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A AGRICULTURA FAMILIAR E OS DESAFIOS QUE A CERCAM NO PROCESSO 

DE CONQUISTA DE MERCADO 

 

Lillian Juliana Tavares1 

Karina Raquel Cucolotto2 

Camila de Aquino Tomaz3 

 

RESUMO 
A agricultura familiar foi se consolidando, buscando melhores condições e querendo 
mostrar que visa não somente a subsistência no campo, mas também agregar a 
riqueza do país. A administração se torna importante como auxiliar no planejamento 
social e econômico dessa classe, tomando conhecimento para colocar em prática a 
utilização dos recursos disponíveis para produção. O Estado de Mato Grosso tem 
umas das maiores áreas por pessoas, segundo Censo Agropecuário de 2006, e os 
estabelecimentos pertencentes a agricultura familiar representam 84,4%, podendo 
variar dependendo da região, no Centro – Oeste área media é 43,3 hectares. Percebe-
se que, dentre os programas de apoio à agricultura familiar a intenção maior de caráter 
social, ao invés de perspectivas econômicas ao produtor, tendo em vista sua menor 
produtividade. A importância de reestruturar essa classe agrícola com conhecimentos 
técnicos é necessária para cada produtor entender as suas decisões e compreender 
que não se vive apenas de terra, trabalho e capital se não tiver o conhecimento das 
ações para ser bem-sucedido. O conhecimento da administração pode contribuir 
significativamente nos avanços da agricultura familiar, destacando-se como uma das 
principais ferramentas a gestão da produção exercida pelo administrador. 
 
Palavras-chave: Agricultura. Administração. Tecnologia. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desempenho da agricultura familiar está pautado por variáveis como políticas 

públicas, conjuntura macroeconômica e especificidades locais e regionais. A 

elaboração de projetos para gerenciar essas variáveis exige capacitações gerenciais, 

que, em alguns casos são pouco eficientes e ocasionam impactos negativos na sua 

integração aos mercados mais dinâmicos. Torna-se cada vez mais importante, a 

elaboração de eficientes projetos de gestão nas propriedades da agricultura familiar 

para otimizar sua participação no cenário econômico do país. 
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O segmento da agricultura familiar assume importante papel no agronegócio 

brasileiro, por ser uma das pré-condições para uma sociedade economicamente mais 

eficiente e socialmente mais justa. Segundo Lima e Wilkinson (2002), a agricultura 

familiar cria oportunidades de trabalho local, reduz o êxodo rural, diversifica os 

sistemas de produção, possibilita uma atividade econômica em maior harmonia com 

o meio ambiente e contribui para o desenvolvimento dos municípios de pequeno e 

médio porte.  

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no 

estado do Mato Grosso, a agricultura familiar ocupa 60% da mão de obra no meio 

rural, dado apontamento pelo Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) de 2016, existiam mais de 86 mil estabelecimentos que se 

encaixam nessa categoria, o que correspondia a 76% do total de propriedades do 

estado no momento da pesquisa. Esses por sua vez, impulsionam os mercados 

alimentício, o agropecuário e principalmente o econômico atual, levando em 

consideração que a comida que chega na mesa dos brasileiros é 70% oriunda da 

agricultura familiar. Conforme Guilhoto et al (2017) que afirma que “a expressividade 

da atividade familiar quantificada pelo PIB do agronegócio familiar se torna mais ampla 

e define melhor como a produção dos pequenos produtores realmente interfere na 

economia”. Definiu-se a problemática do artigo: a necessidade de mais programas 

eficientes de gestão da produção na agricultura familiar, bem como valorização dessa 

importante classe na economia do país. 

Acredita-se que, o segmento da agricultura familiar pode alcançar maiores 

resultados econômicos quando se tem incentivo e eficiente gestão. 

Assim, o objetivo geral desse estudo foi identificar os principais desafios e as 

relações estabelecidas entre os agricultores familiares e o agronegócio. De maneira 

específica, buscou-se: identificar as dificuldades enfrentadas por esses agricultores, 

relacionar os conhecimentos de administração com a gestão da agricultura familiar e 

relacionar os avanços tecnológicos com a agricultura familiar. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O Cenário da Agricultura Familiar 
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De acordo com a Lei Federal n. 11.326, de 24 de julho de 2006, no artigo 3º 

(BRASIL, 2006), são destacadas como características primordiais para se enquadrar 

como agricultores familiares: (i) não possuir área maior do que quatro módulos fiscais; 

(ii) a mão de obra utilizada nas atividades econômicas ser predominantemente familiar 

e (iii) o maior percentual da renda ser obtido das atividades econômicas do 

estabelecimento. 

Relevante para o cenário econômico nacional, a agricultura familiar permeia 

desde produtores que administram minifúndios em situação de pobreza extrema, até 

produtores detentores das mais diversas formas de tecnologias voltadas ao ramo. O 

que difere uns dos outros em sua totalidade, são basicamente as condições culturais, 

financeiras e a disponibilidade de recursos naturais aos quais cada um tem acesso. 

Esta diferenciação possui grande importância nas políticas públicas que abrangem a 

classe, pois é a partir delas, que o agricultor tem a possibilidade ou não de classificar-

se em posições que possibilitem o alcance de repasses de investimentos (BEZERRA 

e SCHINDWEIN, 2017). 

Comumente caracterizada como atrasada econômica, social e 

tecnologicamente, e voltada apenas para a cultura de subsistência e produção em 

pequena escala, a agricultura familiar vem passando por mudanças nas últimas 

décadas, e estas que se fazem cruciais para seu crescimento. Após estas mudanças 

e depois de conseguir reagir as mais diversas provações como, inflações altíssimas 

nas décadas de 90, queda de valores dos produtos oferecidos, o êxodo rural dentre 

outras, a agricultura familiar mostrou-se forte e vem conseguindo alcançar maior 

visibilidade e assim, conseguindo mostrar sua capacidade de sustentabilidade e de 

geração de lucros aos seus proprietários, sejam eles de pequena, grande ou média 

proporção (ESQUERDO-SOUZA e BERGAMASCO, 2015).  

 

Cabe, não apenas ao governo, mas a toda a sociedade melhorar o 
direcionamento de políticas, com ênfase no familiar. Esforços devem 
se concentrar na definição de regiões e especificação de produtos, 
cuja produção adere-se ao perfil familiar. Cultivos e criações, que 
dependem de mão-de-obra mais intensificada ou que estão presentes 
em áreas que impossibilitam o uso da mecanização, devem ser 
entendidos como alvos aos programas de auxílio à produção familiar 
(GUILHOTO; et al, 2013, p.06). 

 

Wanderley (1999) caracteriza de forma genérica o conceito de agricultura 

familiar, em que a família, além de ser proprietária dos meios de produção, assume 
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também o trabalho no estabelecimento produtivo. Esta concepção incorpora desde o 

campesinato tradicional até o produtor familiar moderno. 

O cenário atual da agricultura familiar dá espaço a antiga forma, onde havia 

pouca instrução por parte do patriarca da família, que normalmente era quem geria 

sem qualquer formação a propriedade, e que tinha pouca progressão de sucesso 

financeiro e não cogitava investir em tecnologia, e diante disso, os filhos, sem muita 

perspectiva de crescimento, largavam as propriedades para buscar conhecimento e 

formação que não eram voltadas a pratica agrícola e seguindo rumos diferentes de 

carreira profissional. Mas a situação teve mudanças. Hoje vê-se com maior 

frequência, as propriedades investindo em programas de gestão, sistemas de 

gerenciamento, aprimoramento de práticas de manuseio de produção, investimento 

em tecnologias que permitam maior lucratividade com a produção, e principalmente, 

os herdeiros das propriedades saem delas, mas logo retornam devidamente 

qualificados e cada vez mais preparados para gerir de forma mais correta e consciente 

a “empresa familiar” por menor que ela seja. 

 

A agricultura familiar no Brasil é crescentemente uma forma social de 
produção reconhecida pela sociedade brasileira, por suas 
contribuições materiais e imateriais. Às diversas expressões de sua 
organização social, às quais correspondem múltiplos discursos 
identitários e demandas sociais, somaram-se, nas últimas décadas, o 
grande esforço de pesquisa da comunidade acadêmica, ao desvendar 
a extensão e a profundidade de sua presença no mundo rural, e a 
convergência de políticas públicas de apoio à sua reprodução 
(DELGADO, 2017, p.28) 

 

2.2 Agricultura Familiar em Lucas do Rio Verde 

 

Muitos municípios do estado do Mato Grosso são oriundos da reforma agrária, 

nos quais propriedades da agricultura familiar são responsáveis pela produção e 

fornecimento de alimentos para a região, enfatizando a necessidade do apoio do 

poder público para esses agricultores familiares. De acordo com Zart (1998), a cidade 

de Lucas do Rio Verde situada no estado do Mato Grosso, foi fundada através de um 

projeto de assentamento na década de 1980, onde famílias vieram do sudoeste e sul 

do Brasil, instigadas pelos militares fazendo parte de uma política macroestrutural de 

migração e colonização das terras da Amazônia, ainda quando a região tinha muitas 
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áreas ainda não exploradas pela agricultura. O processo de migração-colonização em 

Lucas do Rio Verde faz parte de um conjunto de operações para conquista de terra. 

