai na utl Ilzação de capacidad
(relação entre vendas e capacidade de produção)
Taxa proporcionai de expansão de vendas.

acumulação interna
na taxa de endividamento (re-
reais e recursos própriOS da

K'=

R =
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Se o intervalo de tempo é pequeno, de modo que as va-
riações proporcionais também sejam pequenas, vale a aproximação
seguinte:

R: u' - K' + g' + (a) ( 10)

Esta última equação, válida para a firma, pode ser
a p Iic a d a à in d ú s t r ia c om o a bs o Iu t a o use j a, s e a s v e n das das em-
presas "progressivas" estiverem sendo maior que as vendas do mer-
cado como um todo, pela parcela absoluta das firmas eliminadas.

Se no período considerado, estiver ocorrendo eliminação
de firmas e se o nível de vendas das "progressivas" cobrir todo o
mercado na nova situação, teremos:

(1 + R') : (1 + R)(1 + c)

onde: R': aumento proporcionai nas vendas das firmas
remanescentes

R : aumento proporcionai nas vendas na indústria
como um todo

c : re Iação entre as vendas das f irmas e I imi nadas
e as vendas da Indústria.

o aumento proporcionai das vendas das firmas remanes-
centes (R') ou seja, as firmas que permanecerem no mercado ao
findar-se o período, resulta de dois fatores: do aumento propor-
cional nas vendas da Indústria como um todo (R) e da relação en-
tre as vendas das firmas eliminadas e as vendas da indústria (c).
Verifica-se então, que aproximadamente, R' : R + c, Indicando quy'
as firmas "progressivas" podem crescer adiante do mercado quant I I

J
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maior a parcela de mercado das ftmarglnalsft (18).

Ap I Icando a equação (10) às f irmas remanescentes, tem-
se:

R = u' + g' - K' - c + a

Como a anãl Ise estã baseada na hipótese de que as flr-
mas invistam apenas na mesma Indústria, a taxa de acumulação In-
terna (a) é eliminada pela taxa de expansão da indústria. Isso
significa que, as firmas Wprogresslvasw ao Introduzirem Inovações
técnicas, reduzem seus custos, aumentando suas margens de lucros
e com Isso, provocam um aumento das margens de lucro da Indústria
como um todo e, portanto, um aumento na taxa de acumulação Inter-
na( a) acima do nível da taxa de expansão da Indústria. Fazem as-
sim, desaparecer do mercado as firmas que possuem uma estrutura
financeira fraca, ganhando terreno para sua própria expansão. Es-
se processo pode ser explicado através da equação (12): "n aumen-
to (temporário) em (a) acima do nível de equílíbrlo será compen-
sado pelo aparecimento de um wcw positivo, que é certa taxa de
eliminação das firmas existentes. Se o sistema retomar seu equl-
I r b r I o, Isto é, se a concentração absoluta cessar mais uma vez
após algum tempo, o Item ftcft se anulará e (a) retornará ao ftnível
de e e u r r r o r t c ". Isso significa que o nível médio das margens de

(18) maiores detalhes
pp , 166

numéricos pod•• ser enccntr adcs •• POSSAS.H. L.. op ~
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lucro da Indústria, que fôra aumentado temporariamente pelas re-
duções de custos das firmas progressistas, deve ser gradatlvamen-
te reduzido mais uma vez, por meio de uma luta de concorrência,
da qual a "concentração absoluta" é apenas um aspecto" (Steindl,
1983, p. 68)

o principal argumento é pois que, em condições de equl-
I íbrlo, a taxa de expansão da Indústria é responsável pela deter-
mlnação de grande parcela da taxa de acumulação interna. Se re-
tornar a analisar a equação (10), verifica-se que a existência
dessa I igação é vál ida, a menos que ocorram mudanças proporcio-
nals na taxa de endividamento (g'), na intensidade de capital
(K') ou na utl I Ização de capacidade (u'), o que permitiria o
crescimento de (a) a determinada taxa de expansão de vendas (R)
da Indústria.

No que se relaciona com a intensificação do processo de
acumulação de capital é uma possibl I Idade que pode ser admitida.
Se houver um aumento permanente na taxa de Intensificação de ca-
pltal (K') a taxa proporcional de acumulação Interna (a) pOde ter
um aumento correspondente. Gomo argumenta Possas, a intensifica-
ção do processo de acumulação de capital pode, em princípio,
exercer um efeito compensat6rio mas sua condição de ocorrência
tem relação com a Introdução de inovações técnicas em geral que
por sua vez, dificilmente teriam lugar unicamente em virtude de
um maior ritmo de crescimento do~ lucros e do capital própriO~'
Po~tanto, uma vez ocorrido esse efeito, s.ria pouco provável qU, J

fosse significativo. (Possas, 1985, p. 165).
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Uma redução no grau de utl I Ização da capacidade como
forma de ampliação de lucros e acumulação Interna é uma po s s lb l+
I Idade remota. Isso equivaleria a "investir em capacidade ociosa"
como argumenta Possas e, "a única circunstância compatível com
essa situação seria uma simultânea decisão de Investir na frente
da demanda, com o que resultaria uma redução do grau planejado de
u t I I iz a ç ã o d a c a p a c Ida de". (P os s as, 1985, p. 1B 5 )

Por outro lado, uma redução na taxa de endividamento da
firma não seria possível (a não ser que estivesse num nível bas-
tante elevado) pois, em condições de rentabl I Idade mais favorá-
ve I, o end Iv Idamento ou o recu rso de ut I I Ização de cap ita I de
terceiros pode ser mais vantajoso e/ou mais acessível para a em-
presa.

A conclusão geral a que Stelndl chega, é a de que a ta-
xa de acumulação Interna é I Imitada pela taxa de expansão da in-
dústrla e pela taxa de Intensificação do capital. "A margem de
lucro I íquldo, em determinados níveis de utl I Ização da capaclda-
de, também é limitada por esses fatores" (s t e t n c t , 1983, p. 70>.

2.3 - ESTRUTURA DE CAPITAL E VALORIZACIO DAS EMPRESAS

As teorias financeiras sobre estrutura de capital dl-
vergem ao tentar anal isar a influência do uso de recursos pró-
prios e/ou recursos de terceiros no financiamento de projetos d~l
expansão e a principal controvérsia é com relação a influêncl~

(.,
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causada pela composição da estrutura de capital no valor da em-
presa e no custo de capital.

Qual é realmente a diferença, em termos de valor, apre-
sentado por uma firma que possui uma estrutura mais alavancada do
que outra? Afinai, qual é a estrutura ótima de capital e qual sua
Influência sobre o preço de mercado das ações? O uso de recursos
de terceiros (supostamente mais baratos) Influencia o custo do
capital?

Estas indagações têm levado alguns estudiosos de flnan-
ças a desenvolverem teorias que tentam expl icar a questão da va-
lorização de acordo com a composição da estrutura de capital. As
principais são conhecidas como "método do lucro I íquldo; método
do lucro operacional I íquldo e método tradicional" (19).

Para tanto, partem de alguns pressupostos econômicos
básicOS, necessários à sua slmpl ificação e entendimento. O p r lr-

melro deles é a não existência de Impostos e de custos de falên-
cia, (sendo mais tarde desconsiderada esta hipótese). Um segundo
pressuposto é a de que qualquer alteração na estrutura de capital
provoca um ajustamento Imediato no índice capital de tercei-
ros/capltal próprio, uma vez que a empresa se utiliza da emissão

(19) O método do lucro líquido e do lucro operacional líquido representam os dois
extremos da determina~io do valor de uma empresa e, foram analisados pela pri-
meira vez por David Durand, HThe Cost of Debt and Equity Funds for BusinessH, in
The Management of Corporate Capital, Ezra Solomon, ed , (New York t Fr ee Press,
1959) pp 91-116. Dados empíricos mostrando a independência do valor total e do
custo de capital da firma, de sua estrutura de capital foram verificados PYltrn
Franco Modigliani e Herton H. Miller, HThe Cost of Capital, Corporation Financ . :
and The Theory of InvestimentH, in A.erican Economic Review. 48 (june of 1958>
pp 261-97.



de ações para saldar dívidas ou contraí-Ias para recomprar suas
ações. Para tanto, pressupõe-se a não existência de custos de
transação. Outra consideração é a de que a empresa distribui 100~

do seu lucro I íquido sob a forma de dividendos e os Investidores
possuem as mesmas perspectivas quanto a distribuição subjetiva
de lucros futuros. Por último, não há expectativa de crescimento
da taxa de lucros operacionais, admitindo-se que o risco opera-
clonal não se altera (20),

Dadas tais hipóteses, necessário se faz conhecer o cus-
to do capital, ou seja, a menor taxa de retorno aJu~tada ao risco
que um projeto de investimento precisa proporcionar para que seja
aceito.

A discussão de investimento somente é possível com o
conhecimento do custo de capital. Um projeto só será aceito se o

(20) Tais suposi~ões são encontradas em James C. Van Horne~ "FinanciaI Hanagement
and Policy"~ 5eventh edition~ Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986
capo 9.

(21) Podemos definir custo de capital como:
1. Custo do capital de terceiros (assume dívidas perpétuas)

'Despesas Anuais de JurosKi = = F/B
Valor de Kercado das Dividas

2. Custo do capital próprio
( 13)

v ..:L:.;u~c~r.::o~D:..:i:.;s::;p~o=n:..:i:..:v:..:e::....=.l-=a:..:o:..:s=-.:A:..:..:c-=i~o:..:n::..:l:..·s=--:;,t..::a;..::...sA.e =
Valor de Kercado das A.6es

3. Custo médio ponderado de capital
Lucro Operacional Liquido1:0 = - O/V
Valor Total da Firaa

Onde: V = B + 5, sendo assim, Ko pode ser considerado uma taxa de
capitaliza~ão total para a firma e pode ser definido como:

E/S ( 14)

( 15)

V' B S
A.O = Xi + '5'+Xe---

B B + S
Van Horne, James C.~ op cito pp 276/277 ( 16)
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retorno esperado for maior ou Igual ao custo de capital (21).

o financiamento de projetos provém de recursos pró-
prios, recursos de terceiros ou de ambos. A adequação desses re-
cursos na composição da estrutura de capital é que ir~ Influen-
ciar na decisão de aceitar ou rejeitar alternativas de investi-
mentos.

As principais teorias que abordam a Influência da com-
posição da estrutura de capital sobre o valor global da empresa e
o seu custo de capital serão desenvolvidos a seguir.

2.3.1 - Método do Lucro LíqUidO

A premissa b~slca deste método é que uma firma pode dl-
mlnulr seu custo de capital e aumentar seu valor total com o em-
prego de recursos de terceiros.

Deste modo, os lucros disponíveis para os detentores de
ações ordin~rlas são capitalizados a uma taxa constante de recur-
sos próprios. Assim, o custo do capital próprio (Ke) e o custo do
cap Ita I de terce iros (k I) permanecem ina Iterados à med Ida que va i
aumentando o grau de alavancagem na estrutura de capital. Confor-
me aumenta a proporção de recursos de terceiros - supostamente
ma Is baratos - o custo méd lo ponderado de cap Ita I, Ko, va I c e c 11-

nando e se aproximando do custo de capital de tercei ros, Ki.

A empresa alcança seu valor m~ximo no ponto em que seu1J:
grau de alavancagem chega ao extremo (Ko = Ki). );~
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se torna mais arriscada com a elevação do grau de endividamento.
Este método parte do pressuposto de que a empresa não

Graficamente tem-se: GrAtico 04
L I.J. C r o Lí'=i,u.ido

20~-----------------------------.~~- I----.................... ~ ~ ~ rr: .-, , ,-... :-:-:-:.
Ke

15

K i

5~-------------------- -4
B ...0::'

o' oJ

Fonte: Jaaes C. Van Horne - 1986
2.3.2 - Método do Lucro Operacional Lrquldo

A abordagem do lucro operacional I íquldo afirma que o
valor total -da firma não é Influenciado por sua estrutura de ca-
P Ita I. O mercado cap Ita I 12a o seu va Ior como um t o e o , ret Irando a
importância dada à divisão entre recursos de terceiros e recursos
próprios. Não existe uma estrutura ótima de capital.

Graficamente tem-se: GrAtico 05
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Fonte: Jaaes C. Van Horne - 1986
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POde-se verificar através do gráfico (5), que o método
do lucro operacional I íquldo capitaliza os lucros operacionais a
uma taxa constante KO,que é o retorno requerido sobre o investi-
mento global. Um maior epmrego de recursos de terceiros - supos-
tamente "mais baratos" - é perfeitamente compensado pelo aumento
da taxa de capital Izaçio dos recursos pr6prlos, . Ke, deixando
Inalterada a média ponderada de Ke e KI.

Na medida em que o endividamento aumenta, há uma elevaçio do
risco financeiro e os acionistas penalizam suas aç6es, aumentando
a taxa de capital izaçio dos recursos pr6prlos da firma ou seja,
passam a exigir um maior retorno em função do risco financeiro
mais elevado. Com Isso, o custo médio ponderado de capital (Ko)
permanece constante, Independente da composlçio adotada entre re-
cursos de terceiros e recursos pr6prlos, não causando com Isso.
qUalquer alteração no valor global da firma.

2.3.3 - Método Tradicional

Segundo, Van Horne, este método parte do pressuposto de
que existe uma estrutura 6tlma de capital e que o valor de merca-
do pode ser acrescido com o uso judicioso daalavancagem. Desta
forma, a posição tradicional Implica na afirmativa de que o capi-
tal e o valor da empresa não são independentes da composição da
estrutura de capital. Esta abordagem se constitui num
entre o método do lucro I íquldo e do lucro operacional

melo termo

I iqUldO.~
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Graficamente tem-se:
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Fonte: Jaaes C. Van Horne - 1986

Como se pode visual Izar no gráfico (6) a elevação da
taxa de capitalização dos recursos próprios, Ke, não el imina In-
telramente o benefício do emprego de recursos de terceiros mais
baratos. Inicialmente, o custo médio ponderado de capital (Ko)
decresce em virtude da elevação do custo do capital próprio ser

compensado pelo uso moderado de recursos de terceiros mais bara-
tos. Com Isso, o valor da empresa se eleva. Entretanto, à medida
que o uso de recursos de terceiros aumenta, 05 Investidores, em
função do maior grau de risco, exigem retornos sobre os recursos
próprios cada vez maiores, até este efeito acabar sendo superior
ao emprego de recursos de terceiros "mais baratos", fazendo

com /Ji.
o Kf'fque o custo ponderado de capital cresça. Neste ponto, em que
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é mínimo, verifica-se a estrutura ótima de capital, üu seja, pon-
to em que o valor total da empresa é maximizado.

2.8.4 - A poslcão de Franco Modlgl lanl ! Mertan H. MI I ler

MOdigllanl e Mlller afirmam que a relação existente en-
tre o grau de endividamento e o custo do capital pode ser e xp t I>

cado pelo método do lucro operacional I fquldo, argumentando que o
risco total dos possuidores de títulos de uma firma não se altera
com as variações da sua estrutura de capital (Modlgllanl e MII-
ler, 1963>' Estes autores oferecem, em seus estudos, uma Justifi-
cativa comportamental para o fato do custo médio ponderado de ca-
pital (ko) permanecer constante para todos 05 graus de alavanca-
gem (Silva, '984>'

A argumentação básica é a de que o valor total da firma
permanece o mesmo, independente de sua composição de financiamen-
to. O valor do Investimento se mantém, sofrendo alterações de
acordo com sua rentabl I Idade e seu grau de risco (Van Horne,
'986) .

A posição de Modlgllanl e Mlller se baseia no fato de
que os Investidores podem substituir a alavancagem da empresa por
uma alavancagem pessoal, reproduzindo, assim, qualquer estrutura
de capital que a firma possa ter. Para explicar tal teoria, esses
autores partem de algumas hipóteses simplificadoras:
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I) O mercado de capital opera em condições de concorrên-
ela perfeita. As Informações estão disponíveis a todos
os investidores. Não há custos de transação e todos os
títulos são Infinitamente divisíveis. Os investidores
são· racionais e podem emprestar e tomar emprestado ã
taxa I ivre de risco;

I I) A expectativa de ganhos (fluxo de caixa futuro) é a
mesma para todos os Investidores;

I I I) As firmas podem ser agrupadas em classes homogêneas de
risco de capital e pOdem ser categorlzadas em classes
de ftretorno equlvalente-; e

Iv) Não existe imposto de renda (essa hipótese é removida
mais tarde),

A argumentação básica é a de que duas firmas que pos-,
suam o mesmo risco de negócio e o mesmo lucro operacional, pos-
suem valor Idêntico, qualquer que seja a sua estrutura flnancel-
ra. Em primeiro lugar, o valor de mercado da firma advém da capi-
tallzação do fluxo esperado de lucro operacional, a uma taxa de
desconto apropriada ã clas~e de risco em que está situada. Em se-
gundo lugar, Ke aumenta de modo a contrabalançar o uso de recur-
50S de terceiros mais barato. Ou seja:

Ke = P + ( P + Ki )B/8 (17 )

Onde: Ke
p

= Taxa de retorno esperada
= Taxa de cap Ita I Ização de

recursos de terceiros.
Taxa de cap Ita I Ização de
fndlce de alavancagem.

de uma ação.
uma flrm que não utiliza
recursos de terce I ros. !fpK I =

8/S=
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Por último, a taxa mínima para projetos de Investlmen-
tos independe do modo como são financiados, ou seja, qualquer que
seja a estrutura de financiamento utl I Izada, o custo marginal de
capital é"lgual ao custo médio de capital que por sua vez é Igual
a taxa de cap Ita I ização de uma f Irma que não utlll za recursos de
terceiros.

Desta forma, verifica-se uma completa distinção entre
as formas de como são tomadas as decisões de Investimento e de
financiamento.

2.3.5 - Críticas ao Modelo de Modlgl lanl ~ MI I ler

Críticas de oponentes têm sido formuladas ao modelo
apresentado por Modlgl ianl e Mi Iler sobre estrutura de capital e
valor da empresa.

Ao tentar explicar o processo de "arbitragem" os auto-
res partem de hipóteses simplificadoras que são utl I Izadas por
seus críticos para derrubar sua teoria. A primeira delas é a de
que os mercados não são perfeitos e os Investidores não são ra-
cionals. Os investidores não fazem alavancagem da mesma forma que
as empresas. Em segundo lugar, a taxa de juros, cobradas pelas
instituições financeiras, para empréstimos pessoais (para o

\/
in-

vestldor) é sempre maior do que a taxa cobrada para as empresas'/~
E que também, os custos da corretagem reduzem a probabl I I~~de dO~



processo de arbitragem. Por último, o risco da alavancagem parti-
cular é maior do que o risco Indireto, quando se possui ações co-
muns de uma empresa endividada.

Do ponto de vista conceituai, quando a empresa está
multo alavancada, Modlgllanl e Mi Iler concordam que o custo do
capital de terceiros (KI> e o custo de capital próprio (ke> ten-
dem a aumentar à medida que se aumenta a alavancagem financeira.
No Início, o custo médio ponderado de capital (Ko> permanece
constante dada a substituição de capital próprio mais caro por
capital de terceiros mais barato. Chega-se a um ponto em que para
Ko permanecer constante, dado o acréscimo em KI' torna-se neces-
sário uma queda em Ke, o que é Irracional.

