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RESUMO 

 

O setor sucroenergético brasileiro possui posição de destaque na formação do produto interno 

bruto nacional sendo também protagonista no mercado global de açúcar e etanol. No entanto, 

particularidades como o longo ciclo produtivo da cana-de-açúcar, as necessidades de altos 

investimentos nos canaviais e na sua indústria, a ausência de um mercado de créditos mais ativo 

e acessível, a suscetibilidade a interferências governamentais e crises econômicas são alguns dos 

riscos que gestores e tomadores de decisões têm a superar. Para atender essas imposições se 

recorre a modelos de análises financeiras cujos resultados norteiam as decisões para a gestão do 

capital. Este trabalho teve por finalidade entender a situação financeira e econômica por dez 

safras de quatro players do segmento sucroenergético (Biosev, CMAA, São Martinho e Raizen) 

através do prisma do modelo dinâmico desenvolvido por Michel Fleuriet que utiliza, após 

reclassificações no balanço patrimonial, três variáveis: Necessidade de Capital de Giro (NCG) 

avaliando o quanto de saídas de caixa ocorrem antes das entradas, Capital de Giro (CDG) que é 

parte do capital que financia as atividades de curto prazo e o Saldo de Tesouraria (ST) que é 

tratado como uma “reserva” dos recursos financeiros. A combinação das variáveis resulta em 

seis tipos de balanços e traz dinamismo nas análises contrapondo-se aos modelos clássicos, 

caracterizados pela estática. A principal reclassificação do balanço se deu ao canavial, um dos 

principais ativos das usinas e que devido a necessidade constante de altos empenhos financeiros 

foi considerado um ativo cíclico, diferente do que é preconizado pelas normas contábeis que o 

trata como planta portadora do ativo imobilizado. Em razão da escassez de estudos dedicado ao 

setor sucroenergético se utilizando do modelo de Fleuriet, as combinações resultantes tiveram 

inferências a indicadores como EBITDA, toneladas de cana processada e dívida líquida visando 

responder se o modelo de Fleuriet teria capacidade de ser utilizado como instrumento de análise 

financeira para o setor sucroenergético. Os resultados se correlacionaram quando interpretados 

em conjunto com os indicadores econômico operacionais, mostrando que a aplicabilidade do 

modelo de Fleuriet pode ser estendida ao segmento sucroenergético. Entretanto a análise 

restritiva para uma única safra poderia levar a conclusões limitadoras, tendo em vista a 

característica da cultura semiperene da cana que oferece, em média, 5 cortes, além da 

sensibilidade da variação de saldos finais das contas na classificação do modelo de Fleuriet. 

.  

 

Palavras-chave: Sucroenergético. Modelo Dinâmico de Fleuriet. Capital de giro. Análise 

financeira 



 

 

ABSTRACT 

The Brazilian sugar-energy sector has a prominent position in the formation of the national gross 

domestic product and is also a protagonist in the global sugar and ethanol market. However, 

particularities such as the long production cycle of sugarcane, demands for high investments in 

sugarcane plantations and their industry, the absence of a more active and accessible credit 

market, the susceptibility to government interference and economic crises are some of the risks 

that managers and decision makers must overcome. To meet these requirements, financial 

analysis models are used whose results guide decisions for capital management. This study aimed 

to understand the financial and economic situation for ten crops of four players in the sugar-

energy segment (Biosev, CMAA, São Martinho and Raizen) through the prism of the dynamic 

model developed by Michel Fleuriet that uses, after reclassifications in the balance sheet, three 

variables: Working Capital Need (WCN) assessing how much cash outflows occur before cash 

inflows, Working Capital (WC) which is part of the capital that finances short-term activities and 

Treasury Balance (TB) which is treated as a “reserve” of financial resources. The combination 

of variables results in six types of balance sheets and brings dynamism to the analysis, in contrast 

to the classic models, characterized by statics. The main reclassification of the balance sheet was 

given to the sugarcane plantation, one of the main assets of the companies and which, due to the 

constant need for high financial commitments, was considered a cyclical asset, different from 

what is recommended by accounting standards that treat it as a carrier plant at fixed assets. Due 

to the scarcity of studies dedicated to the sugar-energy sector using the Fleuriet model, the 

resulting combinations had inferences to indicators such as EBITDA, tons of processed cane and 

net debt to answer whether the Fleuriet model would have the capacity to be used as an analysis 

instrument financial support for the sugar-energy sector. The results were correlated when 

interpreted together with the operational economic indicators, showing that the applicability of 

the Fleuriet model can be extended to the sugar-energy segment. However, the restrictive analysis 

for a single crop could lead to limiting conclusions, given the characteristic of the semi-perennial 

sugarcane crop, which offers, on average, 5 cuts, in addition to the sensitivity of the variation of 

final balances of the accounts in the classification of the Fleuriet model. 

 

Keywords: Sugar-energy. Dynamic Fleuriet Model. Working capital. Financial analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A representatividade e importância estratégica do agronegócio brasileiro desperta 

interesse global de investidores, instituições financeiras, governos, órgãos reguladores, 

fornecedores, clientes, acadêmicos e pesquisadores entre outros. Para se ter uma ideia, em 2021, 

o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio representou 27,4% (R$ 2,38 trilhões) do PIB total 

do país (R$ 8,68 trilhões). Nessa formação, o ramo agrícola contribuiu em 74,6% e o pecuário 

em 25,4%, ou seja R$ 1,77 trilhões e R$ 0,61 trilhões respectivamente.  Em 2020, a contribuição 

do agronegócio no PIB total foi de 26,4% (CEPEA, 2022). O Brasil é o maior produtor de cana- 

de-açúcar, café, laranja e soja do mundo.   

Especificamente em relação a cana-de-açúcar, atividade econômica mais antiga do 

Brasil, os números da cultura no país são expressivos. A produção de cana-de-açúcar brasileira 

na safra 2020/21 totalizou 657.433 mil toneladas processadas sendo 605.463 mil toneladas na 

região centro-sul e 51.970 mil toneladas na região norte-nordeste. A área cultivada na safra 

2020/21 foi de 9.929 mil hectares sendo 8.923 mil hectares na região centro-sul e 1.006 mil 

hectares na região norte-nordeste (ÚNICA, 2021). 

Os principais fatores que fizeram com que o Brasil se tornasse um dos líderes deste 

mercado são as condições edafoclimáticas favoráveis ao cultivo da cana, o ciclo de safra mais 

longo e em período diferente dos demais países produtores, os incentivos governamentais para o 

crescimento do setor até a década de 90 e a flexibilidade operacional de suas indústrias. 

O protagonismo atual, retomado principalmente a partir do ano 2000, quando ocorre 

a consolidação de crescimento expressivo da produção e que coincide com período pós-

desregulamentação da indústria, foi conquistado por meio de uma produção altamente 

competitiva e diversificada (RODRIGUES; BACCHI, 2018). 

Contudo, o setor possui características e desafios específicos, senão únicos, para os 

grupos econômicos e empresas que nele atuam, fundamentando a necessidade de adequada 

disciplina da gestão do capital com objetivo de maior previsibilidade do fluxo de caixa para se 

evitar, entre outros riscos, os altos níveis de endividamento e as baixas margens. 

Como a geração de caixa do setor provém da área agrícola, torna-se determinante a 

obtenção de eficiência produtiva, sedimentada nas eficiências operacionais e econômicas, 

buscando a maior produtividade e longevidade possível do canavial. Na estrutura de custos a 

cana-de-açúcar representa algo da ordem de 70% do custo total de produção. 
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O longo ciclo produtivo da cana e os constantes investimentos nos canaviais e na 

indústria necessitam de altas capitalizações frente as limitações de estímulos financeiros e 

dificuldades de acesso a linhas de créditos, além de uma alta exposição aos efeitos das crises 

financeiras e interferências governamentais no setor. Uma nova usina atinge sua escala mínima 

de eficiência com o processamento aproximado de 3,5 milhões de toneladas de cana, o que 

representa um investimento estimado em quase R$ 1 bilhão (MILANEZ; SOUZA; MANCUSO, 

2017). 

Os tomadores de decisão da área financeira, geralmente, recorrem aos modelos 

clássicos e tradicionais de análises, modelos esses que apresentam vantagens, porém 

fundamentados em bases estáticas e resultando em indicadores com dificuldades de se 

interrelacionarem comparativamente e de serem avaliados de forma conjunta. 

Com finalidade de responder a questões financeiras recorrentes, simplificando as 

análises que são demandadas, através de um novo prisma e de forma dinâmica e não mais estática, 

Michel Fleuriet 1desenvolveu uma metodologia que permite, após reclassificação de contas do 

balanço patrimonial, constatar a real solvência a partir de três variáveis: a necessidade de capital 

de giro (NCG), o capital de giro (CDG) e o saldo de tesouraria (ST). A combinação dessas três 

variáveis resulta até seis tipos de estruturas que evidenciam situações de riscos de liquidez e de 

continuidade nos negócios. Trata-se de análise da situação financeira focada na sustentabilidade 

de curto e longo prazo através de demonstrações financeiras. Baseado na gestão francesa, dedica 

ênfase na administração do capital de giro e liquidez. Conhecido com os nomes de modelo de 

Fleuriet, modelo dinâmico ou modelo dinâmico de Fleuriet. 

O objetivo da pesquisa é interpretar a situação financeira de companhias do setor 

sucroenergético a partir da aplicação do modelo de Fleuriet em 40 balanços patrimoniais ao longo 

de 10 safras (de 2011/12 a 2020/21). Para complementar a análise e obter conclusões mais 

assertivas também se correlacionou os resultados encontrados da aplicação do modelo dinâmico 

com indicadores relevantes do setor que buscam estabelecer relação entre geração de caixa, 

produtividade, investimentos e endividamento. Assim, indicadores em relação ao EBITDA, 

toneladas de cana processada e dívida líquida foram utilizados a fim de corroborar as conclusões 

do modelo de Fleuriet. 

 
1 Michel Fleuriet foi professor da École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris), na Wharton, na 
Fundação Dom Cabral e na Universidade Paris Dauphine, onde foi fundador do Mestrado em Investment Banking, 
foi presidente do Chase Manhattan Bank, do Merrill Lynch e do HSBC na França e membro do Conselho de 
Administração da NYSE Euronext Paris. 
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Os resultados obtidos visam atender a seguinte pergunta: O modelo dinâmico de 

Fleuriet tem a capacidade de analisar a situação financeira para o segmento sucroenergético e 

tem os seus resultados corroborados com indicadores utilizados no setor? Tendo em vista que as 

pesquisas relacionadas ao agronegócio se utilizando do modelo de Fleuriet são escassas, espera-

se poder colaborar com novas formas de análises da situação financeira de companhias desse 

segmento. 

Nas próximas seções serão abordados conceitos sobre o referencial teórico, a 

descrição da metodologia utilizada, a análise dos resultados e por fim as conclusões sobre o 

estudo. 

 

1.1 Referencial teórico 

 

 

A fim de suportar o marco teórico referencial, seguem os conceitos que embasam o 

desenvolvimento da dissertação e que incluem revisões bibliográficas do panorama atualizado 

do setor, a descrição das principais temáticas e métricas financeiras do segmento, sobre modelo 

dinâmico de Fleuriet e da produção científica desse modelo no Brasil. 

  

1.2 Panorama do setor sucroenergético  

 

 

Serão apresentados dados do cultivo de cana-de-açúcar e da produção de açúcar e 

etanol que demonstram a relevância e o protagonismo do Brasil nesse segmento no agronegócio 

mundial. Adicionalmente um breve descritivo da organização da cadeia produtiva com finalidade 

de evidenciar seus principais atores. 

A produção brasileira de cana-de-açúcar, no ano de 2019, foi superior à soma de 

Índia, China, Tailândia, China e Paquistão, países produtores que ocuparam do segundo até o 

quinto posto, segundo dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations. (FAO, 

2021) 
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Quadro 1 - Produção mundial de cana-de-açúcar - Em mil toneladas em 2019 

Fonte: Adaptado pelo autor de FAO - World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. 

 

O cultivo da cana-de-açúcar no Brasil permite duas safras por ano: de abril a 

dezembro na região centro-sul e de agosto até abril na região norte-nordeste. Em dezembro de 

2020, o setor empregava diretamente cerca de 692 mil trabalhadores (UNICA, 2020). A cadeia 

produtiva pode ser segmentada entre os elos dos insumos, da parte agrícola e da parte industrial.  

No elo dos insumos encontram-se as empresas de defensivos e fertilizantes, os 

fabricantes de frota automotiva, de implementos agrícolas e os fornecedores dos cultivares, sendo 

nesse último incluídos os centros de desenvolvimento de melhorias genéticas como o Centro de 

Tecnologia Canavieira (CTC) e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) possuidores de altos 

níveis de reputação e excelência em biotecnologia, sendo referências global na área de pesquisa. 

Na parte agrícola estão incluídos os fornecedores independentes de cana-de-açúcar, 

que são aqueles que produzem e arcam com todos os riscos e custos do processo produtivo e 

posteriormente vendem o produto agrícola colhido para as usinas e os arrendatários de terras que 

disponibilizam suas propriedades para o plantio da cultura pela usina mediante remuneração. 

Fator indispensável é o relacionamento de longo prazo e condizente remuneração aos 

fornecedores da matéria prima e arrendatários das terras para que esses não migrem para outras 

culturas ou que sejam atraídos para investimentos com menores custos de oportunidade e maiores 

retornos, que acarretaria menos fornecimento de cana-de-açúcar para uma estrutura industrial já 

instalada. Cerca de um terço da cana-de-açúcar moída no país são oriundas do fornecimento de 

produtores independentes, cuja remuneração é baseada em cálculos de preços médios efetuados 

pelo Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol (CONSECANA).  

Por fim, na parte industrial a maior relação se dá com a indústria de bens de capital 

e agentes fomentadores para ampliação, modernização ou substituição da capacidade instalada. 

Em relação a geolocalização das usinas no país, existe grande concentração de 

unidades processadoras na região centro-sul (82,1%), predominantemente no Estado de São 

1º Brasil 752.895 38,62%
2º India 405.416 20,80%
3º Tailândia 131.002 6,72%
4º China 109.963 5,64%
5º Paquistão 66.880 3,43%

6º-91º Demais paises produtores 483.149 24,79%
Total produção mundial 2019 1.949.307 100,00%

Posição Pais Mil toneladas %
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Paulo (42,9%) de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2021). O 

predomínio paulista é fundamentado pela oferta e demanda por etanol decorrente do elevado 

número de usinas produtoras de açúcar que integraram a produção de etanol a partir dos anos 70 

e ao incentivo fiscal a esse biocombustível, que possui alíquota inferior do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em relação à gasolina (MILANEZ; 

SOUZA; MANCUSO, 2017). O apêndice A ilustra em um quadro as usinas de cana-de-açúcar 

ativas por Estado no ano de 2021. 

Para a safra 2020/21, o Brasil mantém-se como o maior produtor de açúcar com cerca 

de 23,3% da produção mundial, seguido por Índia (18,7%), União Europeia (8,6%), China (5,9%) 

e Tailândia (4,2%), como demonstrado no quadro abaixo, de acordo com United States 

Departament of Agriculture (USDA, 2021), 

 

 
Quadro 2 - Produção mundial de açúcares por país ou região geográfica - Em milhões de toneladas cúbicas de 

2011 a 2021 

Fonte: Adaptado pelo autor de United State Department of Agriculture (USDA) 

 

Abaixo a representação gráfica da evolução da produção mundial de açúcar por país 

ou bloco econômico e por safra desde 2011/12: 

2011/12 36.150 28.830 17.461 12.324 10.415 65.787      170.967    
2012/13 38.600 27.337 16.655 14.001 10.024 71.301      177.918    
2013/14 37.800 26.605 16.020 14.263 11.333 70.005      176.026    
2014/15 35.950 30.460 18.449 11.000 10.793 70.827      177.479    
2015/16 34.650 27.530 14.280 8.830 9.743 70.797      165.830    
2016/17 39.150 22.200 18.314 9.300 10.100 71.523      170.587    
2017/18 38.870 34.309 19.508 10.300 14.710 76.525      194.222    
2018/19 29.500 34.300 16.750 10.760 14.581 73.267      179.158    
2019/20 30.300 28.900 17.040 10.400 8.294 71.535      166.469    
2020/21 42.050 33.760 15.399 10.600 7.587 70.728      180.124

Total 363.020 294.231 169.876 111.778 107.580 712.295 1.758.780

Ano
Total 

Mundo
Brasil India

União 
Europeia

China Tailândia
Demais 

produtores
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Gráfico 1 -  Produção mundial de açúcares por país ou região geográfica - Em bilhões de toneladas cúbicas de 

2011 a 2021 

Fonte: Adaptado pelo autor de United State Department of Agriculture (USDA) 

 

O levantamento inclui o açúcar obtido a partir da beterraba, que representa cerca de 

20% da produção mundial. China e EUA, também produzem açúcar derivado do tubérculo além 

da cana, porém a produção a partir da beterraba é mais comum na Europa, principalmente na 

França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Polônia (COMISSÃO EUROPEIA, 2022). 

No que se refere a etanol, o Brasil e EUA juntos produziram 83,9% do total mundial 

desse biocombustível em 2020, sendo 30,5% e 53,4% respectivamente. A produção dos dois 

países somadas foram superiores a 80% da produção mundial por mais de uma década e de forma 

ininterrupta, chegando a 87,1% da produção mundial em 2011. Consequentemente a produção 

de etanol é bastante concentrada como demonstrado no quadro a seguir (AFDC, 2021). 
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Quadro 3 - Produção mundial de etanol por país ou região geográfica - Em milhões de litros de 2011 a 2020 

Fonte: Adaptado pelo autor de Renewable Fuels Association (RFA) - Originalmente apresentado em galões 

americanos 

 

O gráfico abaixo ilustra a evolução da produção em países/regiões selecionados 

(AFDC, 2021). 

 

 
Gráfico 2 - Produção mundial de etanol por país ou região geográfica - Em bilhões de litros de 2007 a 2020 

Fonte: Adaptado pelo autor de Renewable Fuels Association (RFA) - Originalmente apresentado em galões 

americanos 

2011 52.793 21.095 4.420 2.100 1.750 2.642 84.799
2012 50.341 21.109 4.463 2.101 1.699 2.846 82.558
2013 50.341 23.721 5.189 2.634 1.980 4.815 88.679
2014 54.175 23.429 5.469 2.403 1.930 5.640 93.047
2015 56.044 26.847 5.250 3.077 1.650 4.341 97.210
2016 58.020 27.612 5.212 3.198 1.650 4.924 100.617
2017 59.803 26.722 5.356 3.312 1.703 5.488 102.384
2018 60.904 30.318 5.413 3.974 1.817 5.144 107.570
2019 59.712 32.437 5.450 3.407 1.893 6.964 109.863
2020 52.710 30.015 4.731 3.331 1.620 6.226 98.633
Total 554.843 263.304 50.952 29.537 17.692 49.031 965.361

Quadro 3 - Produção mundial de etanol por pais ou região geografica - Em milhões de litros de 2011 a 2020

Total 
Mundo

Ano EUA Brasil
União 

Europeia
China Canada

Demais 
produtores
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A cadeia de valor inicia com as matérias-primas utilizadas para a produção do etanol 

(basicamente cana-de-açúcar no Brasil, milho nos EUA, trigo na Europa e, de forma ainda 

incipiente, material celulósico, sobretudo no Brasil e nos EUA). Como parte mais relevante do 

consumo ocorre nos próprios países onde existe produção, apenas um volume reduzido é 

exportado, razão pela qual o etanol ainda não conseguiu alcançar a condição de 

commodity internacional. Outros fatores também determinam o baixo fluxo de comércio 

internacional, a saber: (i) a controvérsia “combustíveis x alimentos”; (ii) a sustentabilidade 

ambiental; e (iii) a baixa diversificação de fontes de suprimento do etanol. 