O governo sempre teve ações duais. Ainda, na região amazônica, houve o 

incentivo a outras formas de ocupação, envolvendo áreas menores, tendo por 

referência a sua concentração, como foi o caso de Lucas do Rio Verde,  

 

Em 1982, teve início a execução do Projeto Especial de Assentamento 
em Lucas do Rio Verde, que tinha como objetivo assentar produtores 
rurais sem terra que estavam acampados no município de Ronda Alta, 
no Rio Grande do Sul. (...) foram transferidas para o território do atual 
município de Lucas do Rio Verde 203 famílias de trabalhadores rurais 
sem terra. Mas o Governo não cumpriu tudo o que prometeu e, em 
menos de dois anos, muitos assentados abandonaram as terras 
(PEREIRA, 2000/2001, p. 90). 

 

Segundo Maluf (2004, p. 301), a agricultura familiar é “a forma mais 

conveniente de ocupação social do espaço agrário” já que possibilita geração de 

renda, mão de obra, inclusão social e diversificação da produção. Atual protagonista 

no cenário social, político e econômico nacional, a agricultura familiar merece 

cuidados também ao se referir as disputas pelas quais ela é responsável.  

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) é o órgão que 

realiza ordenamento fundiário nacional, uma autarquia federal vinculada à Casa Civil 

da Presidência da República, criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970. O 

Incra tem no território nacional 30 superintendências regionais, tendo como atividade 

principal, no Art.2 do Regime Interno do Incra (2018): 

 

Parágrafo III - quanto ao desenvolvimento dos projetos de 
assentamento de reforma agrária: a) garantir às famílias assentadas o 
acesso aos créditos, serviços e infraestrutura básica; b) promover a 
integração de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável 
dos projetos de assentamento, objetivando a consolidação do 
Programa de Reforma Agrária; c) proporcionar a educação formal em 
todos os níveis, ensino básico, profissionalizante de nível médio e 
superior, para o público da reforma agrária, visando a promoção da 
igualdade no meio rural; e d) promover o acompanhamento do 
desenvolvimento dos projetos de colonização oficial e particular, até a 
sua consolidação (INCRA, 2018, online). 

 

Disputas por território, delimitação de terras indígenas, posse ilegal de terras, 

marcaram o início do processo de implantação da agricultura familiar no estado Mato 

Grossense, mais especificamente nas décadas de 60 e 70. Onde as primeiras glebas 
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se formaram no norte do Estado que ainda era formado pelo atual Estado do Mato 

Grosso do Sul e o Mato Grosso. Famílias que buscavam longe dos seus locais de 

origem, uma nova perspectiva de vida e principalmente, novas oportunidades 

financeiras, vieram em busca, e assim instauraram várias comunidades rurais com 

estas características.  

Desta forma, a agricultura familiar foi se consolidando, e dando início a uma 

nova jornada na busca de melhores condições, onde a presença e importância da 

mesma é grandiosa, haja vista que a produção oriunda da agricultura familiar, em sua 

maioria, visa não somente a subsistência no campo, mas também atendem a grandes 

industrias, como o caso da soja produzida por agricultores familiares, que possuem a 

Declaração de Aptidão ao PRONAF, adquirem a matéria prima para utilizar na 

produção de biodiesel (ZART, 1998). “Nesse contexto, novas tecnologias tidas como 

“limpas” só ganharão efetivo espaço na matriz energética mundial caso se mostrem 

ao mesmo tempo viáveis tecnológica e economicamente frente à antiga cadeia fóssil” 

(BONNAL; LEITE, 2011, p.364). 

Muitos visionários vieram dentre estes colonizadores, não somente destacando 

se como produtores agrícolas, mas também como grandes gestores de empresas 

conceituadas e de relevância no estado. O que fez a diferença na vida desses, foi a 

sua disposição para as novas oportunidades que surgiam, das quais destacamos as 

melhorias na área de tecnologia, seja em maquinários ou em sistemas de gestão, o 

que sem sombra de dúvidas fez o diferencial para esta ascensão.  

 

2.3 Gestão e Políticas Públicas da Agricultura Familiar  

 

De acordo com Bateman e Snell (1998), a gestão de uma empresa é um 

processo que busca concretizar objetivos organizacionais por meio do trabalho com 

pessoas e recursos. Dentre as suas principais funções a desempenhar estão o 

planejamento, a implementação e o controle das atividades. 

Segundo Lourenzani (2006), a agricultura familiar faz parte do elo de produção 

agropecuária, assumindo papel socioeconômico de grande importância no 

agronegócio brasileiro.  

Com o avanço das tecnologias e a necessidade de aumento da produção de 

alimentos, a competitividade deverá ser construída em bases sustentáveis, até 

mesmo na agricultura familiar, sendo essas bases as práticas que estimulem 
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cooperação entre os agentes econômicos e poderes governamentais (LOURENZANI, 

et al, 2008). 

O Estado tem o direito de garantir ao acesso de terras para famílias que querem 

viver e trabalhar nelas. A reforma agrária no Brasil é lenta, mas é de extrema 

importância para o desenvolvimento do país e para democratização da estrutura 

fundiária. Para quem adquire a propriedade rural enfrenta algumas dificuldades, uma 

delas é a falta de assistência adequada que deveria ser dado pelo governo para se 

adaptar as exigências do mercado para produzir o alimento de sustento e que tenha 

rentabilidade. Os pequenos produtores driblam os desafios com criatividade e 

persistência, acompanhando as transformações que ocorrem no mercado 

competitivo.  

Segundo Borilli e Bonini (2009), para dar apoio a este segmento da agricultura 

familiar, tão importante para a economia do país, o governo federal, como responsável 

pela condução das políticas públicas voltadas aos interesses da agricultura familiar, 

vem implementando várias ações, por meio de seus ministérios. Neste sentido, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA, juntamente com suas secretarias, vem atuando na 

organização, na execução dessas ações no sentido de promover o desenvolvimento 

rural, por meio dos territórios rurais, visando facilitar o processo de planejamento, 

implementação e a autogestão do processo de desenvolvimento rural fortalecendo e 

dinamizando a economia do país. 

A maneira como uma propriedade da agricultura familiar tem que ser 

gerenciada para enquadrar-se como tal e receber os benefícios das políticas 

disponibilizadas. Desse modo, determina-se a adoção de práticas de trabalho arcaicas 

contrastando com a sociedade moderna que a circunda. Os trabalhadores da 

produção familiar para receber recursos do PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), além de possuir a DAP (Declaração de 

Aptidão ao PRONAF), deve apresentar renda anual bruta e não poder ser superior a 

110 mil reais. Esse limite, conforme atividade desenvolvida, será superado em menos 

de um ano de trabalho. Praticamente, é imposta uma maneira de trabalho 

ultrapassada para que esse produtor continue sendo aceito como integrante da 

agricultura familiar (SILVA, 2015). 

A necessidade do produtor rural de se torna um empreendedor nos despertou 

questionamentos que a sociedade ruralista por vezes não tem acesso as respostas 
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ou não tem acesso as essas informações. A administração se torna importante como 

auxilio que gere esse processo de tomar conhecimento e colocar em prática a 

utilização dos recursos disponíveis aos produtores rurais, que pouco são destacados 

pelo próprio governo que por vezes burocratiza esse processo de desenvolvimento 

rural.   

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo visou revisar alguns conceitos básicos de administração que 

são importantes para o desenvolvimento do agricultor familiar que inicia seu negócio 

com tão pouco e tem capacidades maiores que muitas empresas que tentam se 

manter no mercado, mas muitos produtores ainda não descobriram o seu potencial 

nesse setor agroindustrial. Assim, a pesquisa realizada foi de caráter exploratório e 

descritivo. 

Com base nessa pesquisa exploratória, chegaram-se aos dados primários por 

meio de levantamento direto na fonte. Isso posto mostra que a obtenção de dados 

internos é o resultado da dinâmica da pequena produção feita pelos sujeitos da 

pesquisa em relação ao agronegócio. Estes dados foram base para a análise 

quantitativa como também para a qualitativa das informações. Decidiu-se pelas 

análises quantitativas e qualitativas, porque realizar somente uma análise quantitativa 

das informações levantadas, poderia não revelar a essência das situações vividas 

pelos entrevistados. 

A pesquisa de campo foi de grande valia para extrair informações diretamente 

da realidade do indivíduo exposto nesse setor. Visando utilizar as ferramentas 

disponíveis para o agricultor familiar, favorecendo a produção de forma eficaz e 

eficiente, contribuindo para obtenção de lucros por meio de gestão das atividades. 

Para o levantamento dos dados, o instrumento de coleta foi utilizado um 

questionário composto por 15 perguntas abertas e fechadas, que abordou sobre a 

produção a produção da propriedade, as características mais relevantes da 

propriedade, a política de incentivo à pequena produção recebida pelo entrevistado, 

as fontes de renda da família, o tipo de produção e os principais desafios no segmento. 

Foram entrevistados 4 agricultores familiares que são bolsistas no curso de 

Agronomia da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde. A bolsa faz parte de um 

programa de incentivo à Agricultura Familiar da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. 
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Após o processo de coleta de dados, a apresentação dos resultados dar-se-á 

através da tabulação e formulação de tabelas, que expõem os maiores problemas 

pontuados pelos questionados. Segundo Lakatos (2003), nem sempre é fácil 

determinar o que se pretende investigar, e a realização da pesquisa é ainda mais 

difícil, pois exige, do pesquisador, dedicação, persistência, paciência e esforço 

contínuo. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Em pesquisa a campo foi questionado ao público informações do cenário dos 

agricultores familiares que administra minifúndios sem condições de trabalho, até 

produtores detentores das mais diversas formas de tecnologias voltadas ao ramo. O 

que difere uns dos outros em sua totalidade, são basicamente as condições culturais, 

financeiras e a disponibilidade de recursos naturais aos quais cada um tem acesso. 