Ao se relaxar a hipótese da não e x+s t ê nc í e do Imposto
de renda para pessoa jurídica, verifica-se que é claramente van-
tajoso que todos os juros sejam suportados pela firma e não pelos
Investidores, pois, os juros minimizam o efeito do Imposto de
renda da pessoa jurídica.

À med Ida que va I aumentando o pe rcentua I de cap Ita I de
terceiros (risco>, o custo médio ponderado de capital (Ko> tende
a decrescer, até o ponto em que a estrutura de capital ficaria
somente com recursos de terceiros e o quociente lucro disponível
para acionistas ordinários sobre o ativo total, se aproximaria da
unidade. Mas esta afirmativa é imediatamente suspeita. Quanto
maior a taxa do imposto de renda, a preferência é pela
alavancada.

empr.5~
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ftA vantagem do endividamento diante do Imposto de renda
é que as despesas financeiras são dedutíveis do lucro para fins
de Imposto. Elas escapam à tributação a nível de empresa, ao pas-
so que os dividendos e os lucros retidos associados às ações não
podem ser deduzidas pelas empresas para fins de Imposto de renda
consequentemente, se houver financiamento de terceiros, o valor
total dos pagamentos a credores e acionistas aumentaft (Van Horne,
1984) .

Ao pressuporem mercado de capitais perfeitos Modlgl ianl
e MI I ler partem da premissa da não existência de custos de falên-
ela. Caso haja essa posslbl I Idade, com custos administrativos
significativos, a empresa alavancada poderá se tornar menos atra-
tiva perante os olhos dos Investidores. Os autores afirmam que se
a firma for à falência fttalvez possa vender seu ativo por seu va-
lor econômico sem qualquer custo de liquidação ou legalft (Modl-
g IIa n i e M IIIer, 1958 >.

Como os mercados não são perfeitos, existe a posslbl I1-

da de dos ativos serem vendidos por um preço menor que seu valor
econômico. Os custos administrativos e a diferença entre o valor
de Iiquidação e o valor econômico Irão representar uma perda no
sistema, sob o ponto de vista dos credores e os possuidores de
ações ordinárias da empresa. A firma alavancada, se torna um In-
vestimenta menos atraente, uma vez que possui maior grau de risco
do que a não alavancada.



Esta situação é mostrada na figura abaixo.
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Como mostra a figura, a taxa de retorno exigida sobre o
capital próprio (Ke) é subdividida por uma taxa livre de risco
mais um ágro pelo risco empresarial. Este ponto é destacado no
gráfiCO pelo existência de uma estrutura de capital que utl Ilza
somente recursos próprios (Ke sem alavancagem). À medida em que
vai sendo introduzido recursos de terceiros na estrutura de capl-

sentado, no gráfico, como -ágio pelo risco financeiro.
tal, aumenta a exigência pela taxa de retorno (mais alta), repre-

A argumentação básica de Hodlgllanl e Hlller é que não
havendo custos de falência, a taxa de retorno exigida subiria Ii-
nearmente (como mostra a figura). Com a hipótese de existência
dos custos de falência, a taxa de retorno exigida deixa de ~res-
cer II nearmente passando a aumentar cada vez mais à medlda\ que

-,nível mais elevado/:1ft'\(
v.

aumenta o grau de alavancagem, alcançando seu
quando a empresa atinge seu grau extremo de endividamento.
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Outro ponto a salientar é a diferença entre a alavanca-
gem empresarial e a pessoal, para os Investidores. Modlgllani e
MI I ler colocam a alavancagem empresarial e pessoal como substitu-
tos perfeitos, com responsabilidades limitada ao Investidor quan-
do os empréstimos são efetuados pelas empresas. Em caso de falên-
ela, seus prejuízos se I Imitam aos Investimentos nas ações da em-
presa. Se, no entanto, os Investidores tomarem empréstimos pes-
soais e não saldarem seus compromissos, os credores terão o dl-
relto de exigir além das ações, ítens do ativo.

Verifica-se pois, que o risco dos Investidores é multo
maior quando se utl I Izam da alavancagem pessoal para Investir na
firma sem alavancagem, não sendo portanto, um substituto perfei-
to.

Além desses fatores, existem restrições Institucionais
que I imitam a ação de muitos Investidores Institucionais e os
altos custos de transação que I Imitam o processo de arbitragem,
dificultando a troca de posição.

2.4 - CONCLUS~ES DA BASE TEORICA

Esta rev isão teór Ica pautou-se na aná I Ise de Ind I~ado-
res de padrões de comportamento de empresas não-financeiras em

,

economias capital istas, segundo a ótica de vários autores, q ua nt o

tos que possl bllltam sua expansão.
I nvest Ime"/!;à utl I I Ização das várias fontes de financiamento dos

.'
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fontes

l'
\1 'Verifica-se que a origem de recursos se subdividem

internas e externas, sendo os fundos que 'proPlciamla
I

em

fpl iação da capacidade produtiva de longo prazo e que a seleção
dessas fontes de fundos deve levar em consideração a ad~qUaçãO

'j
j,dos custos com a capacidade de geração de lucros da empresa.
I:.•.•

am-

A divisão do financiamento entre recursos Internos e
externos depende da dlsponlbi I Idade de fundos no mercado de ~apl-

Itais; das taxas de juros; do grau de risco a ser assumido pelos
administradores; do grau de Incerteza associado aos merca~os do

1

produto, - .dos fatores e de capitais; das restrlçoes Impostas por
uma dada estrutura de capital; pela pai rtlca de d.lvldendos a ser
desenvolvida pela empresa e pelo grau de concorrência dentro do
setor em que a empresa atua.

A necessidade de utl I Ização de recursos externos é de-
terminada pelas decls6es de Investimentos e pela dlsponlbl I idade
de capitais próprios, sendo Implementada na medida em que as ex-
pectatlvas de retornos se mostrarem superiores ao custo do endl-
vldamento adicionai e na medida permitida pela organização Instl-
tucional do sistema financeiro.

Na opinião dos vários autores analisados, a utilização
de recursos pr6prios tem se mostrado como uma Importante fonte de

I If in a n c iam e nt o dos in v e s t Ime n tos em p re s a r ia is, e x p I Ic It a n d o o; p a-
\ I

I.pel desempenhado pela quantidade de lucros estabelecida como ~eta
pela empresa, no seu processo de crescimento da capacidade pr~
tlva e valorlzaçao de suas aç6es no mercado.
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As considerações desenvolvidas por Modlgllanl e Mlller,
quanto a independência da forma como a empresa financia seu pro-
Jeto de expansão, baseando-se somente nas alternativas de retor-
nos, leva à consideração de que a empresa não se defronta com
problemas de financiamento, ou seja, que todo projeto de Investi-
menta viável do ponto de vista econômico também o é do ponto de
vista financeiro. Esta hipótese só é vál Ida se for considerada as
seguintes condições: a empresa se defronta com uma oferta de fun-
dos Infinitamente elástica; há perfeita sincronia na avaliação
doS retornos dos proJetos de Investimento entre os que ofertam
recursos financeiros e os que demandam; há posslbl IIdade de adap-
tação de recursos, por parte da empresa, através da colocação
adicionai de ações e a estrutura de capital da empresa não Impõe
restrições quanto à utl I Ização de várias fontes de financiamento.

As evidências empíricas demonstram que nem sempre essas
condições são satisfatórias, Indicando um padrão de regularidade
na utl Iização das várias fontes de fundos, levando as empresas a
se utl Iizarem tanto de recursos própriOS como de recursos de ter-
celros, dependendo das características de cada uma.

o pensamento de Stelndl baseia-se nas hipóteses de ~ue
as - empresas Investem na sua própria atividade, não efetua\ndo
transferências de recursos própriOS para outras unidades econôml-
cas e que a retenção de lucros se constitui em Importante incen-.-'
tivo ao investimento do empresáriO.

\ ',
I

\
\ .
'.'
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As condições principais a que chega o autor pOdem ser

resumidas da seguinte forma:

I) as empresas melhores situadas em termos de custo e/ou
preços terão maiores chances de crescimento perante as
concorrentes;

i I) a taxa de expansão das firmas depende da taxa de acumu-
lação Interna, que por sua vez, será uma função cres-
cente das margens de lucro, mas sua ação sobre o cres-
cimento da empresa está também vinculada a outras va-
rlávels tais como o grau de utl Ilzação da capacidade,
a relação capital/capacidade produtiva e o grau de en-
dlvldamento das empresas.

Adrlan Wood, assim como Stelndl, descreve o comporta-
mento de uma empresa típica de um setor 01 Igopól Ico, admitindo a
hipótese de que como ela pretende fazer com que suas receitas de
vendas cresçam, Investe a longo prazo, principalmente na sua pró-
prla atividade, permitindo com Isto a redução de custos e aper-
felçoamento d&qual Idade do produto, aumentando assim, a posslbl-
IIdade de alcançar seu objetivo.

A curto prazo, Wood admite a posslbl I Idade da empresa
manter um nível mínimo de Investimentos financeiros, de acordo
com a I Iquidez estabelecida como objetivo, mantendo excedentes

saídas de caixa.
entr'd'5~temporários de recursos, de forma a sincronizar as



93

Este autor, vê os recursos Internos como a mais Impor-
tante fonte de financiamento dos Investimentos empresariais, ex-
plicitando que a quantidade de lucros estabelecida como meta pela
empresa é determinada pela quantidade de investimentos que ela
planeja efetuar. Wood vê a utl I Ização de recursos externos Ilml-
tada pelo ftgrau desejado de endivldamentoft

, que leva em conslde-
ração as Incertezas do mercado e o grau de aversão ao risco pos-
suídos pelos empresários.

Wood difere de Hodlgllanl e Hlller no que .s e refere à

e o t t t t c e de dividendos, explicitando que o Investidor tem prefe-
rêncla por um padrão estável de recebimento de dividendos e que
portanto, as decisões empresariais sobre os mesmos são relevantes
e não Irrelevantes como consideram Hodlgllanl e Mlller.

Para Kaleckl, os fatores decisivos que I Imitam a Inten-
sldade do crescimento das empresas estão em função do montante de
capitais próprios disponíveis, da taxa de endividamento desejada
e do grau de risco que envolve a expansão.

o acesso de uma firma ao mercado de capitais é determl-
nado, segundo Kaleckl, pelo volume de capital próprio possuído
pela empresa. Desta forma, quanto maior o volume de recursos In-
ternos, maior a ~osslbl I Idade de obtenção de fundos no mercado de
capitais para investimentos de vulto.

J
Desta forma, as firmas melhores posicionadas na indús-

res Incentivos à capitalização externa, aumentando
possuem ma!l6
as chancel1le

trla em termos de capital, rentabi Ildade e tamanho,
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elevarem suas taxas de expansão.

De modo genérico, o estudo do pensamento dos vários au-
tores, pode levar às seguintes conclusões adicionais:

i) a utilização de recursos externos é limitada p e Ia nr-
ganlzação institucional do sistema financeiro, que co-
loca restrições com relação a estrutura de cap"ltal
possuída pelas empresas e pelo grau de risco que en-
volve as operações financeiras;

i I) a emissão de novas ações como fonte de fundos é Ilmi-
tada pelo risco de perda do controle empresarial e pe-
la posslbl I Idade de gerar Insatisfações nos acionistas
atuais, prejudicando a cotação das ações no mercado.
Por outro lado, a preferência dos acionistas é por um
padrão de distribuição de dividendos estável, Impossl-
b I I Itando desta fo rma, a retenção tota I dos Iuc ro s : e

I I I) o financiamento dos Investimentos através do autofl-
nanclamento encontra-se também I Imitado pelas margens
de lucro com que a empresa pode operar, sendo estas
dependentes do grau de concorrência do setor em que a
empresa atua, dos dividendos a serem distribuídos e do
montante da provisão para depreCiação à disposição da
empresa.

. ., .

r.
"I

1
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3 - CONSIDERAÇOES METODOL6GICAS ~ ANiLISE QIDi DADOS

3.1 - PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS

o propósito principal desta dissertação se constitui no
estudo empírico das fontes de financiamento uti I Izadas no proces-
so de crescimento e valorização das empresas de fertl I izantes.
Para tanto, o esforço da investigação baseou-se na determinação
dos seguintes objetivos específicos:

I) examinar o processo de geração e utl I Ização de recur-
sos próprios e de terceiros pelas empresas;

I I) posslbl I Itar uma visão geral da estrutura financeira
das principais firmas de f~r~1 I Izantes;

I I I) verificar o volume de Investimentos Impostos pela ex-
pansão e a ~entabl I Idade esperada comparada aos riscos
oferecidos pelo mercado de capitais;

Iv) buscar subsídios que possam orientar pol ítlcas para o
setor.

o pressuposto adotado na presente monografia é o de que
a expansão de uma firma não-financeira está Intimamente relacio-
nada com a sua capacidade de geração de poupanças Internas e com
sua atuação nos mercados financeiro e acionário, na busca por
fontes externas de recursos para o financiamento dos investlmen-~
tos. Pressupõe-se ainda que a empresa escolha uma dada composlçã~

, 'k

(,,,



ideal de estrutura de capital, entre fontes internas e externas
de acordo com os custos desses recursos.

Portanto, a hipótese geral adotada é a de que o flnan-
clamento da expansão ocorrida nas empresas de fertl I Izantes no
Brasi I, no período de 1978 a 1985, denotou certa regularidade na
divisão das fontes de financiamento entre recursos próprios e de
terceiros, não resultando num aumento substancial do grau médio
de endividamento das unidades produtivas.

Os procedimentos metodo.lóglcos adotados neste estudo
consistiram, basicamente, no levantamento de dados sobre três
universos: I) empresas totalmente integradas e/ou diversificadas;
I I) empresas semi-Integradas com produção própria; e I I I) empre-

t:sas não Integradas que operam exclusivamente na atividade de pro-
dução de fertl I izantes mistos NPK (Nltogênlo, Fósforo e Potás-
s lo).

3.1.1 - Universo do Estudo

A presente monografia seguiu o critério de reglonallza-
ção do SIACESP - Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos
Agrícolas, no Estado de Sio Paulo que divide o Brasl I da seguinte
forma:

REGIÃO NORTE/NORDESTE: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,

Alagoas, Maranhão, Pará, Bahia,',' sergiP"!J
Ceará, Piauí e Fernando de Noronha.

\
\\s
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REGIÃO CENTRO: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso e Paraná.

REGliO SUL: Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As regiões Centro e Sul se constltufram no universo de
estudo deste trabalho. A JUstlfl~atlva está no fato da maioria
das empresas produtoras de fertl I Izantes (quase 9D~) estarem sl-
tuadas nestas duas regiões.

O número de estabelecimentos produtores de fertl Ilzan-
tes mineral, registrados na DICDF - Divisão de Corretivos e Fer-
tlllzantes, da Secretaria da Fiscalização Agropecuária do Mlnls-
térlo da Agricultura em 1986, era de 382. Destes, 341 (89,27~)
estão situados nas regiões Centro e Sul e 41 (1D,39~) se situam
nas regiões Norte e Nordeste - Categoria I, atividades A, B, C.
(Dado fornecido pelo SIACESP - 1986).

3.1.2 - Forma ~ Selecio das Empresas

Dos 341 estabelecimentos produtores de fertl Ilzantes
mineral situados nas regiões centro e sul do Brasl I, optou-se

'"

neste estudo pela eliminação das cooperativas com capacidade ope-
racional .61Ido. e pelos e e t e ee t ec r ment oe produtores com capaclJll

dade operacional fluídos para solos e foi lares, po t e , o conJunt'@1l

I!(
i
/

. I
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de Indicadores, objeto desta pesquisa, não apresenta nenhuma sig-
nificância para estes segmentos.

o e s t a f o rma, 1 18 e s t a be Ie c.ime n tos f o ram e I im in a dos P o r
pertencerem aos segmentos acima citados.

Das 223 restantes, 61 estabelecimentos foram contados
como 18, por representarem fi I lals de uma mesma empresa.

Dentre os 180 estabelecimentos restantes, foi efetuado
uma tr Iagem, qua I If Icando as pr Inc Ipa Is un Idades Industr Ia Is ~pro-
dutoras de fertl I izante mineral, de acordo com a capacidade ope-
rac lona I Só II dos aprox Imada, em tone Iadas/d Ia (v Ide anexo 1).

Desta forma, 98 estabelecimentos foram selecionados e
23 empresas escolhidas, representando cerca de 7D~ da produção e
80~ do faturamento global do setor nas regiões Centro e Sul do
País (Dado SIACESP, 1985).

Com isso obteve-se a seguinte amostra:

GRUPO A - Empresas totalmente Integradas e/ou diversificadas
Produtoras de fertl I Izantes e suas matérias primas.

Produtos Químicos Elekeiroz S/A
Ultrafértll S/A - Ind. e Com. de Fertilizantes
Qulmbrasil - Química Industrial Brasileira S/A
Araférti I S/A -, ,#"

\

-,

r
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· Adubos Trevo S/A

GRUPO B - Empresas semi-Integradas com produção própria - Produ-
toras de Fertl I Izantes simples e complexos.

Copas - Cla. Paul ista de Fertilizantes
CRA - Cla. Riograndense de Adubos
Fertilizantes Mltsul S/A Ind. e Com.
IAP S/A - Ind. de Fertll izantes
Manah S/A

· Solorrlco S/A Ind. e Com.
Fertlsul S/A

• Copebrás S/A

GRUPO C - Empresas não-Integradas que operam exclusivamente na
atividade de produção de fertl I Izantes mistos NPK (NI-
trogênlo, Fósforo e Potássio).

· Fertibrás S/A - Adubos e Inseticidas
Benzenex S/A - Adubos e Inseticidas

· Fertl I Izantes Herlnger Ltda
Fertivale - Fertl I izantes Vale do Tietê Ltda

• Fertlza - Cla. Nacional de Fertilizantes
Indústrias de Adubos Jaguaré S/A

>.
, ,Llmelrense S/A - Imp. Ind. e Com. de Ferti l t z a n t es

s u p e ras r o S/A - Fertilizantes e Inseticidas
Takenaka S/A - Ind. e Com.

\

· Fertlplan S/A - Adubos e Inseticidas



:1.00

Deste grupo de empresas, 19 foram anal isadas neste es-
tudo, sendo excluídas a Benzenex S/A, Arafértl I S/A, Copebrás S/A
e Fertiplan S/A Adubos e Inseticidas. Estas empresas não entraram
na análise desta pesquisa pelas seguintes razões:

I) dificuldades na obtenção de dados de balanços dos alto
anos analisados neste estudo, principalmente dos anos de
1978 e 1979 e,

i i) do conjunto de atividades da Copebrás S/A, apenas 4D~re-
presentam produção de fertl I izantes, invlabillzando a
aná I Ise dos ba Ianços apresentados.

A exclusão destas empresas não provocou problemas esta-
tísticos adicionais, uma vez que as 19 empresas analisadas são
representativas de cerca de 62~ da produção (anexo 1) e 7o~ do
faturamento global nas regiões Centro e Sul do Brasil no período
de 1978/85 (SIACESP, 1986>'

3.1.3 - Coleta, Operacional Ização ~ Tratamento dos Dados

o Instrumento ut I I Iz a c o para co Ieta de dados fo I os ba-
lanços anuais das empresas no período de 1978 a 1985. Os balanços
foram levantados em sua maioria, através do SIACESP e através de
so II c i tação às p r ô p r i as empresas.