Com relação ao primeiro fator, ainda existem diversas regiões, como EUA, Europa e 

China, onde há preocupações relativas ao uso alternativo de terra para produção de combustíveis, 

tendo como argumento um possível impacto nos preços dos alimentos. Sobre o segundo fator, há 

consenso de que o etanol de milho dos EUA, por utilizar o gás natural ou o carvão como energia 

primária, gera baixo impacto na redução das emissões de CO2. Contudo, no caso do etanol 

produzido com cana, tais preocupações não ocorrem, pois a produtividade da cana é bem maior, 

como no exemplo do Brasil, ocupando apenas cerca de 2% da área agrícola e ademais, como 

etanol de cana utiliza o próprio bagaço da cana como fonte primária de energia, sua capacidade 

de reduzir emissões de CO2 da gasolina é superior a 60%, condição que o coloca na categoria de 

“biocombustível avançado” pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA. 

Por fim, argumenta-se que, enquanto o número de países exportadores for reduzido, 

a utilização de mandatos obrigatórios desse combustível poderia contribuir para gerar uma 

situação de insegurança energética, por conta de dificuldades de abastecimento e daí a 

importância da diversificação de fontes para dar segurança ao suprimento. 

A competição no mercado brasileiro varia conforme o elo da cadeia produtiva 

analisado. Na produção de etanol, há uma alta concorrência, enquanto na distribuição há uma 

elevada concentração nos três maiores grupos – BR Distribuidora, Ipiranga e Raizen que detêm 

mais da metade do mercado de distribuição. Quanto ao elo seguinte (postos de combustível), há 

uma quantidade muito significativa (cerca de 40 mil postos). Por fim, há o consumidor final, que, 

desde 2003, tem a opção de adquirir veículos flex, abastecidos com gasolina, álcool hidratado ou 

ambos em qualquer proporção. Ele pode escolher o produto ou combinação que julgue mais 

interessante. Os veículos flex já representam aproximadamente 60% da frota total de veículos do 

Brasil e correspondem a 90% das vendas dos últimos anos. 
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1.3  Principais temáticas financeiras e contábeis do segmento sucroenergético  

 

 

Essa seção será dedicada a discorrer sobre as principais temáticas financeiras e 

contábeis, sendo essa última com base nos pronunciamentos contábeis emanados pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) que serão utilizadas nessa dissertação. A correspondência dos 

conceitos e normas, sempre que aplicáveis, são feitas ao segmento sucroenergético e suas 

particularidades. 

 

1.3.1 Caixa e equivalentes de caixa 

 

 

Englobam valores que possam ser convertidos em espécie e mantidos com a 

finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo podendo se transformar em 

recursos para investimento ou outros propósitos. Devem ter conversibilidade imediata em um 

montante conhecido de caixa e estarem sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 

Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando 

tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. 

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. 

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que 

são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um 

insignificante risco de mudança de valor (CPC 03 R2). 

Observado que a indisponibilidade de fontes de financiamento tempestiva é fator 

recorrente do setor sucroenergético e do próprio contexto brasileiro, cabem as companhias do 

setor elaborarem políticas de caixa voltadas a evitar as suas limitações financeiras. 

Quando as usinas não possuem recursos em caixa oportunamente e com rentabilidade 

negativa, umas das maneiras para manter seu nível de atividade é a contratação de endividamento 

de curto prazo, dado a restrição de linhas de endividamento de longo prazo do mercado nacional. 

Esse aspecto pode ser considerado preocupante, em virtude de que, geralmente o endividamento 

de curto prazo é mais oneroso e as companhias recorrem à essa fonte quando as reservas de caixa 

e os fluxos de caixa gerados são insuficientes para honrarem as suas obrigações.  

Inclusive, em parte, a escassez de recursos em tempo hábil pode fazer com que as 

usinas percam oportunidades de investimento vantajosos que só seriam rentáveis com os recursos 

próprios, ou mediante planejamento financeiro para angariar empréstimos de longo prazo. Desse 
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modo, a ausência de uma política de gestão de caixa atrelada a manutenção de níveis mais 

elevados desse ativo pode afetar diretamente ao setor, especialmente àquelas usinas 

financeiramente restritas. Em função disso os gestores podem ser pressionados a renunciar a 

projetos de investimentos rentáveis se os fundos de recursos internos são insuficientes. E nesse 

contexto, uma maior liquidez de caixa e equivalentes de caixa é preciosa (SEVERIANO, 2011). 

 

1.3.2 Empréstimos e financiamentos 

 

 

As operações de empréstimos e financiamentos estão vinculadas às necessidades de 

caixa para manutenção ou expansão das atividades. Usualmente os empréstimos e 

financiamentos estão suportados por contratos que descrevem as características contratadas como 

o valor total da liberação dos recursos, condições de pagamento, taxas de juros, moeda, garantias 

e outras. Os recursos podem ser destinados para financiar novas imobilizações, para capital de 

giro e outros fins. Todos os empréstimos cujo prazo de pagamento seja superior ao encerramento 

do exercício social seguinte, deverão ser apresentadas no passivo de longo prazo. Quando o 

período a transcorrer até o vencimento da dívida for inferior ao encerramento do exercício social 

seguinte, a dívida deverá ser reclassificada para o passivo circulante (GELBCKE et al., 2020). 

As linhas de financiamento para o setor produtivo, disponíveis no mercado financeiro 

nacional, possuem diversas características que as diferenciam de outras economias mais 

desenvolvidas sendo principalmente três relevantes:  

i) altos encargos financeiros, sendo consideradas uma das mais altas do mundo; 

ii) baixa oferta interna de crédito de longo prazo; 

iii) restrição à oferta de novas ações e debêntures, determinadas principalmente pelo 

estágio ainda em desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil.  

Essas desarmonias do mercado de capital nacional restringem os investimentos 

produtivos, desencorajando o crescimento e competitividade das companhias. As companhias 

priorizam financiamento através de recursos gerados internamente e do aporte de capital dos 

acionistas, reduzindo sua capacidade de alavancagem financeira e enfrentando também 

dificuldades em expandir pela reduzida oferta de crédito de longo prazo (ASSAF NETO, 2021). 

Em vista disso, recursos provenientes de instituições financeiras exercem papel 

fundamental no crescimento, desenvolvimento e na própria manutenção das companhias 

brasileiras (LOZANO; CALTABIANO, 2014). 

Pode-se afirmar que o setor sucroenergético precisa financiar seis itens importantes: 
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i) manutenção, conservação e renovação dos canaviais; 

ii) manutenção industrial; 

iii) substituição de máquinas e equipamentos; 

iv) construção de novas usinas;  

v) expansão e modernização das usinas existentes;  

vi) fabricação de novos produtos e desenvolvimento de novas tecnologias.  

Os financiamentos destes projetos incluem incertezas com relação ao êxito e possuem 

riscos de mercado, operacionais, estratégicos e de crédito. Projetos que envolvem novas 

tecnologias, como é o desenvolvimento de novos produtos, possuem riscos de maior intensidade 

do que atividades agroindustriais tradicionais.  

Uma nova alternativa que desponta para as companhias do setor, que estejam 

alinhadas com as práticas ambientais, sociais e de governança, são as disponibilizações de linhas 

de financiamento com intuito de que a sustentabilidade do setor seja reconhecida na concessão 

de crédito. Recentemente foi criado um Bureau de Crédito Rural Verde pelo Banco Central com 

objetivo de contribuir para mitigação de riscos financeiros e ampliar o financiamento de acordo 

com parâmetros de sustentabilidade. Relacionam-se estreitamente a este cenário positivo as 

cooperativas e usinas com uma governança mais estruturada e com maior capilaridade que 

aproveitam melhor os resíduos antes descartados como, por exemplo: o uso do bagaço e da palha 

de cana para a geração de bioeletricidade e produção de biogás a partir de subprodutos 

agroindustriais (COSTA FILHO, 2021). 

 

1.3.2.1 Dívida Líquida 

 

 

A dívida líquida se refere ao montante de empréstimos e financiamentos, de curto e 

longo prazo, subtraído dos valores de caixa e equivalentes de caixa, representando assim o valor 

que a companhia necessita para quitar com os seus credores financeiros. 

 

1.3.3 Lavouras de cana-de-açúcar 

 

 

Um dos principais ativos de uma usina é o canavial que corresponde a grandes áreas 

rurais onde existem as plantações de cana-de-açúcar. A cana por permitir, em média, cinco ou 
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seis cortes, tem nas soqueiras (as raízes que restam após uma colheita e que gerarão novas 

plantas) um importante ativo que requer elevado investimento (OLIVA, 2017). 

As etapas para a formação do canavial abrangem o planejamento da área a ser 

plantada e as operações realizadas para preparo de solo, plantio e tratos culturais de cana planta. 

Sendo a cana-de-açúcar uma cultura semiperene, o estabelecimento do canavial exige precaução 

por parte dos tomadores de decisão das áreas agronômica e financeira da companhia, já que se 

constitui a base para o cultivo durante os próximos seis ou sete anos dessa cultura.  

Dessa forma é dispendida especial e relevante atenção aos investimentos da etapa de 

formação do canavial em busca da relação ótima entre empenhos financeiros, a maximização da 

produtividade e a longevidade da lavoura implantada, objetivando a minimização do custo por 

tonelada de cana no ciclo – a grande variável relevante (CORTEVA; PECEGE, 2021). 

Um planejamento adequado para a implantação e manutenção de um canavial requer 
uma análise prévia da composição dos custos de produção. A análise inclui desde 
localização (propriedades localizadas em regiões diferentes, com diversos preços de 
insumos e custos logísticos variados) e em relação aos padrões tecnológicos adotados: 
alta ou baixa tecnologia, utilização ou não de sistema de irrigação, manejo convencional 
ou orgânico, entre outros (HANASHIRO, 2010). 

O plantio de cana-de-açúcar, conhecida como “de ano e meio” é o comumente 

utilizado por usinas e requer um período de 15 até 18 meses para a maturação e início de colheita 

que ocorre, geralmente, entre abril e dezembro na região centro-sul do Brasil. A semeadura 

ocorre entre janeiro e março, período que a planta tem condições de umidade e temperatura ideais 

para se desenvolver. Durante o inverno, o desenvolvimento continua a acontecer e, então, de 

outubro a abril se paralisa e inicia seu processo de maturação. Os tratos culturais ocorrem com 

maior intensidade ao final do ano.  Após o primeiro corte, o ciclo da cana passa a ser de 12 meses. 

Esse tipo de plantio tem a vantagem de controlar as plantas daninhas e diminuir a presença de 

doenças. 

Os custos de formação da cultura são acumulados por cerca de um ano (fase de 

preparo de solo, plantio e crescimento da planta até estar em condições de colheita de primeiro 

corte) sendo que nas safras subsequentes são reconhecidas, contabilmente, no resultado do 

exercício em função da sua comercialização. Devido as rebrotas após o primeiro corte, quanto 

mais cortes a cana sofre mais velha se torna, tendo seu custo de formação original defasado em 

função da inflação do período, que não é reconhecida nas demonstrações financeiras.  

As naturezas de custos para uma usina, durante todo o processo produtivo, são 

principalmente os insumos (sementes, defensivos agrícolas, fertilizantes e corretivos), as 

operações mecanizadas, as operações manuais e operações de corte, carregamento e transporte. 
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As diferentes operações adotadas na forma de plantio (mecânico ou manual), a 

utilização de mudas próprias ou adquiridas de terceiros, os cenários que exigem diferentes uso 

de insumos (seja para conter pragas ou para corrigir condições inadequadas do solo) e 

deficiências nutricionais podem resultar em diferentes custos de formação do canavial (CNA, 

2019) 

Para formação de um hectare de canavial no Estado de São Paulo, na safra 2020/21, 

os custos totalizam R$ 6.933, sendo insumos o mais representativo com R$ 3.664, seguido de 

operações mecanizadas com R$ 2.931, operações manuais R$ 196 e por fim R$ 142 para outros 

desembolsos de acordo com estimativa do Agrianual (2021). Abaixo uma ilustração gráfica da 

representatividade desses componentes: 

 

 
Gráfico 3 - Composição do custo de formação do canavial no estado de São Paulo - Em percentuais na safra 

2020/21 

Fonte: Adaptado pelo autor de Agrianual 2021 

 

Abaixo a representatividade gráfica, por tipo de insumo, para formação por hectare 

do canavial no Estado de São Paulo, para a safra 2020/21, de acordo com Agrianual (2021): 
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Gráfico 4 -Principais insumos que compõe o custo de formação do canavial no Estado de São Paulo - Em 

percentuais na safra 2020/21 

Fonte: Adaptado pelo autor de Agrianual (2021) 

 

1.3.4 Investimentos – gastos de capital 

 

 

No setor sucroenergético os principais gastos de capital, com finalidade de 

rentabilidade futura, referem-se a empenhos financeiros em manutenção, melhoria operacional e 

com projetos, esses últimos principalmente de expansão e modernização. O termo em inglês, 

difundido no ambiente financeiro, para gasto de capital, é conhecido como capital expenditure 

(CAPEX). 

Tem-se no setor um intensivo uso de capital e que depende fortemente dos 

investimentos de manutenção os quais englobam o plantio de cana, os tratos culturais e 

manutenção de entressafra – tanto agrícola quanto industrial (SILVA, 2021). 

A alocação de recursos para manutenção do canavial, por meio dos tratos culturais, 

é indispensável para conservação e continuidade das rebrotas visando atingir e manter os 

melhores níveis de toneladas de cana por hectares e o açúcar total recuperável (ATR) pela maior 

longevidade possível, a fim de postergar ao máximo uma renovação da lavoura. 

Fatores como pragas, plantas daninhas e o intempestivo período do corte podem gerar 

a queda na produtividade do canavial, sendo importante atentar para saúde o enterrio correto das 

mudas, a correção do solo e a adubação de acordo com as características da área (GALL, 2019). 
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Para Oliva (2017) o manejo inadequado do canavial, como a redução da adubação, aumenta a 

margem de contribuição no curtíssimo prazo, mas canibaliza a produtividade e margens futuras. 

De acordo com Silva (2021), progressos da produtividade agrícola estão 

estreitamente relacionados ao próprio desempenho econômico do setor. No início da década de 

2010, devido ao alto nível de endividamento e dificuldades financeiras, as usinas suprimiram 

investimentos em tratos culturais e menos recursos foram direcionadas para o ativo biológico, 

com destaque para adubação, variedades modernas, controle de pragas e renovação do canavial. 

Esses recursos foram destinados para amortização e pagamentos de dívidas. Esse cenário, em 

conjunto com as adversidades climáticas, resultou em redução da produtividade agrícola e 

aumento da ociosidade industrial com consequente deterioração da rentabilidade e da geração de 

fluxo de caixa. 

O fruto das decisões desse período reflete-se na produtividade dos canaviais, a qual 

praticamente permaneceu estagnada durante a década (2010-2020), em oposição ao crescimento 

da produtividade verificado em outras culturas, tal como grãos, conclui Silva. 

Abaixo a projeção e representatividade, por categoria e por hectare, dos custos de 

manutenção da cultura, em valores nominais, a partir da formação do canavial no Estado de São 

Paulo na safra 2020/21. A estimativa de produtividade, em toneladas por hectare, são de 125 

toneladas por hectare (ton/ ha) no 1º corte, 103 ton/ha no 2º corte, 88 ton/ha no 3º corte, 79 ton/ 

ha no 4º corte e 75 ton/ha no 5º corte, com base em dados fornecidos por Agrianual (2021): 

 

 
Gráfico 5 - Custos de manutenção do canavial por safra/corte - Em Reais por hectare 

 Fonte: Adaptado pelo autor de Agrianual 2021 
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Outro representativo investimento em manutenção é referente a parte industrial. A 

gestão dos ativos e manutenção industrial nas usinas tem como objetivo a extração do máximo 

de desempenho das máquinas, equipamentos e processos industriais da companhia. Nesta gestão 

são considerados todos os controles necessários para garantir a disponibilidade industrial, 

planejando-se manter os instrumentos e máquinas em pleno funcionamento e evitar a ocorrência 

de acidentes que afetem os colaboradores ou o meio-ambiente (REIS, 2020). 

A característica industrial do segmento possibilita, de forma sazonal, uma parada 

planejada para executar manutenção geral. O período de entressafra (intermédio entre uma safra 

e outra) é ocasião oportuna de efetuar intervenções necessárias ou pendentes, além de realizar as 

devidas melhorias identificadas durante as ações corretivas de emergência realizadas no período 

de safra. Até anos atrás toda a usina era desmontada para a revisão, mas atualmente, devido a 

análises laboratoriais e equipamentos mais sensíveis, reduziu-se a necessidade da desmantelar. 

Esses gastos de manutenção entressafra, uma manutenção preditiva que visa evitar 

uma parada não programada na indústria durante a safra, evita que exista ociosidade. A cana-de- 

açúcar após cortada tem certo tempo e tolerância para seguir para moagem e considerando que o 

setor possui um custo fixo alto, o efeito de ociosidade industrial é fator de impacto altamente 

negativo nos resultados e gestão de caixa das usinas (PUPILIN, 2018). 

As atividades de investimentos operacionais visam crescimento na produtividade e 

são relacionadas a trocas e aquisições de maquinário automotivo e implementos agrícolas, 

automação e monitoramento na lavoura e novas máquinas industriais.  

Características e idade da frota automotiva e das máquinas agrícolas, o raio da área 

de colheita até a indústria e a produtividade obtida influenciam diretamente os custos da atividade 

de corte, carregamento e transporte (CCT) da cana colhida na lavoura e levada até a usina. Para 

safra 2018/19, a colheita mecanizada, no Estado de São Paulo atingiu 95,3% das áreas produtivas 

(APTA, 2020), sendo 89,4% esse índice, em âmbito nacional, na safra 2020/21 (ÚNICA, 2021). 

Atividades de investimentos em projetos de expansão e modernização correspondem 

a aumentos na capacidade de moagem através de aquisição e construção de novas plantas 

industriais, aquisição de ativos biológicos e novas áreas, aumento na capacidade de 

armazenamento dos produtos acabados (açúcar e etanol) e modernização de tecnologia, com 

destaque a projetos de cogeração de energia a partir da biomassa. 
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1.3.5 Açúcar total recuperável (ATR) 

 

 

A concentração de açúcar total recuperável (ATR) é obtida a partir do teor de 

sacarose, glicose e frutose extraída da cana, subtraindo as perdas no processo industrial. A 

indústria não consegue recuperar 100% do ATR, sendo que a perda média da indústria estimada 

pelo Consecana, na safra 2017/18, era de 8,5% (SILVA, 2018). 

O ATR representa a qualidade da cana e a capacidade de conversão em açúcar ou 

álcool através dos coeficientes de transformação, sendo também a base de valor para pagamento 

a fornecedores (quilos de ATR por tonelada de cana). Amostras da cana entregue são analisadas 

em laboratório onde é avaliada a qualidade do brix. Os produtores, por sua vez, antes de colher, 

extraem amostras para saber melhor momento do corte, projetando obter a melhor renda possível 

por tonelada. O cálculo do valor do ATR, feito pelo Consecana, é atrelado aos preços do açúcar 

e do etanol. Quando esses preços e oferta oscilam, o preço do ATR também sofre variação.  

Por algum tempo priorizava a obtenção de mais toneladas de cana por hectare, no 

entanto no decorrer das safras, essa visão ampliou-se para obter canaviais com altas 

produtividades e concentração de açúcar, visto que, com maiores índices de ATR é possível 

maior produção de açúcar e etanol com o mesmo volume de cana (CANA ON LINE, 2020). 