Esta diferenciação possui grande importância nas políticas públicas que abrangem a 

classe, pois é a partir delas, que o agricultor tem a possibilidade ou não de classificar-

se em posições que possibilitem o alcance de repasses de investimentos.  

 

4.1  Ocupação de Áreas e seus Litígios  

 

De acordo com a pesquisa realizada, todos os entrevistados apontam como 

maiores dificuldades para a concessão de terras: o processo muito burocrático e a 

falta de recursos para instalação da infraestrutura da propriedade.  

A discussão inicia através das dificuldades enfrentadas para aquisição de terras 

ou desenvolvimento de suas áreas que possuem.  Segundo o Censo Agropecuário 

2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 

possui cerca de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais que utilizam a terra para a 

agricultura familiar, ocupando uma área total de aproximadamente 80 milhões de 

hectares, e os pesquisados fazem parte desse dado. No Censo Agropecuário de 2006 

foram identificados 4.367.902 estabelecimentos de agricultores familiares, o que 

representa 84,4% dos estabelecimentos brasileiros. A área média dos 

estabelecimentos familiares varia dependendo da região, no Centro – Oeste um 

máximo de 43,3 há, segundo dados do Censo. O curioso é que estabelecimentos não 

familiares, Mato Grosso é um dos estados que tem maiores áreas por pessoa. 
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Destacamos que algumas dessas áreas podem também ser oriundas de 

estabelecimentos familiares de que alguma forma evoluiu. Em pesquisa percebemos 

que o Censo atualizado é um pouco mais de 10 anos atrás, as novidades ainda são 

resultados preliminares das informações do Censo Agro, sendo considerado para o 

momento dos resultados apresentados.  

Existe alguns critérios a seguir que delimita o público da agricultura familiar, 

essas restrições podem ser armadilhas que os entrevistados enfatizaram em suas 

respostas. A burocracia deixa o processo de tomada de decisão para essas 

propriedades engessadas, tais como, utilização da área, não sendo mão de obra 

própria, rendimento total do empreendimento, falta de assistência que incentive quem 

está dentro da porteira, menos ainda quem está de fora.  

 

No caso da renda, ela aparece como um elemento definidor do caráter 
familiar do estabelecimento. Segundo a variável decorrente da Lei, “se 
em 2006 o rendimento total do empreendimento foi menor que o 
quantitativo dos salários obtidos em atividades fora do 
estabelecimento, então o estabelecimento agropecuário não foi 
considerado de agricultura familiar”. No estudo FAO/INCRA, o 
rendimento é apenas um elemento de classificação complementar, no 
sentido que incide apenas na caracterização dos tipos de agricultores 
familiares quanto à sua capitalização. Ou seja, o estudo FAO/INCRA 
incluiu como familiares estabelecimentos com maior proporção dos 
rendimentos obtidos fora dele, o que é vedado pela Lei (CENSO 
AGROPECUÁRIO, 2006, p.19). 

 

4.2 Uso de Tecnologias na Agricultura Familiar  

 

Nas questões relacionadas aos incentivos tecnológicos, os entrevistados todos 

os entrevistados informaram que não possuem equipamentos de tecnologia 

avançada, sistemas ou processos tecnológicos. Ressaltaram ainda, que, em relação 

à prioridade de inserção de tecnologias visando melhorias, seriam os seguintes, de 

maior para menor prioridade: adoção de sistemas de gerenciamento, investimento em 

capacitação de colaboradores, maquinário com maior tecnologia e implantação de 

sistema de monitoramento do clima.  

A diferenciação dos agricultores familiares não diz respeito a apenas 

subsistência, mas, no que pode agregar para seu desenvolvimento. Estimular a 

tecnologia em empreendimentos rurais traz comodidade a existe do pequeno 

produtora, a energia elétrica e água potável por exemplo, é base para o funcionamento 

de uma propriedade, fazer gestão do negócio é importantíssimo para monitorar de 



 
 

151 
 

dentro e fora da porteira. Pode-se visualizar os avanços da tecnologia da agricultura 

familiar no Brasil, na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Modernização na agricultura familiar – Brasil 1996/2006. 

 
Fonte: Tabela 07 Dez anos de evolução da agricultura familiar no Brasil: (1996 e 2006).  
Base: Censo agropecuário IBGE 1995/96 e 2006. 

 

Na cidade de Lucas do Rio Verde, as pequenas áreas de propriedades de 

agricultores familiares têm como finalidade principal de geração de renda subsistente 

e com poucas oportunidades de mercado, onde o uso de força manual (no Brasil 

2006), 31,04% é a variável mais utilizada, desde a preparação do solo até a colheita, 

com tudo, a tecnologia avançada não se faz presente nessas propriedades rurais. 

Para agregar valor na produção os agricultores procuram produzir um pouco de cada 

alimento, podendo ser perecível e não perecível, principalmente os que não podem 

faltar na mesa como refeição principal. A preocupação maior dessa classe está no 

custo da produção, retorno lucrativo e armazenagem, dificilmente vê-se locais 

apropriados para estocagem de modo seco ou refrigerado, por tanto, os alimentos 

devem ser dispersados em poucos dias para não ocorrer perdas. É possível observar 

a porcentagem de participação da agricultura familiar na produção dos principais 

alimentos consumidos pela população brasileira na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Participação em porcentagem da agricultura familiar no VBP (Valor Bruto da 
Produção) de produtos selecionados pelo Censo Agropecuário de 2006 (IBGE) 
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Qual a importância da tecnologia para esses empreendedores rurais? A falta 

de condições em adotar essa praticas leva a encontrar ainda formas de trabalho iguais 

da década de 80, resultando em produções precárias. Portanto, dificilmente veremos 

uma produção padrão ou de grande escala que o mercado adote para o consumo. Foi 

apontado por nossos entrevistados o desejo da tecnologia para gerir o negócio de 

forma adequada, se esperando maiores retornos de suas atividades econômicas com 

menor uso de força manual. Independente da escolha do item para produção, sabe-

se que ocorre somente por alguns meses, por isso é importante tomar a decisão com 

maior certeza dos resultados, porque os primeiros investimentos são feitos antes 

mesmo de semear as espécies escolhidas para cultivo. A tecnologia precisa conciliar 

com os fatores de produção para se tornar economicamente viável.  

 

A tecnologia é uma ferramenta muito importante para se ter o controle 
do quanto produzir, o que produzir, como produzir o tempo que leva 
para se produzir e para quem vender a produção. Ou seja, ela auxilia 
para que os pequenos agricultores possam ter um planejamento sobre 
tudo que acontece em sua propriedade (Resposta de entrevistado, 
2019). 

 

A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) em 1995, do governo federal teve como principal objetivo prestar 

atendimento diferenciado aos agricultores familiares, um financiamento de atividades 

e serviços com o intuito de integrar as atividades desenvolvidas pelo agricultor na 

cadeia do agronegócio, agregando valor e proporcionando aumento na renda dos 

produtores. Uma das características centrais do agronegócio da região Centro-Oeste 

são as grandes propriedades voltadas para a exportação, onde utilizam insumos de 

ponta e tecnologia de última geração. A maior parte do PIB do setor concentra-se na 

produção de grãos, que é responsável por mais de 50% do PIB do Mato Grosso e de 

Goiás (GUILHOTO, 2017). 

Conforme reconhece o próprio Relatório Institucional do PRONAF (2002), os 

bancos são organizações pouco adequadas para liberar recursos a famílias sem 

condições de lhes oferecer garantias patrimoniais e contrapartidas na tomada dos 

empréstimos. Os benefícios oferecidos para agricultores familiares incluem compra de 

animais, maquinários e até mesmo pagar a área adquirida por planos oferecidos. Esse 

crédito precisa ser avaliado de forma adequada, porque dependendo as condições do 

agricultor deixará toda a sua produção presa a essa aquisição.  
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4.3 Administração Rural  

 

Os entrevistados desta pesquisa se enquadram em áreas não maiores que 4 

hectares e possuem como finalidade a geração de renda para a família.  

Uma das perguntas do questionário era sobre qual era a maior dificuldade em 

se manter como produtor na Agricultura Familiar. As opções eram: garantia de terra, 

viabilidade socioeconômica (social, ambiental e financeira), processos legais 

burocráticos e gestão do negócio. Este último observado como maior desafio, de 

acordo com os entrevistados.  

 
Os agricultores familiares tradicionais estão reduzindo seu percentual 
de participação no cenário agrícola, os jovens estão indo para os 
centros urbanos em busca de emprego, estudo, conforto, uma vida 
com horários mais definidos, um trabalho no horário comercial, sem o 
desgaste físico e baixa rentabilidade atribuídos à agricultura familiar 
(SILVA, 2015, p. 13). 

 

As mudanças na legislação e mudanças na economia foram aprontadas como 

as principais para o avanço da Agricultura Familiar. 

Diante da falta de condições de implementar novas práticas na propriedade 

rural o agricultor fica dependente de financiadoras que prometem alavancar seu 

negócio, mas a dificuldade se encontra quando se analisa a burocracia do sistema 

legislativo. Para se conseguir o incentivo do PRONAF a família que será beneficiada 

precisa desenvolver um projeto que irá para análise criteriosa do sindicato rural ou a 

empresa de assistência técnica – EMPAER (Empresa de Pesquisa Assistência e 

Extensão Rural), onde requer averiguação do custo benefício para ambos. Se o 

projeto for aprovado, será realizado o Projeto Técnico de Financiamento para análise 

de crédito do agente financeiro. Não podemos esquecer que para iniciar um projeto 

desses, existem os custos logísticos e administrativos, por isso, a importância de 

reestruturar essa classe agrícola com conhecimentos técnicos, para cada produtor 

entender as suas decisões e compreender que não se vive apenas de terra, trabalho 

e capital se não tiver o conhecimento das ações para ser bem-sucedido. 