A preocupação com a operacional ização e tratamento dos
dados tradUZiu-se na elaboração de um plano de contas que unifor-

Ilsadas,
massa de informações ex i stente das .vár Ias empresas '.ana- ti ~
em função dos objetivos propostos. A elaboração d~SS~

mlzasse a

B ~ B l i'O'··í!" E! rP" ;'1, ll' " ,.~ .•. (., ,ç:~



plano de contas obedeceu a dois objetivos. O primeiro deles foi
tornar possível uma compatibilização entre as contas dos balanços
dos vários anos, permitindo um tratamento uniformizado dos dados.
o segunda, foi manter as contas no maior nível de desagregação
possível, para que fosse vlabi I í z a d a a anál ise da estrutura de
capital, lucratividade, margens de lucro e crescimento das empre-
sas.

Em termos de balança coma pode ser visual Izado na qua-
dro 10, as. contas ativas foram subdivididas em ativos

I,
tclrculan-,

tes, realizável a longo prazo e ativos fixas.

No que se relaciona com as contas passivas, foram sub-
divididas em capitais próprios e capitais de terceiras. Os capl-
tais próprias que correspondem ao patrimônio I íquldo, abrangem as
contas intituladas capital social, lucras acumulados, reservas e
outros. Os capitais de terceiros, por sua vez, foram subdivididos
em passivo circulante e exigível a longo prazo.

Para efeito deste estudo, foram adotadas práticas con-
tábels uniformes, geralmente aceitas, para fins de registros de
operações e avaliação dos elementos patrimoniais, dentre as quais
se destacam:

. Depreciações e Amortizações

.'
Alocadas no ativo fixo do plano de contas (com sinal

negativo), uma vez que são calculadas com base no prazo estimado
de vida úti I das bens.

.~



QUADRO 10

PLANO DE CONTAS: ATIVOS E PASSIVOS

ATIVOS

1.0 - ATIVO CIRCULANTE
1.1 - Disponível
1.2 - Aplicações Financeiras
1.3 - Estoques
1.q - Clientes

(menos) Provisão para Devedores Duvidosos
1.5 - Outros

2.0 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
3.0 - ATIVO FIXO

3.1 - Invest imentos
3.2 - Imobll Izado
3.3 - Diferido
3.Q - (menos) Depreciação e Amnrti7~ç~n

PASSIVOS
1- CAPITAIS DE TERCEIROS

1.1 - Passivo Circulante
1.1.1 - Fornecedores
1.1.2 - Empréstimos
1.1.3 - Obrigações Fiscais
1 .1.Q - Salários e Comissões
1.1.5 - Dividendos a pagar
1.1.6 - Outros Ct n c t • Receitas Diferidas)

1.2 - Exigível a Longo Prazo
1.2.1 - Financiamentos
1.2.2 - Debêntures
1.2.3 - Outros

2- CAPITAIS PRóPRIOS
2.1 - Capital Social
2.2 - Lucros Acumulados
2.3 - Reservas (menos Prejuízo Líquido do Exercício)
2.Q - Outros

j, 02

,
\
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QUADRO 11

PLANO DE CONTAS: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

1- RECEITA OPERACIONAL
1.1 - Venda ~e Produtos
1.2 - Prestação de Serviços
1.3 - (Menos) Deduções de vendas

2- LUCRO OPERACIONAL
2.1 - Receita Operacional
2.2 - (Menos) Custo dos Produtos e Serviços Vendidos (Custos

Diretos)
2.3 - (Menos) Despesas Operacionais (Custos Indiretos)

3- RESULTADOS NIO-OPERACIONAIS
3.1 - Receitas Não-Operacionais
3.2 - Despesas Não-Operacionais

~- LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
~.1 - Lucro antes dos efeitos Inflacionários

~.1.1 - Lucro Operacional
~.1.2 - (Mais) Receitas não-operacionais
~.1.3 - (Menos) Despesas não-operacionais

~.2 - Variação Monetária (correção monetária)

5- LUCRO APóS O IMPOSTO DE RENDA
5.1 - Lucro antes do Imposto de renda
5.2 - (Menos) Provisão para o imposto de renda

6- LUCRO/PREJUrZO LrQUIDO DO EXERCrCIO
6.1 - Lucro após o Imposto de renda
6.2 - (Menos) Participação dos Administradores
6.3 - (Menos) Participação Estatutária
6.~ (Menos) Participação Minoritária

7- QUANTIDADE DE ACõES
8- LUCRO POR ACIO
9- VALOR PATRIMONIAL DA ACIO

\
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QUADRO 12
PLANO DE CONTAS: FLUXO DE FUNDOS

1- FONTES DE FUNDOS
1.1 - Variação em Capitais Próprios

1.1.1 - Autofinanclamento
1.1.1.1 - Lucros retl dos (I ucro I íqu Ido menos

dividendos)
1.1.1.2 - Depreciação

1.1.2 - Novas Subscrições
1.2 - Variação em Capitais de Terceiros

1.2.1 - Variação de empréstimos bancários
1.2.1.1 - Curto prazo
1.2.1.2 - Longo prazo

1.2.2 - Variação em Obrigações Fiscais
1.2.3 - Variação de Fornecedores
1.2.4 - Variação em Outros

2- APLICACõES DE FUNDOS
2.1 - Variação de Ativos Operacionais

2.1.1 - Variação de Ativos Fixos
2.1.1.1 - Variação de Investimentos
2. 1 .1 .2 - Variação do Imobll Iz a d o
2.1.1.3 - Variação do Diferido

2.1.2 - Variação de Ativos Circulantes
2.1.2.1 - Variação no Capital Circulante líquido
2.1.2.2 - Variação em Aplicações Financeiras
2.1.2.3 - Variação em outros

2.2 - Variação de Ativos Não-Operacionais
2.2.1 - Variação de Ações e Participações
2.2.2 - Variação de Aplicações Fiscais
2.2.3 - Variação de Outros
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. Despesas Diferidas

Alocada no ativo circulante, refere-se a despesas pagas
antecipadamente .

. Receitas Diferidas

Conta do pendente do passivo, alocada no passivo circu1
lante .

. Diferido

SUb-ítem alocado no ativo fixo refere-se a custo com
pesquisa e desenvolvimento de projetos, despesas pré-operacionais
corrigidos monetariamente e amortizáveis em cinco anos .

. Provisão para Devedores Duvidosos

Foi Incluída na conta cl lentes do ativo circulante, com
sinal negativo.

Prejuízo Social

Alocada com sinal negativo no sUb-ítem reservas, no ca-
pital pr6prio do passivo .

. Lucro à Disposição da Assembléia

Está Incluído no sUb-ítem reservas, nos capitais
prlos do plano de contas.
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A outra parte do plano de contas, o demonstrativo de

resultados, é composto pelos seguintes ítens considerados rele-
vantes: receita operacional, custo dos produtos e serviços vendi-
dos (custos diretos), despesas operacionais (custos indiretos),
lucro operacional, resultados não-operacionais, lucro antes dos
~feitos inflacionãrios, lucro antes do IR, lucro ap6s o IR, lucro
ou prejuízo I íquldo do exercício (Quadro 11).

I,
!j;

. Receita Operacional

Configura-se como receita operacional o somat6rlo da
venda de produtos e serviços. Para efeito do cãlculo dos Indlca-
dores foi considerado como receita total o resultado da receita
operacional bruta menos as deduções de vendas .

. Custos dos Produtos e Serviços Vendidos

Classificada como custos diretos, a conta custo dos
produtos e serviços vendidos inclui, fundamentalmente, os custos
diretamente relacionados com a produção e venda dos produtos e
serviços tais como: insumos bãslcos, salãrlos diretos (Incluindo
comissões de venda) e Impostos .

. Despesas Operacionais

Consideradas para efeito deste trabalho como custos In-
diretos, as despesas operacionais se constituem em quatro grand~~d

vendas (propaganda e custos d~grupos, tais como: despesas com
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distribuição); despesas administrativas (honorários, salários,
ordenados diversos, energia elétrica, etc .. ); despesas relativas
ao capital fixo (aluguéis, depreciação e leaslng) e despesas fi-
nanceiras .

. Lucro do Exercício

Para efeito de medida do lucro do exercício, foram "tra-
balhadas cinco grandes contas, tais como: lucro operacional - que
cor responde ao total da receita menos os custos diretos e Indire-
tos, não considerados os resultados não-operacionais; lucro antes
dos efeitos inflacionários - cor responde ao lucro após os resul-
tados não-operacionais, não corrigido ainda pelos efeitos da cor-
reção monetária; lucro antes do Imposto de renda - cor responde ao
valor corrigido pela variação monetária, mas que ainda Inclui o
Imposto de renda da pessoa jurídica pago no exercício; lucro após
o Imposto de renda - exclui o Imposto de renda da pessoa jurídica
pago no exerclclo; e finalmente, o lucro/prejuízo Iíquldo do
exercício que cor responde ao resultado Iíquldo após a distribui-
ção da participação dos administradores, estatutários e minoritá-
rios.

Finalmente, complementando o plano de contas aparece o
Fluxo de Fundos que representa as fontes e usos de fundos. A de-
composição das aplicações de fundos se constitui de recursos des-
tinados à ativos operacionais e não-operacionais. Já as fontes de
fundos denotam o financiamento dessas aplicações por melo de
tes Internas e externas (Quadro 12).

fon-

~
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No que se relaciona às aplicações de fundos, tem-se:

. Variações em Capitais de Terceiros

Foram classificadas como· fontes principais de recursos
de terceiros, as variações absolutas dos valores estocados nas
contas passivas tais como, empréstimos, financiamentos, obrlga-
ções fiscais, fornecedores, e outros .

. Variações em capitais próprios

A variação ocorrida em relação aos capitais próprios
foram subdivididos em duas grandes fontes de fundos: o autofinan-
clamento, que resulta da soma dos lucros retidos mais a deprecla-
ção e, novas subscrições ou novos aportes de capital.

Definidas as contas, necessário se fez uma homogenelza-
ção desses dados para que pudessem ser comparados entre si. Deste
modo, transformou-se os valores em Cruzelros/ORTNs observando-se
a data do encerramento dos balanços. Com as demonstrações flnan-
ceiras monetariamente homogeneizadas foi possível agregá-Ias e
efetuar as análises econ6mlco-flnancei ras que deram suporte empf-
rico ao estudo proposto.

a.2 - ANiLISE DOS DADOS: ESTRUTURA FINANCEIRA, EXPANSlO E FINAN-
CIAMENTO DAS EMPRESAS DE FERTILIZANTES NO BRASIL

dos dados lefl~
vantados e analisados de acordo com os procedimentos metodOIÓ91~

A presente seção apresenta os resultados



cos expostos anteriormente.

A análise empírica efetuada neste estudo descreve a es-
trutura financeira das 19 (dezenove) empresas de fertl IIzantes
selecionadas na amostra, que operam nas regiões Centro e Sul do
País, com dados do período de 1978 a 1985, através das seguintes
variáveis: I) classificação das empresas amostradas; II) estrutu-
ra dos ativos; III) Intensidade do processo de expansão; Iv) es-
trutura dos passivos; v) financiamento do processo de expansão;
vi) estrutura de resultados; v l t ) rentabilidade das empresas no
pe r Icue e, v Ill) análise dos principais Indicadores de geração e
utl IIzação de recursos pr6prlos, de terceiros, de resultados e de
rentab IIIdade e rotação.

o estudo destas variáveis posslbl IIta a visualização da
real Idade financeira que cerca a estrutura de ativos e passivos
das empresas de fertl IIzantes, permitindo atingir os objetivos
que permelam esta pesquisa. Assim, pOde-se detectar as fontes de
financiamento utl IIzadas no processo de crescimento e valorização
das empresas de fertilizantes, os Investimentos Impostos pela ex-
pansão e o grau de dependência dessas empresas com relação aos
mercados financeiro e acionário.

Toda a análise é efetuada através da divisão por grupos
de classificação de empresas, agrupadas de acordo com sua catego-
ria de atividade (A), (8) ou (C).



3.2.1 - ClassIficação das Empresas Amostradas

Das 19 empresas amostradas,3 pertencem ao grupo "A", 8
ao grupo "8" e 8 ao grupo "C", co r respondendo a um percentual da
amostra de 15,7~, 42,11~ e 42,11~ respectivamente. A representa-
tivldade em termos de receita operacional, total do ativo e valor

tabela 1.
do patrimônio Iíquido, nos anos de 1978 e 1985, está detalhada na

TA8ELA 1: DESCRICÃO DAS EMPRESAS POR GRUPOS DE CLASSIFICACÃO 1978
E 1985.

(n ORTNs Im
PATRIlliillIO LIe.

1978

RECEITA OPER. LIi.

% : 1985: %

TOTAL DO ATIVO

1978 : % : 1985 : % 1978 : % : 1985 : %

1. GRUPO• A-
1.1- ILTRAfÉlTIL
1.2- i1JIIIRASIl
1.3- ruiUEIRóZ

------:---:--:--'-----:-:._-:-:-:--:--:--: , ,
, I

49.5H : 32,87: 6.315: 21,13: 35.261: 35,441
11.955: 7,94: 2.925: 9,29: 7.348: 7,391
4.351: 2,89: 1.198: 3,49: 3.246: 3,26:

13.668: 17,'7: 14.7'7 11,81 12.881: 16,69:
7.862: 9,82: 1'.324 8,29 8.155: 1',57 :
1.557: 1,94: 2.961 2,38 1.629: 2,15:

------:---,'--'---,-:-'--'-,-'-'-'-1,,2. fllfO -8-
2.1- ItITSUI
2.2- TREVO
2.3- CRA
2.4- COPAS
2.5- SOLORRICO
2.6- 111
2.7- FERTISIL
2.8- lWWf

3. GRifO -c-
3.1- 101m
3.2- FERTIZA
3.3- LIIEIREH!iE
3.4- JAGUARÉ
3.5- FERTIVALE
3.6- 5(l'ERA/iRO
3.7- TAKENArA
3.8- FERTIBR.iS

3.178 3,fT
9.679 12.19
5.539 6,92
5.478 6,84
4.149 5,18
7.565 9,45
8.474 1',58
7.425 9,71

459
2.198

163
577
47

2B9
1.278

477

7.145
18.413
6.571

12.143
4••
6.743

13.311
11.651

5,66' 3.'17: 3,91
14,79 8.9B3: 11,65
5,28 4.167: 5,41
9,67 4.126: 5,35
3,86 4.978: 6,45
5,42 9.316: 12,16

11,69 7.976: 1',34
9,36 8,tt6: 1',38

4.7"
17.419
5.115
8.221
5.994
9.245

12.634
12.271

3,12
11,57
3,41
5,46
3,98
6,14
8,39
8,12

1.. 3,21
2.617 8,32

98t 3,11
1.296 4,313.... 9,53
3.965 12,61
2.732 8,68
4.291 13,64

2.249
11.'14
3.144
5.719
3.fT'
5.879
9.549
8.319

2,261
11,'71
3,161
5,751
3,99:
5,911
9,611
8,351

2.369 1,91
3.372 2,71

25B ',21
7t4 ',57
454 1,36
426 1,34

4.131 3,24
4.313 3,46

182 1,24 1.414
1.128 1,46 1.781

122 ',16 231
438 1,57 446
51 1,17 212

218 1,28, 341
1.253 1,62: 1.931

491 1,65: 2.9t4

1,93 '
1,18
1,15
1,31
1,13
1,23
1,28
1,93

61
323
51

139
3

B9
39B
114

-- -- -'-- --- --,- -- --- --I

1,19
1,13
1,16
1,44
1,11
',28
1,26
1,34

47J 1,431
693 1,7':
133 ',13:
193 1,191
86 ',19:

161 ',16:
6t9 1,611

1.517 1,511

',57
2,75
',21
',72
',16
',36
1,61
',61

TOTAL

------:--- ---,--,--,-- --:--,--,--,--,--,--:
81.162

, ,
, \ I

1"," : 124.48511"," : 77.136,1"," : 151.59611"," : 31.465:1"," : 99.49611"''':~
, • I t , I , I , f I
I • I I I I I 1 I I I
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Verifica-se que em termos de receita operacional, o
grupo "A" apresenta em 1985, um percentual de 22,48% do mercado.
Ao se efetuar uma comparação com o ano de 1978, nota-se, a grosso
modo, que esta participação no mercado caiu, tendo em vista que o
grupo "A" era responsável em 1978, por 28,84% do mercado de fer-
ti I izantes ryas regiões Centro e Sul.

No que se relaciona ao grupo "8", nota-se uma manuten-
ção do percentual de participação no mercado, passando de 64,31%
em 1978 para 64,73~ em 1985.

Já o grupo "C" aumentou em quase 90% sua participação
no mercado no período, passando de 6,85~ em 1978 para 12,79~ em
1985.

Analisando mais detalhadamente o comportamento das re-
ceitas ao longo do período 1978/85, verifica-se que o volume de
faturamento nos diversos grupos reflete o histórico da evolução
do consumo aparente de fertl I izantes já verificado no primeiro
capítulo deste estudo, ou seja, um crescimento acentuado até
1980, um período de queda de receitas no período 1981/83, voJ-
tando a ter uma recuperação lenta nos anos de 1984/85, mas ainda
multo aquém, para alguns grupos, dos níveis alcançados em 1980.

Va Ie sa II entar que as razões que e xp II cam esse compor-
ta m e nt o d o c o n s um o a p a re n te dos f e rt I I Iz a n te s e c o n s e que n tem e nt e
das receitas a partir de 1980, estão em função das séries mUdan-
ças ocorridas no mercado Internacional de produtos agrícolas, J~~~

to~modificações verificadas na pol ítlca agrícola do governo no
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cante ao crédito rural, na mudança do padrão geográfico da produ-
ção agrícola em direção ao Brasl I Central, provocando um encare-
cimento ainda maior nos fretes já elevados pela crise do petr61eo
na década de 70 e, por fim, pela deterioração das relações entre
preços dos produtos agrícolas versus preços dos fertl I Izantes.

TABELA 2 - CRESCIMENTO REAL DAS RECEITAS DE VENDAS POR GRUPOS DE
CLASSIFICACIO

e. ORTNs .il-------------------------------------------------------------------------------
GRUPO "A" GRUPO "8" GRUPO "c"ANO -----------------------------------------------------------------------

RECEITA % CRESC. RECEITA I % CRESC. I RECEITA % CRESC.I I

------- ------------ ---------- ------------1----------1------------ ----------1978 23.087 51.487 5.488
1979 28.584 23,81 63.706 23,73 7.677 39,89
1980 47.945 67,73 95.705 50,23 14.169 84,56
1981 46.869 (2,24) 72.527 (24,22) 13.648 (3,68)
1982 32.898 (29,81> 70.790 (2,39) 11.932 <12,57)
1983 26.644 <19,01> 63.982 (9,62) 10.370 <13,09)
1984 29.504 10,73 78.102 22,07 16.061 54,88
1985 27.991 (5,13) 80.577 3,17 15.917 (0,90)-------------------------------------------------------------------------------

A partir de 1983, novas alteraçõe~ são efetuadas pelo
governo, através da resolução 783 do Banco Central que dita novas
regras nas taxas de Juros para a agricultura (capítulo 1), mar-
cando uma recuperação lenta nos anos posteriores no consumo de
fertilizantes, pOSSibilitando ao setor uma elevação no seu volume
de receitas.