 

1.3.6 Planta portadora 

 

 

A definição de planta portadora é uma planta viva utilizada na produção de 

produtos agrícolas que é cultivada para gerar frutos por mais de um período e tem possibilidade 

remota de ser vendida como produto agrícola. Produtos em desenvolvimento da planta portadora 

são ativos biológicos. Na cultura da cana-de-açúcar, a soqueira (planta portadora), em média, 

oferece produto agrícola, em média por cinco ou seis safras.  

O tratamento contábil da planta portadora é descrito no CPC 27 e seu registro 

deve ser feito pelo custo histórico, sujeito a estimativas de exaustão além de testes de 

recuperabilidade. O canavial, ao longo de sua existência, tem como tendência a degeneração, 

cujo um dos reflexos é a queda de produtividade, resultando em efeitos decrescentes de toneladas 

de cana colhida por hectare e de quilos de ATR a cada safra. Como a legislação, para fins fiscais, 

não fixa expressamente as taxas de exaustão a serem utilizadas, existem companhias que utilizam 

quotas de exaustão decrescentes, baseado em laudos técnicos (MARION, 2020). 
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1.3.7 Ativo biológico e produto agrícola 

 

 

Para fins de valorização e registros nas demonstrações financeiras a cana-de-açúcar 

é tratada como um ativo biológico. A normatização contábil precursora referente a ativos 

biológicos, surge em 1998, quando a Australian Accounting Standards Board (AASB) emitiu a 

norma AASB 1037 que menciona o termo Self-Generating and Regenerating Assets (SGARAs) 

utilizando o valor líquido ou net market value para avaliar ativos biológicos (HERBOHN, 2006). 

O Internacional Accounting Standards Board (IASB), em 2001, emite o 

International accounting standard 41 – Agriculture (IAS 41-Agriculture). Em 2014, o Board 

alterou o escopo do IAS 16 – Property, Plant and Equipament para as plantas portadoras. As 

plantas portadoras relacionadas à atividade da agricultura, estavam anteriormente incluídas no 

escopo do IAS 41.  

No Brasil, a literatura normativa anterior ao CPC prescrevia a avaliação dos bens 

originários de cultura temporária ou permanente pelo seu valor original acrescido por todos os 

custos operacionais, na medida de sua formação, remetendo ao custo histórico. 

O CPC 29 estabelece tratamento contábil e divulgações de ativos biológicos e 

produtos agrícolas no Brasil. Ativos biológicos são definidos como planta viva e produtos 

agrícolas são os produtos colhidos do ativo biológico. A aplicabilidade do CPC 29 é para 

produção agrícola, considerada a que é obtida no momento e no ponto de colheita dos ativos 

biológicos. A colheita é o momento derradeiro em que o ativo biológico passa a ser um produto 

agrícola (MARION, 2020). Produtos resultantes de processamento estão sob as normas do CPC 

16 R1 – Estoques. Dessa forma o ativo biológico cana-de-açúcar resulta no produto agrícola cana 

colhida. Açúcar e etanol obtidos do processamento da cana colhida são tratados pela ótica do 

CPC 16 R1. 

O reconhecimento do ativo biológico ou produto agrícola deve ser feito quando esse 

ativo: i) é controlado como resultados de eventos passados, ii) for provável benefícios 

econômicos futuros associados, iii) o valor justo ou custo desse ativo puder ser mensurado 

confiavelmente.  

O processo de crescimento, degeneração e produção que causa mudança qualitativa 

e quantitativa no ativo biológico é denominada transformação biológica. Características comuns 

em ativos biológicos são a capacidade de mudanças (transformação biológica), a possibilidade 

de gerenciamento que oferece condições para a transformação biológica ocorrer (doses de tratos 

culturais, nutrientes etc.) e a possibilidade de mensurar a transformação biológica causada 
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(conteúdo proteico, ganho de peso, comprimento etc.)  

 

1.3.7.1 Valor justo 

 

 

A mensuração dos ativos biológicos e produtos agrícolas devem ser feitas pelo valor 

justo menos a despesa de venda no momento da colheita. Ganhos ou perdas decorrentes da 

mudança do valor justo menos despesas de venda devem ser reconhecidas no exercício que tiver 

origem. Adicionalmente o valor justo dos produtos agrícolas não deve ser ajustado em função da 

existência de contratos futuros de vendas. O valor justo, definido no CPC 46, é mensuração 

apoiada em mercado e não mensuração específica da companhia e assim é o preço que seria 

recebido pela venda de um ativo em uma transação não forçada entre os participantes do mercado 

na data de mensuração. Para alguns ativos pode haver informações de mercado ou transações 

observáveis e para outros não. Além da definição, a norma estabelece uma hierarquia de 

classificação de valor justo em três níveis, sendo uma para mercado observáveis e duas para 

mercados não observáveis. O nível 1 refere-se a preços cotados e não ajustados em mercados 

ativos onde é possível acesso na data da mensuração. O nível 2 refere-se a informações de preços 

observáveis em mercados similares a mercados ativos, mas que sofrem ajustes em virtude de 

informações, localização, condição do ativo, volume ou nível de atividade do mercado em que 

as informações são observadas e grau de comparabilidade ao mercado ativo. O nível 3, na 

ausência dos níveis 1 e 2, exige técnicas de avaliação e precificação do valor justo por conta de 

o ativo não possuir dados observáveis, ou seja, não possuírem mercado ativo. 

No nível 3, o grau de subjetividade e risco de erros aumenta, necessitando maior 

julgamento para mensuração. Nesse nível, uma sugestão de informação seria a unidade geradora 

de caixa, através da utilização de fluxo de caixa, desenvolvida com dados próprios da companhia, 

se não houver nenhuma informação razoavelmente disponível que indique que os participantes 

do mercado utilizariam premissas diferentes. 

Ribeiro (2013) cita três principais motivos para não existência de mercado ativo para 

a cultura da cana-de-açúcar : i) fato que a lavoura se encontra em diversas fases da sua vida útil 

e portanto imatura, ii) pelo preço divulgado ser para a cana colhida (madura) no período 

acumulado pela safra e sem relação com a cana que ainda    encontra imatura e será colhida 

futuramente, iii) que os preços de ATR são calculados para os produtos resultantes do 

processamento após colheita (açúcar e etanol), sujeitos às variações de preços no mercado. 
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Um dos objetivos da aplicação do valor justo é apresentar informações que se 
aproximem da realidade econômica desses ativos e na ausência de um mercado ativo 
para o elemento patrimonial, a mensuração do valor justo exige, portanto, um maior 
grau de julgamento dos  avaliadores,  tendo  em  vista  que  são  os  mesmos  que  
discernem  o  que  é  um  mercado  similar  e,  em  último  caso,  definem  os  modelos  
matemáticos  ou  estatísticos  que  requerem  a  escolha  de  uma  taxa  de  desconto  e  
a  determinação  do  período  em  que  os benefícios ou sacrifícios econômicos venham 
a ocorrer (MARTINS; MACHADO; CALLADO, 2014). 

 
Na literatura disponível numerosos são os estudos e posicionamentos diversos em 

relação a aplicabilidade do valor justo sobre os ativos biológicos, incluindo as conjunturas de 

preparação do fluxo de caixa descontado e premissas utilizadas, não se tratando de ponto 

pacificado entre acadêmicos, estudiosos e atores atuantes no mercado, inclusive.  

Oliva (2017) cita que as mensurações contábeis do ativo biológico e valor justo estão 

sujeitas a arbitrariedades dos gestores, como “determinar” projeções de preço futuro do ATR e a 

produtividade do canavial. Mensurações são muitas vezes baseadas em informações privadas e a 

aplicação das normas envolve julgamento. Gestores corporativos podem usar o poder 

discricionário nos relatórios para transmitir informações sobre o desempenho econômico da 

empresa, mas também podem fazer uso indevido dos critérios quando é de seu interesse, como 

mencionado por Mazzioni (2012) e Moura e Silva (2020) 

 

1.3.7.2 Taxa de desconto 

 

 

A metodologia de cálculo do fluxo de caixa descontado necessita da utilização de 

uma taxa de desconto que represente os riscos do negócio para a apuração do valor presente dos 

fluxos de caixas livres. No entanto o CPC não determina qual taxa a utilizar e menciona que o 

valor justo é mensuração baseada em mercado e não mensuração específica da companhia.  

A taxa de desconto mais utilizada pelo mercado na apuração do valor presente dos 

fluxos de caixas livres dos ativos biológicos é o Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC) ou 

Weight Average Cost of Capital (WACC) que também é muito utilizada para cálculos de 

avaliação de empresas, o valuation. O WACC reflete o custo médio esperado futuro de fundos 

de longo prazo e é obtido pela ponderação de cada tipo específico de capital por sua participação 

na estrutura do total do capital da companhia (GITMAN, 2010).  
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1.3.8 Patrimônio líquido, prejuízos e destinações do lucro 

 

 

O patrimônio líquido representa o valor contábil pertencente aos acionistas pelos seus 

direitos de participação residual nos ativos da companhia após a dedução de todos os seus 

passivos e obrigações. Diferentes classes de direitos sobre o patrimônio líquido, tais como ações 

ordinárias e ações preferenciais, podem outorgar a seus detentores diferentes direitos, por 

exemplo, direitos de receber a totalidade ou parte dos seguintes itens do patrimônio líquido:  

i)   dividendos, se a companhia decide pagar dividendos aos detentores elegíveis;  

ii) remuneração pelo cumprimento dos direitos sobre o patrimônio líquido, seja 

integralmente na liquidação, ou parcialmente em outras ocasiões; ou  

iii)   outros direitos sobre o patrimônio líquido (CPC 00 R2). 

O capital social, parte integrante do patrimônio líquido, representa os valores 

recebidos dos sócios, em forma de subscrição ou por ela gerados. A integralização do capital 

poderá ser por meio de moeda corrente ou bens e direitos. Também pode conter valores que 

foram gerados pela companhia e incorporados ao capital, como por exemplo, lucros renunciados 

por sócios. 

Quando ocorre que o valor das obrigações para com terceiros é superior ao dos ativos 

a denominação do patrimônio líquido passa a ser “passivo a descoberto”. 

Prejuízos acumulados representam resultados negativos gerados pela companhia à 

espera de absorção futura. Nas sociedades por ações, essa conta deve conter somente os valores 

de prejuízos do exercício atual e anteriores, pois os saldos de lucros acumulados devem ser 

totalmente destinados por proposta da administração da companhia.  

As ações ou quotas próprias adquiridas pela companhia serão registradas em contas 

de ações de tesouraria que são redutoras do patrimônio líquido. 

Em condições normais de continuidade operacional, somente por coincidência que o 

valor do patrimônio líquido será igual ao valor da ação no mercado (GELBCKE et al., 2020). 

Os dividendos a pagar, derivados da distribuição dos lucros, representam obrigações 

e compromisso contratual das sociedades por ações. Dividendos pagos representam retorno sobre 

o capital investido na companhia pelos acionistas. O dividendo mínimo é obrigatório de acordo 

com a lei e visa, entre outros fatores, proteger o acionista. A Interpretação Técnica ICPC 08 R1 

estabelece que o dividendo mínimo deve estar previsto em estatuto.  
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Os dividendos recebidos pelos acionistas não são tributáveis no Brasil exceto se 

pagos na forma de juros sobre capital próprio. Os dividendos são pagos dos lucros da companhia 

após a incidência dos impostos sobre esses lucros (ROSS et al., 2015). 

O estabelecimento da política de dividendos, sobre a perspectiva financeira, é uma 

das principais decisões a serem tomadas pelas companhias e envolve, basicamente, a definição 

sobre a destinação do lucro: retê-lo visando investimento em sua própria atividade, pois projetos 

poderão ser realizados com a utilização dessa importante fonte de recursos próprios, ou distribuí-

lo sobre a forma dividendos em dinheiro aos acionistas com consequente diminuição da liquidez 

de caixa e limitando sua capacidade em autofinanciar novos investimentos. No Brasil, a reposição 

de lucros distribuídos por recursos de longo prazo possui custo elevado, além de dificuldades em 

disponibilização de fundos de maior maturidade para fomentar os investimentos. O que se busca 

então, é delimitar mais adequadamente a porcentagem do lucro a ser distribuído, isto é, o índice 

de payout (dividendos distribuídos dividido por lucro do exercício). Desta forma, pode se admitir 

que a opção entre reter (reaplicar) e distribuir o total do lucro (ou parte dele) pode ser considerado 

como uma decisão de financiamento de uma companhia (ASSAF NETO, 2021). 

 

1.3.9 Formação de preços de açúcar e etanol 

 

 

Ser capaz de produzir etanol e açúcar a partir da mesma matéria-prima renovável é 

um diferencial competitivo exclusivo do setor sucroenergético brasileiro e sem paralelo no 

mundo. Essa flexibilidade operacional permite às usinas arbitrar alterações no seu portfólio, 

adaptando-se às mudanças do mercado mesmo no curto prazo, no entanto exigindo um 

imprescindível entendimento do contexto macroeconômico para posicionamento estratégico 

perante diferentes modelos de precificação dos diferentes mercados.  

A respeito do açúcar, o preço é estipulado na relação global de estoque e consumo, 

mas sofre fortes interferências de mecanismos de proteção tarifária, restrições à importação e 

exportação, subsídios e cotas de países e blocos econômicos concorrentes. Devido a importância 

do Brasil como produtor e exportador, aumentos ou reduções na produção nacional tem 

significativa influência na oferta e formação de preços dessa commodity no mercado mundial. 

Os contratos futuros negociados na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque (ICE) são referência 

primária dos preços não-controlados do açúcar bruto no mundo. Outro preço de referência é 

o açúcar refinado negociado na Bolsa de Mercadorias de Londres (LIFFE). O preço do açúcar no 
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Brasil é formado de acordo com os princípios do livre mercado, sendo o índice da Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) o principal indicador brasileiro (ADVFN, 2022). 

Já no mercado de energia, o etanol e a bioeletricidade são regulados e suscetíveis a 

interferência governamental. A precificação do etanol segue a lógica, em parte, semelhante às 

commodities. Quando ocorre elevada oferta, o preço tende a cair e quando a oferta se reduz, o 

preço sobe, mas limitado à equivalência de desempenho, pois o etanol só é atrativo se seu preço 

for até 70% da gasolina, paridade atualmente aceita no mercado.  

 

1.3.10 Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização 

 

 

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA) é uma métrica 

financeira do fluxo da operação da companhia muito utilizada no mercado financeiro, sendo a 

tradução de earnings before interests, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) 

A depreciação dos imobilizados, semelhante a amortização dos intangíveis e 

exaustão dos canaviais referem se a despesas que não afetam o caixa, pois eles refletem o custo 

já incorrido de uma aquisição anterior. Analistas costumam utilizar o EBITDA pelo fato de que 

esse soma de volta os efeitos não caixa ao lucro antes de juros (custos financeiros) e imposto de 

renda, sendo uma melhor métrica do fluxo operacional antes dos impostos. Como consequência 

o EBITDA está mais diretamente ligado aos fluxos de caixa operacionais do que ao lucro líquido 

e não inclui o efeito da estrutura de capital e de impostos (ROSS et al., 2015). 

De acordo com Assaf Neto (2021) o conceito do EBITDA, medida de capacidade de 

geração operacional de caixa, é resultado do lucro operacional (antes do imposto de renda e 

contribuição social) e despesas não desembolsáveis (depreciação, amortização e exaustão 

basicamente) sendo indicador financeiro equivalente ao fluxo operacional bruto de caixa, que 

evidencia a capacidade financeira de remunerar os proprietários de capital (credores e acionistas). 

No entanto, deve se precaver ao considerar EBITDA como medida de geração de 

caixa devido a algumas de suas limitações. Em essência se revela a geração interna de caixa, 

ignorando variáveis como a qualidade do crédito, impostos sobre lucros, necessidade de 

reinvestimento etc. Pode se auferir bons lucros, mas não acumular saldo de caixa suficiente para 

as necessidades. Altos níveis de EBITDA podem ser formados por lucros elevados sem 

realização financeira de caixa. Lucro não é caixa e é medido pelo regime de competência. 

EBITDA é uma medida de fluxo de caixa, conclui Assaf Neto. 
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Para Fleuriet e Zeidan (2015) o EBITDA é o resultado do ciclo de produção na 

demonstração de resultados; é o saldo das receitas e custos operacionais incorridos para obter 

lucros; é a grande medida de lucro operacional bruto; é quanto as operações geram de caixa. 

Para a concepção de juros (interest) contido na terminologia deve ser compreendido 

todo o resultado financeiro, incluindo as receitas financeiras e não somente as despesas 

financeiras. 

Para a realidade brasileira, o EBITDA considera impostos (taxes) o imposto de renda 

da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro (CSSL). Não são incluídos no 

conceito de impostos (taxes) os tributos, impostos e contribuições indiretas, como por exemplo: 

Imposto sobre circulação de mercadoria (ICMS), Imposto sobre produtos industrializados (IPI), 

Contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS), Programa de integração social 

(PIS), Fundo de garantia sobre tempo de serviço (FGTS), Instituto nacional de seguridade social 

(INSS), Fundo de assistência ao trabalhador rural (FUNRURAL), entre outros. 

Abaixo demonstrada duas das fórmulas para encontrar o EBITDA: 

 

 
Quadro 4 - Fórmulas para apuração do EBITDA 

Fonte: Adaptado pelo autor de Assaf Neto (2021) 

 

1.3.11 Exercício social 

 

 

A colheita da cana-de-açúcar na região centro-sul, predominantemente, ocorre de 

março até dezembro, sendo esse ciclo fator determinante para que as demonstrações financeiras 

tenham os exercícios sociais iniciados em 1º de abril e encerrados em 31 de março do ano 

seguinte. 

Pelo Lucro operacional Pelo lucro liquido
Receitas de vendas Lucro liquido ou prejuízo
(-) Deduções, custos e despesas (+) IRPJ e CSSL
= EBIT ou LAJI (+) Resultado financeiro
(+) Depreciação, amortização e exaustão (+) Depreciação, amortização e exaustão
= EBITDA OU LAJIDA = EBITDA OU LAJIDA
Quadro 4 - Formulas para apuração do EBITDA

EBITDA ou LAJIDA
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2 METODOLOGIA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Para atender ao objetivo do presente trabalho foram obtidas as demonstrações 

financeiras consolidadas anuais das companhias Biosev Bioenergia S.A., Companhia Mineira 

de Açúcar e Álcool Participações S/A, Raízen Energia S.A. e a São Martinho S.A. das safras 

de 2011/12 a 2020/21, em um total de 10 safras. Optou-se por companhias registradas na 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cujas demonstrações financeiras são auditadas, 

aderentes ao CPC 36 e as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e que possuem 

divulgação obrigatória, pública e de amplo acesso. As coletas dos dados foram efetuadas através 

de acessos aos sites da Economatica, da CVM e os das próprias companhias durante o mês de 

janeiro de 2022. 

Após a compilação dos dados em planilhas Microsoft Excel foram efetuadas as 

mensurações do CDG, NCG e ST por companhia e para cada safra, obtendo-se dessa forma as 

categorizações dos tipos de balanços patrimoniais oriundos das combinações de cada variável, 

possibilitando a análise e situação financeira sob a ótica do modelo dinâmico de Fleuriet. 

Foram também calculados indicadores econômicos e operacionais em relação ao 

EBITDA, a toneladas de cana processada e dívida líquida, sendo possível mensurar os melhores 

e piores indicadores obtidos por companhia e por safra, além da média das amostras. A 

finalidade foi que se utilizando desses indicadores, pudesse ser suportada a categorização da 

situação financeira de cada companhia encontrada através do modelo dinâmico de Fleuriet e ser 

confirmada a hipótese de aplicabilidade desse modelo para o setor sucroenergético. 