No que diz respeito a essas mudanças ocorridas na maneira de produzir, 

Palmeira (1989, p.87) afirma que:  

 
Essa modernização, que se fez sem que a estrutura da propriedade 
rural fosse alterada, teve, no dizer dos economistas, “efeitos 
perversos”: a propriedade tornou-se mais concentrada, as 
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disparidades de renda aumentaram, o êxodo rural acentuou-se, 
aumentou a taxa de exploração da força de trabalho nas atividades 
agrícolas, cresceu à taxa de autoexploração nas propriedades 
menores, piorou a qualidade de vida da população trabalhadora do 
campo.  
 

Percebemos dentre os programas de apoio à agricultura familiar a intenção 

maior de caráter social, ao invés de perspectivas econômicas ao produtor, tendo em 

vista sua menor produtividade esquecemos que essa é a única pratica que garante o 

alimento na mesa de toda a população e aumento na geração de riqueza do país. A 

administração rural trata-se de envolver os recursos e a economia no mesmo lugar, 

aproveitando ações administrativas em empreendimentos rurais, as particularidades 

do lugar se faz uma análise dos efeitos especificamente (RIGHETI e SILVÉRIO, 

2016). 

O conhecimento de oferta e demanda para agricultura familiar também precisa 

ser considerada. A abordagem de mercado dos empreendedores rurais é preço, 

qualidade e satisfação do cliente. O controle do produtor deve ser no custo da 

produção, se não conseguir precificar seu produto, a margem de lucro será pequena. 

Quando se trata de produtividade os custos podem ser maiores porque exigem 

investimentos para se obter maiores quantidades e melhor qualidade. Em qualquer 

negócio os recursos disponíveis devem ser considerados, e o principal fator para 

produção é o recurso natural em seguida do humano, capital, técnico e social. Um 

fator a ser levado em consideração pelos entrevistados foi a falta de assistência 

técnica e capacitação, para realizar planejamentos da produção e buscar garantias do 

mercado.  

As dificuldades estão ligadas à inadequação das ferramentas 
gerenciais à realidade da  agricultura familiar; o baixo nível de 
investimento em Pesquisa e Desenvolvimento nesta área; a 
descapitalização dos pequenos agricultores, que impede o acesso a 
modernas tecnologias de informação; o baixo nível de educação 
formal dos agricultores familiares, que dificulta o domínio das técnicas 
de gestão; a falta de uma cultura que crie um ambiente propício à 
adoção de novas tecnologias de gestão e, finalmente, a falta de 
capacitação adequada dos assistentes técnicos  e a própria falta de 
programas de extensão com foco na gestão das propriedades rurais. 
(BATALHA, BUAINAIN e SOUZA FILHO, 2005, P.101).   

 

Em algumas produções consegue-se obter se maior produção e maior valor 

agregado por área, a garantia que os agricultores familiares buscam é de poder 

produzir e vender sem que dependa de atravessadores ou a desvalorização do 
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produto pelo comprador, sendo as exigências para produzir foram garantidas e 

superando a qualidade do mercado. O incentivo necessariamente deve-se vir de cima 

(governo), fazendo com que a produção aumente e seja garantida aos compradores 

respeitando a produção e gerando riqueza local. 

Em sequência das questões, perguntou-se sobre a importância da segurança 

alimentar na agricultura familiar. Os entrevistados destacaram que: 

 

90% dos alimentos consumidos diariamente são provenientes da 
agricultura familiar. A agricultura familiar é de suma importância, pois 
gira em torno de 70 % da produção de alimentos que vai para a mesa 
do consumidor e nosso município está em fase de crescimento, onde 
a demanda por alimentos aumenta e assim, novas áreas devem ser 
cultivadas para suprir essa demanda, ou até mesmo áreas que não 
estão sendo cultivadas passar a ser e se tornarem rentáveis. A 
importância é q o município e região pode comprar verduras e frutas 
fresquinhas direto do agricultor, sendo que o dinheiro gasto fica 
investido no município (Respostas dos entrevistados nesta pesquisa, 
2019). 

 

O produtor rural, em todas as categorias, enfrenta desafios relacionados às 

condições ambientais para produzir. Em alguns países há a política de incentivo e 

proteção da produção de modo a garantir que esses agricultores permaneçam no 

ramo. A sustentabilidade agrícola poderá garantir a produção de alimento diário, fatos 

relevantes para a segurança alimentar (SILVA, 2015, CARVALHO FILHO, 1995).  

A segurança alimentar, segundo Hoffmann, ocorre quando todas as pessoas 

de uma população “[...] têm, permanentemente, acesso a alimentos suficientes para 

uma vida ativa e saudável” (CARVALHO FILHO,1995, p. 159).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A agricultura familiar é tema de pesquisas de diversas áreas de estudo por ser 

de suma importância ao agronegócio brasileiro. A produção por este segmento gera 

empregos, diminui o êxodo rural, garante fornecimento de alimentos de todas as 

categorias e de qualidade à população de uma região. Os resultados da produção da 

agricultura familiar são bastante expressivos em termos de quantidade e variedade de 

alimentos, porém ainda há necessidade de avanços tecnológicos que possibilitem o 

aumento da produção. 



 
 

156 
 

Apesar de existirem vários programas de incentivo à necessidade de maior 

acessibilidade por parte dos produtores da agricultura familiar de modo a facilitar o 

entendimento dos processos burocráticos. 

A correlação entre avanços tecnológicos e a agricultura familiar está 

principalmente atrelada às ferramentas que possibilitem adoção de sistemas de 

gerenciamento, investimento em capacitação de colaboradores, maquinário com 

maior tecnologia e implantação de sistema de monitoramento do clima. 

O conhecimento da administração pode contribuir significativamente nos 

avanços da agricultura familiar, destacando-se como uma das principais ferramentas 

a gestão da produção exercida pelo administrador. No entanto, para seguimento 

nessa linha de pesquisa, sugere-se estudos mais detalhados sobre as políticas 

públicas na agricultura familiar e os processos de sucessão familiar. 
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DE SOJA 

TRANSGÊNICA 

 

Daiane Kirschke4 

Larissa Mara Fandaruff5 

Leandro Franz6 

 

RESUMO 
O estudo tem por objetivo investigar e comprovar a importância da análise de custos 
na produção de soja transgênica, considerando os custos gerais em relação à 
produtividade. Dessa forma será evidenciado a importância da análise de custos na 
produção e quais as pesquisas que devem ser feitas e levadas em consideração para 
se ter uma produção viável e lucrativa, tanto em grandes quanto em pequenas áreas. 
Identificar as dificuldades, buscar soluções e melhorias para evitar prejuízos com a 
produção, principalmente com as tecnologias criadas para o campo, pois devem ser 
analisadas com antecedência se de fato são viáveis e não trarão dificuldades para o 
cultivo. A metodologia que será utilizada nessa pesquisa é exploratória com 
abordagem quantitativa e a coleta dos dados através do método utilizado do estudo 
de caso. Dessa maneira, a pesquisa avaliou a percepção de 15 produtores por meio 
de um questionário que continha 19 perguntas abertas e fechadas. Foi constatado 
principalmente que, 47% dos entrevistados fazem a rotatividade de soja e milho; 100% 
dos entrevistados dizem ser totalmente favorável a análise de custos para se ter uma 
boa safra; 47% dos entrevistados dizem que o custo mais significativo para a produção 
de grãos é os defensivos; 67% dos entrevistados acreditam que a soja transgênica 
tem maior produtividade que a soja convencional. Por outro lado, 100% dos 
entrevistados afirmam que não sentem preferência no mercado para a soja 
transgênica.  
 
Palavras-chave: Análise de Custos. Soja Transgênica. Custos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dimensão da análise de custo se dá através do avanço da tecnologia no 

mercado, que está cada vez mais competitivo e exigente, havendo a necessidade de 

uma análise cada vez mais rígida em relação aos custos, pois o produtor que não 

estiver adéquo a tecnologia atual e aos preços investidos em insumos e maquinário 
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pode estar deixando de ganhar dinheiro por falta de informação em relação aos custos 

de produção. 

Para os economistas, custo econômico pode ser definido como o valor de 

mercado de todos os insumos usados na produção (BINGER E HOFFMAN, 1998). 

Com a pesquisa buscou-se a responder a problemática: Qual a Análise de 

custos necessária para produção da soja em uma propriedade rural? Podemos 

observar que com o crescente desenvolvimento tecnológico, novas técnicas e 

avanços se tornam caras demais para o investimento em determinadas propriedades, 

dessa maneira surgiu nossa problemática, pois caso o produtor não tenha um bom 

planejamento e administração de custos, pode investir muito alto em tecnologias que 

não tragam rentabilidade a curto prazo. 

Nessa perspectiva, elaborou-se o objetivo geral: Análise de Custos na gestão 

da produção de soja de uma propriedade rural.  Observando alguns pontos tais como: 

variação climática, semente adequada para cada região, devido à grande quantidade 

de variedades no mercado. Podendo compreender a variação dos custos em relação 

a cada propriedade, pois cada uma tem suas particularidades.  