Essa evolução das receitas para os grupos analisados,
explicam a queda de participação no mercado do grupo "A", a manu-
tenção do grupo "B" e a evolução do grupo "C". O grupo "A" foi o
que sofreu maior queda real de receitas e esboçou uma tentativa
de recuperação a partir de 1984, mas ainda insuficiente para vol-
tar aos níveis de 1979/80. Já os gtupos "B" e "C" se recuper.r.~

,,\
, (

I
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caso do grupo "8"} e até mesmo aumentar essa participação (no ca-
so do grupo "C"), mas ainda assim, somente o grupo "C" conseguiu
ultrapassar os níveis alcançados em 1980 (gráfico 8).

Em te~mos de valor do ativo, verifica-se que a partlcl-
pação nos ativos totais para o grupo "A" aumentou de 29,42~ em
1978 :Ipara 43,70~ em 1985, denotando um crescimento acentuado no
patrimônio das unidades que compõem este grupo. Já o grupo "8"
denota redução desta participação global, Indicando um cresclmen-
to menos acentuado dos ativos totais das empresas, no período
analisado. Para o grupo "C", o percentual de participação no to-
tal geral de ativos obteve um acréscimo de 1.09 pontos percen-
tuals, passando de 5,03~ em 1978 para 6,12~ em 1985.

A classificação quanto ao grau de capitalização dos
grupos analisados denota o mesmo comportamento da evolução dos
ativos, ou seja, crescimento no percentual de participação do
grupo "A", uma queda no grupo "8" e uma manutenção do percentual
para o grupo "C", denotando maior ou menor grau de utl I Ização de
recursos próprios no financiamento dos Investimentos ativos.

Uma análise mais detalhada do total de ativos e patrl-
mônlo IíquldO será efetuada mais adiante neste estudo.

A estrutura dos ativos se constitui de ativos

\ "

\ '

~/fixos,
i

3.2.2 - Estrutura dos Ativos

circulantes e realizável a longo prazo. Uma visão global dest:Jd
estrutura é obtida através da tabela 3 que demonstra a partlciPa~
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ção dos ativos fixos (AF), dos ativos circulantes (AG) e dos ati-
vos realizáveis a longo prazo (RLP) no ativo total (AT).

TABELA 3 - ESTRUTURA DOS ATIVOS POR GRUPOS DE GLASSIFIGACiO

---------- --------------------------------------------------------------------------------GRUPO NAN I GRUPO Na" GRUPO NC" I
I I

I ANO --------------------------:--------------------------1--------------------------:I

AF/AT I AC/AT I RLP/AT I AF/AT I AC/AT I RLP/AT I AF/AT I AC/AT I RLP/AT I
I I I I I I I I I'__________________ '________ ,________ ,________ ,________ ,________ ,--------'--------1--------:

1978 35,44 62,08 2,48 29,53 67,41 3,06 22,36 76,58 1~06
1979 34,23 63,15 2,62 29,31 68,18 2,51 20,98 78,66 0,27
1980 24,61 73,45 1,94 19,69 76,26 4,06 11,73 88,02 0,25
1981 53,51 45,33 1,16 25,14 71,70 3,16 13,44 86,47 0,09
1982 67,32 30,51 2,17 31,15 67,13 1,72 18,74 81,09 0,17
1983 74,21 24,16 1,63 39,66 58,n 1,57 18,75 81,06 0,19
1984 73,25 25,48 1,27 41,41 56,34 2,25 18,00 81,76 0,24
1985 74,11 23,02 2,87 47,40 50,49 2,11 21,04 78,71 0,25---------------------------------------------------------------- --------------------------

Os ativos fixos Incluem o valor histórico dos Investi-
mentos, do imobilizado e do diferido. As proporções de AF/AT, na
primeira coluna, refletem as diferenças de composição técnica do
capital operacional quando classificadas em termos de grupos de
classificação.

05 ativos circulantes, por sua vez, Incluem o valor
histórico dos investimentos em disponibilidades de caixa, flnan-
c iamento a c I ientes e ap I Icações em estoques e ref Ietem o montan-
te de recursos necessários ao desenvolvimento das atividades ope-
racionais das empresas.

Em termos de grupos de classlf·icação, verifica-se que à

medida que cresce o grau de integração e/ou diversificação das

ou seja,
maior é o índice de aplicação em Investimentos fixos,
as empresas do grupo "A" que se constitui de empres~,

empresas,
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totalmente Integradas e/ou diversificadas, apresentam um índice
médio de aplicação 9m ativos fixos no período de 0,5458. Isto
significa que 54,58~ de seu ativo total foi direcionado para este
ti po de apl icação. Já o grupo "8" que são empresas semi-i ntegra-
das com produção própria, apresenta um índice médio de 0,3291 e
as do grupo "C" que são empresas não integradas que operam exclu-
sivamente na atividade de produção de ferti Ilzantes mistos (,NPK),
o índice é de 0,1813.

De uma manel ra geral, o percentual de aplicação em. ati-
vos f Ixos var Ia de acordo com a Intens idade de cap Ita I ap I icado
na estrutura produtiva da firma. Quanto maior o seu grau de ver-
tlcallzação,
clonados para

maior será o percentual de recursos que serão dire-
Investlmentos f Ixos, em função das Imobilizações

necessárias às suas atividades ou pelas características estrutu-
rais da intensidade do capital requerido pelo processo produtivo.

Por outro lado, as aplicações em ativos circulantes de-
pendem das necessidades apresentadas pelas firmas no que se rela-
ciona ao nível de estocagem de produtos e da pol ítica de finan-
ciamento das vendas. Refletem portanto, as características das
pol ítlcas de compra e venda, adotadas pela firma, no que diz res-
peito a prazos e recursos necessários para suprir as necessidades
de capital de giro surgidas a partir de tais estratégias.

f.

Verifica-se de Imediato que o grupo "C" é o que ap~e-
senta maior índice de aplicação em recursos circulantes (média de
82~ no período). Isto se Justifica pela própria característica de
"mlsturadora" de produtos que geram os fertl I Izantes mistos (NPK)



Os Investimentos em ativos realizáveis a longo prazo

que o grupo apresenta e que não requer Investimentos volumosos em
ativos fixos.

mostraram-se percentualmente baixos no perfodo anal isado para os
três grupos classificados.

3.2.2.1 - Intensidade do Processo de Expansão

A composição da estrutura dos ativos está sendo mostra-
da através da tabela ~L Esta tabela permite avaliar quais segmen-
tos de empresas tiveram uma expansão maior ou menor, à visão da
taxa anual de crescimento real de suas principais contas ativas.

A diversidade das taxas de crescimento, de um ano para
outro, Indica para os grupos de classificação, um ritmo mais In-
tenso de crescimento para os ativos fixos e um ritmo relatlvamen-
te menor para os ativos circulantes.

TABELA 4 - TAXA DE CRESCIMENTO REAL DOS ATIVOS POR GRUPOS DE
CLASSIFICACIO - 1978/1985

(n X)

"'0"· lIIfO .~
PEliGOO

li 1 AC 1 ILP 1 AT li 1 AC 1 ILP 1 AT
-------1-1---1--1-1---1-1--1--1--1-1

1979/1978
1981/1979
198UI981
1982/1981
1983/1982
1984/1983
1985/1984

9,23
11,14

311,42
16,27
6,33
(1,72)
1,93

15,13 1 19,33
78,11 1 12,93
16,77 1 13,68

(37,79>1 71,88
(23,64)1 (27,27)

5,12 1 (22,59)
(9,87>1125,72

13,18
53,13
89,24
(7,58)
(3,54)
(1,5)
(1,2)

11,92
(1,44)
11,24
11,47
28,38
19,86
3,34

39,75 1 27,21 1 4,71 1 14,75
65,74 1 138,96 1 48,19 1 (6,22)
(18,83)1 (32,71) 1 (13,67>l 13,38
(16,51)1 (51,39) 1 (11,82>128,14
(11,74)1 (8,35) I 1,82 1 (5,75)
11,17 1 64,71 1 14,81 1 38,78

<19,19)1(15,15) 1 (9,72)1 9,46

25,63 1 (64,71)1
87,61 1 66,67 1
(2,77)1 (65,11>1

(13,81)1 71,4~ 1
(5,86)1 8,33 1
45,84 1 76,9,21
(9,B2>1 1,11 1

22,31 1
67,67 1
(1,13)1
(8,19)1
(5,8Ul
44,51 1

:"~~7L
I- • ruOIS: As tuas faru calClladasde acardoc. valarn dtflacilllados "Ia OITN do lês de tllCtmlltllto do ba1_o.
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Para se ava I Iar a intens id a d e deste processo de cr e sc i-
mento, efetuou-se uma anál ise de regressão, através do ajuste de
uma curva exponencial do tipo y = a.ebx um vez que foi a equação
que melhor se ajustou aos dados anal isados (anexo 2).

Foi calculado ainda, o ftcoeficiente de correlaçãoft para
cada par de dados, verificando a correlação existente entre as
variáveis fttempoft (variável Independente) e as ftprlnclpais contis ..

"

anal l s a d aa " (variável dependente). A mesma análise será efetuada
nas subseções seguintes.

TABELA 5 - TESTE DE SIGNIFICINCIA DA DIFERENCA ENTRE OS GRUPOS DE
CLASSIFICAClO PARA AS CONTAS ATIVAS

-------------------------------------------------------------------------------VARI~VEL
DEPENDENTE

VARI~VEL IN-
DEPENDENTE GRUPO DE I COEFICIENTE TAXA DE CRESCIHEN-

CLASSIF. I DE CORRELAÇ~O TO ANUAL (HÉDIA)
____________________________ -------- 1 -------- _

• ATIVOFIXO
1978-1985
1978-1985
1978-1985

A
B
C

0,88
0,97
0,95

36,56%
12,48%
12,27%------------- --------------- -------------- -------------- -------------------

• ATIVOCIRCULANTE
1978-1981
1982-1985
1978-1980
1981-1985
1978-1985

A
A
B
B
C

0,97
-0,84
0,99

-0,88
0,77

36,60%
-11 ,68%
52,19%
-8,34%
11,64%------------- --------------- -------------- -------------- -------------------

• REALIZ~VEL
A LP

1978-1985
1978-1980

A
B

0,80
0,95

14,17%
74,35%------------- --------------- -------------- -------------- -------------------

• ATIVOTOTAL
1978-1980
1978-1980
1981-1985
1978-1985
1978-1985

A
B
A
B
C

0,95
0,99

-0,87
0,51
0,83

31,55%
36,29%
-2,80%
4,04%

11,54%-------------------------------------------------------------------------------
A ta b e I a 5 a p r e 5 e n ta o s re sul t a dos em p í r Ic o s d e s t a "a n á -

I i se de reg ressão, rea I izada pa ra os grupos de c I ass I f I cação. Em

função das acentuadas osci lações ocorridas para alguns pariá\ de
\ -',

foi necessário dividir o período de anál ise para eqa.u'agçua_n~d
grupos classificados, para que houvesse ajuste da ~

dados,
dos



119

aos dados e proporcionasse um coeficiente de correlação satisfa-
tório.

Desta forma, os resultados Indicam que as aplicações em
ativos fixos tiveram um crescimento real elevado para 05 tr~s
grupos anal isados, sendo o grupo "A" o que obteve maior taxa
anual de crescimento no período, indicando a clara tendência
quanto às apl icações de recursos. Os grupos "B" e "C" apresentam
uma taxa de crescimento média anual de 12\ ao ano de apl icações
em ativos fixos, no período anal isado.

No que se relaciona às apl icações em ativos circulan-
tes, apenas o grupo "C" apresenta uma ta~a de crescimento média
anual constante, Indicando que foi o grupo que obteve maior grau
de apl icação de recursos em ativos de giro. Quanto ao grupo "A"
verifica-se que no período de 1978 a 1981 seu crescimento foi de
36,6\ ao ano e no período 1982 a 1985, este grupo reduz os Inves-
timentos em ativos circulantes à uma taxa média de 11,68\ ao ano.
Para o grupo "B" este período se divide entre 1978 a 1980 com um
crescimento anual médio dos ativos circulantes bastante elevado
(52,19\), reduzindo para uma taxa média anual negativa de 8,34\
no período de 1981 a 1985.

De uma forma geral, o crescimento dos ativos fixos pode
estar refletindo o volume de investimentos fixos necessários à

expansão da produção em cada período. Quanto à variação do capl-
tal circulante, este reflete as alterações da partiCipação dos

tanto de matérias-primas quanto de produtos acabados
j

h
.necessários ao desenvolvimento das atividades das empresas, d~
estoques,
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financiamento a clientes e do volume de disponibilidades sufi-
cientes para suprir as necessidades imediatas de pagamentos.

Os Investimentos efetuados em ativos realizáveis a lon-
go prazo apresentaram crescimento real anual no período 1978/85
para o grupo "A" e para o grupo "B" no período 1978/80.

Por fim, o quadro geral da expansão dos ativos no ·pe-
rfodo 1978/85 nas empresas de ferti I izantes nas regiões centro e
sul do Brasi I, demonstra que a maioria das empresas aumentou seus
"Investimentos" a taxas consideradas bastante intensas em termos
reais e que o período de maior retração desses investimentos se
deu entre 1981 e 1983, em que o setor atravessou por uma crise
econômico-financeira ocasionada pelas razões Já citadas anterlor-
mente. De forma específica, o esforço de Investimento dirigiu-se
mais para o capital fixo do que para o capital circulante e rea-
I Izáve I a longo prazo.

3.2.3 - Estrutura dos Passivos

Dado que o objetivo primordial deste estudo é verificar
o financiamento do processo de acumulação de capital das empresas
de fertilizantes no Brasil, uma análise detalhada da estrutura
dos passivos se faz necessária para que se possa visual izar a
composição da estrutura de capital de tais firmas.

pltals
A estrutura dos passivos é formada pelo montante de caÃl

totais que se originam de recursos próprios (patrimôni~
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I íquido das empresas) e recursos de terceiros tais como emprésti-
mos bancários, financiamento de fornecedores, obrigações fiscais,
dividendos a pagar e outras exigi bi I idades como folha de salários
devida, participação dos administradores e outras contas a pagar.

A necessidade de recursos advém do processo de ~xpansão
II
IId a f irma que Irá d e t e rm In a r o v o Ium e n e c e s s á r Io p a ra o f II!na n c ia-

mento do processo de acumulação.

A visualização da composição da estrutura de capitais,
bem como a variação dessa estrutura ao longo do tempo po~e ser

~
verificada através das tabelas 6 a 11.

A participação do passivo circulante (PC), exigível a
longo prazo (ELP) e patrimônio Ifquldo (PL) no ativo totar, por

:1grupos de classificação, pode ser verificada através da tabela 6.
A especificação de tais contas está sendo examinada nas tabelas

'I

7, B e 9.

TABELA 6 - ESTRUTURA DOS PASSIVOS POR GRUPOS DE CLASSIFICAClO
(n%)------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPO "A" GRUPO "8" GRUPO "C"
ANO 1---------------------------1---------------------------I-----------------~-------I

I PC/AT I ELP/AT I Pl/AT: PC/AT : ELP/AT I PL/AT: PC/AT : ElP/AT ! PL/AT :
________ ' ' ' 1 1 1 ' ' ; '

1978 39,54 14,92 45,54 39,59 10,71 49,70 64,09 4,59 31,32
1979 48,04 7,93 44,03 57,90 8,57 33,53 67,31 5,10: 27,59
1980 62'-36 3,19 34,45 62,13 7,39 30,48 71,16 4,75: 24,09
1981 43,44 16,27 40,29 55,08 7,27 37,55 66,39 2,45 :,31,16
1982 21,74 34,51 43,75 51,41 8,40 40,19 61,80 2,50,135,70
1983 18,83 32,88 48,29 41,90 8,94 49,16 62,55 0,23: 37~22
1984 I 14,39 17,31 68,30 31,70 7,04 61,27 61,99 1,44 1"36',57
1985 I 14,89 15,43 69,68 27,52 3,41: 69,07 57,34 1,32: 41,34.b~

--------------------------------------------------------------------------------~~------~

. f
\
\
\

\
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A análise dos resultados da tabela 6 Indica que para as
empresas dos grupos "A" e "8", os recursos de terceiros superam
os recursos próprios no período de 1978 a 1983, ocorrendo uma In-
versão no período posterior. Já para o grupo "C", nota-se uma su-
perlorldade dos recursos de terceiros em relação aos recursos
próprios em todo o período analisado.

Verifica-se que os recursos de curto prazo são maiores
que os de longo prazo para os grupos "8" e "C" e para o gr~po
"A", os recursos de curto prazo apresentam superioridade no pe-
ríodo 1978/81, sendo ultrapassados pelos de longo prazo no perío-
do 1982/85.

Nota-se ainda que 1980 é o ano em que as empresas apre-
sentaram maior grau de endividamento, sendo a maioria recursos de
curto prazo (passivo circulante).

TABELA 7 - ESPECIFICACIO DO PASSIVO CIRCULANTE POR GRUPOS DE
CLASSIFICACIO (Principais contas)

------------------------------------------------------------------------------GRUPO "A" GRUPO "B" GRUPO "c"ANO 1----------------------1-----------------------:------ ________________
I FINANC/PC I FORN/PC I FINANC/PC I FORN/PC I FINANC/PC FORN/PCI I I I I

--------,-----------,----------,------ ______ 1 ______ ---_' _____________________

1978 61,28 18,97 46,77 11,16 52,29 28,781979 52,48 28,29 37,14 17,87 57,23 16,821988 55,96 13,29 48,59 12,99 49,73 19,511981 63,27 4,89 45,67 18,68 59,38 29,481982 55,68 12,21 41,35 22,63 47,37 39,371983 48,78 19,61 41,76 16,19 51,52 27,881984 44,87 17,86 38,63 38,22 59,29 11,881985 38,39 16,16 33,59 25,18 64,12 12,99------------------------------------------------------------------------------
No que se relaciona ao passivo circulante, verifica-se

fonte. de recur.o. advém de Instltulçõe. flna~que a maioria das
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celras, financiamentos de Importações e de crédito de foroecedo-
res.