 

2.1 Breve histórico e contexto operacional das companhias 

 

 

No ano de 2000 o Grupo Louis Dreyfus Commodities adquiriu a Usina Cresciumal, 

no interior do estado de São Paulo, iniciando seu processo de expansão no setor sucroenergético 

no país. Nos anos que se seguiram são adquiridas mais usinas e em 2009 ocorre a fusão da LDC 

Bionergia com a Santelisa Vale. Em 2012 é alterado o nome para Biosev e no ano seguinte abre 

o capital no novo mercado da BM&F Bovespa. Em 31 de março de 2021 a Biosev Bioenergia 

S.A., era controlada diretamente pela Biosev S.A, que possuía 99,99% do total das ações 

ordinárias da Companhia. Evento subsequente relevante ocorrido após a data de corte dessa 

dissertação, foi conclusão a venda da companhia, em agosto de 2021, para a Raízen S.A. 
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A Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações possui capital aberto, 

inscrita na CVM na categoria B desde 2009, sendo um dos maiores players do segmento no 

estado de Minas Gerais. Fundada em 2006 pelo grupo JF Citrus, a companhia é controlada em 

conjunto, por meio da celebração de acordo de acionista entre a Ifar Brazil Pte Ltd., JF 

Investimentos S.A, Marseille Fundo de Investimentos em Participações, Ápia SP Participações 

S.A. e Rio Grande Investment PTE. LTD. Suas controladas operacionais se encontram na região 

do triângulo mineiro. 

A Raízen é uma joint venture constituída em 2011 a partir da união de parte dos 

negócios da Royal Dutch Shell e da Cosan Limited, sendo as unidades da Cosan responsáveis 

pelas atividades de produção de açúcar e etanol e cogeração de energia. Em 31 de março de 

2021 a Raízen Energia S.A. era inscrita na CVM na categoria B. Em agosto de 2021 a 

companhia faz sua oferta pública inicial de ações na [B]3. 

Em 1949, a família Ometto adquiriu a Usina São Martinho, na cidade de Pradópolis 

(SP). Atualmente é considerada como uma das maiores processadoras de cana do mundo. 

Aproximadamente 70% da cana-de-açúcar processada são provenientes de lavouras próprias, 

acionistas, empresas ligadas e parcerias agrícolas. O controlador da companhia é LJN 

Participações S.A., que possui 53,74% no capital votante. A LJN é propriedade das holdings 

Luiz Ometto Participações S.A., João Ometto Participações S.A. e Nelson Ometto 

Participações Ltda.  

As companhias controladas e consolidadas nas demonstrações financeiras estão 

relacionadas no apêndice B dessa dissertação. 

 

2.2 O modelo dinâmico de Michel Fleuriet 

 

 

O modelo dinâmico de Michel Fleuriet foi adaptado à realidade empresarial 

brasileira, em conjunto com Ricardo Kehdy e Georges Blanc (FLEURIET; KEHDY; BLANC, 

2003).  

Segundo Silva e Pereira (2012), o modelo dinâmico, preconizando um novo modelo 

distinto das clássicas análises das demonstrações financeiras, foi aperfeiçoado em estudos 

especificamente de companhias brasileiras da década de 80 e adaptado a realidade nacional: 

contexto de rápido crescimento com quadro de hiperinflação, cenário onde se recomendou uma 

alteração da maneira de examinar a situação financeira da empresa, até então feita na base 
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financeira contábil estática e fixa. Exceto pelo controle de altos níveis de inflação que perdurou 

anos, o Brasil ainda se encontra, em vários pontos, no contexto dos estudos feitos nos anos 80. 

De acordo com Fleuriet e Zeidan (2015) grande parte dos administradores das 

companhias brasileiras, acreditavam que como a necessidade de capital de giro oscila no curto 

prazo, essa poderia ser financiado com dívidas de curto prazo. Para satisfatório funcionamento 

desse cenário, os financiamentos de curto prazo deveriam ser renovados com fácil 

acessibilidade como acontece na Europa ou nos Estados Unidos onde existem mercados 

financeiros grandes e líquidos, com acessibilidade ao crédito e onde os indicadores de liquidez 

não sejam tão relevantes como no Brasil. O mercado financeiro deveria estar disposto a 

conceder empréstimos se uma companhia gera valor, mas esse não é o caso no Brasil. Mesmo 

nos Estados Unidos, depois da crise de 2008, indicadores de liquidez voltaram a ser relevantes 

concluem Fleuriet e Zeidan. 

As abordagens de análise de finanças corporativas norte americanas mensuram o 

capital de giro pelas diferenças entre as contas circulantes. O Modelo Fleuriet, oferece a 

visualização da companhia como um todo, pelo prisma financeiro da liquidez, ao apresentar 

uma visão estrutural do reflexo das diversas áreas de decisões da companhia e suas correlações. 

Ela se apoia no cálculo e análise (do símbolo matemático) de três variáveis: do capital de giro 

(CDG), da necessidade de capital de giro (NCG) e do saldo de tesouraria (ST), cuja combinação 

entre eles resultam nos chamados “tipos de balanço patrimoniais ou estruturas de análise” 

(ARAÚJO; COSTA; CAMARGOS, 2010). 

O Modelo de Fleuriet aborda a NCG, conforme as demonstrações financeiras, 

analisando a sua composição patrimonial e fontes de recursos tendo como sua principal 

característica ser um modelo dinâmico, que não se apoia em dados estáticos. O modelo 

dinâmico de Fleuriet inverte a lógica do conceito do CDG que passa a ser considerado uma 

fonte de financiamento de longo prazo para a NCG e desta forma evidencia a NCG como uma 

obrigação de financiamento permanente ligado às operações da companhia, tornando ST como 

um tipo de termômetro para medir o risco de liquidez. Esse formato sustentado em CDG, NCG 

e ST se mostra útil para monitorar liquidez, a saúde das operações e o gerenciamento do ciclo 

financeiro ao mesmo tempo permitindo decisões estratégicas ligadas à estrutura de capital 

(FLEURIET; ZEIDAN, 2015) 

É proposto, na metodologia de gestão e avaliação pelo modelo dinâmico, a análise 

do CDG com a ênfase em uma observação reclassificada do balanço patrimonial de acordo com 

a origem das contas do ativo ou passivo, a serem conceituadas como erráticas ou financeiras; 

cíclicas ou operacionais e por fim como permanentes. As contas erráticas são relativas à 



37 

 

tesouraria (ciclo de caixa), as contas cíclicas relacionam-se às atividades operacionais (ciclo de 

exploração), enquanto as contas permanentes são de cunho estratégico (ciclo de investimentos).  

 Desta forma o modelo dinâmico reclassificou os grupos de contas do passivo 

(fontes) e do ativo (aplicações) conforme a realidade dinâmica das empresas, em que as contas 

se relacionam ao mesmo tempo, lhes conferindo estado permanente de movimentação e fluxo 

contínuo de produção (LOBÃO, 2012). 

As contas circulantes dos ativos e passivos do balanço patrimonial são classificadas 

em cíclicas ou erráticas. As contas dos ativos e passivos não circulante e o patrimônio líquido 

formam as contas permanentes (ou estratégicas). O ativo cíclico é o investimento que resulta 

das atividades operacionais, como as compras, produção, estocagem e venda de produtos. O 

passivo cíclico é a fonte denominada de passivo de funcionamento e decorrem das atividades 

operacionais (MATARAZZO, 1995). 

O ativo circulante errático é composto de contas de natureza financeira como caixa 

e equivalentes de caixa, o passivo circulante errático, por sua vez, contém em sua natureza as 

fontes de recursos representadas por empréstimos bancários, descontos de duplicatas e outras 

operações não diretamente relacionados com o ciclo operacional da companhia (PEREIRA, 

1993).  

Na sequência uma ilustração da organização do balanço patrimonial de acordo com 

o Modelo de Fleuriet: 

 
Quadro 5 - Organização do balanço de acordo com modelo dinâmico 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

A definição contábil divide os ativos em duas grandes categorias: circulantes e não 

circulantes. Essa definição não distingue que enquanto alguns ativos circulantes são de natureza 
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financeira e possuem liquidez imediata, como o caixa e equivalentes de caixa, outros estão 

ligados ao ciclo de negócios, como os estoques e ativos biológicos que estão ligados à produção 

ou as contas a receber que refletem o volume de vendas e o tempo que os clientes levam para 

pagar. Ativos circulantes podem não estar mais presentes no próximo ano e por isso na definição 

do modelo dinâmico serão qualificados como contas erráticas. Por outro lado, ativos cíclicos 

estão ligados à operação e estarão presentes enquanto a companhia produza e venda. 

Ativos erráticos são ativos a disposição para uso imediato, nos quais se espera a 

conversão em moeda corrente ou consumo no próximo ano ou dentro do ciclo normal do 

negócio (se este é menor que um ano). Adicionalmente são contas do ativo circulante não 

necessariamente renováveis ou relacionadas à atividade operacional. São exemplos de ativos 

erráticos: caixa e equivalentes, aplicações financeiras de curto prazo, imposto de renda e 

contribuição social a recuperar, instrumentos derivativos e outros ativos não relacionados a 

produção. 

Ativos cíclicos ou operacionais são renováveis e relacionadas a atividade 

operacional, mantidos por menos de doze meses e necessários para a produção, venda ou 

ambos. Em segmentos com ciclo de produção mais alongado, como no sucroenergético, 

encontram-se ativos cíclicos com mais de doze meses como as lavouras de cana-de-açúcar que 

produzem os produtos agrícolas açúcar e etanol por mais de cinco safras, em média. Outros 

exemplos de ativos cíclicos: contas a receber de clientes, estoques, adiantamento a 

fornecedores, despesas pagas antecipadamente e impostos a recuperar. 

Ativos não circulantes são os que serão usados por mais de um ano a fim de gerar 

lucros. Eles incluem: realizáveis de longo prazo, participações em outras empresas não 

consolidadas, investimentos, imobilizado (exceto o canavial ou planta portadora), intangível e 

adiantamentos a fornecedores de ativos de longo prazo. 

 Passivos erráticos são obrigações de curto prazo (passivo circulante) não ligadas à 

atividade operacional e não necessariamente renováveis, ou seja, podem ser renovadas 

mediante aceitação dos credores. Alguns exemplos são os empréstimos e financiamentos, 

debentures emitidas, dividendos a pagar, imposto de renda e contribuição social a pagar, 

instrumentos derivativos e outros passivos não relacionados a produção.  

Passivo cíclicos são contas de curto prazo, renováveis e ligadas às atividades 

operacionais. Elas incluem contas a pagar a fornecedores, arrendamentos e parcerias agrícolas, 

salários e encargos, provisões de férias e 13º salário, impostos, adiantamento de clientes e outros 

passivos de curto prazo. 
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Passivos não circulantes são contas permanentes e fonte de recurso de longo prazo 

cuja obrigações de liquidação excede a um ano, como os passivos de longo prazo e patrimônio 

líquido.  

A figura abaixo ilustra as principais contas da classificação do balanço de acordo 

com o modelo dinâmico:  

 

 
Quadro 6 - Abertura e classificação do balanço de acordo com modelo dinâmico 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

2.2.1 Necessidade de capital de giro (NCG) 

 

 

A necessidade de capital de giro é um conceito econômico-financeiro e não uma 

definição legal. Refere-se ao saldo líquido das contas cíclicas relacionadas às operações da 

companhia. A NCG é sensível às variações do ambiente econômico em que a companhia atua 

e desta forma, modificações como a redução de créditos de fornecedores, aumentos de estoques, 

entre outras, alteram a NCG a curto prazo.  A NCG depende basicamente da natureza e do nível 

de atividade dos negócios, sendo determinada pelo seu ciclo financeiro. O modelo de negócios, 

o setor de atuação e a capacidade de negociação com os clientes e fornecedores explicam o 

ciclo financeiro. O nível de atividade, que é determinado pelas vendas, afeta mais 

acentuadamente a NCG das companhias de ciclo financeiro de longa duração do que as de ciclo 

financeiro de curta duração.  

A NCG é obtida pela subtração das fontes cíclicas dos fundos originados no 

processo de produção de uso cíclico de fundos. Usos cíclicos de fundos compreendem todos os 
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Ativo 
errático

Passivo 
errático

Ativo 
cíclico

Passivo 
cíclico
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Fontes de curto prazo não 
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instrumentos derivativos e 
outros passivos circulantes

Fontes operacionais: salários 
a pagar, obrigações sociais,
impostos a pagar, 
fornecedores.
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aplicações financeiras, 
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Aplicações operacionais:
Clientes, despesas antecipadas, 
estoques, ativo biológico, planta 
portadora e créditos fiscais

Investimentos, imobilizados, 
intangíveis e outros realizáveis 
de longo prazo
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custos operacionais incorridos, mas ainda não realizados tais como estoques e contas a receber 

de clientes. Fonte cíclicas de fundos são as cobranças incorridas no processo operacional ainda 

não pagos, tais como fornecedores, salários e encargos sociais, impostos e adiantamento de 

clientes.  

Em suma, a NCG é obtida pela subtração do passivo cíclico dos ativos cíclicos: 

 

 
Quadro 7 - Fórmula de apuração da necessidade de capital de giro 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

A NCG negativa ocorre se passivo cíclico é maior que ativo cíclico, se tornando 

uma fonte de fundos, fazendo com que as saídas de caixa ocorram depois das entradas de caixa. 

Cinquenta por cento dos maiores grupos da Europa (que compõem o Euro Stoxx 50) e um terço 

das maiores empresas brasileiras apresentam NCG negativo. Algumas empresas são muito 

eficientes em usar crédito interempresarial para seu benefício, forçando os fornecedores a 

oferecer prazos de pagamentos excessivamente longos (FLEURIET; ZEIDAN, 2015). 

No segmento sucroenergético as saídas de caixa ocorrem antes das entradas de 

caixa. De forma distinta de outras imobilizações, a planta da cana oferece em média produto 

agrícola por cinco safras sendo necessário, após cada corte, empenhos financeiros substanciais 

para manutenção e crescimento, como tratos culturais com utilização recorrente de insumos 

através de operações mecanizadas e manuais até atingimento da maturidade suficiente para o 

novo ponto de corte, criando uma necessidade de aplicação permanente de fundos. Essa 

característica específica, tornando o canavial fundamental para as companhias sequenciarem 

suas operações, efetuarem o processamento da cana colhida, produzir açúcar e etanol e 

posteriormente vende-los, faz com que as lavouras sejam tratadas como um estoque em 

formação e classificadas, para fins do modelo dinâmico, como um ativo cíclico. As normas 

contábeis aceitas no Brasil preconizam que as plantas portadoras das lavouras sejam 

classificadas no ativo imobilizado. 

Por uma perspectiva complementar, o EBITDA mensura a capacidade da 

companhia de autofinanciar sua NCG.  

 

 

Necessidade de capital de giro (NCG)
NCG = Necessidades operacionais ciclicas (ativos ciclicos) - Recursos operacionais 

cíclicos (passivos cíclicos)
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2.2.2 Capital de giro (CDG) 

 

 

Capital de giro (CDG) é um conceito econômico-financeiro e não uma definição 

legal. No modelo dinâmico o CDG representa uma fonte permanente de fundos com o propósito 

de financiar a NCG, uma necessidade contínua das operações. 

De maneira geral, apenas uma parte dos fundos permanentes são utilizadas para 

financiamento da NCG, dado que maior parte dos fundos são usados para financiar aplicações 

permanentes (contas não cíclicas do ativo) como terras, edifícios, máquinas, canaviais e outros 

itens do realizável a longo prazo. A NCG quando positiva reflete uma aplicação permanente de 

fundos que de forma ideal, deve ser financiada com os fundos permanentes utilizados pela 

companhia e neste cenário problemas financeiros de curto prazo dificilmente poderiam 

prejudicar sua existência e continuidade. Quando a NCG é financiada com recursos de curto 

prazo, geralmente empréstimos bancários, o risco de insolvência aumenta.  

Com a finalidade de reformular um valor de financiamento de operações ao 

conceito do modelo dinâmico, o CDG é calculado como a diferença entre recursos de longo 

prazo (fontes de longo prazo mais patrimônio líquido) e o ativo circulante: 

 

 
Quadro 8 - Fórmula de apuração do capital de giro 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

Uma das características do CDG é a estabilidade relativa no tempo, oscilando 

quando se faz novos investimentos, que podem ser financiados por empréstimo de longo prazo 

ou por conta própria ou ainda por emissões de ações. Quando se realiza novos investimentos, 

aumentado o ativo permanente, o CDG diminui que, no entanto, tem efeito equilibrado e 

compensado quando suportados por meio de autofinanciamento, lucros retidos, empréstimos a 

longo prazo ou aumento de capital (em espécie) que aumentam o CDG e incrementam o passivo 

permanente. Entretanto, investimentos elevados com retorno a longo prazo provocam o 

aumento das aplicações no ativo permanente por consequência redução ou estabilização do 

CDG. 

Capital de giro (CDG)
CDG = Passivo não circulante(fontes de longo prazo) + Patrimônio líquido - Ativo não 

circulante
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O CDG pode ser negativo. Neste caso o ativo permanente é maior que o passivo 

permanente, significando financiamento de parte do ativo permanente com os fundos de curto 

prazo, cabendo observar que esse cenário aumenta o risco de insolvência, ou seja, o risco de 

liquidez aumenta uma vez que se utiliza fontes de curto prazo para financiar atividades de longo 

prazo. Reiterando que o aumento da NCG dos ativos permanentes deveria vir acompanhados 

de fontes de longo prazo que os financie (FLEURIET; ZEIDAN, 2015). 

 

2.2.3 Saldo de tesouraria (ST) 

 

 

Existem duas fórmulas para se obter o saldo de tesouraria (ST). Uma é pela 

diferença entre o ativo errático e o passivo errático, definida como “por dentro” é aquela que 

existe por si mesmo excetuando qualquer outra convenção.  

 

 
Quadro 9 - Fórmula de apuração do saldo de tesouraria - por dentro 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

O ST positivo indica suficientes disponibilidades com liquidez imediata para 

cumprimento das obrigações financeiras de curto prazo, sem que haja diminuição dos recursos 

alocados no ciclo operacional. Pode se financiar um aumento de dívidas de curto prazo (que é 

a diferença entre o ativo errático e passivo errático), através de diferentes tipos de credores, no 

entanto essa prática pode ser temerosa para a saúde financeira, ao contratar obrigações de curto 

prazo com riscos e taxas elevadas. 

O acompanhamento do ST tem como um dos objetivos evitar que ele permaneça 

constantemente negativo e crescente. Na maioria das vezes, quando se opera com o ST 

crescentemente negativo é apresentada uma estrutura financeira inadequada revelando 

dependência excessiva de empréstimos a curto prazo o que pode levar ao estado de insolvência.  

De modo geral, as companhias enfrentam sérias dificuldades para resgatar seus 

empréstimos a curto prazo, quando os bancos, se recusam a renová-los. Isso ocorre, por 

exemplo, quando o Banco Central utiliza seus instrumentos de controle monetário afim de 

restringir o crédito, levando as instituições financeiras, agora com a política de empréstimos 

mais seletivas, a não conceder ou não renovar seus empréstimos a companhias que apresentam 
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risco de insolvência elevada. O problema de liquidez de ST negativo torna-se crítico em 

períodos de recessão econômica, quando uma retomada da atividade após recessão, provoca um 

aumento da sua necessidade de CDG. Isso ocorre porque, nessas condições, o 

autofinanciamento não é suficiente para custear o aumento da NCG, obrigando a recorrer a 

captações de fundos externos, como por exemplo empréstimos a curto e longo prazo e aumentos 

de capital social (em espécie). Caso esses fundos externos não possam ser obtidos, o que ocorre 

frequentemente em períodos de recessão econômica, essas companhias poderão ter sua própria 

continuidade ameaçada. 