 Para chegar aos objetivos específicos da pesquisa: a) analisar a 

quantidade necessária de insumos como inseticidas, fungicidas, herbicidas e demais 

necessários para controle de pragas; b) verificar se a manutenção dos maquinários 

está em dia e se os mesmos estão em perfeitas condições para a safra, antes do seu 

início; c) identificar quais são as análises necessárias para a tomada de decisão na 

produção de soja. 

Dessa maneira visamos justificar a importância de se ter uma boa 

administração e controle dos custos de produção, destacar os maiores custos e onde 

estão os maiores investimentos do meio rural para a produção da soja, com base em 

cada propriedade e seus devidos limites e particularidades. Havendo a possibilidade 

demonstrar aos produtores envolvidos na pesquisa e também aos demais 

interessados, o quanto uma análise de custos bem estruturada pode ajudar na 

redução dos custos de produção e garantir maior margem de lucro. Este trabalho pode 

auxiliar estudantes e também profissionais do meio a entender a importância e a 

viabilidade do estudo e entendimento da área de custos de uma maneira mais 

simplificada. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2.1 Contabilidade Rural 

 

Apesar da contabilidade rural já existir e vir se desenvolvendo a muito tempo, 

muitos produtores rurais não a utilizam, embora seja de extrema importância para 

auxiliar nas tomadas de decisões.  

A contabilidade rural é utilizada para atender ao fisco não sendo utilizada para 

gerenciamento da fazenda. Segundo CREPALDI (1998) a contabilidade rural pode ser 

conceituada como: 

 

Instrumento da função administrativa que tem como finalidade 
controlar o patrimônio das entidades rurais; apurar o resultado das 
entidades rurais; prestar informações sobre o patrimônio e sobre o 
resultado das entidades rurais aos diversos usuários das informações 
contábeis (CREPALDI, 1998, p.76). 
 

Uma das principais finalidades da contabilidade rural é mostrar a situação 

patrimonial, que é resumida nas demonstrações financeiras, especialmente no 

balanço patrimonial e no demonstrativo do resultado do exercício que deverão ser 

apresentados de maneira clara e objetiva, ou seja, ver como está à rentabilidade de 

sua atividade produtiva, quais são os resultados, fontes de receitas e tipos de 

despesas e como melhorar as receitas e reduzir as despesas. 

A contabilidade rural pode ser dividida e aplicada para pessoa física ou jurídica. 

Segundo Marion (2002, p.29) “a pessoa jurídica é a união de vários indivíduos que por 

meio de um contrato reconhecido por lei formam uma nova pessoa, com 

personalidade distinta dos seus membros”. 

O mesmo autor define as pessoas físicas tidas como pequenos e médios 

produtoras rurais que não precisam para fins de imposto de renda, fazer a 

escrituração, regular em livros contábeis e podem utilizar apenas o livro caixa e efetuar 

a escrituração simplificada. 

 

2.2 Cultura da Soja    

 

A agricultura brasileira desde a década de 1970 está em grande expansão em 

questão de área plantada, principalmente quando falamos da soja. Essa oportunidade 

de crescimento ocorreu com o aumento de consumo mundial dessa oleaginosa.  

 No Brasil, segundo a história, o grão chegou com os primeiros imigrantes 



 
 

162 
 

japoneses no ano de 1908, mas foi introduzida oficialmente no Rio Grande do Sul em 

1914. Porém, a expansão da soja no Brasil aconteceu nos anos 70, com o interesse 

crescente da indústria de óleo e demanda do mercado internacional. O Brasil é o 

segundo maior produtor mundial, representando cerca de 23% da produção total. Os 

estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso são os maiores produtores, 

sendo responsáveis por cerca de 65% da produção brasileira 

A ampliação no plantio da soja no Brasil sempre esteve ligada ao crescente 

desenvolvimento tecnológico, em 1970 a produção ultrapassou 1,5 milhões de 

toneladas e em 1979 superou 15 milhões. Dados recentes mostram que a estimativa 

para a safra 2017/2018 no País seja de 114,5 milhões de toneladas de soja este ano. 

(IBGE, 2018) 

A cultura da soja pode ser semeada com sementes convencionais ou 

transgênicas. A convencional não possui alterações genéticas, diferente das 

transgênicas que possuem uma fórmula com organismos geneticamente modificados, 

onde são produzidas transferências de genes de um ser vivo para outro, com isso o 

novo organismo se torna mais resistente em relação ao organismo original. 

O ciclo de produção anual dos grãos na região estudada tem início com o 

plantio do milho, no período de fevereiro a março. A colheita é realizada no período 

de maio até meados de julho. A cultura da soja é iniciada após a colheita do milho.  

Como a cultura da soja é temporária, ela apenas tem a duração de alguns 

meses, normalmente o preparo do solo para o plantio se inicia após a colheita do milho 

e durante os meses subsequentes são feitas manutenções de pragas e ervas daninha 

para que no fim de janeiro seja feita a colheita. Durante este período são recolhidos e 

mensurados todos os custos envolvidos na produção da soja. É importante destacar 

que os custos variam se o plantio, manutenção e colheita foram realizados com 

maquinário próprio, para que se possa estimar o valor da depreciação dos 

maquinários. Os Custos Variáveis como sementes, adubo e fertilizante, herbicida, 

inseticida, fungicida, combustível, mão de obra terceirizada, manutenção, etc., são 

calculados por safra, em relação à demanda utilizada de produtos e serviço.  Os 

Custos Fixos podem ser arrendamento (caso a terra plantada não seja própria), mão 

de obra própria, depreciação de máquinas e implementos agrícola. Assim tem-se o 

valor dos custos variáveis totais, que dividido pela quantidade de hectare plantada 

tem-se o custo unitário.  
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Havendo uma boa análise de custos, pode-se demonstrar com clareza os 

custos utilizados na produção, e confirmar se a produção está gerando lucro ou não, 

tanto em grandes quanto em pequenas propriedades. Dessa maneira podemos 

reforçar a importância da utilização de ferramentas de controle para reduzir gastos 

desnecessários na produção, podendo diminuir os custos e aumentar a margem de 

lucro. 

Com um bom gerenciamento dos custos de produção, conseguimos reforçar a 

ideia de que o controle de custos aplicado aos mais diversos segmentos de produção 

agrícola é indispensável, principalmente pelo fato de que os produtos que são 

comercializados em grande escala como soja, milho, leite entre outros, possuem seus 

preços de venda regulados pelo mercado comercial, restando assim, para aumento 

da lucratividade, a redução de custos no momento da produção. 

 

2.3 Contabilidade de Custos 

 

Até a Revolução Industrial no século XVIII, quase só existia a Contabilidade 

financeira, que na Era Mercantilista estava bem desenvolvida e estruturada para servir 

as empresas.  

Segundo Martins (2010, p.19) a contabilidade de custos era apurada da 

seguinte forma:  

[...] bastava o levantamento dos estoques em termos físicos, já que 
sua medida em valores monetários era extremamente simples: o 
Contador verificava o montante pago por cada item estocado, e dessa 
maneira valorava as mercadorias. Fazendo o cálculo basicamente por 
diferença, computando quanto possuía de estoques iniciais, 
adicionando as compras do período e comparando com o que ainda 
restava, apurava o valor de aquisição das mercadorias vendidas. 
Confrontando esse montante com as receitas líquidas obtidas na 
venda desses bens, chegava-se ao lucro bruto, do qual bastava 
deduzir as despesas necessárias à manutenção da entidade durante 
o período, à venda dos bens e ao financiamento de suas atividades, 
daí assim o aparecimento da Demonstração do Resultado do 
Exercício.  

 

Segundo Marion (2002) eram fáceis de calcular, pois os bens eram produzidos 

basicamente pelas próprias pessoas. Dessa forma tinham base do valor de compra 

dos bens e bastava só a simples consulta aos documentos de sua aquisição. 

 

2.3.1 Terminologia em custos  
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Martins (2010, p. 24) define cada uma das terminologias como: 

 

a) Gasto: compra de um produto ou serviço que gera sacrifício 
financeiro para a entidade. 
b) Desembolso: pagamento da aquisição de um bem ou serviço. 
c) Investimento: bens destinados ao uso da empresa. 
d) Custo: recurso consumido para a obtenção de um bem ou 
serviço. 
e) Despesa: bem ou serviço consumido direta ou indiretamente 
para obtenção de receita. 
f) Perda: bem ou serviço consumidos de forma involuntária. 

 

2.4 Métodos de Custeio  

 

Segundo Martins (2010) custeio significa método de apropriação de custos. 

Define os custos que farão parte do produto final e como serão apropriados, mas cada 

método tem suas particularidades. 

 

2.4.1 Custeio por absorção 

 

Nesse tipo de custeio são apropriados todos os custos utilizados para a 

produção e fabricação dos produtos. 

No custeio por absorção todos os custos (fixos e variáveis) são considerados 

custos do produto, porém custos relacionados com insumos usados de forma não 

eficiente (desperdícios) não são atribuídos aos produtos (BORNIA, 2010). 

O Custeio por Absorção consiste na apropriação de todos os custos de 

produção aos bens elaborados e só os de produção. Todos os gastos relativos ao 

esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos 

(MARTINS, 2010). 

 

2.4.2 Custeio variável 

 

Custos variáveis são aqueles ligados diretamente a atividade produtiva e que 

variam em relação à quantidade produzida, ou seja, os valores dependem diretamente 

do volume produzido. É um método muito empregado nos casos em que há grande 

variedade de produtos diferentes. 