Se ana II sados em termos méd Ios, observa-se que os gru-
pos "A" e "C" são os que apresentam maior proporção de utilização
de recursos oriundos de empréstimos em Instituições de crédito e
de financiamentos de Importações. Já os recursos originados de
crédito Junto a fornecedores encontram maior proporção nos grupos

TABELA 8 - ESPECIFICACIO DO EXIGfVEL A LONGO PRAZO POR GRUPOS DE
CLASSIFICACIO (Principais contas)

------------------------------------------------------------------------------
1 GRUPO nAn 1 GRUPO nBn 1 GRUPO nCn 1ANO 1----------------------1--------- 1 1
1 FIN/EXLP : DEB/EXLP 1 FIN/EXLP 1 DEB/EXLP 1 FIN/EXLP 1 DEB/EXLP :--------1-----------1----------:------------1---------_, ' ,

1978 1ee~ee 78~49 61~241979 94~94 51~e6 15~71 84~71198e 64~55 27~44 23,39 6e,321981 96~e1 29~43 38~26 62,691982 61~e6 23~88 5e~19 58~e1 39~231983 45~74 8,45 26~68 38~78 1ee~8e1984 75~66 17,82 2e~52 57~99 9~86 55,631985 84,81 1~31 43,13 17,15 7~38 57,38------------------------------------------------------------------------------

De uma forma geral, o grupo "C" é o que apresenta maior
grau de utl I Ização de recursos de curto prazo (64,OB~), oriundos
do passivo circulante e, dentre esses, uma média de 77~ advém de
financiamentos bancários, financiamentos de Importações e de cré-
dito de fornecedores. A média de utl I Ização de passivos clrculan-
tes para os grupos nA" e "8" é de 32,9~ e 45,9~ respectivamente,
com uma média de 60~ advinda dos recursos acima citados.



1.24

05 fundos de longo prazo apresentam-se com maior ex-
pressividade para as empresas do grupo "A" e dentre esses, 05 fi-
nanciamentos bancários participam com 78~ do montante desses re-
cursos. Já para o grupo "8", os recursos originados de eXiglblli-
dades de longo prazo representam uma mãdla de 8~ do ativo total

.e, deste montante, uma média de 38~ advém de financiamentos e 30~
de emissão de debêntures de longo prazo. Para o grupo "C", a
maioria dos fundos de longo prazo são representados por flnancla-
mentos. Somente no perrodo 1984/85 é que as debêntures aparecem
com maior representatividade, diminuindo a participação dos fl-
nanclamentos. Outros fundos de longo prazo, tais como: imposto de
renda diferido, contas correntes de acionistas, contas a pagar, e
outras exigibi I idades aparecem em menores proporções no montante
global de tais recursos para os três grupos analisados.

TA8ELA 9 - ESPECIFICACIO 00 PETRIMONIO LrQUIOO POR GRUPOS OE
CLASSIFICACIO

------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO "A" GRUPO "a" GRUPO "C"

I ANO I-----~---------------------:---------------------------1-------------------------(I

C/PL I R/PL I LA/PL I CIPL I R/PL I LA/PL I C/PL I R/PL I LA/PL ,
I I I I I I I , I'-------_1_--------:--------'--------1---------,--------1 ________ 1 ________ ' ________ 1 _______ (

1978 56,60 33,56 9,83 .24,21 35,39 6,48 47,35 36,47 16,18
1979 40,79 45,80 13,42 33,65 46,40 19,95 45,95 39,62 14,43
1980 34,84 42,94 22,21 29,16 46,28 24,56 48,25 27,09 24,66
1981 43,22 43,31 13,47 29,69 54,61 15,70 43,06 39,35 17,59
1982 43,99 56,30 <0,30)1 29,66 70,84 <0,50) 36,75 51,93 11,32
1983 29,88 66,39 3,74 27,21 72,67 0,12 33,12 54,24 12,65
1984 22,93 72,69 4,39 I 15,80 73,70 10,50 24,35 56,13 19,52I

1985 21,03 68,35 10,61 I 17,68 75,16 7,17 24,26 59,29 16,15I------------------------------------------------------------------------------------------
No que se relaciona ao grau de uti I ização de recursos

próprios, verifica-se que a maioria dos recursos estão concentra-
dos nas contas capital social e reservas (de capital, de reava-
Ilação e de lucros).
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Os lucros acumulados tiveram uma participação crescente
até 1980, quando então se reduzem, chegando mesmo a apresentar,
para alguns grupos, prejuízos acumulados. A partir de 1984, os
lucros acumulados voltam a apresentar indícios de recuperação,
mostrando-se mais acentuada para o grupo "C" (tabela 9).

3.2.3.1 - O Financiamento do Processo de Expansio

A estrutura do passivo reflete a composição dos capi-
tais totais das empresas em capitais próprios e capitais de ter-
celros. A combinação do grau de expansão destes recursos é que
denota a forma de financiamento do crescimento dos ativos.

TABELA 10 - TAXA DE CRESCIMENTO REAL DOS PASSIVOS POR GRUPOS DE
CLASSIFICACÃO - 1978/1985

(e.%)-------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO "A" GRUPO "S" GRUPO "C"PERÍODO :--------------------------1--------------------------)-------------------------:

PC I ELP PL PC I ELP PL PC ELP I PLI I I-----------1--------)--------'_-------1--------'_------ -------_1_-------1--------'-------'
1979-1978 35,75 (39,88) 9,41 52,43 <16,71 ) (30,15) 28,46 I 35,96 12,16I

1980-1979 98,52 I (37,21) 19,72 59,00 26,86 35,59 77,25 I 56,20 41,45I I

1981-1980 31,89 I 186,78 121,86 76,54 <13,21) 6,23 (7,66)1 (48,94) 17,81I

1982-1981 (53,78)1 96,03 0,12 <16,77) 1,61 (4,42) <14,45) 1 (8,81) 11,68
1983-1982 <16,43) 1 (8,10) 6,47 <17,82) 7,28 23,30 (4,67> 1 (91,84) 0,21
1984-1983 (23,88)1 (47,58) 40,26 <13,16) (9,58) 43,08 43,271 27,55 47,61
1985-1984 2,74 I (11,09) 2,18 (21,61> (56,24) 2,80 <13,35) 1 <14,08) 5,60I-------------------------------------------------------------------------------------------

A composição da estrutura de capital está sendo mostra-
da através da tabela 10, que permite aval iar quais fontes de re-
cursos tiveram maior ou menor grau de uti I ização à visão das ta-
xas de crescimento anuais das principais contas passivas. A aná-
I ise de regressão para se verificar a intensidade do creSClmen#
destas contas será anal isada mais adiante.
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De uma forma geral I para os grupos de classificação, os
capitais próprios apresentam taxas de crescimento mais constantes
do que os capitais de terceiros. Nota-se que até 1980/81, os re-
cursos oriundos do passivo circulante (recursos de curto prazo)
obtiveram taxas de crescimento bastante acentuadas para a quase
totalidade dos grupos. A partir de 1981, esses recursos apresen-
tam taxa de crescimento negativa, só apresentando crescimento po-
sltivo para o grupo ftC

ft no período 1984/83 e para o grupo ftAft no
p e r í o d o 1985/84 .

TABELA 11 - TESTE DE SIGNIFIC1NCIA DA OIFERENCA ENTRE OS GRUPOS
DE CLASSIFICAC10 PARA AS CONTAS PASSIVAS

-------------------------------------------------------------------------------
VARI~VEL : VARI~VEL IN-
DEPENDENTE DEPENDENTE

GRUPO DE
CLASSIF.

COEFICIENTE TAXA DE CRESCIHEN-
DE CORRELAC~O TO ANUAL (HÉDIA)-------------:--------------- -------------- -------------- -------------------PoATRIHôNIO

LÍQUIDO
1978-1985
1978-1985
1978-1985

A
B
C

0,95
0,84
0,98

26,75%
10,74%
18,52%-------------,--------------- -------------- -------------- -------------------

• PASSIVO 1978-1981 A 0,99 57,37%CIRCULANTE 1982-1985 A -0,93 -14,35%
1978-1981 B 0,80 26,08%
1982-1985 B -0,99 -17,17%
1978-1985 C 0,71 9,37%
1978-1980 C 0,98 50,89%
1981-1983 C -0,96 -9,69%------------- --------------- -------------- -------------- -------------------• EXÍGIVEL 1978-1980 A -1,00 -40,14%A LONGO 1981-1983 A 0,80 34,22%PRAZO 1984-1985 A -1,00 -11,09%
1981-1983 B 0,94 4,40%
1984-1985 B -1,00 -56,24%
1978-1980 C 0,99 45,73%
1981-1983 C -0,88 -71,21%
1984-1985 C -1,00 -14,08%-------------------------------------------------------------------------------

No que se relaciona ao patrimônio I íquldO, verifica-se
uma taxa de crescimento real anual positiva para os grupos, com
exceção dos perfodos 1979/1978 e 1982/1981 para o grupo ftBft• Já o
grau de uti I ização de recursos de terce Iros tanto de curto



1.27

de longo prazo, apresenta grau de osci lacão acentuado, ora apre-
sentando crescimento ora queda no uso de tais recursos.

A intensidade deste processo pode ser visuallzada atra-
vés da tabela 11, onde se pode verificar um crescimento anual es-
tável e significativo do patrimônio I íquldo para todos os grupos
e períodos de crescimento e de queda para os recursos oriundos do
passivo circulante e exigível de longo prazo.

De forma especffica, verifica-se que o grupo "C" foi o
que mais se utl I izou dos recursos oriundos do passivo circulante,
apresentando um crescimento real médio anual de 9,37~, sendo que
no período 1978/80, o grupo apresenta elevado grau de utl I ização
de tais recursos, com uma taxa de crescimento anual de 50,89~ e
no período 1981/83 passa a ter uma taxa de crescimento negativa
de 9,69~ ao ano, demonstrando uma redução no grau de utl I ização
de- recursos de terceiros de curto prazo. Quanto aos grupos "A" e
"B" verifica-se um crescimento acentuado na utl I Ização de passI-
vos circulantes no período 1978 /81, reduzindo para percentuais
negativos de crescimento anual no período 1982/85.

Quanto aos recursos de terceiros de longo prazo as os-
cilações se mostram bastante acentuadas no período analisado, com
taxas de crescimento somente no período 1981/83 para os grupos
"A" e "8" e no período 1978/80 para o grupo "C". No restante do
período analisado, as taxas de crescimento mostraram-se negativas
para todos os grupos em maior ou menor proporção (tabela 11).
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Em suma, verifica-se que em termos de evolução históri-
ca da estrutura de capital, os recursos de terceiros superam os
recursos próprios no período de 1978 a 1983 para os grupos "A" e
"B", ocorrendo uma inversão no período 1984 e 1985 para estes
mesmos grupos. Já para o grupo "C", os recursos de terceiros su-
peram os recursos próprios em todo o período anal isado. No entan-
to, quando efetuado uma análise mais detalhada da Intensidade do
grau de utl I ização desses recursos, nota-se uma oscilação bastan-
te acentuada quando se trata dos recursos de terceiros, com pe-
ríodos de crescimento e de queda.

A utl I ização de recursos de terceiros obteve uma taxa
de crescimento superior aos recursos próprios no período de 1978
a 1982, denotando uma proporção significativa de utl I Ização de
recursos oriundos de financiamentos bancários, de importações e
de crãditbs de fornecedores. Entretanto, a partir de 1B83, este
crescimento se Inverte, apresentando uma taxa de crescimento
anual média do patrimônio I íquldo superior à taxa de crescimento
dos recursos de terceiros, tanto de curto quanto de longo prazo,
denotando a clara tendência das empresas em se capitalizarem, em
função da própria queda do consumo de fertl I izantes no período,
ocasionando queda de receitas e consequentemente queda de lucros
e de investimentos.

3.2.4 - Estrutura de Custos ~ Margens de Lucro

A importância do detalhamento em termos de custo e mar-
gens de lucro se situa no fato de que esta estrutura de margens /g1
uma fonte vai iosa de informações sobre as características oper~
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tlvas das firmas, tendo em vista ser a lucratividade uma das
principais fontes de recursos das organizações e estar diretamen-
te vinculada à estrutura de custos e ao volume de receitas.

Os custos di retos foram classificados fundamentalmente
como sendo custos de mat~ria-prima, salãrios e impostos inclurdos
na conta custo dos produtos e serviços vendidos. Os custos indi-
retos foram classificados de acordo com as despesas operacionais
que constituem de despesas com vendas (propaganda, custos de dls-
trlbulção, etc ... ), despesas administrativas (honorãrlos, salã-
rios, ordenados diversos, etc ... ), despesas relativas ao capital
fixo (alugu~is, depreciação, leasing, etc ... ) e despesas finan-
ceiras.

A tabela 12 discrimina os custos diretos e Indiretos, o
lucro operacional e o lucro I rquido, por grupos de classificação,
no perrodo 1978/85.
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Tomados no geral, verifica-se que em termos de grupos
de classificaç~o (tabela 12), os custos diretos apresentam-se na
faixa dos 65% para o grupo "A", 70% para o grupo "B" e 75% para o
grupo "C". Estes percentuais levam ã conclus~o parcial de que ã

medida que a empresa vai se vertical izando, há uma r e du ç ã o nos
custos diretamente envolvidos na produç~o e vendas.

No entanto, no que concerne aos custos Indi retos, esta
relação se inverte, demonstrando ser o grupo "A" o que apresenta
maior percentual de custos indiretos, vindo logo em seguida os
grupos "B" e "C" respectivamente.

Quanto ã lucratividade, o grupo "B" apresenta-se como o
mais lucrativo na média do período, tanto em termos de lucro ope-
racional <10,53%) como de lucro líquido (2,75">' O grupo "C" vem
logo em seguida apresentando uma lucratividade operacional média
de 7,09" e uma lucratividade I íqulda de 2,22%. E por 61tlmo apa-
rece o grupo "A" com percentuais de lucro operacional de 5,89% no
períOdO e lucro I íquido de 1,96%.

\j

3.2.4.1 - Autoflnanclamento e Margens de Lucro
r

(

Oe acordo com Kalecki, a expans~o de uma fi~ma depende
de sua acumulaç~o de capital a partir dos lucros correntes (KA-
LECKI; 1983; p , 75) ou seja, depende fundamentalmente, de sua ca-

. , . ipac idade' de autof inane i amento, uma vez que o propr I OI acesso ao
mercado de capitais, ou em outras palavras, o montante de
sos de terceiros que se pode esperar obter, depende em

,.



1.3:1.

parte do volume de capital próprio desta empresa. Isto significa
que, todas as demais fontes de financiamento guardam, num prazo
mais longo, uma estreita relação com a taxa de lucro auferida pe-
la firma. Por sua vez, esta taxa de lucro que se constitui na re-

TABELA 13 - TESTE DE SIGNIFIGlNGIA DA DIFERENCA ENTRE OS GRUPOS
DE CLASSIFICACÃO PARA AS CONTAS DE RESULTADOS

-------------------------------------------------------------------------------: VARIÁVEL VARIÁVEL IN- GRUPO DE : COEFICIENTE : TAXA DE CRESCIMEN-:
: DEPENDENTE : DEPENDENTE CLASSIF.: DE CORRELACXO: TO ANUAL (MÉDIA):-------------1--------------- --------------1--------------1-------------------1:.RECEITA 1978-1980 A 0,97 44,11%: OPERACIONAL 1981-1985 A -0,80 -10,77%

1978-1980 B 0,98 36,34%
1981-1983 B -0,94 -6,08%
1984-1985 B 1,00 3,17%
1978-1980 C 0,99 60,68%
1981-1983 C -1,00 -12,83%
1983-1985 C 0,86 23,89%------------- ---------------,-------------- -------------- -------------------•CUSTOS 1978-1980 A 0,98 30,13%DIRETOS 1981-1985 A -0,93 -12,15%
1978-1980 B 0,99 29,97%
1981-1983 B -0,95 -9,19%
1983-1985 B 0,99 16,07%
1978-1980 C 0,98 56,81%
1981-1983 C -1,00 -15,69%
1983-1985 C 0,84 19,69%------------- --------------- -------------- -------------- -------------------•CUSTOS 1978-1982 A 0,98 25,74%INDIRETOS 1983-1985 A -0,99 -29,83%
1978-1982 B 0,97 28,45%
1983-1985 B -0,92 -20,98%
1978-1985 C 0,82 13,65%------------- --------------- -------------- -------------- -------------------.LUCRO 1978-1981 A 0,83 67,74%OPERACIONAL 1984-1985 A 1,00 41,18%
1978-1980 B 0,97 132,45%
1981-1985 B 0,75 62,89%
1978-1985 C 0,82 28,52%------------- --------------- -------------- -------------- -------------------I.LUCRO 1978-1981 A 0,86 80,05%LÍQUIDO 1984-1985 A -1,00 -60,227-
1978-1980 B 0,81 63,847-
1983-1984 B 1,00 264,80% 'v
1978-1980 C 0,86 119,36%-------------------------------------------------------------------------------

muneração do capital, guarda uma relação di reta
receitas e com os custos diretos e indiretos das

c om o v oL um e ~JA
empresas atravéF
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das margens de lucro operacional e lucro Iíquldo auferidas pela
f Irma.

Para avaliar a Intensidade deste processo para as em-
presas de fertilizantes, levantou-se a taxa anual de crescimento
real da receita operacional líquida, dos cus to sd Ire tos e In d ire-

I

tos e das margens de lucro para os três grupos classificados.

A expansão das receitas operacionais Indica um período
de crescimento acelerado até 1980, com taxas médias anuais de
crescimento real de 44,11~ para o grupo "A", 36,34~ para o grupo
"8" e 60,68~ para o grupo "C".

No entanto, a partir de 1981 até 1983 vlsuallza-se cla-
ramente o período de crise atravessado pelo setor, ocasionado pe-
la queda do consumo aparente de fertl I Izantes, provocando dlml-
nulção no volume de vendas das empresas para 05 três $rupos ana-
Ilsados neste estudo. Em termos médios, o grupo "C" 'foi o que
obteve maior queda de vendas no período sendo seguido pelos gru-
pos "A e "8" respectivamente (tabela 13).

A partir de 1984, as empresas voltam a esboçar uma bre-
ve recuperação com relação às receitas operacionais. Para o grupo
"A" essa recuperação foi bastante lenta, com crescimento apenas

Ino ano de 1984, voltando a cair no ano de 1985. Jã paia o grupo
"8", a taxa de crescimento anual para o período 1984/85 atingiu o

I

percentual de 3,17~, mas não chegou a alcançar 05 níveis de 1980.
Por fim, o grupo "C" foi que obteve maior percentual de
ção no período 1984/85 (23,89~ a.a.), atingindo níveia t:»ae Ima df)'

.-,
-,'
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alcançados em 1980 em termos de valor, mas abaixo da taxa de
crescimento média que vinha obtendo no período 1978/80.

Os custos diretos, caracterizados aqui como custos dDS
produtos vendidos, obteve, para os grupos ftAn, ft6ft e ftCn cresci-
mento real anual significativo no período 1978/80 (tabela 13), em
funçio do pr6prlo aumento do volume de produção e vendas. Para o
grupo ftAft, os custos diretos apresentam decl ínio no período de
1981 a 1985. Jã para os grupos ft6ft e nCft, estes custos caem so-
mente no período de 1981 a 1983, voltando a crescer em 1984/85.

No geral, o grupo ftCn é o que apresenta maior percen-
tual de taxas de crescimento médias anuais de custos diretos,
s~ndo seguido pelos grupos n6ft e ftAn respectivamente.

No que se relaciona com as despesas operacionais veri-
fica-se um crescimento anual significativo para os grupos ftA" e
"6n no período de 1978/82 e queda no período 83/85, enquanto que
o grupo "Cft apresenta um crescimento constante no período
1978/85, mas em menores proporções que os grupos "A" e "6".