Além disso o ST tornar-se cada vez mais negativo com o crescimento rápido das 

vendas, aumentando a NCG mais do que o autofinanciamento e caso não se consiga aumentar 

seu CDG por meio de fontes externas. Esse crescimento negativo é denominado de “efeito 

tesoura”. 

A outra fórmula para obter ST, definida como “por fora”, é através do resultado da 

estrutura do balanço gerencial pela diferença entre do CDG e da NCG: 

 

 
Quadro 10 - Fórmula de apuração do saldo de tesouraria - por fora 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

Por vezes a imprevisibilidade das contas erráticas dificultam o monitoramento da 

liquidez. Contudo é possível monitorar a liquidez do ST, que tem seu comportamento definido, 

pelo resultado do confronto entre as fontes de longo prazo disponíveis do CDG e a necessidade 

operacional de recursos da NCG, denotando assim que o ST não é somente a diferença entre 

ativos erráticos e passivos erráticos, mas também a diferença entre a CDG e NCG. 

Caso a CDG seja insuficiente para financiar a NCG, o ST será negativo. Nesse caso 

o passivo errático será maior que o ativo errático apontando que se subsidia parte da NCG e/ou 

do ativo permanente com fundos de curto prazo ampliando dessa forma o risco de insolvência.  

Se o ST for positivo, a administração terá à disposição fundos de curto prazo que 

poderão, por exemplo, serem aplicados em títulos de liquidez imediata aumentando sua 

segurança financeira. Cabe observar que ST positivamente elevado, aumentado por ausência de 

estratégia de investimento não reflete, necessariamente, uma condição interessante, podendo 

indicar que a administração não está usufruindo de oportunidades de investimento benéficas 

propiciadas por sua estrutura financeira.   
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Ao analisar o ST considerando somente contas erráticas de ativos e passivos, pode 

se não notar a deterioração das contas cíclicas e permanentes. O cálculo por fora permite a 

análise da variação do ST a partir das variações do CDG e da NCG, segundo a formula a seguir: 

 

 
Quadro 11 - Fórmula de apuração do saldo de tesouraria - por fora pelas diferenças 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

O ST depende da maneira que se supri a CDG. Caso a NCG seja custeada somente 

pela CDG, cuja definição são seus fundos próprios, dívidas financeiras de longo prazo e 

disposição menos ativos fixos, o ST será positivo e, consequentemente, os ativos financeiros e 

monetários circulantes excederão as dívidas financeiras de curto prazo. Caso o CDG não 

resguarde as demandas totais, a diferença será financiada por um endividamento de curto prazo 

e o ST se tornará negativo. No cenário onde o passivo errático sobrepõe ao ativo errático em 

grande intensidade e de forma crescente pode começar a se deparar com o “efeito tesoura”. 

A igualdade da expressão ST = CDG-NCG representa a dinâmica e a maneira que 

se financia ativos fixos e CDG. O risco de liquidez pode ocorrer quando se utiliza dívidas de 

curto prazo (∆ ativos erráticos – Δ passivos erráticos) de modo crescente para aquisição de 

ativos de longo prazo e investindo sua NCG. Esse é o “efeito tesoura”.  

O efeito tesoura ocorre quando não consegue aumentar o CDG na mesma 

intensidade do aumento da NCG. Uma desproporção entre os aumentos das fontes disponíveis 

de longo prazo (CDG) e as aplicações que precisam ser financiadas (NCG), faz com que o ST 

comece a se tornar crescentemente negativo, indicando dependência cada vez maior dos 

recursos de curto prazo para o financiamento das atividades. Esse processo persistente eleva o 

risco financeiro e se materializa quando ocorre um crescimento significativo e continuado do 

ST negativo. A curto prazo o ST poderá ser alternativa para o financiamento da NCG, desde 

que limitada a certo montante, tendo perspectivas concretas de ser substituído pelos recursos 

do CDG ou que venha a suprir uma necessidade que se prevê extinta em breve. 

A denominação “efeito tesoura” decorre do fato de que, visualizado em gráfico o 

processo provoca o afastamento das curvas das aplicações operacionais (NCG) e das fontes de 

longo prazo (CDG) produz um efeito visual semelhante ao obtido pelas duas partes de uma 

tesoura: 
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Gráfico 6 - Ilustração gráfica demonstrando o efeito tesoura 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

O espaço aberto entre as duas lâminas da tesoura imaginária, representa a 

participação dos recursos financeiros de curto prazo contidos em ST e utilizados no 

financiamento da demanda operacional de recursos (NCG). A análise do efeito tesoura deve 

focalizar a evolução de ST, o que significa analisar seu comportamento ao longo do tempo 

como uma resultante ao comportamento apresentado pela CDG e pela NCG. Desta forma 

importante avaliar as causas de variações e assegurar que a evolução do CDG seja compatível 

a evolução da NCG, como forma de se evitar o surgimento do efeito tesoura. 

A variação de CDG deve ser suficiente para financiar a variação da NCG gerada, 

por exemplo, pela evolução das vendas em conjunto com o ciclo financeiro afim de evitar o 

efeito tesoura. Para evitar o efeito tesoura, os lucros retidos devem ser suficientes para financiar 

pelo menos, os aumentos da NCG, principalmente por quatro motivos: 

i) Operações correntes dão origem a uma necessidade de financiamento permanente, 

no caso NCG; 

ii)  O crescimento e expansão aumentam essa necessidade de fundos; 

iii) Por sua vez, as operações geram lucro retido que representa um recurso permanente; 

iv) E por fim, para que haja equilíbrio é necessário que as necessidades sejam 

contrabalançadas pela geração de recursos. 
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O CDG deve acompanhar sempre a evolução do NCG para que a situação não se 

deteriore, daí a importância da gestão adequada do CDG e seus efeitos limitadores sobre as 

decisões financeiras. Quando esse preceito é negligenciado, os empréstimos de curto prazo são 

costumeiramente renovados equivalendo a um recurso permanente. Isso pode ser considerado 

se estiver em um mercado financeiro onde sempre haverá disposição a refinanciar créditos 

bancários, independentemente de crises financeiras. 

Para as instituições financeiras, os investimentos industriais ou financeiros são mais 

atraentes do que aplicações do seu recurso no financiamento dos aumentos de necessidade de 

CDG porque os primeiros oferecem melhores garantias para contrabalançar os riscos. Daí por 

que esses aumentos devem ser preferencialmente autofinanciados pois, de modo geral, o 

aumento do endividamento a longo e médio prazos não são adequados para melhorar a NCG 

de forma sustentável. Estes financiamentos estão suportando os investimentos, sendo que um 

aumento nos passivos com contrapartida no ativo fará pouca diferença na variação do CDG. 

Se a companhia financia o aumento da NCG, seja por meio de endividamento ou 

aporte de capital acaba diminuindo as possibilidades de financiar suas necessidades futuras. O 

aumento de capital leva posteriormente a distribuição dividendos e, portanto, a diminuição de 

reservas de lucros. Por outro lado, o aumento de endividamento leva a despesas financeiras, ou 

seja, os juros que diminuirão os resultados futuros. Desta forma ao se autofinanciar as 

necessidades complementares de CDG a companhia evita sofrer as adversidades do efeito 

tesoura.  

O ST é indicação de riscos do desiquilíbrio entre ativos e passivos, existindo quatro 

riscos resultantes desse descompasso: de liquidez, de mercado, de contraparte e de garantia. 

Risco de liquidez é quando o devedor pode não conseguir acessar fundos 

necessários para os pagamentos, podendo ter origem quando um banco modifica seu limite de 

crédito e reduz o montante disponível de empréstimo, ou quando eventos de mercado reduzem 

a preferência dos investidores por debêntures ou outros títulos privados especiais emitidos pela 

própria companhia. 

Risco de mercado ocorre quando as mudanças nos preços de mercado impactam o 

custo real da dívida. No caso de empréstimos de curto prazo é a sujeição da variabilidade da 

taxa de juros e risco cambial. 

Risco de contraparte está relacionado as decisões de um credor que resultem em 

incrementos dos custos de financiamento ou até na absoluta extinção do financiamento. Isso 

ocorre quando um banco exerce uma cláusula material de mudança resultando em um custo 

adicional do empréstimo ou ainda, quando encerra linhas de crédito especiais e automáticas. 
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Risco de garantia é resultante quando viola e não se cumpre uma das cláusulas do 

contrato de empréstimo (covenants), tendo como consequências multas significativas ou até no 

início do processo de falência por negligência. Existe um risco adicional de que os sistemas 

utilizados para monitorar padrões falhem em antecipar uma possível infração e a companhia 

não cumpra uma cláusula contratual de forma desavisada e inadvertidamente (FLEURIET; 

ZEIDAN, 2015). 

Segundo Viera (2005) as principais origens de desajustes financeiros e que podem 

resultar no desenvolvimento do efeito tesoura são decorrentes, potencialmente, dos seguintes 

aspectos: 

i) Crescimento muito elevado das vendas causando o aumento significativo da 

NCG mesmo sem variação no ciclo financeiro, provocando o efeito tesoura quando 

esse aumento excede demasiadamente o lucro retido; 

ii) Crescimento expressivo do ciclo financeiro decorrente de alterações no prazo 

operacionais de estoques, clientes e fornecedores que provocam pressões sobre a 

estrutura financeira através do aumento significativo da NCG caso não seja 

acompanhada de um crescimento compatível da CDG; 

iii) Baixa geração de lucros com o aumento dos custos operacionais e o aumento das 

despesas financeiras reduzindo as margens e ocasionando um pequeno crescimento 

ou mesmo uma redução do CDG, que passa a evoluir de forma incompatível com o 

comportamento da NCG abrindo espaço que será ocupado crescentemente por ST; 

iv) Distribuição de resultados elevada ou retenção de lucros em níveis insuficientes 

para fazer frente ao aumento da NCG; 

v) Redução das vendas que pode provocar o aumento da NCG devido acúmulo de 

estoques (eventualmente da inadimplência), o que pode ocasionar o efeito tesoura 

por causa da redução proporcionalmente maior do CDG devido à redução de vendas 

e das margens; 

vi) Investimentos com retorno a longo prazo, aumentando as aplicações no ativo 

permanente ou de longo prazo que não financiados por passivo não circulante e/ou 

aumento de capital provocam redução a estabilização do CDG caso não estejam 

disponíveis outras fontes de longo prazo. Nessa situação o CDG sofre efeito redutor 

devido aos novos investimentos, mas não se beneficia dos efeitos positivos que seria 

decorrente dos lucros mais elevados; 

vii) Inflação elevada causa um aumento expressivo da NCG quase que 

automática, mas pode não produzir impacto equivalente nos lucros devido às 
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pressões de custo causada pelo aumento geral dos preços dos insumos de produção 

e o aumento dos juros a curto prazo. 

 

2.2.4 Tipos de balanços patrimoniais 

 

 

A proposta do modelo dinâmico é demonstrar se a estrutura do balanço evidencia 

uma situação de risco, seja de efeito tesoura ou de continuidade dos negócios ou de crises 

externas. Não é objetivo do modelo estabelecer se uma companhia está em equilíbrio financeiro 

ou não.  

A partir do modelo é possível identificar 6 famílias diferentes de balanço 

patrimonial, abaixo demonstradas e qualitativamente denominadas em conformidade ao 

resultado de sua combinação de variáveis, de acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) e 

Braga (1991): 

 

 
Quadro 12 - Combinações resultantes após classificação do balanço patrimonial de acordo com modelo dinâmico 

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

Combinações dos tipos 1, 2 e 3 mantêm um financiamento permanente ou CDG 

positivo, representando que as fontes de financiamento com prazo superior a 1 ano são maiores 

do que os ativos não circulantes. Também equivale mencionar que os ativos circulantes são 

maiores que os passivos circulantes e que o índice de liquidez corrente é maior que 1. 

A combinação do tipo 1 é classificada como excelente. Combinação do tipo 2 

apresentam maior liquidez e menores riscos. Já do tipo 3 são menos desejáveis, uma vez que 

parte é financiada por empréstimos de curto prazo. Esses empréstimos não podem ser quitados 

dentro do ciclo operacional, exceto se diminuir esse período ou iniciar uma liquidação da 

companhia. 

Tipo Combinação ST CDG NCG
1 Excelente + + -
2 Sólida + + +
3 Insatisfatória - + +
4 Alto risco + - -
5 Muito ruim - - -
6 Péssima - - +
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As combinações dos tipos 4, 5 e 6 mantêm financiamento líquido permanente (ou 

CDG negativo), significando que os ativos não circulantes estão sendo financiados 

parcialmente por empréstimos de curto prazo. Quando o CDG é negativo, o índice de liquidez 

corrente é menor que 1. Essa combinação pode ser temerosa quando a NCG é positiva e 

crescente e o ST é negativo e crescente. Essas fontes de financiamento (ST) são obrigações 

cujos prazos são próximos e enquanto ativos não circulantes liquidam apenas gradualmente a 

longo prazo e a NCG é um investimento permanente. Essa é um a combinação do tipo 6. 

Combinações dos tipos 3, 5 e 6 apresentam ST negativo, o que significa que os 

empréstimos de curto prazo financiam, pelo menos parcialmente, a NCG permanente e os ativos 

não circulantes. Empréstimos de curto prazo não isentam análises estratégicas, como 

necessidades operacionais que variarão no tempo. Esses empréstimos podem ser pagos por 

meio de diminuição de NCG e pela venda de ativos não circulantes - em outras palavras, pelo 

início de uma liquidação. 

 

2.2.5 Produção científica sobre o modelo dinâmico de Fleuriet 

 

 

Esta seção é dedicada a citações sobre algumas produções científicas do modelo 

dinâmico a partir de teses e dissertações em importantes universidades do país, além de artigos 

a partir de anais de congressos, revistas e periódicos. As palavras chaves utilizadas para 

pesquisa foram: análise dinâmica, análise dinâmica do capital de giro, modelo dinâmico e 

modelo Fleuriet. O período de análise compreende os anos de 1995 a 2020. Nesses anos 

inclusive o país já havia conquistado a estabilidade econômica a partir, principalmente, do 

controle da inflação. 

Abaixo um quadro resumo das teses e dissertações que citam o modelo dinâmico: 
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Quadro 13 - Aplicação do Modelo Fleuriet em dissertação e teses 

Fonte: Adaptado pelo autor de Araujo, Costa e Camargos. (2010) 

Autores IES Objetivo(s) Síntese das Conclusões

Silva 
(1997)

UNICAMP
Fazer uma comparação econômico-financeira 
entre empresas de mineração de ouro.

Percebeu-se que o melhor desempenho econômico-financeiro 
está associado à baixo custo operacional e reservas com alto 
teor, além de programas de hedge contra a risco incorrido nas 
decisões estratégicas.

Diel (2001) UFRGS
Desenvolver um modelo integrado de 
planejamento financeiro e verificar a sua 
aplicabilidade em um setor específico.

Visualizou-se que falta um processo de análise de projeção do 
desempenho financeiro e de crescimento.  O processo 
decisório muito se pauta em avaliações informais e no feeling 
dos gestores.

Dacol 
(2002)

UFSC
Identificar, analisar e propor fatores de auxílio à 
tomada de decisão financeira do capital de giro 
para o varejo eletrônico.

Constatou - se que a Internet tem agilizado a eficiência da 
cadeia de valor fazendo que haja mudanças nos processos, e 
essas alterações tem contribuído para que os gerentes 
reformulem suas estratégias e utilizem ferramentas financeiras.

Marques 
(2002)

UnB/UFPB
/UFPE/UF

RN

Averiguar se o CDG, NCG e T, conjuntamente, 
são capazes de explicar o comportamento do 
EVA.

Sinalizou-se um significativo relacionamento entre as variáveis 
e o EVA, mas, elas explicaram apenas parte das variações do 
EVA.

Eifert 
(2003)

UFRGS
Investigar a prevenção da inadimplência a partir 
de índices relativos às demonstrações contábeis 
no momento da solicitação do financiamento.

Constatou-se que as empresas que vieram a inadimplir eram 
menos lucrativas, com maiores despesas financeiras, e 
desequilíbrio entre fontes e aplicações de recursos e estrutura 
de capitais deficiente.

Borba 
(2004)

UFRGS
Analisar se a inadequação de fontes de 
financiamento é uma das principais causas dos 
desequilíbrios financeiros.

Verificou-se que o mercado bancário não disponibiliza 
recursos para financiar CDG no LP para empresas comerciais, 
apenas empréstimos de curto e médio prazo, ou de LP para 
outros investimentos.

Vidotto 
(2004)

UEL/UEM

Definir e caracterizar os conceitos e técnicas 
relacionadas à administração do capital de giro, 
identificando o domínio, a utilização e o impacto 
no ciclo financeiro nas médias e grandes 
indústrias da região de Londrina – PR.

Os fatos permitem concluir que as indústrias vêm sendo 
administradas de forma empírica na questão do capital de giro, 
mas que vêm dando certo por um motivo ou outro que na 
pesquisa não foi possível descobrir.

Buratto 
(2005)

UFRGS

Construir um modelo de simulação de Monte 
Carlo para avaliar a capacidade de pagamento 
das empresas em financiamentos de longo prazo, 
com base no FC projetado.

Averiguou-se que o modelo de simulação confere aos 
tomadores de decisão maior segurança na avaliação do crédito 
pretendido.

Grabin 
(2005)

UFSM

Verificar o desempenho econômico-financeiro de 
cooperativas agropecuárias do estado do RS por 
meio do Modelo Fleuriet e do EVA, além de 
possível relacionamento entre ambos.

Um grande número de cooperativas apresentou situação 
financeira insatisfatória, mas, criaram valor. E, o EVA 
apresentou uma relação mais significativa com as variáveis 
CDG e NCG.

Soares 
(2006)

UFRGS
Utilizar um modelo integrado que permita a 
projeção do BP, DRE e DFC, baseado em um 
cenário de incertezas.

Percebeu-se que a aplicação do modelo de Monte Carlo em 
modelos que representem razoavelmente bem a realidade 
esperada, mostra-se efetiva na avaliação dos riscos no 
processo decisório financeiro.

Haushahn 
(2006)

UFRGS
Analisar a relação entre o resultado da empresa 
(EVA) e o crescimento na receita das empresas.

Os resultados   sugeriram   inexistir   correlação   significativa   
entre   as   variáveis analisadas.

Vasconcelos  
(2006)

FURB
Estudar empresas têxteis do Vale do Itajaí\SC 
quanto à adoção do método direto da DFC, 
buscando um modelo para sua aplicação.

Constatou-se que só quatro empresas elaboram efetivamente a 
DFC, ainda que grande parte dos gestores tinham pós-
graduação em contabilidade, controladoria ou administração.

Sato (2007) USP
Analisar a relação entre liquidez e rentabilidade 
de empresas do de Tecidos, Vestuário e Calçados 
à luz do Modelo Dinâmico.

Os resultados indicaram que o tipo de estrutura financeira - 3 é 
o mais freqüente, e utilizam muito os empréstimos de curto 
prazo.

Mesquita 
(2008)

PUC-RJ
Analisar a utilização conjunta dos modelos de 
avaliação do CDG (Estático versus Dinâmico) no 
Brasil, Argentina, Chile e México.

Corroborou-se a efetividade do Modelo Fleuriet indicando que 
deve complementar a análise financeira das empresas de todos 
esses paises.

Silva 
(2009)

UFP

Demonstrar aplicabilidade do modelo como 
instrumento de gestão financeira com verificaçao 
da existência de relações entre os lucros 
(operacional e líquido), bem como os indicadores 
de rentabilidade.