Segundo Souza; Diehl (2009) custos variáveis são o sistema de custeio variável 

auxilia nas decisões de curto prazo pois não leva em conta os custos fixos, sendo 
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estes tratados como custos do período. Nesse sistema as empresas se preocupam 

mais com o período presente, onde podem produzir mais e tirar proveito da situação, 

praticando um preço melhor. 

Ou seja, no custeio variável são apropriados somente os custos diretos e 

indiretos. Os custos fixos mesmo que não houver produção são considerados como 

despesa e não como custo de produção.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia que será utilizada nessa pesquisa é exploratória com 

abordagem quantitativa e a coleta dos dados através do método utilizado do estudo 

de caso. 

A pesquisa quantitativa, é um método que utiliza estatísticas para analisar 

dados concretos visando auxiliar na compreensão de determinados comportamentos 

e opiniões dos indivíduos.  

Segundo Prodanov; Freitas (2013, p.69) “pesquisa quantitativa: considera que 

tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas 

estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de 

correlação, análise de regressão etc.)”. 

A pesquisa foi feita através de produtores rurais e empresas ligadas ao 

agronegócio do município de Lucas do Rio Verde e região. Será selecionado de forma 

aleatória e realizada pesquisa sobre sua área de atuação, quais os problemas 

enfrentados por eles antes e durante a safra, entre outros. Com isso obteve-se o 

resultado da nossa pesquisa de campo.   

Foi realizado questionário com perguntas direcionadas aos custos de produção 

e a viabilidade da análise de custos, podendo identificar as dificuldades que são 

encontradas na produção. Foram selecionados 15 produtores rurais da região de 

Lucas do Rio Verde, que possuem experiência na área, e que atuam neste ramo há 

algum tempo, ou possuem familiares com experiência. Após a pesquisa será realizado 

comparativo entre as áreas produzidas e seus respectivos custos de produção, e 

apresentado os resultados obtidos em relação à viabilidade das propriedades. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa realizada contou com a participação de 15 produtores que residem 

no município de Lucas do Rio Verde-MT ou nas proximidades do município, os 

mesmos foram coletados os dados de forma aleatória e intencional. 

Os gráficos apresentados a seguir contemplam as respostas da pesquisa 

realizada por meio de questionário aplicado, que diz respeito diretamente ao custo na 

produção da soja transgênica em comparação com a convencional. As respostas 

dadas pelos produtores formaram base para a formulação da conclusão do estudo 

apresentado.  

 

4.1 Perfil dos Respondentes Referente Custos de Produção da Soja Transgênica e 

Convencional 

 

As informações obtidas por meio do formulário respondido por 15 produtores, 

que atuam na produção rural no município de Lucas do Rio Verde, foram registradas 

e analisadas como mostram os gráficos, tabelas e comentários apresentados a seguir 

nesta parte da pesquisa. 

O formulário distribuído aos agricultores é composto de perguntas fechadas e 

perguntas abertas. Sendo assim serão analisadas primeiramente as perguntas 

fechadas. 

Primeiramente buscou-se verificar pelo questionário distribuído a idade e 

gênero dos produtores entrevistados, conforme gráfico 1 abaixo. 

 

Gráfico 1 – Idade 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Observa-se que a faixa etária dos respondentes foi variada, sendo a maior 

frequência na faixa etária entre os 27 e 37 anos, com 8 respondentes, representando 
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53% da amostra, 3 estão entre a faixa etária de 38 a 42 anos, representando 20% dos 

entrevistados e os outros 4 estão entre os 43 e 67 anos, representando 27% dos 

respondentes. 

 

Gráfico 2 – Gênero 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Houve unanimidade do gênero masculino, equivalente a 100% dos 

entrevistados. 

O gráfico 3 demonstra os dados referentes ao grau de escolaridade dos 

entrevistados, apontando a maioria, com 33% para os que possuem ensino 

fundamental incompleto, e com menor frequência, apenas 7% que representa um 

entrevistado com pós-graduação.   

 

Gráfico 3 – Grau de escolaridade 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com relação ao grau de escolaridade dos entrevistados 5 responderam que 

possuem o ensino fundamental incompleto, sendo 33% dos respondentes, 2 

responderam que possuem o ensino fundamental completo, sendo 13% da amostra, 

3 possuem o ensino médio completo, sendo 20% dos pesquisados, 4 responderam 
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que possuem o ensino superior completo, totalizando 27% das respostas e apenas 1 

dos 15 entrevistados respondeu que possui pós-graduação, representando 7% dos 

pesquisados. Com base nos resultados obtidos pode-se observar que o número de 

produtores que buscam se qualificar é muito baixo, se comparado com a faixa etária, 

poucos são com idades mais elevadas.  

O gráfico 4 apresenta os dados quanto ao questionário relacionado ao local 

onde os produtores residem, se os mesmos moram na propriedade rural ou se moram 

na área urbana. 

 

Gráfico 4 – Reside na propriedade rural ou em área urbana 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Como se pode observar no gráfico acima, 9 dos 15 pesquisados residem na 

propriedade rural, representando 60% dos entrevistados, enquanto 6 residem em área 

urbana, sendo 40% dos entrevistados. 

Alguns dos produtores pesquisados disseram possuir outros tipos de renda 

além da produção rural, porém a maioria afirmou que as especializações ou formação 

foram adquiridas para aperfeiçoamento na área rural e em sua propriedade. Sendo 

assim, o gráfico 5 tem como objetivo demonstrar o número de produtores em que 

possuem renda exclusiva adquirida por meio da propriedade rural.  
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Gráfico 5 – Renda provém exclusivamente da propriedade rural 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com relação ao questionamento se os mesmos possuem outras fontes de 

renda além da produção rural 11 responderam que não possuem outras fontes de 

renda, sendo 73% dos respondentes e 4 responderam que possuem outras fontes de 

renda além da propriedade rural, totalizando 27% dos entrevistados. 

Quando questionados sobre o interesse em permanecer no meio rural, 100% 

dos produtores disseram que pretendem continuar nesse ramo de atuação.  

A unanimidade nas respostas nos permite certificar que todos esses estão 

satisfeitos com o ramo em que atuam e que gostam do que fazem, tanto pelo retorno 

financeiro quanto pelo estilo de vida em que levam, sentindo-se satisfeitos com a 

rotina e cotidiano no campo, aprimorando seus conhecimentos. 

 

Gráfico 6 – Interesse de permanência no meio rural 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Como pode-se observar no gráfico acima, todos os pesquisados responderam 

sim para o questionamento acima, todos afirmaram interesse em dar continuidade no 

meio rural, totalizando 100% das respostas. 
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Outro questionamento que foi levado em consideração, refere-se à naturalidade 

dos entrevistados, pois no município de Lucas do Rio Verde-MT, muito se aponta que 

os pioneiros e colonizadores da cidade vieram do Sul do país. Dessa maneira o gráfico 

7 irá apresentar o Estado em que os pesquisados nasceram. 

 

Gráfico 7 – Naturalidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Dos entrevistados 5 são naturais do Rio Grande do Sul, sendo 33% dos 

respondentes, 4 são naturais do Mato Grosso, correspondendo a 27% dos 

entrevistados, 3 são naturais do Paraná e 3 de Santa Catarina, representando 20% 

cada. 

No gráfico 8 será representado o tempo de atuação no meio agrícola dos 

produtores entrevistados, pode-se notar que os produtores mais jovens já estão na 

faixa de 10 a 20 anos de atuação nesse ramo, e os mais velhos estão na faixa de 30 

a 40 anos de atuação. 
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Gráfico 8 – Tempo de atuação  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Como pode ser observado no gráfico acima, 8 pessoas responderam que 

atuam nesse ramo entre 10 a 20 anos, representando 54% dos entrevistados, 2 

afirmam atuar neste ramo entre 20 a 30 anos, sendo 13% dos pesquisados e 5 

responderam que atuam nesse ramo de 30 a 40 anos, representando 33% dos 

pesquisados. 

Outra questão relevante para o tema abordado está relacionada à rotatividade 

de culturas, que é de extrema importância, pois ajuda a repor os nutrientes do solo e 

a conservar o espaço agrícola.  

É uma técnica que consiste em alternar o cultivo de diferentes tipos de culturas 

em determinado período e área plantada. A rotatividade de culturas é considerada 

uma forma prática e eficiente de diminuição de desgaste de solo provocado pela 

agricultura. Para tanto, o gráfico 9 irá apresentar a amostra de agricultores que utiliza 

a rotatividade de culturas. 
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Gráfico 9 – Realização da rotatividade de culturas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com base nas respostas obtidas, apenas um produtor respondeu não realizar 

rotatividade de culturas, planta somente a soja, representando 7% da amostra. Todos 

os outros produtores responderam que fazem a rotatividade, 7 deles responderam que 

fazem rotatividade de soja e milho, representando 47% dos pesquisados, 3 

responderam que fazem rotatividade de soja e milheto, sendo 20% dos entrevistados, 

2 afirmaram realizar rotatividade de soja e algodão, representando 13 % dos 

pesquisados e 2 responderam que fazem rotatividade das culturas de soja e crotalária, 

sendo 13% dos produtores entrevistados.  

A realização dessa rotatividade é muito importante, pois ajuda a diminuir a 

exaustão do solo, tendo como propósito comercial a recuperação do mesmo. Isso 

ajuda a controlar a proliferação de plantas daninhas e insetos, promovendo a quebra 

do ciclo e desenvolvimento dessas espécies que atrapalham a produção agrícola, a 

rotatividade de culturas ajuda também na absorção de nutrientes.  