Um fato Interessante a observar é que em termos de cus-
tos diretos, excluindo o período de 1981/83 em que todos apresen-
tam reduçio de tais custos, o grupo ftCft é o que apresenta maior
taxa de crescimento do período e, em termos de custos indiretos é

o único·a apresentar crescimento constante, tendo o grupos "An e
"6" conseguido reduzi r tais custos no período de 1983/85.
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A expl icação para tal fato pode ser vista através da

receita operacional. O grupo "A", apesar de haver reduzido custos
no período, demonstra também uma redução nas receitas operacio-
nais. Seu crescimento médio anual é negativo em termos reais no
período 1981/85, representando uma queda no volume de unidades
vendidas anualmente. Já o grupo "8", apresenta uma administração
mais eficiente conseguindo reduzir custos e aumentar as receitas
no período de 1984/85, na ordem de 3,17~ ao ano. Já o grupo "C" é
o que apresenta a maior taxa anual de crescimento real da receita
operacional, tanto no período de 1978/80 (60,68~ a.a.) como no
período 1984/85 (23,89~ a.a.), resultando num aumento da taxa de
crescimento média anual do lucro operacional como será verificado
a seguir e dando uma explicação para a elevação de custos no pe-
ríodo.

Quanto ao lucro operacional verifica-se taxas positivas
para os grupos "8" e "C" em todo o período anal isado, somente
apresentando prejuízo operacional para o grupo "A" nos anos de
1982 e 1983. Em termos de lucro I íquido, os anos de 1982/83 ca-
racterizam bem o período de crise enfrentado pelo setor, uma vez
que para os três grupos analisados, os resultados apresentam-se
com prejuízo I íquido. Um período de recuperação pode ser visual i-
zado nos anos de 1984/85 mas com acentuada variação de um ano pa-
ra outro.

Em termos gerais, na média do período, o grupo "8" des-
taca-se como o mais lucrativo, vindo em seguida o grupo "C" '8 por
último o grupo "A".
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3.2.5 - Apresentação ~ Análise de Indicadores Econ6mlco-Flnancel-

Efetuado uma aval iação da estrutura de balanço das em-
presas pertencentes aos três grupos anal isados, verificou-se a

"necessidade de construção de um conjunto de indicadores, com o
objetivo de pesquisar a forma de divisão entre recursos próprios
e de terceiros no financiamento dos Investimentos ativos, verlfl-
cando se há diferenças significativas entre os grupos "A", "B" e
"C", na utl I ização das várias fontes de recursos.

Os indicadores selecionados apresentam a composição e
uti I Ização de recursos próprios e de terceiros, a forma de dls-
t r t bu t c ão de resultados, a rentabilidade do capital, a r o t a t r v r+

dade dos ativos e, finalmente, a taxa de crescimento do estoque
de capital das empresas.

o que se pretende verificar com esta análise é se as
empresas pertencentes aos diferentes grupos pesquisados possuem
um comportamento diferenciado na forma de acesso aos mercados fl-
nancelro e acionário e na divisão entre as fontes internas e ex-
ternas de recursos.

3.2.5.1 - Indicadores de Geração e Utl I Ização de Recursos Pr6-
prlos

os

,~

C o n f o rm e f o I ver if ic a d o n a p a rte te ó r I c a d e 5 t e "es ,7 u d o '~
recursos própriOS gerados pelas empresas desempenham uma fun-

"

I
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ção de grande relevância no financiamento dos investimentos ati-
vos rentáveiS, essenciais às atividades das empresas no seu pro-
cesso de expansão.

POde-se observar que a empresa com maior grau de capl-
tal ização possui maior capacidade de expansão, uma vez que pode
financiar seus investimentos com recursos pr6prlos e, tem tamb~m
a possibi I idade de recorrer de forma mais Intensa ao mercado de
capitais, ou seja, ao financiamento externo, sem que isso se con-
figure "riscos crescentes", proporcionados pela elevação dos ní-
veis de endividamento. Por outro lado, o acesso ao mercado de ca-
pitais é mais faci I itado para a empresa que apresenta uma 561 ida
estrutura econômica e financeira, que Já possua um determinado
tamanho e que tenha suficiente taxa de lucro.

Os recursos pr6prlos gerados pelas empresas de ferti I i-
zantes no período, foram definidos para efeito deste estudo como
sendo o somat6rio dos lucros retidos (lucro.1 íquido menos divi-
dendos pagos), depreciações e amortizações e as novas subscrições
ou novos aportes de capital.

Os Indicadores de geração e utl I ização de recursos pr6-
prlos apresentados na tabela 14, para o período de 1978 a 1985,

são os seguintes:
'I

Lucro retido/recursos pr6prios (LR/RP) - Indica qual a par-
ticipação dos ,

lucros retidos no montante de recursos pr6-
prios gerados pela empresa no período em anál ise. Os
retidos foram considerados neste estudo como sendo o

lucro~J7
lucr~
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I fquido do exercfcio menos os dividendos pagos ã acionjstas.

Depreciações e amortizações/recursos próprios (DE/RP) - in-
dica a participação das depreciações e amortizaçõe~ no mon-
tante de recursos próprios gerados pela empresa. OS valores

Idestes recursos foram os considerados pelas empresas~ calcu-
lados com base no prazo estimado de vida 6ti I dos bens.

Correção monetária/recursos próprios (CM/RP) - indica a par-
tlclpação dos efeitos Inflacionários da manutenção do capi-
tal com relação aos recursos próprios.

Ações e participações/recursos próprios (A&P/RP) - Indica a
participação do ingresso de recursos oriundos de acionistas
no montante de recursos próprios utl I izados no perfodo.

Outras subscrições ou aportes de capital/recursos próprios
(O/RP) - Indica a participação de outras Integral izações ou
aportes de capital por parte dos acionistas no montante de
recursos próprios gerados pela empresa .

. Recursos próprios/Investimento fixo (RP/IF) - Indica a auto-
suficiência da empresa para financiar 05 Investimentos em
ativos fixos.

Recursos próprios/ativo total (RP/AT) - indica a proporção
de utl I ização de recursos próprios no montante total do pa-
trimônio da empresa.
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TABELA 14 - INDICADORES DE GERACiO E UTILIZACiO DE RECURSOS PRó-
PRIOS POR GRUPOS DE CLASSIFICACiO - 1978/85

(ea %)-------------------------------------------------------------------------------------------GRUPOS :INDICADORES: 78 : 79 : 80 81 82 83 84 85
- 1 ----- ' • 1 • : : 1 :

A LLlRP
DE/RP
CH/RP
O/RP
RP/IF
RP/AT
A&P/RP

16,32
27,41
14,01
14,18

128,41
45,54
28,05

33,77
27,59
23,50
12,25

128,63
44,03
2,89

61,21
17,83
11,37
9,59

139,95
34,45

14,41
19,14
<15,77)
40,54
75,47
40,29
41,68

(8,44):
39,66 :
(2,77):
59,34
64,99
43,75
12,21

25,37
50,16
21,96
2,06

65,07
48,29
0,46

55,54
25,11
(43,86)
57,69
92,87
68,30
5,52

39,26 :
18,09 I

<1,73)
31,74
94,02
69,68
12,64

------- --------- --------.-- 1 1 -- _

B LR/RP
DE/RP
CH/RP
O/RP
RP/IF
RP/AT
A%P/RP

41,59
10,07
12,83
22,35
180,48
49,70
13,16

26,33
12,12
20,24
31,13

113,65
33,53
10,18

57,37
10,64
6,80
14,62

154,79
30,48
10,57

7,02
18,62
50,91
10,94

149,15
37,55
12,51

(33,96)
18,35
82,34
29,79
129,05
40,19
3,48

19,01
14,23
27,34
36,78

123,94
49,16
2,64

44,98
14,07
28,27
1,83

147,96
61,27 I

10,85

(11,28)
13,68
90.72
6,78

139,16
69,07
0,10I

I

------- ----------- -------- -------- -------- --------:--------.-------- --------,--------
c LR/RP

DE/RP
CH/RP
O/RP
RP/IF
RP/AT
A%P/RP

50,71
10,65
11,75
26,89
134,56
31,32

41,72
9,60
15,27
33,41
131,53
27,59

56,05
6,69
12,24
20,33
198,39
24,09
4,69

20,04
5,50

55,94
10,24

206,14
31,16
8,28

(43,38)1
8,48

42,64
92,26

179,66
35,78

11,43
4,14

47,42
37,01
191,00
37,22

29,67
7,91

44,07
16,71

203,15
36,57
1,64

11,20
8,44

54,65
25,71
195,98
41,34

-------------------------------------------------------------------------------------------

A aná I i se dos resu Itados ver i f Icados na tabe Ia 14 ind i-
ca que a participação dos lucros retidos na formação dos recursos
própriOS é bastante significativa para os três grupos anal isados,
mas de forma específica, em termos médios, essa participação é
maior para as empresas dos grupos "A" e "C" do que para o grupo
"8". Já a participação das depreciações e amortizações apresenta
um comportamento mais regular no período, mas verifica-se que a
proporção percentual destas no volume de recursos própriOS gera-
dos 6 menor nas empresas dos grupos "B" e "C" do que nas do grupo
"A". Isso é explicado pelo própriO volume de Investimentos efe-
tuado pelo grupo nAn em ativos fixos,
(tabela 5). Pode-se verificar também

já verificado anteriormente
que a capacidade que os re~
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cursos próprios têm em financiar os Investimentos em capital fixo
é menor nas empresas do grupo "A" do que nas dos grupos "6" e

No que se relaciona com as novas subscrições ou novos
aportes de capital, bem como com a correção monetária do capital,
verifica-se uma participação significativa de tais recursos no
montante de recursos próprios gerados pelas empresas, no período
anal isado. Especificamente, elta participação é maior para os
grupos "6" e "C" do que para o grupo "A".

3.2.5.2 - Indicadores de Utl I Ização de Recursos de Terceiros

o objeto deste subconjunto de Indicadores é verificar
qual o grau de utl Ilzação de recursos de terceiros e suas princi-
pais fontes, para 05 vários grupos, no perrodo de 1978 a 1985.

05 Indicadores de utl I Ização de recursos de terceiros
apresentados na tabela 15 são os seguintes:

. Acréscimo no passivo circulante/recursos de terceiros
(PC/RT) - Indica a participação dos recursos de curto prazo
no montante de recursos de terceiros utl I Izados no período.

. Financiamento bancário de LP/recursos de terceiros
(FLP/RT) - indica a participação dos recursos de longo prazo
nos fundos oriundos do mercado financeiro no período.
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Debêntures a LP/recursos de t2rceiros (DLP/RT) - indica a
participação do ingresso de debêntures a longo prazo no mon-
tante de recursos de terce iros uti I izados.

TABELA 15 - INDICADORES DE UTILIZACÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
POR GRUPOS DE CLASSIFICACÃO - 1978/85

-------------------------------------------------------------------------------------------(uI)

:GRUPOS :INDICADORES: 78: 79: 80 81 82 83 84: 85
' : 1 , ' 1 ' I : : f

A PC/RT
FLP/RT
DLP/RT
O/RT
DF/F
RT/AT

73,41
11,58

15,01
11,11
54,46

50,98
0,66

48,35
11,32
55,97

65,12
0,22

34,66
10,78
65,55

49,75
49,11

1,14
17,59
59,71

53,40
37,03

9,57
31,17
56,25

85,91
3,79
0,16
10,15
20,99
51,71

75,71
7,90
12,81
3,57
5,24

31,70

92,60
2,24
4,74
0,41
5,82

30,32-------'-----------,-------- -------- -------- --------,-------- --------:--------:--------
72,15: 61,61
9,43: 5,00
9,44 15,74
8,99 17,65
9,79 14,22

62,45 59,81

B PC/RT
FLP/RT
DLP/RT
O/RT
DF/F
RT/AT

59,57
32,69

7,74
4,64

50,30

54,82
7,60
2,75

34,83
7,22

66,47

93,26
2,73
3,64
0,37
5,10

69,52

64,47
19,74
3,03
12,76
11,94
50,84

85,84
9,56
3,89
0,71
2,17

38,74

90,74
6,92
1,56
0,79
0,n

30,93
------- ----------- -------- -------- --------.--------:-------- --------'--------'--------,

c PC/RT
FLP/RT
DLP/RT
O/RT
DF/F
RT/AT

70,00
16,73

13,27
9,71

68,68

73,87
17,81

8,32
7,55

72,41

83,31
16,02

0,67
4,64

75,91

68,72
2,52

28,76
4,95

68,84

92,08
4,10
1,78
2,04
0,54

64,30

86,06
1,26

12,68
11,33
62,78

88,79
6,18
0,46
4,56
11,63
63,43

99,30
0,14
0,01
0,54
9,82

58,66-------------------------------------------------------------------------------------------

Outros/recursos de terceiros (O/RT) - indica a participação
de outras fontes de recursos tais como: alienação de ativo
permanente, imposto de renda dlferldo, resultado de equiva-
lência patrimonial I ajuste de exercícios anteriores, entre
outros I no montante- de recursos de terceiros uti I izados no
período.

Despesas financeiras/faturamento (DF/F) - indica qual o mon-
tante do volume de receitas que se encontra comprometido com
o pagamento de juros pela uti I ização de recursos de
ros.

tercei- fp
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Recursos de terceiros/ativo total (RT/AT) - indica a propor-
ção de uti I Ização de recursos de terceiros no montante total
do patrimônio da empresa.

Os resultados verificados através da tabela 15 indicam
que:

I) a maioria dos fundos de terceiros utl I Izados no período,
originou-se de recursos de curto prazo (passivo circulan-
te). Dentre os grupos, o "C" supera os demais no grau de
uti I ização de tais recursos;

i I) o Indicador de fundos a longo prazo apresenta um grau maior
de uti I ização para os grupos "A" e "8" do que para o grupo
"C";

iI I) a participação das debêntures, como fonte de recursos, no
financiamento dos investimentos ativos no período é signi-
ficativa apenas para o grupo "8" que demonstra ter se utl-
I izado de tal fonte de fundos em quas~ todo o período ana-
Ilsado. Essa opção de recursos é significativa para o grupo
"A" apenas no período de 1983 a 1985; e

iv) o peso das despesas financeiras em relação ao faturamento é

menor para as empresas do grupo"C" do que para as dos gru-
pos "A" e "8" no período de 1978 a 1983, sendo maior nos
anos de 1984 e 1985.
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3.2.5.3 - Indicadores de Distribuição de Resultados

No capítulo 2 deste estudo (base teórica) verificou-se
que a decisão de distribuição dos lucros empresariais entre reter
e reapl icar ou distribuir sob a forma de dividendos pode ser con-
siderada sob dois aspectos no processo de tomada de decisão. O
primeiro deles é que pode ser visto como um tipo especial de de-
cisão de investimento, já que se constitui numa apl icação dos
fundos gerados pela empresa. O segundo, considera uma decisão de
financiamento este processo de distribuição de lucros, uma vez
que a empresa se utl I Iza de lucros retidos para autofinanciar
parcelas de projetos rentáveis de investimentos.

O objetivo deste subconjunto de indicadores é mostrar o
procedimento dos grupos classificados, nesta forma de divisão do
resultado da empresa entre a parcela retida e a distribuída sob a
forma de dividendos à acionistas, sócios, diretores e empregados.

Os indicadores de distribuição de resultados, apresen-
tados na tabela 16, para o período de 1978 a 1985, são as seguin-
tes:

Lucro retido/lucro líquido (RL/LL) - Indica qual a parcela
do lucro I íquido gerado que foi retida para ser reapl icada
em projetos de investimentos empresariais.

Dividendo/lucro líquido <O/LL) - indica a parcela de lucro
I íquldo que
acionistas.

foi distribuída sob a forma de dividendos



Distribuição a diretores e empregados/lucro líquido
(DDE/LL) Indica qual a parcela do lucro I íquido que foi
distribuída à diretores e empregados .

. Dlvldendo/Patrlm6nlo líquido (D/PL) - 'Indica a re p re s e n t e t l>
vldade dos dividendos distribuídos em relação ao patrlm6nlo
I íquldo da empresa.

TABELA 16 - INDICADORES DA DISTRIBUICIO DE RESULTADOS POR GRUPOS
DE CLASSIFICACIO - 1978/85

-------------------------------------------------------------------------------------------IGRUPOS1INDICADORES1 78 79: 8. 81 82 1 83 84 85
1-------:-----------1--------.--------1--------1--------1--------:--------:--------1--------1A LR/LL 66.18 67.67 1 74.49 68.85 1 8'.43: 75.48 46.63 1

1 D/LL : 26.33 1 24.48 1 22.41 1 26.15: : 12.51: 23.22 1 52.25 1
1 DDE/LL 7,49: 7,85: 3,11: 5,18 1 7,'7: 1,3': 1,12 1

: : D/Pl 1 1,12: 8,65: 5,51: 1,87 1 : 8,12: 1,'8: 2,1' 1
1-------1-----------:--------1--------1--------:--------1--------1--------:--------1--------1

B lR/ll 72,49 73,11: 69,32:
: D/ll : 19,'7: 21,58 1 19,981
: DDE/ll 8,44: 5,31: 1',7':
: D/Pl 1,83 1 2,62 1 5,43:

78,8' 84,75:
: 19,7' 1 11,26:

1,51: 4,":
1,11: 1,47: ',55

:-------1-----------1--------1--------1--------1--------1--------:--------1--------1--------1
I C I lR/ll I 92,87 I 99,64 I 93,15 I 96,59 I I 68,43 I 89,87 I 93,32 1I I I I I I I I I I

D/ll 4,13 I ',.e I 3,49 ',42 : 28,81 I 6,12 I 4,79 I
I I I I I

DDE/ll 3,18 I 3,36 I 3,36 I 2,99 I 2,76 : 4,81 I 1,89 I
I I I I I I

D/Pl ',51 I 1.35 I 1,'4 I 1,'6 : 1,36 I ',21 I
I I I I I

-------------------------------------------------------------------------------------------

A análise da tabela 16 Indica que a parcela dos lucros
retidos sobre o lucro líquido é maior nas empresas do grupo wCw

do que nas dos grupos "A" e "B". Verifica-se também, que as em-
presas do grupo "A" foram as que tiveram maior parcela de dlstrl-
bulção de dividendos no período, vindo em seguida as empresas dos
grupos "B" e "C" respectivamente. Com relação às distribuições a
diretores e empregados, verifica-se que as empresas do grupo "C"
destinam uma menor parcela de seus resultados para este fim do
que as empresas dos grupos WA" e "B".
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3.2.5.4 - Indicadores de Rentabl IIdade e de RotaçÃo

o objetivo deste subconjunto de indicadores é aval iar o
grau de rentabi I idade das receitas, dos recursos próprios e do
ativo fixo por grupos de classificação nos oito anos.

Os Indicadores levantados se constituem nos seguintes:

Lucro I íquido/patrimônio líquido (LL/PL) - indica a rentabi-
I idade dos recursos próprios das empresas, ou seja, o retor-
no adquirido sobre o capital própria empregado.

Lucro líquido/faturamento (LL/F) - indica a margem de lucro
I íquido sobre o volume de receitas operacionais das empre-
sas.