Não obstante a inexistência de correlação entre as variáveis 
aplicadas,o Modelo dinamico pode ser aplicado na gestão do 
capital de giro por gestores. 

Vendramel 
(2014)

PUC-SP

Analisar se as empresas não financeiras listadas 
na Bovespa de 2010 a 2013 que foram melhores 
avaliadas pelo modelo dinamico, tiveram 
valorização no seu valor de mercado superior as 
demais empresas do Bovespa

Valor de mercado tem uma relação com a situação financeira 
apurada pelo Modelo dinamico e essa relação é negativa , ou 
seja, quanto pior a situação financeira da empresa menor é seu 
valor.

Fagundes 
(2014)

UERJ

Verificar se modelos tradicionais de analise de 
balanço oferecem melhores resultados que os 
indicadores do Modelo dinamico para 
determinação de saúde financeira das empresas 

Resultados obtidosa a partir de modelos tradicionais foram 
compativeis quando comparado com o Modelo Fleuriet
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De forma geral os artigos apresentaram considerações positivas acerca da 

efetividade do modelo para as análises financeiras, tanto quanto para estudar o CDG. Além 

disso o modelo se mostrou mais efetivo para analisar o CDG, enquanto o modelo tradicional 

seria mais adequado para verificar a situação financeira. Houve estudos que contestaram a 

validade do modelo, como por exemplo Medeiros e Rodrigues (2004), que questionaram 

inconsistências na premissa fundamental das reclassificações necessárias para as considerações 

de ativos e passivos erráticos.  

Constata-se que o modelo foi estudado para averiguar desempenho econômico, 

planejamento financeiro, prevenção a inadimplência, inadequação de fontes de financiamento, 

liquidez em financiamento de longo prazo, desenvolvimento de modelo integrado para a 

redução de risco em decisões financeiras, liquidez e rentabilidade, alinhamento estratégico e 

desempenho, e comparação com o modelo tradicional de análise financeira. 

Como resultado das pesquisas em dissertações e teses é corroborado a efetividade 

do modelo dinâmico assim como aconteceu nos artigos, significando que mesmo nas pesquisas 

mais robustas, quer seja em termos de discussão teórica ou de implementação de metodologias 

mais complexas para testar o modelo, no geral, os resultados indicaram eficácia do modelo 

dinâmico na avaliação financeira geral ou apenas do CDG (ARAÚJO; COSTA; CAMARGOS, 

2010). 

Achados do modelo dinâmico relacionadas ao agronegócio foram escassos. Grabin 

(2005) faz uso do modelo em sua dissertação relativa a desempenho financeiro e econômico do 

setor pecuário e Castro, Ende e Nunes (2018) elabora seu artigo relativo à análise do CDG em 

cooperativa agropecuária, ambos no estado do Rio Grande do Sul. Silva, Ferrarezi e Santos 

(2019) analisa a influência da gestão do CDG no desempenho de empresas do agronegócio 

listadas na CVM no período de 2011 a 2017, a partir das variáveis do modelo dinâmico e de 

indicadores de rentabilidade, concluindo que o modelo dinâmico se mostra mais assertivo 

quanto a gestão do capital em relação aos índices clássicos de liquidez. Pacanaro (2019) analisa 

a dinâmica do CDG em empresas listadas na B3 nos segmentos de agricultura, carnes e 

derivados, açúcar e álcool no antes e depois da crise econômica brasileira de 2015 concluindo 

que o modelo dinâmico se mostra capaz de contribuir com informações de extrema relevância 

para a gestão do CDG. 

 Especificamente e exclusivamente ao segmento sucroenergético brasileiro não se 

obteve resultados na pesquisa relacionada a produção cientifica se utilizando do modelo de 

Fleuriet. 
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2.3 Indicadores financeiros e operacionais 

  

 

A análise das demonstrações financeiras é valioso instrumento no processo de 

gerenciamento e avaliação, obtendo maior eficácia se acompanhada de indicadores econômico-

financeiros relacionados a essas demonstrações. A análise desses dados em conjunto evidencia 

uma situação mais realista das operações e do patrimônio empresarial, visualizando tendências. 

A análise das demonstrações financeiras integrada aos seus indicadores 

quantitativos e qualitativos, constitui-se num processo de ponderação para a avaliação da 

situação da companhia em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros. 

No entanto, pouco valor trará as intenções e objetivos se essa análise for feita de forma estática 

e para um intervalo de tempo somente (um ano, um semestre, um trimestre, por exemplo). 

Assim, um dos fundamentos, é a criação de indicadores que permitam sempre uma análise 

comparativa e recorrente. 

Outro aspecto relevante é o acompanhamento tendencial dos indicadores, por 

trazerem dentro de si a comparabilidade a que é referida, além de possibilitarem, eventualmente 

inferir aspectos futuros da empresa. A apresentação gráfica dos principais indicadores contribui 

ainda mais para o processo de evidenciação da tendência desses indicadores (PADOVEZE, 

2009). 

Além disso é bastante comum a necessidade de se criar alguns indicadores 

específicos para determinado segmento. Situações patrimoniais operacionais específicas do 

segmento podem requerer indicadores para esclarecimento da análise. Contudo a criação de 

qualquer indicador deve sempre respeitar o fundamento da consistência conceitual da inter-

relação utilizada (PADOVEZE; BENEDICTO, 2007). 

Os indicadores foram calculados em quocientes, por safra e por companhia, 

incluindo a média da amostra. Os resultados são apresentados em quadros. Para cada indicador 

calculado considerou-se numeradores e denominadores divulgados e particulares de cada 

companhia, com propósito de criar base comparativa de equiparação do resultado dessa relação 

com outras companhias, independentemente do porte e de outras variáveis. 

Os resultados obtidos serão utilizados como fontes de informações quantitativas e 

qualitativas, pela ótica dos indicadores, para uma análise complementar afim de suportar 

conclusões ao balanço patrimonial de acordo com modelo dinâmico de Fleuriet. 
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2.3.1 Indicadores em relação a EBITDA 

 

 

Os indicadores mensuram a relação de cada variável pertinente a R$ 1,00 (Um Real) 

de EBITDA, no fechamento das safras acumuladas em doze meses. Quando utilizado o 

denominador EBITDA são encontrados os principais indicadores de desempenho operacional 

do segmento. Os indicadores abaixo serão melhores se forem menores. 

 

 
Quadro 14 - Indicadores em relação ao EBITDA 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O indicador em relação a receitas líquidas representa quanto será o montante, em 

uma safra, de receita líquida para se obter R$ 1,00 de EBITDA.  

O indicador em referência a passivos financeiros de curto prazo, obrigações essas 

que se caracterizam por desembolsos nos próximos doze meses, será melhor avaliado quanto 

menor o índice pois menor será o comprometimento do caixa gerado em relação a essas 

obrigações. 

Quando a variável forem as despesas financeiras, compostas essencialmente por 

custos de dívidas contratadas junto a terceiros, o resultado remete que indicadores serão 

melhores se forem menores.  

Para efeito de ativos biológicos e canavial, potenciais geradores de rentabilidade 

futura, o indicador estabelece o resultado da média desse ativo no fechamento das últimas três 

safras dividido pelo EBITDA da safra analisada.  

Os empenhos financeiros em investimentos de capital foram calculados com base 

na média de CAPEX das últimas três safras em relação ao EBITDA da safra analisada.  

Desta forma, os resultados dos indicadores utilizando o ativo biológico e o CAPEX 

serão mais bem avaliados quando menores forem os quocientes, significando menor o empenho 

financeiro para se obter R$ 1,00 de EBITDA. Os resultados desses indicadores também 

possibilitam identificar a efetividade da destinação de recursos para crescimento dos negócios 

que cada companhia efetuou. 

Denominador EBITDA Unidade
Receitas liquidas/EBITDA R$
Passivos financeiros de curto prazo/EBITDA R$
Despesas financeiras/EBITDA R$
Lavouras de cana de açucar (média do fechamento das ultimas três safras)/EBITDA R$
Gastos de capital - Capex (média das ultimas três safras)/EBITDA R$
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2.3.2 Indicadores em relação a toneladas de cana processada 

 

 

Os indicadores determinam a relevância de cada variável com relação a uma 

tonelada de cana processada, equivalente ao rendimento de cada tonelada de cana-de-açúcar 

processada. 

 

 
Quadro 15 -  Indicadores em relação a toneladas de cana processada 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os indicadores em relação a EBITDA e receita líquida representam quanto será o 

montante, em uma safra, apurado para cada tonelada de cana processada em relação a essas 

variáveis, considerando regime de competência e não o de caixa. Nesse caso os indicadores 

serão melhores quando forem maiores. 

Em relação as variáveis dos passivos financeiros de curto prazo e das despesas 

financeiras, os resultados remetem que indicadores serão melhores se forem menores, ou seja 

com menos cana processada é capaz do cumprimento das obrigações em questão. Passivos e 

despesas financeiras mais elevadas no caso, por exemplo de companhias mais alavancadas 

tendem a aumentar o indicador. 

Para ativos biológicos, canavial e empenhos financeiros em investimentos de 

capital quanto menores as ativações ocorridas nas lavouras e empenhos financeiros para se obter 

a maior moagem, melhor será avaliado o indicador. Os valores utilizados foram as médias nas 

últimas três safras, sendo no caso do CAPEX a média dos desembolsos e do ativo biológico a 

média dos valores de fechamento. A leitura e interpretação desses dois indicadores também 

revela a relação de investimentos e empenhos financeiros que as companhias efetuam visando 

não só a manutenção, mas também o crescimento do negócio. 
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2.3.3 Indicadores em relação a dívida líquida 

 

 

Os indicadores demonstram o peso de cada variável em relação a R$ 1,00 (Um 

Real) de dívida líquida, a cada fechamento de safras acumuladas em doze meses. Quando 

calculados relações com o denominador dívida líquida busca-se encontrar indicadores de 

endividamentos e potenciais capacidades no cumprimento dessas obrigações, através de 

geração de riquezas. Assim quanto maiores forem os indicadores abaixo descritos mais 

evidenciada se estabelece situações favoráveis e estáveis economicamente. 

 

 
Quadro 16 - Indicadores em relação a divida líquida 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A variável EBITDA em relação a dívida líquida mensura a saúde financeira, 

considerando o desempenho operacional. Já a variável receitas líquidas estabelece a relação do 

montante faturado ao longo da safra, líquido de impostos, para cada R$1,00 de dívida líquida. 

O indicador em relação ao patrimônio líquido demonstra a relação da riqueza 

própria comparado com os recursos de terceiros, ou seja, a alavancagem da companhia. 

Patrimônio líquido negativo resultará em indicadores negativos. 

Para as lavouras (média dos saldos dos últimos três fechamento) e gastos de capital 

(média dos valores desembolsados nas últimas três safras) melhor será avaliado, o indicador 

quanto maior as ativações ocorridas nas lavouras e investimentos no CAPEX, projetando desta 

forma rentabilidade futura, para fazer frente a dívida líquida.  

 

Denominador divida líquida Unidade
EBITDA/Divida líquida R$
Receitas liquidas/Divida líquida R$
Patrimonio líquido/Divida líquida R$
Lavouras de cana de açucar (média do fechamento das ultimas três safras)/Divida líquida R$
Gastos de capital - Capex (média das ultimas três safras)/Divida líquida R$
Quadro 16 - Indicadores em relação a divida liquida
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3 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

 

A seção será dedicada para apresentar as análises dos resultados a partir da 

aplicação do modelo dinâmico de Fleuriet e a combinação do tipo do balanço patrimonial 

decorrente da necessidade de capital de giro (NCG), do capital de giro (CDG) e do saldo de 

tesouraria (ST), assim como a correlação obtida dessa combinação com os indicadores 

econômicos e operacionais calculados em relação ao EBITDA, toneladas de cana processadas 

e dívida líquida. 

 

3.1 Análise de acordo com o modelo dinâmico de Fleuriet 

 

 

Na sequência será apresentado o resultado da combinação do modelo dinâmico de 

Fleuriet, para as safras analisadas e por companhia, com os valores em milhares de reais para 

cada variável. Os valores negativos são apresentados entre parênteses e na cor vermelha.  

 

3.1.1 Biosev - Análise de acordo com modelo dinâmico de Fleuriet  

 

 

O quadro 17 demonstra os valores, com base no fechamento de cada safra, das 

variáveis do modelo de Fleuriet, bem como a combinação resultante para a Biosev: 

 

 
Quadro 17 - Combinação modelo dinâmico de Fleuriet para Biosev. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2011/12 R$ 2.277.454 R$ 1.464.186 (R$ 813.268) Insatisfatória
2012/13 R$ 1.410.628 R$ 1.441.413 R$ 30.785 Sólida
2013/14 R$ 1.460.789 R$ 1.229.535 (R$ 231.254) Insatisfatória
2014/15 R$ 1.447.231 R$ 1.496.783 R$ 49.552 Sólida
2015/16 R$ 1.581.600 R$ 1.723.179 R$ 141.579 Sólida
2016/17 R$ 1.812.076 R$ 1.536.863 (R$ 275.213) Insatisfatória
2017/18 R$ 1.431.274 R$ 2.701.573 R$ 1.270.299 Sólida
2018/19 R$ 1.085.481 R$ 1.740.945 R$ 655.464 Sólida
2019/20 R$ 302.404 (R$ 2.188.040) (R$ 2.490.444) Péssimo
2020/21 R$ 73.279 (R$ 2.551.338) (R$ 2.624.617) Péssimo

NCG CDG ST CombinaçãoSafra
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Apesar de combinação do modelo ser considerada como sólida nas safras 2012/13, 

2014/15 e 2015/16 o ST foi discretamente positivo nesses fechamentos com saldos de R$ 31, 

R$50 e R$ 142 respectivamente. Demais safras, exceto pelas 2017/18 e 2018/19, o ST é 

negativo com maior intensidade nas duas últimas safras analisadas. Portanto, na maioria dos 

fechamentos de safras analisados o passivo errático foi superior ou minimamente inferior ao 

ativo errático, indicando que o CDG é insuficiente para financiar a NCG, além de apresentar 

riscos de liquidez. 

Abaixo o gráfico 7 apresenta os saldos da CDG, NCG e ST: 

 

 
Gráfico 7 - Combinação modelo dinâmico de Fleuriet para Biosev. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A NCG apresentou-se sempre positiva, principalmente devido ao ciclo de 

maturação dos ativos biológicos e das plantas portadoras que acrescentados com as contas a 

receber dos clientes resultam em ativo cíclico superior ao passivo cíclico que é formado, 

substancialmente, pelas contas a pagar de fornecedores e adiantamentos de clientes. Isso 

confirma a característica do segmento, onde as saídas de caixa ocorrem antes das entradas de 

caixa. 
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Recorrentemente, da safra 2011/12 até a safra 2019/20, foram apresentados 

prejuízos contábeis. Nas safras 2012/13, 2013/14 e de 2017/18 a 2019/20 foram encontrados 

prejuízos operacionais, que são resultados advindos antes dos resultados financeiros e cuja 

tradução pode ser que as margens obtidas com as receitas com vendas não foram suficientes 

para cobrir as despesas operacionais com vendas, administrativas e gerais e que adicionalmente 

uma das fontes de financiamento da NCG foi seriamente afetada. 

Tal recorrência de prejuízos fez com que o patrimônio líquido ficasse a descoberto 

nos fechamentos das safras 2015/16, 2016/17, 2019/20 e 2020/21, impactando negativamente 

uma das fontes de CDG. Lucro líquido foi apresentado somente na safra 2020/21.  

O CDG apresentou-se negativo nas safras 2019/20 e 2020/21 justamente pelo fato 

de que o patrimônio líquido somado aos passivos de arrendamento de longo prazo, as mais 

significativas fontes de longo prazo, são menores que as aplicações de longo prazo sendo as 

principais os ativos imobilizados - exceto o canavial, intangíveis, imposto de renda e 

contribuição social diferidas e instrumentos derivativos. Adicionalmente os empréstimos 

contratados estavam com seus vencimentos majoritariamente (99,0%) no curto prazo. Nessas 

duas safras é possível observar o efeito tesoura conforme ilustrado graficamente abaixo: 

 

 
Gráfico 8 - Efeito tesoura para Biosev. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Exceto pela safra 2017/18 e 2018/19, verifica-se que a NCG é por vezes maior que 

o CDG, concluindo-se que a empresa não conseguiu aumentar o CDG na mesma intensidade 
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da NCG levando a um risco financeiro contínuo e fazendo com que o ST fosse recorrentemente 

negativo e corroborando as análises iniciais da referida companhia. O efeito tesoura é mais 

acentuado nas duas últimas safras. 

 

3.1.2 CMAA - Análise de acordo com modelo dinâmico de Fleuriet 

 

 

O quadro 18 apresenta os saldos de NCG, CDG e ST com base no fechamento de 

cada safra e sua combinação resultante para a CMAA: 

 

 
Quadro 18 - Combinação modelo dinâmico de Fleuriet para CMAA. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O ST e CDG foram negativos das safras 2011/12 a 2016/17. Nesse período os 

empréstimos com vencimento em até um ano representaram de 40,9% até 76,8% do total dos 

empréstimos captados que, juntamente com as obrigações das debêntures emitidas, a partir da 

safra 2013/14, e dos efeitos dos instrumentos financeiros derivativos, a partir da safra 2014/15 

justificassem a permanência do ST negativo nesse período. O CDG negativo, nessas mesmas 

safras, é explicado pelo valor preponderante menor, do somatório de empréstimos de longo 

prazo e de patrimônio líquido em relação, substancialmente, ao ativo imobilizado (valor mais 

relevante do ativo não circulante). Um cenário temeroso, pois a NCG foi positiva e crescente. 

Abaixo o gráfico ilustrativo mostrando o efeito tesoura até a safra 2016/17 e sua 

reversão nas safras posteriores. 

2011/12 R$ 61.390 (R$ 111.216) (R$ 172.606) Péssimo
2012/13 R$ 131.939 (R$ 105.539) (R$ 237.478) Péssimo
2013/14 R$ 166.808 (R$ 43.420) (R$ 210.228) Péssimo
2014/15 R$ 132.263 (R$ 302.610) (R$ 434.873) Péssimo
2015/16 R$ 183.857 (R$ 120.940) (R$ 304.797) Péssimo
2016/17 R$ 184.134 (R$ 9.705) (R$ 193.839) Péssimo
2017/18 R$ 249.679 R$ 297.971 R$ 48.292 Sólida
2018/19 R$ 213.379 R$ 397.481 R$ 184.102 Sólida
2019/20 R$ 250.297 R$ 462.276 R$ 211.979 Sólida
2020/21 R$ 359.570 R$ 328.737 (R$ 30.833) Insatisfatória

Safra NCG CDG ST Combinação
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Gráfico 9 -  Efeito tesoura para CMAA. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na safra 2017/18 existe uma readequação da dívida com redução de valores a pagar 

no curto prazo e alongamento do seu perfil (a representatividade de empréstimos vencíveis no 

curto prazo passa a ser de 26,9% do total). Houve captações com vencimentos de longo prazo, 

quitação considerável das debêntures e a diminuição dos efeitos passivos dos instrumentos 

financeiros de curto prazo; nos ativos erráticos é notado significante aumento dos saldos de 

caixa e equivalentes; sendo que esses efeitos perduram e em conjunto, explicam o ST positivo 

até a safra 2019/20 e a reversão da condição do CDG.  