Em contrapartida foi realizada pesquisa destinada a certificar o tamanho da 

área plantada de cada produtor pesquisado. Podemos constatar uma variação 

significativa com relação ao tamanho de cada propriedade comparada na amostra. O 

tamanho da propriedade pode variar muito a quantidade de produtos utilizados e 

custos diretos e indiretos de produção. 
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Gráfico 10 – Tamanho da área plantada 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Como destacado no gráfico acima, foi separado de 100 em 100 hectares 

começando a partir de 200 hectares que foi a menor área apresentada entre os 

pesquisados, para responder à questão número 8. Que possuem de 200 a 300 

hectares há 2 produtores, que representam 13% da amostra. Que possuem de 300 a 

400 hectares há 2 produtores que representam 13% dos entrevistados. Que possuem 

400 a 500 hectares há 1 produtor que representa 7% dos entrevistados. Que possuem 

de 600 a 700 hectares há 2 produtores que representam 13% dos entrevistados. Que 

possuem de 700 a 800 hectares há 1 produtor que representa 7% dos entrevistados. 

Que possuem de 900 a 1000 hectares há 2 produtores que representam 13% dos 

entrevistados. Que possuem de 1000 a 2000 hectares há 5 produtores que 

representam 34% dos entrevistados.  

Outro ponto importante a ser observado em uma análise de custos trata 

diretamente do arrendamento da área plantada ou de maquinários utilizados no 

processo de produção. Isso é uma coisa muito comum no meio agrícola, com a 

pesquisa aplicada pode-se notar que uma grande parte dos produtores possui áreas 

arrendadas para a produção agrícola. Na amostra pesquisada 47% afirmou que a área 

plantada é arrendada, enquanto 53% possui área própria para cultivo agrícola. 
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Gráfico 11 – Área própria ou arrendada 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Com base no gráfico acima, 8 dos 15 entrevistados responderam que a área é 

própria e 7 disseram que a área é arrendada. Pode-se afirmar que a maioria dos 

produtores entrevistados possui área própria, porém a diferença não é tão relevante 

a ponto de afirmar que a maioria dos produtores da região possui área própria para 

plantio. 

 

4.2 Custos na Fazenda 

 

As questões abaixo apresentadas, com base no questionário aplicado aos 

produtores, têm como objetivo analisar a importância da análise de custos nas 

fazendas, e se os agricultores consideram essas análises importantes para a 

produção agrícola. 

O custo de produção é classificado pela soma de todos os recursos e 

operações utilizados para o processo produtivo, podendo ser identificados como custo 

fixo ou variável, sendo custo total a soma dos dois. 

Dessa maneira, o gráfico 12 tem como objetivo apresentar os dados, 

relacionando os produtores entrevistados que realizam análise de custos para 

comparar a viabilidade da produção de grãos, se fazem uso de alguma ferramenta 

para controle e análise de custos. 
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Gráfico 12 – Realização de análise de custos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Com base no gráfico acima todos os produtores responderam que fazem 

análise de custos para comparar a viabilidade da produção, sendo 100% da amostra. 

Baseando-se nas respostas referentes ao gráfico 11, outro questionamento 

redundante trata dos custos que mais impactam na produção de grãos.  

A análise de custos para produção agrícola é indispensável para uma boa 

gestão da produção rural, é uma excelente ferramenta de controle e gerenciamento 

da atividade agrícola. Nesse contexto é indispensável o conhecimento dos custos de 

produção para controle dos gastos como insumos, sementes e defensivos. Com base 

nisso foi investigado quais os custos que mais impactam na produção de grãos na 

opinião dos agricultores pesquisados. 

 

Gráfico 13 – Custos mais significativos para a produção de grãos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Dos custos que mais impactam, 7 produtores assinalaram a opção de 
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entrevistados, 3 afirmaram ser os custos com sementes e 3 consideram que sejam os 

custos com arrendamento os que mais impactam, sendo 20% respectivamente, e 2 

produtores consideram que os mais relevantes são os custos com adubação, sendo 

13% dos entrevistados. 

É importante ressaltar a importância da realização de um bom controle e 

gerenciamento dos custos para produção agrícola, e essa importância é vista também 

pelos produtores. Do questionamento apresentado, se os mesmos consideravam 

importante a realização de análise de custos para a sua produção, todos afirmaram 

que concordam e reconhecem a importância do gerenciamento dos custos de 

produção.  

 

Gráfico 14 – Importante realização da análise de custos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Com relação ao gráfico 12 todos os produtores responderam que consideram 

importante a realização da análise de custos em sua produção, totalizando 100% da 

amostra. 

 

4.3 Produtividade/Custos da Lavoura de Soja Transgênica e Convencional 

 

O cultivo da soja é extremamente importante devido à influência na economia 

do país. Isso pode causar grandes problemas para a economia, o agricultor corre 

muitos riscos na esperança de que tudo corra a seu favor desde o início até a colheita 

do grão, pois há vários fatores que podem prejudicar ou auxiliar o desenvolvimento da 

produção, como por exemplo, as funções climáticas.  
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No plantio da soja convencional o produtor consegue cerca de 13% a menos 

de receita do que a soja transgênica, havendo também o fator custo, que a soja 

transgênica consegue ser cerca de 14% mais econômica no uso de defensivos. 

Com relação à economia da soja transgênica todos os produtores escolheram 

as opções de Uso de Herbicidas e Uso de Inseticidas, como sendo os maiores 

aspectos econômicos da soja transgênica. 

Buscou também analisar se os produtores pesquisados acreditam que a soja 

transgênica tem maior produtividade que a soja convencional. 

 

Gráfico 15 – Soja transgênica tem maior produtividade  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Conforme podemos verificar no gráfico 15 as opções para resposta foram Sim, 

Não e Nem Sempre. Dos respondentes 10 afirmaram que a soja transgênica tem 

maior produtividade, representando 67% da amostra, enquanto 5 afirmaram que nem 

sempre a mesma tem maior produtividade, que representam 33% da amostra. 

Iremos investigar também os custos com a semente de soja transgênica e 

convencional, que segundo o último relatório divulgado pelo IMEA o custo por hectare 

com a semente convencional está em média R$ 220,00, enquanto a semente de soja 

transgênica custa cerca de 50% a mais, varia em torno de R$ 330,00 por hectare. 

Sendo assim, questionamos os entrevistados quanto a esse assunto e a 

maioria deles concordou que a soja transgênica possui um custo maior de aquisição. 
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Gráfico 16 – Maior preço da semente de soja transgênica 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Com base no gráfico apresentado acima, dos 15 produtores pesquisados, 13 

disseram que o preço da soja transgênica é maior que o da convencional, que 

representam 87% dos pesquisados, enquanto 2 produtores afirmaram que não 

consideram que a semente transgênica seja mais cara, que representam 13% dos 

produtores entrevistados. 

Apesar do custo menor para produção e a facilidade do manejo da lavoura, que 

dispensa a aplicação de herbicidas para eliminar ervas daninhas, o mercado 

internacional possui grande atração pela soja convencional, que utiliza menos 

agrotóxicos, gerando um retorno maior para o produtor.  

Em contrapartida questionamos se na visão do produtor há alguma preferência 

pela soja transgênica ao invés da soja convencional, e esses concordaram com a 

afirmação acima, constatando que independente de possuir custos menores não há 

nenhum tipo de preferência de mercado para a soja transgênica.  

 

Gráfico 17 – Preferência pela soja transgênica ao invés da convencional 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Com relação ao questionamento acima, todos os produtores pesquisados 

disseram que não sentem preferência do mercado para a soja transgênica.  

Após serem questionados se o preço na venda compensa o investimento os 

mesmos afirmam que o preço da soja convencional tem maior representatividade na 

hora da venda do que a soja transgênica. Esses representam 100% da amostra. 

 

Gráfico 18 – Compensação na venda da soja convencional 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

De acordo com o gráfico, os produtores afirmam que o preço de venda da soja 

convencional, compensa os gastos a mais, pois a mesma possui maior demanda de 

mercado. 

Com relação à afetação do solo ou da qualidade de vida por conta da tecnologia 

desenvolvida por biotecnologia, alguns estudos mostram que pode haver danos 

futuramente, e outros afirmam não existir nenhum risco para a saúde humana e 

contaminação de solo. Segundo a Embrapa, todo tipo de tecnologia desenvolvida com 

um transgênico, antes que o produto seja comercializado é obrigatória à realização de 

estudos que levam cerca de 10 anos de pesquisa, com a intenção de garantir a 

segurança alimentar e ambiental do produto.   

Indagamos então essa questão e repassamos aos produtores, questionamos 

se os mesmos acreditavam que essa tecnologia poderia afetar de alguma maneira o 

solo ou a qualidade de vida da população, podendo interferir também na produção 

futuramente. A resposta foi unanime, nenhum dos produtores entrevistados 

respondeu que acredita que a soja transgênica pode trazer algum dano futuro, tanto 

para a sociedade quanto para a produção ou solo. 