Faturamento/patrimônio líquido (F/PL) - Indica a eficiência
da empresa com relação a uti Ilzação dos recursos próprios,
ou seja, aval la a densidade do capital com relação às recei-
tas.

Faturamento/ativo fixo (F/AF) - Indica a eficiência da em-
presa com relação ao-seu ativo fixo.

Lucro I íquido/ativo fixo (LL/AF) - indica a rentabi I idade
dos ativos fixos das empresas, ou seja, o retorno adquirido
sobre o capital investido em ativos fixos.
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05 resultados verificados através da tabela 17 indicam
que, para o período 1978 a 1985, as empresas do grupo nCn apre-
sentam uma lucratividade média dos recursos pr6prios apl icados
superior as dos grupos nAn e nBn. No que se relaciona com a mar-
gem de lucro liquido auferida pelas empresas, verifica-se que em
termos médios, não há diferenças estatísticas significativas en-
tre os grupos anal isados. Deve-se destacar que o período de 1981

a 1983 pode ser analisado como um período atípico para o setor em
função da crise econômico-financeira atravessada, justificando o
prejuízo I íquldo apresentado no ano de 1982 para os três grupos,
no ano de 1981 para o grupo "B" e em 1983 para o grupo "An.

TABELA 17 - INDICADORES DE RENTABILIDADE E ROTACiO POR GRUPOS DE
CLASSIFICACiO - 1978/85

-----------------------------------------------------------------------------------------
'GRU-I INDICA-I 78
POS 1 DORES 1 78

79 80 81 82 83 84 85

A LL/PL
LL/FAT
FAT/PL
FATIAF
LL/AF

____ ' ' --,-- 1 ----,----------, 1 : : :

3,84 1
6,28

61,04
57,39
3,61

4,72
3,11

223,54
287,04

6,05

7,07
2,80

252,96
325,37

9,09

24,57
6,93

354,39
495,97
34,39

7,16
4,59

156,15
117,84
5,41

<13,22)
<12,08)
109,47
71,14
(8,59)

(6,51)1
(7,81)1
83,28 1
54,19 1
(4,23)1

9,85
14,99
65,74
61,06
9,15

B
---- -------- -------- --------.---------- ----------,-------- --------1--------'_-------,

LLlPL
LLlFAT
FAT/PL
FAT/AF
LL/AF

9,60
5,63

170,37
307,49
17,32

12,14
4,02

301,82
343,02
13,08

27,20
8,13

334,39
517,60
42,10

(1,91> 1
(0,80)1

238,55 1
355,80 1
(2,85)1

<13,80)
(5,66)

243,60
314,36
<17,80)

5,13
2,87

178,56
221,31

6,36

13,08
8,58

152,33
225,39
19,36

<1,14)
(0,79)

144,86
201,59
<1,59)

----·--------.--------.--------:----------.----------1--------,--------1--------.--------
C 1 LL/PL

LLlFAT
FAT/PL
FAT/AF
LLlAF

12,76
1,72

469,86
632,26
17,17

11,30
1,93

586,03
770,78
14,86

18,69
4,06

764,65
1.517,02

76,77

10,81
1,73

625,19
1.288,76

22,28

<1,85) 1
(0,38)1

489,42 1
879,29 1
(3,32) 1

2,75
0,65

424,48
810,79

5,24

22,19
3,98

445,40
904,85
45,07

4,39
1,05

417,99
819,19

8,59-----------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, a densidade de receita por cruzeiro de

recursos pr6prios do grupo "Cn é sensivelmente superior que as
dos grupos "A" e "S", demonstrando maior eficiência na uti Iizaçã~
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dos recursos próprios. O grupo "A" é o que demonstra menor mon-
tante de receitas por cruzeiro de recurso próprio apl icado. Os
resultados também indicam que o grupo "C" a~resenta maior grau de
eficiência na uti I ização do ativo fixo quando comparado com a re-
ceita operacional. Novamente, o grupo "A" aparece com menor capa-
cidade de obter receita por cruzeiro de ativo fixo aplicado, fi-
cando o grupo "B" na posição Intermediária.

Quanto à rentabl I Idade do capital fixo empregado, ou
seja, o Indicador do lucro I íquido sobre o ativo fixo, veriflca-
se a superioridade dos grupos "8" e "C" em relação ao grupo "An

•

3.2.5.5 - Outros Indicadores

Este subconjunto de indicadores procura aval lar o cres-
cimento do ativo fixo das empresas, a proporção de recursos pró-
prios aplicados em bens de capital e o grau de I Iquldez das em-
presas pertencentes aos grupos analisados. Estes Indicadores po-
dem ser visual Izados na tabela 18, para o período de 1978 a 1985 .

. Taxa de crescimento do estoque de capital ( K/K) - indica o
crescimento real, no período, do ativo fixo da empresa. Este
índice resulta da dl~lsão do total do ativo fixo no ano em
relação ao ano anterior.

Ativo fixo/patrimônio líquido (AF/Pl) - indica qual a pro-
porção de recursos próprios Investida em ativos fixos.
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. Ativo circulante/passivo circulante (AC/PC) - Indica o índl-
ce de I iquidez corrente da empresa, no período, para os três
grupos ana I isados.

TABELA 18 - OUTROS INDICADORES POR GRUPOS DE CLASSIFICACIO-
1978/85

-------------------------------------------------------------------------------------------:GRUPOS:INDICADORES:78 79 : 8. 8i 82 83 84 ·1
I 85

I-------I-----------:--------:-------~I--------~--------:--------:--------:--------1--------:A : K/K (1) 9,23: 1',03:311,12: 16,27: i6,33: i,72: 0,93:
: AF/PL(i): 77,88: 77,74: 71,45: 132,5': 153,88: 153,67: 107,68: 1'6,36:
: AC/PC(2): 1,57: 1,3i: i,18: 1,04: 1,40: i,28: 1,77: 1,55:

1-------1-----------:--------1--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:B K/K
: AF/PL
: AC/PC

: i0,92: ',44: i',24: 10,47: 28,38: 19,86: 3,44:
: 55,41: 87,99: 64,6': 67,'5: 77,49: 8',68: 67,59: 71,86:

i,28: 1,18: i,23: 1,3': 1,3i: 1,4': 1,78: 1,83:
:-------:-----------:--------:--------1--------1--------1--------:--------:--------:--------:: C K/K i2,75 (6,22):13,38 18,14 (5,75):38,78: 9,46

: AF/PL : 74,32: 76,03: 50,40: 48,51: 55,66: 52,35: 49,22: 5i,'2:
: AC/PC 1,19: 1,17: 1,24: 1,3': 1,3i: 1,3': i,32: 1,37:

-------------------------------------------------------------------------------------------

A análise da tabela 18 Indica uma taxa de crescimento
do estoque de capital ffslco significativamente maior para as em-
presas do grupo "A" do que para as dos grupos "8" e ·C". Quanto à

proporção dos recursos próprios aplicada em bens de capital veri-
fica-se que para os grupos "B" e "C" os recursos próprios são su-
flclentes para a total cobertura dos ativos fixos e ainda flnan-
clar parcela significativa dos ativos circulantes. Já para o gru-
po "A", esses recursos são suficientes até 1980, quando então, no
período 1981/85 verifica-se a necessidade de utl I Ização de recur-
sos de terceiros na cobertura de tais Investimentos.

Finalmente, o índice de IIquidez corrente Indica a não
existência de diferenças significativas entre os grupos, demons-
trando que as empresas mantiveram-se I rquldas em todo o perrodo

~

analisado.
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CONCLUS~ES SOBRE ~ FINANCIAMENTO DO PROCESSO DE EXPANSlO DAS EM-
PRESAS DE FERTILIZANTES NO BRASIL - 1978/85

o processo de expansão está diretamente relacionado com
a seleção de oportunidades rentáveis de investimentos. No entan-
to, para crescer a empresa capitalista enfrenta certas I imlta-
ç6es. A primeira delas se relaciona com os problemas de concor-
rência específicos ao mercado em que atua, bem como por problemas
mais gerais de concorr@ncia intercapital ista que pOdem estar re-
percutidos em restrições de acesso a tecnologia e matérias-primas
fornecidas por outras empresas e que I imitam a rapidez do proces-
so de acumulação, ou seja, o espaço de tempo com que a nova capa-
cidade produtiva pode ser acrescida à existente. A segunda I imi-
tação se relaciona com a capacidade própria para financiar o pro-
cesso de acumulação, ou seja, com o volume de recursos necessá-
rios para financiar os Investimentos em ativos rentáveis, essen-
ciais às atividades das empresas na promoção do processo de ex-
pansão.

As formas de financiamento de uma empresa capitalista
se dá de duas maneiras: Interna e externamente. Internamente esse
processo se verifica atrav's dos lucros retidos, aos quais podem
ser acrescidos os capitais incorporados atrav's da subscrição de
aç6es pelos acionistas já existentes na empresa ou emissão de
aç6es a novos acionistas. Externamente, esse financiamento se
processa através do capital de terceiros, seja na forma de em-
préstimos, obtenção de créditos por parte de seus fornecedores ou
outras contas a pagar.
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A massa de capital a ser investida no processo de cres-

cimento e valorização das unidades, transforma-se numa decisão
empresarial importante já que abre espaços para a expansão do ca-
pltal. Por outro lado, este montante de capital a ser Investido
depende do volume de recursos próprios disponíveis e da taxa de
endividamento suportada pela empresa em função do risco.

o autoflnanclamento está ligado ao poder de geração e
retenção de lucro, e este, por sua vez, , determinado pelo volume
de Investimentos efetuados anteriormente e pela capacidade de ex-
tração de excedente sobre os custos totais e pela pol rtlca de dl-
vldendos.

o financiamento externo' determinado pelo montante de
recursos próprios possurdos pela empresa, conforme foi verificado
na parte teórica deste estudo, uma vez que I Imita o volume de re-
cursos alheios que pOdem ser utl I Izados pelas firmas em função de
um certo grau de risco, como tamb'm pela taxa de lucro dessa flr-
ma. A utl I Ização de recursos de terceiros pode permitir que uma
empresa cresça mais rapidamente do que seria possível com a utl'-
zação única de recursos próprios. Entretanto, as suas posslbl I i-
dades de crescimento são IImitadas, quando considerado um prazo
mais longo, pela taxa de lucro e pelo volume de recursos possur-
dos por seu proprietário e/ou principais acionistas. O processo
de geração de lucros, dei Imitada na concorrência entre as firmas,
, o que propicia o crescimento da empresa capital ista.

O tamanho do capital da empresa é que determina a S:;l
no. mercado. flnencelro., colocando limite. à cap~participação



cidade de financiamento externo da expansão. No que se relaciona
com a capacidade de endividamento, o I imite é determinado pelo
risco da empresa e pelo risco dos agentes financeiros. Quanto ao
financiamento da expansão através da emissão de ações a novos
acionistas, .esbarrano princípio de "riscos crescentes", princi-
palmente no que se relaciona com a necessidade de manutenção do
contro Ie empresar Ia I.

Desta forma, a utll t z aç ã o de recursos internos e ex
ternos no financiamento do processo de acumulação Interagem de
forma diferenciada, dependendo da amplitude do processo de expan-
são. 1 medida que as oportunidades rentãveis de investime~tos se
intensificam, a busca pelo maior volume de lucros leva a firma a
expandir-se acima de sua capacidade de autoflnanclamento, tendo
que recorrer à utl I ização de recursos externos.

Com este trabalho procurou-se discutir o financiamento
do processo de acumulação da empresa capital ista moderna, adotan-
do-se como modelo de anãl ise empírica o setor de ferti I izantes
nas regiões Centro e Sul do Brasl I no período de 1978 a 1985.

De uma maneira geral, tanto em termos de ativo como de
passivo, as empresas obtiveram taxas de crescimento reais consl-
de radas bastante Intensas no pe r í odo ana I Isado.

Como observado nas anãl ises anteriores, o carãter geral
desta expansão mostra, em termos de ativos, uma franca dominância
dos ativos fixos e uma tendência decl Inante da participação dos
capitais circulantes no esforço global de investimentos.

BIBllOTE (/\ r{ARl BflEDECKER
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No que se relaciona aos ativos operacionais, subdividi-
dos em fixos e circulantes, os dados da amostra Indicam que quan-
to maior o grau de vertical Ização das unidades produtivas, maior
a aplicação em ativos fixos em função das características estru-
turais da Intensidade do capital requerido pelo processo produti-
vo das firmas. Já as empresas não Integradas que operam exclusi-
vamente na atividade de produção de fertl I Izantes mistos (NPK>,
com características de ftmlsturadorasft, o esforço de Investimentos
vai para os ativos circulantes, caracterizando maior volume de
recursos para financiamento das vendas, estoques e dlsponlbl I ida-
des necessárias para suprir as necessidades de capital de giro.

Dado que o Interesse principal deste estudo é o padrão
de financiamento e a estrutura de endividamento que resulta do
processo de expansão das empresas de fertl I Izantes no Brasl I, ne-
cessário se torna verificar a estrutura dos capitais totais, com-
postos por capitais pr6prlos e capitais de terceiros.

Com base na estrutura de capital percebe-se que o fi-
nanciamento da expansão ocorrida no período de 1978/85 para o se-
tor de fertl I Izantes tem que ser analisado por períodos determi-
nados. A utl I Ização de recursos de terceiros obteve uma taxa de
crescimento superior aos recursos próprios no período de 1978 a
1982. Entretanto, a partir de 1983, esta posição se Inverte,
apresentando uma taxa de crescimento média anual do patrlm6nlo
I íquldo superior à taxa de crescimento do passivo circulante e
exiglbi I Idades de longo prazo.
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De uma forma geral, para os grupos de classificação, os

capitais próprios apresentam taxas de crescimentos mais constan-
tes que os capitais de terceiros.

A utl I ização de capitais de tercel ros desempenha um dU-
pio papel quando aval iada do ponto de vista da empresa. Por um
lado, em processos intensos de expansão, suprem a necessidade de
recursos não sustentadas pelos fundos próprios, permitindo a acu-
mui ação interna, mas, por outro lado, representam um dreno à ~cu-
mulação Interna, por se apropriarem de parte do lucro gerado no
processo de produção através dos custos financeiros.

A relação entre os capitais de terceiros e os capitais
próprios somente é verificada à medida em que os recursos inter-
nos mostram-se Incapacitados para suprirem, sozinhos, os fundos
necessários ao financiamento dos investimentos.

No caso das empresas de fertl I Izantes, a utl I ização de
capitais de terceiros se pautou em exigibi I idades tanto de curto
quanto de longo prazo. Os financiamentos a curto prazo, corres-
pondentes a empréstimos bancários de curto prazo, fornecedores,
financiamento de importações, dentre outros, foram os mais uti I i-
zados no suprimento de recursos para capital de giro. Os de longo
prazo, tais como os financiamentos bancários e as debintures,
dentre outros, supriram as necessidades de recursos I igados aos
investimentos fixos.

Os recursos próprios, compostos pelo autoflnanciamento
se apresentaram também como Si~e novas subscrições de capital,
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nificativa fonte de recursos no financiamento da expansão das em-
presas de fertj I izantes no período de 1978/85.

Em termos gerais, verifica-se que a expansão ocorrida
no período 1978/85 não resultou num aumento substancial do grau
médio de endividamento das empresas de ferti I Izantes nas regiões
Centro e Su I do 8ras i I .

Em suma, dentre as principais evidências deste estudo,
ressaltam-se:

I) com relação aos Indicadores de geração e utl I Ização de re-
cursos próprios.

A participação dos lucros retidos é bastante slgnlflcatla
para os três grupos anal isados, mas de forma específica,
em termos médios, esta participação ~ maior para as em-
presas dos grupos "A" e "C" do que para o grupo "8".

A proporção das depreciações e amortizações com relação
aos recursos próprios é maior nas empresas dos grupos "A"
e "8" do que nas do grupo "C" .

. A capacidade de financiamento dos Investimentos fixos
através de recursos próprios, é menor nas empresas do
grupos "A" do que nas dos grupos "8" e "C".

A proporção das novas s u ns c r i ç õ e s ou novos aportes de' ca~1~
grupos "8" e "C" do que para o gru~pital é maior para os
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po "A".

Deste modo, pOde-se concluir que os recursos pr6prios
uti I izados pelas empresas compõem-se de forma diferenciada, de
acordo com o grupo em que se encontram classificadas e que, a ca-,
pacidade potencial de autofinanciamento também difere, sendo
maior para as empresas dos grupos "A" e "8" do que para as do
grupo "C".

i i) Com relação aos indicadores de uti I ização de recursos de
terceiros.

A maioria dos recursos de tercei ros utilizados no período
originou-se de fundos de curto prazo. Dentre os grupos, o
"C" supera os demais na utl I Ização de tais recursos.

· A proporção de utl I Ização de recursos de longo prazo é

maior para os grupos "A" e "8" do que para o grupo "C".

· A proporção das debêntures de longo prazo no montante de
recursos de terceiros é maior para o grupo "8" do que pa-
ra os grupos "A" e "C".

• O peso das despesas financeiras em relação ao faturamento
é menor para as empresas do grupo "C" do que para os gru-
pos "A" e "8".

cursos
Destas evidências empíricas pOde-se concluir que os

de longo prazo foram mais uti I izados pelas empresas
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possuem maior grau de vertical ização e que direcionam maior volu-
me de investimentos para ativos fi~os. Jã os recursos de curto
prazo, tiveram maior fluência para as empresas que necessitaram
orientar seus inv~stimentos para ativos de giro, financiando es-
toques, cl ientes e despesas de caixa com recursos oriundos de
créditos de fornecedores, financiamento de Importações, financia-
mentos bancários de curto prazo e outros.

iI I) Com relação aos indicadores de distribuição de resultados.

A proporção do lucro retido sobre o lucro I íquido total é
maior nas empresas do grupo "C" do que nas dos grupos "A"
e "8".

A proporção dos dividendos distribuídos é maior para as
empresas dos grupos "A" e "8" do que nas do grupo "C".

As empresas do grupo "C" distribuem uma parcela menor de
seus resultados à diretores e empregados em relação aos
grupos "A" e "8".

As evidências empíricas indicam que as empresas dos
grupos "A" e "8" distribuem maior parcela de seus resultados do
que as empresas do grupo "C".

iv) Com relação
outros.

aos indicadores de rentabi I idade e rotação
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No período 1978/85, as empresas do grupo "C~ apresentam
uma lucratividade média dos recursos próprios superior as
dos grupos "A" e "a".

o grau de eficiência dos recursos próprios (faturamento
sobre o patrimônio I íquido) é maior para as empresas do
grupo "C" do que para as dos grupos "A" e "a", o mesmo
ocorrendo em relação ao grau de eficiência dos ativos fi-
xos (faturamento sobre ativos fixos).

A rentabi I idade do capital fixo empregado (lucro líquIdo
sobre ativo fixo) é maior para os grupos "a" e "C" do que
para o grupo "A".

. A taxa de crescimento do estoque de capital físico é

maior para as empresas do grupo "A" do que para 85 dos
grupos "a" e "C".

o Indicador de I Iquldez corrente indica a não existência
de diferenças estatísticas significativas entre os grupos
ana I Isados.