O CDG a partir da safra 2017/18 se torna positivo. A combinação da concentração 

de empréstimos de longo prazo, com os lucros levados ao patrimônio líquido e com os efeitos 

dos passivos dos instrumentos derivativos de longo prazo foram superiores aos aumentos no 

ativo não circulantes (principalmente aos aumentos dos ativos permanentes, do imposto de 

renda e contribuição social diferidos e de contas a receber de longo prazo). 

A combinação resultante como insatisfatória na safra 2020/21 é devido ao ST ser 

discretamente negativo, por conta, principalmente dos efeitos passivos dos instrumentos 

financeiros de curto prazo. 

Abaixo, as variáveis de CDG, NCG e ST apresentadas graficamente para a CMAA: 
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Gráfico 10 - Combinação modelo dinâmico de Fleuriet para CMAA. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A NCG como característica do segmento possui comportamento, de modo geral, 

positivo e crescente. 

Pode se dizer que temos duas épocas distintas para a CMAA sobre a ótica do 

Modelo de Fleuriet, sendo que após a safra 2017/18, devido principalmente a restruturação 

financeira efetuada, foi possível a reversão do efeito tesoura e como reflexo trazer maior solidez 

na estrutura financeira, minimizando os riscos de liquidez. 

 

3.1.3 Raizen Energia - Análise de acordo com modelo dinâmico de Fleuriet 

 

 

Na sequência, o quadro 20, demonstra os valores, com base no fechamento de cada 

safra, das variáveis do modelo de Fleuriet, bem como a combinação resultante para a Raizen: 
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Quadro 19 - Combinação modelo dinâmico de Fleuriet para Raizen. Valores em milhares de Reais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao longo das safras a combinação permanece na classificação sólida, uma 

combinação que apresenta maior liquidez e menor riscos. 

Abaixo, a representação gráfica para a Raizen, com base do modelo dinâmico de 

Fleuriet nas dez safras analisadas: 

 

 
Gráfico 11 - Combinação modelo dinâmico de Fleuriet para Raizen. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O comportamento altamente positivo do CDG é justificado pela alta concentração 

dos empréstimos no longo prazo (em média 85,2%, chegando a 90,3% na safra 2016/17) em 

relação ao total dos empréstimos e dos crescentes aumentos do patrimônio líquido advindos 

principalmente de aumentos do capital social e dos lucros recorrentes obtidos, mesmo com a 

distribuição de dividendos ao longo das safras. O CDG positivo representa uma fonte 

2011/12 R$ 2.465.846 R$ 2.738.781 R$ 272.935 Sólida
2012/13 R$ 1.869.413 R$ 2.564.026 R$ 694.613 Sólida
2013/14 R$ 2.439.916 R$ 3.349.631 R$ 909.715 Sólida
2014/15 R$ 2.706.000 R$ 5.493.009 R$ 2.787.009 Sólida
2015/16 R$ 2.629.719 R$ 4.229.252 R$ 1.599.533 Sólida
2016/17 R$ 2.595.572 R$ 5.885.982 R$ 3.290.410 Sólida
2017/18 R$ 1.958.022 R$ 4.475.479 R$ 2.517.457 Sólida
2018/19 R$ 1.761.859 R$ 4.044.920 R$ 2.283.061 Sólida
2019/20 R$ 697.041 R$ 3.204.059 R$ 2.507.018 Sólida
2020/21 R$ 3.037.502 R$ 4.201.232 R$ 1.163.730 Sólida

Safra NCG CDG ST Combinação
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permanente de fundos com o propósito de financiar a NGC, uma necessidade contínua das 

operações. 

A NCG, como esperado, se mantém positiva ao longo das safras, sendo que ser 

menor nível ocorre na safra 2019/20. Mesmo mantendo a NCG positiva a companhia conseguiu 

fontes de longo prazo para suprir essa NCG e ainda restou fontes para aplicar em tesouraria e 

este fato fez com que a estrutura financeira da Raízen se mantivesse sólida por todos os períodos 

analisados. 

  

3.1.4 São Martinho - Análise de acordo com modelo dinâmico de Fleuriet 

 

 

A tabela abaixo apresenta a combinação resultante do modelo dinâmico de Fleuriet, 

para as safras de 2011/12 a 2020/21 para a São Martinho: 

 

 
Quadro 20 - Combinação modelo dinâmico de Fleuriet para São Martinho. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Exceto pela safra 2016/17, a combinação do modelo dinâmico se manteve como 

sólida, apesar de algumas safras o ST ser timidamente positivo. Os empréstimos de curto prazo 

representam em média 18,7% dos empréstimos totais e 49,8% dos passivos erráticos. A partir 

da safra 2018/19, os efeitos dos instrumentos financeiros passivos são segregados em circulante 

e não circulante, sendo outro motivo que fez a melhoria do ST. 

O gráfico abaixo representa os saldos de CDG, NCG e ST para a São Martinho. 

 

2011/12 R$ 433.453 R$ 587.198 R$ 153.745 Sólida
2012/13 R$ 528.833 R$ 890.264 R$ 361.431 Sólida
2013/14 R$ 684.708 R$ 764.996 R$ 80.288 Sólida
2014/15 R$ 1.156.994 R$ 1.265.948 R$ 108.954 Sólida
2015/16 R$ 1.178.080 R$ 1.478.339 R$ 300.259 Sólida
2016/17 R$ 1.728.504 R$ 1.413.387 (R$ 315.117) Insatisfatória
2017/18 R$ 1.823.964 R$ 2.505.170 R$ 681.206 Sólida
2018/19 R$ 1.910.521 R$ 3.185.663 R$ 1.275.142 Sólida
2019/20 R$ 1.948.008 R$ 3.100.599 R$ 1.152.591 Sólida
2020/21 R$ 2.232.086 R$ 2.739.907 R$ 507.821 Sólida

Safra NCG CDG ST Combinação
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Gráfico 12 - Combinação modelo dinâmico de Fleuriet para São Martinho. Valores em milhares de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O CDG sempre se mostrou superior a NCG, evitando surgimento do efeito tesoura. 

O saldo de tesouraria (ST) na maioria das safras não apresenta um saldo relevante, mas, no 

entanto, positivo (exceção da safra 2016/17). Esse cenário resulta numa combinação 

classificada como sólida em 9 das 10 safras analisadas de acordo com modelo dinâmico de 

Fleuriet. 

 

3.2 Indicadores econômicos e operacionais 

 

 

Na sequência serão apresentados os resultados dos indicadores econômico e 

operacionais para as safras analisadas e individualmente para cada companhia. Os melhores 

índices por safra estão identificados em azul e os piores em vermelho. Adicionalmente os 

comentários da análise tem a intenção de se correlacionar com as combinações obtidas através 

do modelo de Fleuriet. Apresentações gráficas comparativas por indicador, por empresas e por 

safra estão dispostas nos apêndices C a E. 

 

3.2.1 Indicadores em relação a EBITDA 
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O EBITDA, quando utilizado como denominador, evidencia os principais 

indicadores de desempenho operacional. Os indicadores mensuram a relação de cada variável 

pertinente a obtenção de R$ 1,00 (Um Real) de EBITDA e serão melhores se forem menores. 

Abaixo quadro demonstrando os indicadores obtidos em relação ao EBITDA. 

 

 
Quadro 21 - Resultados dos indicadores com base no denominador EBITDA 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise em relação a receita líquida demonstra que a São Martinho consegue o 

melhor desempenho operacional, pois é a companhia que necessita de menor valor de receita 

líquida para constituir R$ 1,00 de EBITDA, sendo nas duas últimas safras necessário atingir R$ 

1,51 e R$ 1,46 de receita líquida para se obter R$ 1,00 de EBITDA. Isso equivale dizer que os 

custos produtivos e despesas operacionais são menores em relação as outras companhias 

analisadas e ainda, considerando também que o EBITDA é uma fonte de financiamento da 

NCG, os indicadores corroboram a combinação do modelo dinâmico da São Martinho. A 

Biosev, por sua vez, é a companhia que apresenta maior incidência de piores indicadores nessa 

relação (na safra 2013/14 foi necessário R$ 34,38 de receita líquida para obter R$ 1,00 de 

EBITDA) e isso acaba sendo refletido na combinação de modelo dinâmico mais comprometido 

que foi apresentado por essa companhia. Cabe elucidar que o comportamento dos indicadores 

da Raízen em relação a receita líquida nas últimas três safras foi devido ao alto custo produtivo, 

Indicador Companhia 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
BSEV 2,89 3,87 34,38 3,01 3,98 4,39 7,67 4,32 3,57 2,94
CMAA 4,42 2,97 2,84 2,74 3,30 2,72 2,32 2,50 2,27 2,07
SMO 2,35 2,54 2,79 2,06 2,17 2,00 2,03 1,93 1,51 1,46
RAIZ 2,86 3,49 3,77 3,74 3,38 3,80 4,78 7,63 6,98 5,83

MÉDIA 3,13 3,22 10,95 2,89 3,21 3,23 4,20 4,09 3,58 3,08
BSEV 1,75 1,36 17,73 1,48 1,42 1,33 0,87 0,56 3,81 1,65
CMAA 4,02 2,49 2,08 3,34 3,28 1,35 0,69 0,64 0,86 0,83
SMO 0,30 0,57 0,99 1,29 0,88 1,29 0,52 0,52 0,44 0,35
RAIZ 0,44 0,57 0,59 0,71 0,68 0,46 0,63 0,83 2,00 1,13

MÉDIA 1,63 1,25 5,35 1,71 1,56 1,11 0,68 0,64 1,78 0,99
BSEV 0,58 0,72 4,79 0,56 0,44 0,46 0,96 0,33 0,42 0,19
CMAA 0,71 0,83 0,52 0,49 1,66 1,12 0,82 1,13 0,65 0,50
SMO 0,20 0,17 0,20 0,01 0,07 0,24 0,20 0,18 0,17 0,13
RAIZ 0,16 0,17 0,19 0,25 0,28 0,27 0,28 0,34 0,31 0,26

MÉDIA 0,41 0,47 1,42 0,33 0,61 0,52 0,56 0,50 0,39 0,27
BSEV 1,15 1,29 10,82 0,94 1,05 1,17 1,90 1,03 1,23 0,51
CMAA 1,13 0,81 0,97 0,93 1,50 0,91 0,65 0,64 0,59 0,58
SMO 0,77 0,93 0,96 0,74 0,81 0,90 0,83 0,95 0,76 0,71
RAIZ 0,55 0,66 0,80 0,77 0,59 0,68 0,74 0,80 0,55 0,48

MÉDIA 0,90 0,92 3,39 0,84 0,99 0,92 1,03 0,86 0,78 0,57
BSEV 0,90 1,16 10,38 0,79 0,71 0,73 1,26 0,83 1,14 0,46
CMAA 1,91 0,80 0,69 0,64 1,01 0,62 0,47 0,53 0,55 0,53
SMO 0,84 1,00 0,96 0,58 0,59 0,58 0,54 0,66 0,52 0,47
RAIZ 0,83 0,91 0,97 0,90 0,60 0,61 0,63 0,77 0,58 0,50

MÉDIA 1,12 0,97 3,25 0,73 0,73 0,63 0,73 0,70 0,70 0,49

Receitas 
liquidas/ 
EBITDA

Capex/ 
EBITDA

Ativo 
biológico/ 
EBITDA

Despesas 
financeiras/ 

EBITDA

Passivos 
financeiros de 
curto prazo/ 

EBITDA
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o que faz com que a margem EBITDA se torne menor, sendo que 92,4% das receitas da safra 

2018/19 representaram custos produtivos (para São Martinho nessa mesma safra essa 

representatividade foi de 74,0%), para safra 2019/20 essa representatividade foi de 92,2% (na 

São Martinho foi 68,1%) e 88,5% na safra 2020/21 contra 63,9% da São Martinho. 

Para a variável passivos financeiros de curto prazo, o perfil e escalonamento da 

dívida é parte fundamental para mensurar o indicador em relação ao EBITDA. Desta forma os 

piores indicadores concentram entre Biosev (que na safra 2013/14 possuía R$ 17,73 de passivos 

financeiros de curto prazo para cada R$ 1,00 de EBITDA) e CMAA cujo pior nível de relação 

se dá na safra 2011/12 com R$ 4,02 de passivo financeiro para cada R$ 1,00 de EBITDA. Essas 

relações críticas desse indicador são devidas as dívidas dessas companhias se concentrarem no 

passivo de curto prazo e por vezes apresentar ST negativos e a NCG maior que o CDG, 

remetendo ao efeito tesoura. Cabe ressaltar a melhoria da performance nesse indicador para a 

CMAA após a safra 2017/18 em decorrência de uma reestruturação financeira ocorrida a partir 

dessa safra. Com um perfil de dívida mais alongado e concentrado no longo prazo, Raízen (R$ 

0,46 de passivo financeiro de curto prazo para cada R$ 1,00 de EBITDA na safra 2016/17) e 

São Martinho (R$ 0,30 de passivo financeiro de curto prazo para cada R$ 1,00 de EBITDA na 

safra 2011/12) obtiveram os melhores indicadores nessa variável o que alinha a combinação 

apresentada do modelo dinâmico. 

As despesas financeiras têm piores indicadores em Biosev (R$ 4,79 de despesa 

financeira para cada R$ 1,00 de EBITDA na safra 2013/14) e CMAA (R$ 1,66 de despesa 

financeira para cada R$ 1,00 de EBITDA na safra 2015/16) motivado pelo montante total da 

dívida e as taxas de juros praticadas nessas captações, confirmando que uma estrutura com risco 

de liquidez tem o acesso ao crédito mais dificultoso e o custo da dívida mais oneroso. As 

despesas financeiras possuem relação direta com o nível total de endividamento (e não só o de 

curto prazo) e nesse sentido a São Martinho apresenta os melhores índices nesse indicador 

(R$0,01 de despesas financeiras para cada R$ 1,00 de EBITDA para a safra 2014/15). 

Os ativos biológicos tiveram seus melhores desempenhos, com base na 

rentabilidade futura, encontrados predominantemente na Raízen (sendo o mais expressivo 

R$0,48 de ativo biológico para cada R$ 1,00 de EBITDA para a safra 2020/21), mas também 

encontrados na CMAA em duas das safras analisadas, sendo a relação de R$0,64 de ativos 

biológicos para cada R$ 1,00 de EBITDA na safra 2018/19. Os melhores indicadores para 

CMAA coincide com o período pós readequação da dívida ocorrida em 2017/18, remetendo ao 

racional que parte dos valores que eram destinadas para o pagamento dos passivos financeiros 

foram alocados para uma melhor estrutura operacional afim de obter o melhor rendimento da 



67 

 

cana colhida. Para Raízen, que estima a vida útil do canavial em 5 anos, ou seja, 5 cortes (São 

Martinho estima 7 anos), pode-se associar que a estratégia de alocar menos recursos para manter 

a vida útil do ativo biológico visa uma melhor produtividade ao se ter menos cortes. No caso 

da Biosev nota-se que a necessidade de pagamentos das dívidas em detrimento a alocação de 

recursos para investimento na lavoura (uma NCG) provoca envelhecimento do canavial, 

redução de produtividade de ATR e consequente comprometimento da geração de caixa futura 

sendo que na safra 2013/14 foi necessário dispor R$ 10,82 de ativo biológico para cada R$ 1,00 

de EBITDA. 

Em relação aos indicadores do CAPEX, a Biosev apresentou os piores 

desempenhos por mais vezes (R$ 10,38 de CAPEX para cada R$ 1,00 de EBITDA na safra 

2013/14). A São Martinho demonstra evidências da sua eficiência operacional ao ter maior 

ocorrência dos melhores apontamentos nessa variável (R$ 0,47 de CAPEX para cada R$ 1,00 

de EBITDA na safra 2020/21), remetendo a um racional que os investimentos em ativos 

permanentes são mais assertivos pelo ponto de vista da rentabilidade futura. Associado a isso o 

fato que São Martinho apresentou a NCG sempre positiva, mas menor que o CDG, em 9 das 10 

safras analisadas. 

Por uma perspectiva complementar pode-se correlacionar de maneira inversa, 

exceto pela safra 2018/19,  os indicadores de despesas financeiras com os de ativo biológico e 

CAPEX, ou seja, as companhias com melhores indicadores nos ativos biológicos e CAPEX não 

possuíam os piores indicadores em relação as despesas financeiras, evidenciando a percepção 

que companhias cujo o custo de capital não seja tão oneroso e que estejam menos alavancadas 

financeiramente, possuem maior capacidade de investimento e em aplicar recursos de volta no 

próprio negócio. 

Uma relevante mudança de política contábil ocorreu para o início da safra 2019/20, 

com a adoção do CPC 06 (R2), que prevê a divulgação de arrendamentos e parcerias agrícolas 

no balanço patrimonial, sendo, desta forma, possível mensurar e analisar o montante de 

pagamentos e baixas dessas contraprestações que compõe o custo final do produto agrícola. 

Como a política contábil foi adotada a partir da safra 2019/20 não foram feitas inferências na 

dissertação a esse tema, que pode ser variável importante para a relação de cálculo do indicador 

em relação ao EBITDA. No entanto, no apêndice F é possível verificar os dados divulgados 

pelas companhias em relação a adoção deste pronunciamento. 

O EBITDA é uma medida de geração de caixa ou lucro operacional e que evidencia 

a capacidade financeira de remunerar os proprietários do capital e as necessidades de capital de 

giro da companhia. Nesse sentido a predominância dos melhores indicadores sobre EBITDA 
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encontrados em São Martinho e Raízen ao longo das 10 safras e em CMAA por vezes, após a 

sua restruturação financeira, estabelecem uma conexão com os melhores resultados de modelo 

dinâmico apresentados para essas companhias nas respectivas safras.  

 

3.2.2 Indicadores em relação a toneladas de cana processada 

 

 

Os indicadores são calculados em relação a cada tonelada de cana processada. 

Dessa forma para as variáveis EBITDA e receita líquida os indicadores serão melhores se forem 

maiores e para as demais variáveis (passivos financeiros de curto prazo, despesas financeiras, 

ativo biológico e CAPEX) serão melhores os resultados se estes forem menores.  

O quadro abaixo demonstra os indicadores obtidos em relação a cada tonelada de 

cana processada. 

 

 
Quadro 22 - Resultados dos indicadores com base no denominador toneladas de cana-de-açúcar processadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Indicador Companhia 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
BSEV 42,80 36,34 4,14 52,95 50,04 50,72 28,36 49,48 30,95 65,79
CMAA 27,97 47,79 43,33 49,53 34,57 59,04 75,92 67,50 70,32 96,39
SMO 54,84 39,44 35,21 49,70 53,79 67,51 76,34 85,22 107,88 130,71
RAIZ 47,82 43,21 40,78 45,58 55,92 54,00 50,45 49,18 73,81 89,51

MÉDIA 43,36 41,70 30,86 49,44 48,58 57,82 57,77 62,84 70,74 95,60
BSEV 123,68 140,60 142,21 159,39 199,06 222,77 217,46 213,70 110,39 193,47
CMAA 123,73 142,02 123,12 135,70 114,01 160,30 176,12 168,53 159,51 199,44
SMO 129,08 100,23 98,36 102,36 116,80 135,34 154,72 164,32 163,16 191,15
RAIZ 136,73 150,62 153,89 170,63 189,27 205,06 241,05 375,30 515,28 521,80

MÉDIA 128,31 133,37 129,40 142,02 154,78 180,87 197,34 230,46 237,08 276,47
BSEV 74,89 49,56 73,33 78,51 70,81 67,66 24,64 27,78 117,91 108,65
CMAA 112,35 118,96 90,03 165,53 113,44 79,72 52,15 43,50 60,28 79,79
SMO 16,51 22,41 35,02 64,33 47,34 87,29 39,46 44,24 47,51 45,92
RAIZ 20,88 24,49 24,08 32,53 37,91 24,68 31,71 40,73 147,65 101,19

MÉDIA 56,16 53,86 55,61 85,22 67,38 64,84 36,99 39,06 93,34 83,89
BSEV 24,90 26,18 19,80 29,73 22,06 23,20 27,15 16,56 13,15 12,22
CMAA 19,95 39,49 22,69 24,09 57,33 66,29 61,92 76,44 45,48 48,17
SMO 10,95 6,81 7,06 0,29 3,67 16,45 15,02 15,22 18,37 17,45
RAIZ 7,48 7,51 7,58 11,49 15,47 14,62 14,31 16,69 22,71 23,70

MÉDIA 15,82 20,00 14,28 16,40 24,63 30,14 29,60 31,23 24,93 25,39
BSEV 49,36 46,77 44,76 49,52 52,46 59,15 53,83 50,92 38,10 33,81
CMAA 31,68 38,66 42,22 46,16 51,88 53,91 49,15 43,43 41,47 55,50
SMO 42,21 36,82 33,86 36,98 43,37 60,78 63,04 81,08 81,45 92,91
RAIZ 26,50 28,37 32,43 34,89 32,95 36,85 37,51 39,54 40,33 43,21

MÉDIA 37,44 37,66 38,32 41,89 45,17 52,67 50,88 53,74 50,34 56,36
BSEV 24,90 26,18 19,80 29,73 22,06 23,20 27,15 16,56 13,15 12,22
CMAA 19,95 39,49 22,69 24,09 57,33 66,29 61,92 76,44 45,48 48,17
SMO 10,95 6,81 7,06 0,29 3,67 16,45 15,02 15,22 18,37 17,45
RAIZ 7,48 7,51 7,58 11,49 15,47 14,62 14,31 16,69 22,71 23,70

MÉDIA 15,82 20,00 14,28 16,40 24,63 30,14 29,60 31,23 24,93 25,39

EBITDA/ Ton. 
de cana 

processada
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liquidas/ Ton. 
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De modo geral o EBITDA por tonelada de cana processada aumentou ao longo das 

safras. Os melhores índices para São Martinho, na maioria das safras, refletem a sua eficiência 

operacional em processar a cana e gerar caixa, com destaque de R$ 130,71 de EBITDA para 

cada tonelada de cana moída na safra 2020/21. Foi observado os melhores índices para CMAA 

nas safras 2012/13 e 2013/14, porém insuficientes para que o CDG passasse a financiar sua 

NCG. Os índices para Biosev refletem os mais baixos da amostra indicando uma menor geração 

de caixa por tonelada de cana processada e consequentemente impactando seu CDG e sua NCG 

de forma negativa, além de não impulsionar o ST, sendo que para cada tonelada de cana em 

2020/21 foi gerado R$ 65,79 que é metade do índice da São Martinho para essa mesma safra. 

Para a variável receitas líquidas a incidência de melhores indicadores está com a 

Raízen, o que dentre outros fatores, estão influenciados pelo alto volume de revenda de etanol 

que faz com que existam receitas sem que haja a moagem da cana. Para mensurar essa 

significância, os volumes desta modalidade de venda de etanol foram de 47% e 55% nas safras 

2020/21 e 2019/20, respectivamente, em relação ao total de receitas com etanol . Na safra 

2020/21 a relação de receitas líquidas para cada tonelada de cana processada para Raízen foi de 

R$ 521,80.  Os menores indicadores, com maior frequência, para a São Martinho (R$ 98,36 de 

receita líquida para cada tonelada de cana na safra 2013/14) acaba sendo compensado com uma 

estrutura operacional mais otimizada e amenizando o impacto sobre a combinação dinâmica do 

modelo de Fleuriet. 

Para a relação de passivos financeiros de curto prazo com moagem, o perfil e 

segregação da dívida é parte fundamental para mensurar esse indicador. Desta forma os piores 

indicadores concentram, até a safra 2017/18 na CMAA que chegou a possuir R$ 165,53 de 

passivos de curto prazo para cada tonelada de cana processada na safra 2014/15, muito devido 

as suas dívidas se concentrarem no passivo de curto prazo e por vezes apresentar ST negativos 

e a NCG maior que o CDG, remetendo ao efeito tesoura. Raízen e São Martinho obtiveram os 

melhores indicadores nessa variável, pois como mencionado possuem perfil de dívida mais 

alongado e concentrado no longo prazo, concluindo que os melhores índices dessa relação 

foram encontrados quando as combinações do modelo dinâmico foram classificadas como 

sólidas e os índices mais baixos, majoritariamente, nas combinações classificadas como 

péssimas. 

O montante de despesas financeiras em relação a moagem tem piores indicadores 

em CMAA e Biosev motivado pelo total da dívida captada junto as instituições financeiras e as 

taxas de juros praticadas nos empréstimos, confirmando que uma estrutura com risco de 

liquidez e com maior alavancagem tem o acesso ao crédito mais dificultoso e o custo da dívida 
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mais oneroso. Na safra 2018/19 a relação para CMAA foi de R$ 76,44 de despesas financeiras 

para cada tonelada de cana processada enquanto para São Martinho foi de R$ 15,22 nessa 

mesma safra.  

Em relação ao ativo biológico a interpretação mais objetiva do indicador seria qual 

companhia tem o maior processamento de cana em relação ao menor investimento no canavial. 

Nessa relação a Raízen possui melhores indicadores (R$ 26,50 de ativo biológico por tonelada 

de cana processada na safra 2011/12) enquanto Biosev e São Martinho dividem os piores 

indicadores. Para Biosev em virtude da incapacidade financeira de renovar seus canaviais (R$ 

52,46 de ativo biológico para cada tonelada de cana processada na safra 2015/16) e para São 

Martinho (R$ 92,91 de ativo biológico para cada tonelada de cana processada na safra 2020/21) 

a explicação pode ser em virtude da estratégia agrícola de alongamento da vida do canavial, 

com consequentes desembolsos e investimentos, para se obter até 7 cortes. 

O critério contábil capaz de impactar o indicador do ativo biológico diz respeito a 

alta subjetividade de mensuração e atribuição do valor justo ao canavial, que adicionalmente 

podem ser influenciados pelo poder discricionário dos gestores como, por exemplo, a 

determinação do preço futuro do ATR. No caso da São Martinho verifica-se certo 

conservadorismo no reconhecimento ao longo das safras, oscilando a representatividade de 

ajuste do valor justo em relação ao saldo do ativo biológico de 7,21% negativos até 3,89% 

positivos, assim como na Raizen a relação variou de 2,24% negativos até 2,77% positivos. Para 

Biosev a mesma representatividade foi 6,73% negativos até 4,79% positivos e na CMAA essa 

representatividade foi de 0,44% negativos até 10,27% positivos. 

A variável calculada em relação ao CAPEX demonstra parte da eficiência e 

capacidade operacional de moagem da cana e assim os melhores índices são obtidos pelas 

companhias que tiveram a menor relação de gastos de capital com o processamento de cana. A 

maior ocorrência de melhores resultados é atribuída a São Martinho (R$ 0,29 de CAPEX na 

safra 2014/15 para cada tonelada de cana processada) o que lhe confere uma maior assertividade 

em relação aos investimentos em ativos permanentes para obtenção de eficiência operacional. 

As companhias mais bem avaliadas pelo método dinâmico de Fleuriet são as que 

possuem, majoritariamente, estruturas mais saudáveis e alongadas do endividamento, menores 

custos da dívida e as melhores relações resultantes dos indicadores, em conjunto, de despesas 

financeiras, investimentos no canavial e gastos de capital, o que se confirma com a eficiência 

operacional. 

A cana processada é originada de lavouras em terras próprias, de sistema de parceria 

agrícola, arrendamentos e de fornecedores independentes de cana-de-açúcar. Abaixo quadro 
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demonstrando o total de cana-de-açucar processada por companhia, por mil toneladas e por 

safra, segregado em cana própria e de terceiros. 

 

 
Quadro 23 – Cana-de-açúcar processada própria e de terceiros. Em mil toneladas 

Fonte: Adaptado pelo autor de demonstrações financeiras anuais – relatórios da administração  (CVM) 

(*) Quantidades estimadas entre cana própria e de terceiros pela média historica devido ausência de informação 

 

A capacidade industrial instalada se constitui em custo fixo para as companhias, sendo 

este custo diluído, majoritariamente, em função da quantidade de cana processada. Os custos 

de aquisição de cana de terceiros tendem a ser maiores que os custos de produção em áreas 

próprias. No entanto, o que definirá a geração de caixa é a efetividade operacional ao longo de 

toda a cadeia produtiva. Apesar de percentuais médios aproximados de fornecimento de cana 

própria entre Biosev e São Martinho, a segunda companhia, muito devido a estrutura de 

endividamento, além da alta eficiência operacional, teve possibilidade de alocação de recursos 

financeiros na conservação e renovação do canavial, enquanto Biosev em detrimento aos 

investimentos fez destinação de recursos financeiros para a quitação de empréstimos de curto 

prazo, fazendo com que o resultado operacional de ambas seja distinto. 
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3.2.3 Indicadores em relação a dívida líquida 

 

 

A dívida líquida abrange os empréstimos de curto e longo prazo líquidos dos valores 

de caixa e equivalentes. Os indicadores apresentam o peso de cada variável em relação a R$ 

1,00 (Um Real) de dívida líquida e, além de indicadores de endividamento, expõe potenciais 

capacidades no cumprimento de obrigações, através de geração de riquezas. Assim quanto 

maiores forem os indicadores abaixo descritos mais evidenciada se estabelece situações 

favoráveis e estáveis economicamente. 

 
Quadro 24 - Resultados dos indicadores com base no denominador dívida líquida 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A dívida líquida sobre a ótica do EBITDA possui os melhores indicadores 

atribuídos com maior frequência para São Martinho, com destaques quando esse indicador foi 

maior que 1 nas safras 2011/12 (R$1,18) e 2020/21(R$ 1,09), equivalente a dizer que o 

EBITDA gerado numa safra seria capaz de liquidar toda a dívida líquida da companhia. A São 

Martinho apresentou uma das melhores combinações do modelo dinâmico com disparidade não 

tão elevada entre CDG e NCG, além de ST levemente positivo por algumas safras. O volume 

da dívida líquida é preponderante na análise e desta feita os piores indicadores foram 

encontrados nas companhias que apresentaram as combinações de modelo dinâmico mais 

Indicador Companhia 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
BSEV 0,28 0,28 0,04 0,35 0,35 0,34 0,28 0,31 0,33 0,67
CMAA 0,11 0,20 0,24 0,31 0,24 0,41 0,62 0,62 0,75 0,99
SMO 1,18 0,57 0,53 0,42 0,43 0,51 0,69 0,72 0,84 1,09
RAIZ 0,55 0,58 0,43 0,39 0,51 0,47 0,41 0,33 0,44 0,44

MÉDIA 0,53 0,41 0,31 0,37 0,38 0,43 0,50 0,49 0,59 0,80
BSEV 0,80 1,08 1,23 1,05 1,38 1,49 2,13 1,34 1,19 1,97
CMAA 0,48 0,59 0,67 0,85 0,78 1,10 1,44 1,54 1,70 2,05
SMO 2,77 1,46 1,48 0,86 0,92 1,02 1,39 1,39 1,28 1,59
RAIZ 1,59 2,02 1,61 1,47 1,72 1,77 1,98 2,52 3,05 2,56

MÉDIA 1,41 1,29 1,25 1,06 1,20 1,35 1,74 1,70 1,80 2,04
BSEV 0,58 0,64 0,44 0,13 -0,09 -0,14 0,48 0,11 -0,37 -0,33
CMAA 0,27 0,20 0,22 0,13 0,22 0,24 0,41 0,45 0,48 0,39
SMO 4,11 2,37 2,00 1,18 1,05 1,34 1,34 1,40 1,16 1,48
RAIZ 1,23 1,59 1,13 1,02 1,22 1,36 1,18 0,94 0,75 0,55

MÉDIA 1,55 1,20 0,95 0,62 0,60 0,70 0,85 0,73 0,50 0,52
BSEV 0,32 0,36 0,39 0,33 0,36 0,40 0,53 0,32 0,41 0,34
CMAA 0,12 0,16 0,23 0,29 0,35 0,37 0,40 0,40 0,44 0,57
SMO 0,91 0,54 0,51 0,31 0,34 0,46 0,57 0,69 0,64 0,77
RAIZ 0,31 0,38 0,34 0,30 0,30 0,32 0,31 0,27 0,24 0,21

MÉDIA 0,41 0,36 0,37 0,31 0,34 0,39 0,45 0,42 0,43 0,48
BSEV 0,25 0,32 0,37 0,28 0,25 0,25 0,35 0,26 0,38 0,31
CMAA 0,21 0,16 0,16 0,20 0,24 0,25 0,29 0,33 0,41 0,52
SMO 0,99 0,57 0,51 0,24 0,25 0,30 0,37 0,47 0,44 0,52
RAIZ 0,46 0,53 0,41 0,35 0,30 0,28 0,26 0,25 0,26 0,22

MÉDIA 0,48 0,40 0,36 0,27 0,26 0,27 0,32 0,33 0,37 0,39

EBITDA/ 
Divida líquida

Receitas 
liquidas/ 

Divida líquida

Patrimonio 
líquido/ Divida 

líquida
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Divida líquida

Capex/ Divida 
líquida
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desfavoráveis, inclusive com ocorrências do efeito tesoura, ou seja, Biosev (R$0,04 na referida 

relação para safra 2013/14) e CMAA (R$ 0,11 na relação para safra 2011/12). 

Para a variável receitas líquidas a incidência de melhores indicadores 

predominantemente está com a Raízen, muito influenciado pelos altos volume de revenda de 

etanol, apesar de uma estrutura de dívida líquida maior que a São Martinho. O maior resultado 

do indicador na safra 2019/20 (R$3,05) também é o menor momento da NCG o que leva a 

acreditar que os valores de venda da referida safra foram substancialmente realizados, ou seja, 

tiveram entradas no caixa. O maior indicador da safra 2017/18 para Biosev (R$2,13) coincide 

com a melhor combinação dessa empresa nas dez safras analisadas. O menor indicador da safra 

2016/17 para São Martinho (R$ 1,02) relaciona com a pior combinação de modelo dinâmico 

dessa companhia no período (ST negativo e NCG positiva maior que CDG positiva). Da safra 

2011/12 até a safra 2015/16 a CMAA tem a ocorrência dos piores indicadores ao mesmo tempo 

que possui a combinação péssima do modelo dinâmico. 

Uma maior solidez ao longo das safras, estabilidade financeira, lucros recorrentes 

e melhores desempenhos operacionais se relacionam com indicadores da variável do patrimônio 

líquido. Adicionalmente uma menor alavancagem com equilíbrio financeiro entre recursos 

próprios e de terceiros resultaram em melhores indicadores para São Martinho (R$ 4,11 na safra 

2011/12) e Raízen (R$1,36 na safra 2016/17) que também foram as companhias com melhores 

combinações do modelo dinâmico. De outro lado as empresas mais alavancadas e com 

indicativos de problemas de liquidez tiveram as piores classificações no modelo dinâmico e 

nesse indicador, como, por exemplo a Biosev que, por apresentar passivo a descoberto, obteve 

os índices negativos em quatro safras.  

Os saldos dos ativos biológicos e os investimentos em CAPEX (incluindo aquisição 

de novas plantas e áreas) demonstram os empenhos financeiros que podem gerar recursos para 

quitação das dívidas. A São Martinho é a empresa que apresenta os maiores índices de ativação 

em ambas as variáveis o que pode ser correlacionada com a eficiência operacional obtida 

através de produtos agrícolas (cana colhida) que geram mais ATR. Uma das condições que 

limitam os investimentos é a estrutura da dívida e a isso se correlaciona os piores índices obtidos 

por CMAA nessas variáveis. Para Raizen, em relação aos índices do ativo biológico, as 

subjetividades que envolvem a mensuração do valor justo bem como o valor projetado do ATR 

futuro podem afetar esse indicador; em relação ao CAPEX foi notado que sua variação positiva 

da safra 2017/18 a 2020/21 foi de 28,09% enquanto sua dívida líquida aumentou 67,9% no 

mesmo período. 
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Em relação a dívida líquida, os melhores indicadores obtidos pelas companhias são 

compatíveis as suas combinações resultantes do modelo de Fleuriet. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

O setor sucroenergético brasileiro, um dos segmentos mais representativos do 

agronegócio nacional e protagonista no mercado mundial, possui características que demandam 

intensas análises por parte dos tomadores de decisão para um eficiente planejamento financeiro 

de médio e longo prazo. As constantes necessidades de investimentos, o longo prazo de 

maturação da cana-de-açúcar e a escassez de linhas de financiamento são elementos 

desafiadores presentes no contexto desse segmento. 

O presente trabalho teve como objetivo a análise da situação financeira de quatro 

grandes players brasileiros por dez safras consecutivas, através da aplicação das premissas do 

modelo dinâmico de Fleuriet e posterior comparação das combinações obtidas do modelo com 

os indicadores econômico-operacionais do setor. A finalidade é de atestar a utilização do 

modelo dinâmico de Fleuriet nas companhias desse segmento tendo em vista, entre outros 

fatores, as inexistentes pesquisas publicadas nesse sentido, as necessidades de análises por um 

prisma dinâmico e não estático como a maioria dos modelos clássicos e, ainda, colaborar com 

novas formas de avaliações da situação financeira de companhias desse segmento. 

Os resultados mostraram que a aplicabilidade do modelo dinâmico de Fleuriet pode 

ser estendida ao segmento sucroenergético, após as devidas reclassificações no balanço 

patrimonial, incluindo o tratamento adequado ao canavial, que é planta portadora classificada 

no ativo imobilizado de acordo com normas contábeis, mas que para fins de modelo dinâmico 

é tratado com uma necessidade operacional. 

Verificou-se que a análise para uma safra somente leva a conclusões limitadoras, 

sendo mais assertivo e prudente estender corte longitudinal da amostra para mais safras, tendo 

em vista inclusive, a característica da cultura semiperene da cana que oferece, em média, 5 

cortes e a sensibilidade da variação de saldos finais das contas, mesmo que não tão materiais e 

de natureza temporária, na classificação do modelo dinâmico de Fleuriet. 

Os resultados da análise do modelo dinâmico de Fleuriet ficaram mais robustos e 

ganham maior sentido quando interpretados em conjunto com os indicadores econômico 

operacionais em relação ao EBITDA, às toneladas de cana processada e dívidas líquidas. São 

Martinho e Raizen possuem as melhores combinações no modelo dinâmico de Fleuriet também 

são as companhias que por mais vezes obtiveram os melhores indicadores. CMAA, após a 

restruturação financeira ocorrida na safra 2017/18 passa a obter melhores combinações no 

modelo dinâmico, melhoria nos indicadores e superação do indesejável efeito tesoura. Biosev, 
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apesar de possuir percentuais médios equivalentes ao da São Martinho em relação ao 

fornecimento de cana de áreas próprias (que em tese possui custo de produção inferior a custos 

de aquisição junto a terceiros) por sua vez, devido a situação financeira comprometida e com 

problemas de liquidez recorrentes foi a companhia que apresentou as piores combinações do 

modelo dinâmico de Fleuriet e dos indicadores. 

Visando o estímulo da aplicabilidade do modelo dinâmico de Fleuriet, sugere-se 

pesquisas futuras da situação financeira de companhias de outros segmentos do agronegócio. 

Como toda pesquisa, esse estudo não está livre de limitações sendo algumas a restrição da 

população analisada em 4 amostras, a utilização de valores históricos e não deflacionados para 

uma mesma data base e a não consideração de projeções futuras por não ter o intuito de estudar 

a capacidade preditiva do modelo dinâmico de Fleuriet. 
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