Pelos resultado~ empíricos verificados, pOde-se estabe-
lecer que as empresas do grupo "C" mostraram-se mais eficientes,
isto é, rea I i za ram ma io r vo I ume de vendas com o montante de equ i-

pamentos possuídos e com o volume de recursos próprios disponí-
ve i s.
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No entanto, quando aval iado pelo lado do crescimento do
estoque de, capital físico, verifica-se que o grupo "A" supera os
demais, apresentando maior taxa média de crescimento real no pe-
ríodo anal isado.

Por fim, verifica-se que as decls5es de investimentos e
de financiamento caminham a lado e são governadas pela oportuni-
dades rentáveis de investimentos, estas definidas pelo grau de
concorrência travada por cada firma dentro de sua estrutura in-
dustrlal.

Para que um processo de expansão contínuo seja assegu-
rado é necessário que as unidades capital istas mantenham suas po-
slç5es no mercado. E é na própria concorrência que a falta de
fundos aparece com contornos mais objetivos, como condição neces-
sária para assegurar estas poslç5es.

No entanto, a Intensificação do processo de expansão
por intermédio do aumento do autofinanciamento e dos recursos ex-
ternos não coincidem necessariamente com as necessidades de re-
cursos das unidades produtivas. Desta forma, a maioria dos incen-
tlvos à capital ização das empresas fluem para as firmas melhores
posicionadas na ind6strla e não condionalmente para as mais ne-
cessltadas.

Em outras palavras, o acesso ao mercado de capitais é

mais faci I Itado para as unidades que já possuam um determinado
tamanho, que estejam econômica e financeiramente sól idas e que
tenham suficientes taxas de lucro. À estas, as oportunidades de
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finaciamento externo são oferecidas independente de seu grau de
nec9ssidade. fazendo com que as empresas intensifiquem seu cres"
cimento. adquirindo recursos acima da sua capacidade de autofi-
nancimento sem elevar excessivamente seu nível de risco. Desta
forma. o financimento externo fortalece a posição econômica e de
mercado dessas firmas. propiciando sua expansão.

Pode-se concluir que o financiamento do processo de ex-
pansão da empresa moderna é um problema de estrutura econômica.
ligado à necessidade de uma pol ítlca Industrial consistente com
as necessidades de industrial ização de um pars em desenvolvimen-
to.

Em suma. as conclusões deste estudo levam a crer que o
financiamento do processo de crescimento e desenvolvimento tem um
duplo aspecto, conforme sua Inserção no mercado.

Em primeiro lugar, trata-se do reconhecimento de que os
recursos externos - capitais de terceiros - em geral, não atrapa-
lham as tendências da dinâmica do processo de acumulação. Pelo
contrário, ele ampl ia o espaço de valorização do capital quando
se trata de financiamento de empresas, cUjas posições de mercado
não se encontram deterioradas do ponto de vista da concorrência e
os recursos destinam-se à intensificação do processo de acumula-
ção do capital. Por outro lado, o financiamento da expansão atra-
vés de recursos externos não se sobrepõe a este processo de valo-
rização do capital, ou seja, à geração de lucros, obtidas através
da concorrência entre as empresas.
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Em segundo lugar, as empresas mais bem estruturadas em
termos de capital, que têm rentabi I idade elevada e tamanho maior
são as que mais Intensamente possuem acesso ao mercado de capi-
tais e consequentemente maiores taxas de expansão.

Deve-se salientar que a presente monografia não esgota
a possibi I idade de estudos I igados ao setor. Vários temas deixa-
ram de ser objeto desta pesquisa e poderão eventualmente serem
estudados mais profundamente, complementando e aprimorando este
trabalho.

Dentre estes temas pOde-se destacar:

I) estudo detalhado sobre a formação dos preços dos fertl I 1-
zantes versus preços dos produtos agrícolas e sua evolu-
ção no tempo, ava I Iando-se ma Is profundamente a campos 1-
ção de custos e o processo de formação das margens de lu-
cros;

i i) anál ise das fontes de financiamento utilizadas no proces-
so de crescimento e valorização das empresas de fertl I i-
zantes no Brasl I não somente através dos grupos de clas-
sificação, mas também através da comparação por natureza
jurídica das empresas e origem do controle acionário;

I I I) estudo comparativo entre as firmas produtoras de ferti I i-
zantes de cap ita I estata I e cap ita I pr ivado, ava I iando-se
o processo de tomada de decisão com relação a uti I ização
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das várias fontes de financiamento dos investimentos ati-
vos utilizadas por tais unidades;

iv) estudo comparativo do setor de ferti I izantes no Brasi I
com os demais setores da economia brasi lei ra, aval iando-
se o padrão de comportamento com relação ao grau de utl-
I ização de recursos próprios versus recursos de terceiros
e ;

v) descrição das instituições componentes do mercado de ca-
pltals e dos fluxos de recursos por ela gerados, seus
prazos, custos e c omp o s ição, com a f Ina I Idade de ava I Ia r
seu desempenho e verificar o grau de utl I ização de tais
fontes de fundos por parte das empresas de fertl I Izantes
no Brasil.



ANEXO 1:

Principais estabelecimentos Industriais produtores de
fertilizante mineral, registrados na Divisão de Corretivos e Fer-
tlllzantes - DICOF - da Secretaria da Fiscalização Agropecuá.rla
do Ministério da Agricultura - Categoria I, atividade (A), (B) e
(C), situados nas regiões Centro e Sul do Brasl I, em 1986:

ESTABELECIHENTO INDUSTRIAL ESTADO CAPACIDADE OPERACIONAL
I APROXIHADA - SóLIDOS -

(EH TIDIA)
0i. Acrefertil-Ind. e Com. Corro e Fert. Ltda GO 23
02. Adubos AN-FAL - ImP.r Ind. e Com. Ltda SP 100
03. Adubos Araújo - Com. Ind. Imp. Ltda SP 120
04. Adubos Boutin Ltda PR 440
05. Adubos Flexa Ltda RS 100
06. Adubos Lagense S/A SP 270
07. AGROBASE Fertilizantes Ltda SP 85
08. Adubos Heteor Ltda RS 140
09. Adubos Trevo S/A RS 2.362
10. Adubrás Ltda GO 200
11. AGRIPEC - Ind. Com. Fert. Ltda PR 40
12. Agro Bandeirantes S/A PR 160
13. Agrofértil S/A SP 305
14. Agro Hemar Ltda SP 80
15. Agroimpex Hat. Agrícolas Ltda SP 30
16. Agro Kayama Ind. e Com. Ltda SP 27
17. Agro Química Ind. e Com. de Fert. Ltda SP 64
18. Agro Safra Ind. e Com. de Adubos Ltda SP 136
19. Amonex do Brasil Ltda SP 28
20. Arafértil S/A HG 889
21. Belka Adubos e Defensivos Ltda PR 120
22. Benzenex S/A - Adubos e Ins. SP 1.000
23. Bio Centro Fertilizantes Ltda PR 160
24. Brasfértil S/A SP 180
25. Breda Fertilizantes Ltda ES 170
26. Buschle e Lepper S/A SC 96
27. Cobrin SOCo Bras. de Ins. Ltda SP 220
28. Colibri Fertilizantes Ltda ES 300
29. Companhia Agrícola de Hinas G~rais HG 400
30. Companhia Paulista de Fertilizantes SP 1.244
31. Companhia Riograndense de Adubos RS 2.150
32. Copebrás S/A SP 1.986
33. Delta Química Ltda HG 80
34. Adubos Plantbem PR 200
35. Empresa de Fert. Pontagrossense Ltda PR 90

,~

36. Extrafértil - Ind. e Com. de Fert. Ltda SP 83
37. Fertibase S/A - Fertilizantes Básicos SP 500

,".:/'"11,

f
!ir
.'



ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

38. Fert bom - Ins. Agrícolas Ltda
39. Fert brasil Fertilizantes Ltda
40. Fert br~s S/A Adubos e Inseticidas
41. Fert centro Ind. de Fertilizantes
42. Fert cetrus Ind. e Com. Ltda
43. Fert gran Ltda
44. Fert 1 zantes Alvorada Ind. e Com. Ltda
45. Fert 1 zantes Heringer Ltda
46. Fert"l zantes Mitsui S/A
47. Fert I zantes Paranapanema Ltda
48. Fert I zantes Somafertil Ltda
49. Fert m x Ltda
50. Fert plan S/A Adubos e Inseticidas
51. Fert plata Adubos e Corretivos Ltda
52. Fert sul S/A
53. Fert vale - Fert. Vale do Tietê Ltda
54. Fert za - Cia. Nacional de Fertilizantes
55. Formoquímica Ltda-Ind. e Com. Prod. Agríc.
56. Fosfanil S/A
57. Galvani Fertilizantes Ltda
58. IAP S/A
59. INDAG S/A
60. Ind. e Com. de Fert. Campos Gerais Ltda
61. Ind. e Com. de Fert. Mantiqueira S/A
62. Fertiseste Ltda
63. Indústria de Fertilizantes Índio Ltda
64. Indústrias Marisa S/A
65. Indústria de Adubos Jaguaré S/A
66. Itafértil - Ind. e Com. de Fert.
67. Jales Fertilizantes Ltda
68. J. A. Pezarro - Ind. Com. Fert. Ltda
69. Kossil - Com. e Ind. Ltda
70. Limeirense S/A- Imp., Ind. e Com. de Fert.
71. Manah S/A
72. Marifértil - Ind. e Com. de Fert. Ltda
73. Maxifértil - Com. e Ind. de Fert. Ltda
74. Mogifertil - Ind. e Com. Ltda
75. Nutrifértil - Ind. e Com. de Fert. Ltda
76. Nutrinobre - Com. e Transporte Ltda
77. Nutriplant - Ind. e Com. Ltda
78. Paranaiba - Fert. Ind. e Com. Ltda
79. Paulifértil - Com. de Fertilizantes Ltda
80. Patureba Fertilizantes Ltda
81. Plantagro - Ind. e Com. Ltda
82. Pore - Fertilizantes Com. e Ind. Ltda
83. Produtos Químicos Elekeiróz Ltda
84. Pro-Plan - Fertilizantes e Def. Ltda
85. Prossolo - Insumos Modernos Ltda
86. Quimbrasil - Química Indl. Brasileira S/A
87. Ricassolo S/A
88. Seivafértil Ltda
89. Solofértil Ltda

(continua~ão)

162

ESTADO CAPACIDADE OPERACIONAL
: APROXIMADA - SóLIDOS -

(EM T/DIA)
PR
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
GO
SP
SP
RS
RS
SP
SP
PR
SP
SP
PR
SP
PR
MG
PR
RJ
MG
SP
MG
SP
RS
SP
SP
SP
SP
RS
PR
SP
SP
SP
MG
SP
MG
MG
MT
SP
SP
PR
SP
PR
SP
MG

80
160

1.120
144
160
100
133

1.408
1.511

28
160
100
833
80

4.250
240

1.600
550
400
416
877
440
320
320
80
80
150
360
100
130
288
320
320

4.123
117
240
96

240
150
130
200
400
200
250
300

1.000
240
100

2.853
200
60
40

...
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(continua~ão)
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL ESTADO CAPACIDADE OPERACIONAL

: APROXIMADA - SóLIDOS -
(EM T/DIA)--------------------------------------------------------------------------------

90. Superagro S/A - Fert. e Inseticidas
91. Supersolo Ltda
92. Terrafértil
93. Vetrafértil S/A
94. Uniata S/A
95. Unifértil Ltda
96. UtilfértilLtda
97. Vera Cruz Ind. e Com. de Fert. Ltda
98. Solorrico S/A - Ind. e Com.

SP
SP
SP
SP
SP
RS
SP
SP
SP

1H
80
160

2.656
60

400
270
80
917

.'
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ANEXO 2:

Anã II se de regressão, através do aj uste de uma curva
exponencial do tipo Y = a.ebx para as principais contas dos ba-
lanços, no período 1978/85.
------------------------------------------------------------------------------VARIÁ- , VARIÁVEL GRUPO COEFICIEN-: CURVA EXPONENCIAL TAXAS DE,
VEL DE- , INDEPEN- DE TE DE COR-: CRESCI-,
DENTE DENTE CLASSI-: RELAC!O HENTO
(CONTAS): (PERíODO) FICAC!O:

------------------------------------------------------------------------------.ATIVO 1978-1981 A 0,97 AC= 9.772,08 e',32T 37,60%
CIRCU- 1982-1985 A -0,84 AC= 22.606,93 e-0,12T -11,68%
LANTE 1978-1980 B 0,99 AC= 19.746,01 e',42T 52,19%

1981-1985 B -0,88 AC= 60.387,20 e-0,09T - 8,34%
1978-1985 C 0,77 AC= 3.430,32 e·,UT U ,64%

------------------------------------------------------------------------------.ATIVO 1978-1985 A
REALI- : 1978-1980: B
ZÁVEL LP:

0,80 R=
0,95 : R=

519,91 • e',13T : 14,17%
646,98 • e',56T : 74,35%

------------------------------------------------------------------------------.ATIVO
FIXO

1978-1985
: 1978-1985 :
: 1978-1985 :

A
B
C

0,88
0,97
0,95

: AF= 6.116,40. e',31T :
: AF= 13.872,80 • e',12T :
: AF= 728,59. e',12T :

36,56%
12,48%
12,27%

------------------------------------------------------------------------------•ATIVO 1978-1980 A 0,95 AT= 16.403,54 e',27T 31,55%
TOTAL 1981-1985 A -0,87 AT= 74.187,99 e-0,03T - 2,80%

1978-1980 B 0,99 AT= 36.076,28 e·,31T 36,29%
1978-1985 B 0,51 AT= 61.141,62 e·,04T 4,04%
1978-1985 C 0,83 AT= 4.227,52 e·,UT 11,54%

.PASSIVO 1978-1981 A 0,99 PC= 5.531,04 e·,45T 57,37%
CIRCU- 1982-1985 A -0,93 PC= 16.869,94 e-0,15T -14,35%
LANTE 1978-1981 B 0,80 PC= 21.821,42 e',23T 26,08%

1982-1985 B -0,99 PC= 45.047,80 e-0,19T -17,17%
1978-1980 C 0,98 PC= 1.562,68 e',41T 50,89%
1981-1983 C -0,96 PC= 5.668,92 e-0,10T - 9,69%
1978-1985 C 0,71 PC= 2.953,71 e·,·9T 9,37%------------------------------------------------------------------------------,.EXIGíVEL 1978-1980 A -1,00 ELP= 5.662,73 • e-0,51T -40,14%

DE LONGO 1981-1983 A 0,80 ELP= 10.220,82 · e',29T 34,22%
PRAZO 1984-1985 A -1,00 ELP= 12.841,88 · e-0,12T -11,09%

1981-1983 B 0,94 ELP= 5.673,30 · ee,04T 4,40%
1984-1985 B -1,00 ELP= 13.461,55 · e-0,83T -56,24%
1978-1980 C 0,99 ELP= 119,35 · ee,38T 45,73%
1981-1983 C -0,88 ELP= 993,63 · e-1,25T -71,21%
1984-1985 C -1,00 ELP= 165,28 • e-0,15T -14,08%-----------------------------------------------~------------------------------.PATRIHô-: 1978-1985 A 0,95 PL= 8.094,93. ee,24T 26,75%

NIO Lí-: 1978-1985 B 0,84 PL= 20.980,98 • ee,10T 10,74%
QUIDO : 1978-1985 C 0,98 PL= 1.013,71. ee,17T 18,52%

: 1978-1981 A 0,90 PL= 336,93. ee,34T 40,22% ~
: 1978-1981 B 0,24 PL= 25.179,64 • e.,03T 3,28%
: 1978-1981 C 0,98 PL= 904,80. ee,22T 24,89%------------------------------------------------------------------------------
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(continuação)-------------------------------------------------------------------------------
VARItí- I VARIÁVEL GRUPO I COEFICIEN-I CURVA EXPONENCIAL TAXAS OEI I

VEL OE- I INOEPEN- OE I TE OE COR-I CRESCI-I I

OENTE OENTE CLASSI-I RELAC;SO MENTO
(CONTAS)I (PERÍOOO) FICAC;SOI------------------------------------------------------------------------------

.RECEITA 1978-1980 A 0~97 RL= 15.230~08 · e'~37T 44,11%
LÍQUIOA 1981-1985 A -0,80 RL= 45.145,84 · e-0,11T -10,77%

1978-1980 B 0,98 RL= 36.562,33 · e·,3iT 36,34%
1981-1985 B 0,54 RL= 66.491,71 · e·,03T 3,13%
1981-1983 B -0,94 RL= 78.214,10 · e-0,06T - 6,08%
1984-1985 B 1,00 RL= 75.703,02 · e·,e3T 3,17%
1978-1980 C 0,99 RL= 3.261,29 · e·,47T 60,68%
1981-1983 C -1,00 RL= 15.672,70 · e-0,14T -12,83%
1983-1985 C ',86 RL= 9.016,85 · e',2iT 23,89%------------------------------------------------------------------------------

•CUSTOS 1978-1980 A 0,98 CO= 10.583,62 · e·,34T 40,13%
OIRETOS 1981-1985 A -0,93 CO= 30.270,89 · e-0,13T -12,15%

1978-1980 B 0,99 CO= 29.831,15 · e',26T 29,97%
1981-1983 B 0,95 CO= 57.635,69 · e-0,10T - 9,19%
1983-1985 B 0,99 CO= 36.997,33 · e',15T 16,07%
1978-1980 C 0,98 CO= 2.615,21 · e·,45T 56,8U:
1981-1983 C -1,00 CO= 12.986,57 · e-0,17T -15,69%
1983-1985 C 0,84 CO= 6.945,53 · e·0,18T 19,69%------------------------------------------------------------------------------

.CUSTOS 1978-1982 A 0,98 CI= 5.244,14 e',23T 25,74%
INOIRE- 1982-1985 A -0,99 CI= 20.784,93 e-',35T -29,83%
TOS 1978-1982 B 0,97 CI= 6.661,47 e',25T 28,45%

1982-1985 B -0,92 CI= 23.763,64 e-0,24T -20,98%
1978-1982 C 0,79 CI= 983,34 e',18T 19,93%
1982-1985 C 0,82 CI= 1.548,66 e',18T 19,22%
1978-1985 C 0,82 CI= 1.104,27 e',13T 13,65%------------------------------------------------------------------------------

.LUCRO 1978-1980 A 0,98 LO= 368,27 · e',91T 149,2U:
OPERA- 1978-1981 A 0,83 LO= 712.38 · e',52T 67,74%
CIONAL 1984-1985 A 1,00 LO= 3.050,11 · e·,34T 41,18%

1978-1980 B 0,97 LO= 1.057,69 · e·,84T 132,45%
1981-1985 B 0,75 LO= 1.408,11 · e·,49T 62,89%
1978-1985 C 0,82 LO= 239,60 · e',25T 28.52%------------------------------------------------------------------------------

.LUCRO 1978-1981 A 0,86 LL= 296,88 e·,59T 80,05%
LÍQUIOO 1984-1985 A -1,00 LL= 11.116,59 e-0,92T -60,22%

1978-1980 B 0,81 LL= 1.440,81 e·,49T 63,84%
1983-1984 B 1,00 LL= 503,84 e1,29T 264,80%
1978-1980 C 0,86 LL= 52,16 e·,79T 119,36%
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