 

 

100%

0%

Compensa o investimento

Não compensa o investimento



 
 

180 
 

Gráfico 19 – Afetação de solo ou qualidade de vida 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Conforme apresenta o gráfico acima, todos os produtores pesquisados 

responderam que não, acreditam que não há nenhum tipo de problema que essa 

qualidade de soja possa trazer futuramente. Há várias pesquisas que afirmam ao 

contrário, evidenciam vários riscos e danos que esse tipo de tecnologia pode causar 

com o passar do tempo, tanto para o solo quanto para a saúde e bem-estar da 

população. Porém da amostra pesquisada 100% dos produtores disseram que não 

acreditam que essa qualidade possa afetar de nenhuma maneira o solo ou a 

população como um todo. Essa qualidade de soja reduz a necessidade de aplicação 

de defensivos agrícola e as perdas da lavoura, consequentemente aumentando a 

produtividade e reduzindo a necessidade de novas áreas para plantio. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar os custos na produção da soja 

transgênica e convencional. Obtivemos 100% das respostas que sim, é de extrema 

importância analisar os custos antes da safra para se ter um bom desenvolvimento na 

produção e evitar prejuízos. Buscamos saber quais os custos que mais impactam na 

produção e tivemos 47% nos defensivos e 20% em semente e arrendamento na 

sequência. 87% dos produtores entrevistados disseram que o preço da semente 

transgênica é maior que o da soja convencional, por outro lado, o mercado tem maior 

preferência e procura pela soja convencional, o valor também é maior na hora da 

venda. Apenas 13% dos produtores preferem a soja convencional, pois possui uma 

bonificação para aqueles que plantam essa variedade e não precisam desembolsar 
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uma taxa tecnológica, chamada de royalties que precisa ser paga a empresa que 

dispôs a tecnologia. 

Outro ponto que chamou atenção está relacionado à opinião dos produtores 

quanto à afetação de solo e contaminação da qualidade transgênica, todos os 

produtores entrevistados afirmam que não acreditam que essa tecnologia possa afetar 

de alguma maneira o solo ou a população, nem mesmo longo prazo. Esse ainda é um 

caso que está sendo estudado, mas foram encontrados vários estudos que afirmam 

haver danos que essa tecnologia agrícola pode acarretar futuramente.  

Com base no objetivo geral de analisar os custos na gestão da produção de 

soja de uma propriedade rural, aplicamos o questionário aos produtores e verificamos 

que os custos que mais impactam na produção rural são os custos com defensivos, 

semente e arrendamento, e podemos notar também que os produtores têm 

conhecimento da importância de um bom planejamento e análise dos custos de 

produção.  

Da problemática analisada, buscou-se afirmar qual a análise de custos seria 

necessária para produção da soja em uma propriedade rural, e isso varia muito de 

acordo com cada propriedade, tamanho da área plantada, cultura cultivada, 

quantidade de insumos necessários, porém para uma boa análise de custos, é 

necessário levar em consideração todos os custos fixos e variáveis, realizar um bom 

planejamento antes do início da produção agrícola, e analisar antecipadamente e 

viabilidade do cultivo do grão.  

Pode -se concluir que o produtor rural nem sempre consegue monitorar todos 

os processos das suas atividades agrícolas, não dando importância necessária paras 

às análises gerenciais da propriedade, o que pode lhe prejudicar futuramente. 

Portanto a atividade rural requer diversos cuidados e a aplicação de múltiplos insumos 

para que tenha eficácia e principalmente um bom planejamento antes do início da 

produção. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo geral analisar as demonstrações contábeis, por 
meio de indicadores, verificando a situação econômica e financeira da empresa 
Magazine Luiza, através dos índices liquidez, rentabilidade e endividamento. O estudo 
caracteriza-se como descritivo, documental e com abordagem qualitativa para os 
indicadores e quantitativa para a análise da situação da empresa, tendo como 
referência os anos de 2017 e 2018. Utilizou-se do Balanço Patrimonial e 
Demonstrativo de Resultado do Exercício, para o cálculo dos índices de liquidez, 
estrutura de capitais, rentabilidade e teste de solvência de Kanitz, com a finalidade de 
obter uma visão econômica e financeira da organização. Os resultados demonstraram 
que a organização oscilou seu desempenho no período estudado, diminuindo os 
índices de liquidez, consequentemente aumentando os índices de endividamento, e 
apresentou uma melhora na rentabilidade. Portanto, foi possível concluir que a 
organização apresentou resultados satisfatórios no período analisado e que algumas 
atitudes podem ser tomadas pelos seus gestores a fim de equilibrar alguns 
indicadores importantes para a continuidade do bom andamento das atividades.  
 
Palavras-chave: Indicadores Econômico-Financeiros. Demonstrações Contábeis. 
Liquidez. Endividamento. Rentabilidade. 
 

1 INTRODUÇÃO   

  

A análise das demonstrações contábeis, pode ser entendida como um conjunto 

de técnicas que mostram a situação econômica e financeira das empresas em 

determinado momento. A utilização dos indicadores se bem manuseada, pode se 

constituir numa excelente forma de gestão da administração, auxiliando na tomada de 

descrições. Também pode ser utilizada por pessoas ou entidades que se relacionam 

ou pretendem relacionar-se com a empresa, ou seja, os usuários da informação 

contábil ou financeira, sejam eles internos ou externos. 

                                                           
7 Artigo entregue como requisito para obtenção do título de Especialista em Contabilidade 
Gerencial e Financeira, na faculdade La Salle, 2019. E-mail: kelley_camargo@hotmail.com 
8 Orientadora e professora. Mestre em Ciências Contábeis. E-mail: 
fabiane.popik@faculdadelasalle.edu.br 
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A utilização dos quocientes de liquidez, rentabilidade, endividamento e o teste 

de solvência permite ao gestor uma visão estratégica dos planos da empresa, bem 

como diagnosticar o empreendimento, estimando o seu futuro, suas limitações e suas 

potencialidades, permitindo delinear as prioridades para a solução dos problemas. 

Realizando um comparativo dos índices é possível medir a capacidade de 

pagamento a curto e longo prazo, analisar o endividamento que nos informam quanto 

a empresa utiliza de capital de terceiros e de capital próprio e a rentabilidade da 

empresa. 

Com a atual crise econômica no Brasil, a concorrência do mercado e o 

surgimento de novas tecnologias, as empresas devem buscar se reinventar, através 

de melhorias visando um diferencial, por meio de inovações, e-commerce, redes 

sociais, buscando alternativas para se destacar no mercado. 

E uma das empresas no ramo de comércio varejista de eletrônicos e móveis 

que vem ganhando destaque é a Magazine Luiza, visto que, atualmente a companhia 

figura como a empresa mais admirada do segmento eletroeletrônico, com excelência 

em imagem, segundo o Ranking IBEVAR FIA9 2018, está entre os maiores varejistas 

do País, reconhecida nacional e internacionalmente pela sua gestão empresarial e por 

seu modelo de gestão humanitário e valorização do funcionário e encontra-se em 

constante crescimento no mercado. 

Partindo deste contexto, tem-se como problemática de pesquisa: Qual a 

situação econômica e financeira da empresa Magazine Luiza nos últimos dois anos? 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as demonstrações contábeis, 

por meio de indicadores, verificando a situação econômica e financeira da empresa 

Magazine Luiza. 

Os objetivos específicos definidos para esta pesquisa são: 

a) Identificar os indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade no 

período de 2017 e 2018; 

b) Estabelecer uma análise temporal da situação econômica, comparação dos 

dois anos;  

c) Analisar a solvência da empresa por meio dos indicadores múltiplos, 

baseado no modelo de Kanitz. 

                                                           
9 IBEVAR - Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado de Consumo. FIA – 
Fundação Instituto de Administração. 
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A justificativa deste trabalho é contribuir com a teoria através da aplicação da 

pesquisa no aspecto gerencial e corporativo, para o meio prático contribui para que 

os usuários da organização possam entender esse contexto e cenário que a empresa 

está vivenciando, e contribuir para a sociedade como um todo, para desenvolvimento 

da econômico dos investidores, para demais interessados quem tiverem buscando 

alternativas de estudo ou investimentos. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Análise Econômica e Financeira  

 

As demonstrações contábeis demonstram uma série de dados sobre a empresa 

de acordo com as regras contábeis, e, através da análise econômica e financeiras 

dessas demonstrações são obtidas informações que podem ser utilizados como base 

para tomada de decisões. 

Iudícibus (2017, p. 14) afirmar que: 

 

A análise de balanços se caracteriza como a arte de saber extrair 
relações uteis, para o objetivo econômico que tivermos em mente, dos 
relatórios contábeis tradicionais e de suas extensões e detalhamentos, 
se for o caso. 

 

Enquanto Matarazzo (2010, p. 15) descreve que: 

 

A Análise de Balanços permite uma visão da estratégia e dos planos 
da empresa analisada, permite estimar o seu futuro, suas limitações e 
suas potencialidades. É de primordial importância, portanto, para 
todos os que pretendem relacionar-se com uma empresa, que como 
fornecedores, financiadores, acionistas e até mesmo como 
empregados. 

 

A partir das demonstrações contábeis são coletados os dados para o cálculo 

dos índices que dão início ao processo de análise. Índice é a relação entre contas ou 

grupo de contas das demonstrações financeiras, que visa fornecer uma ampla visão 

da situação econômica ou financeira da empresa. 

Iudícibus (2017, p. 104) considera que: 
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A técnica de análise financeira por quocientes é um dos mais 
importantes desenvolvimentos da Contabilidade, pois é muito mais 
indicado comparar, digamos, o ativo corrente com o passivo corrente 
do que simplesmente analisar cada um dos elementos 
individualmente. 

 

Por meio dos indicadores financeiros é possível visualizar o real cenário 

econômico, financeiro e patrimonial que a empresa se encontra, servindo como base 

para os gestores nas tomadas de decisões. 

Pode-se subdividir a análise das demonstrações financeiras em análise da 

situação financeira e análise da situação econômica, analisando-se separadamente e 

no momento seguinte juntam-se as conclusões dessas duas análises. 

Os índices de Estrutura de Capital e Liquidez evidenciam a situação financeira 

enquanto o Índice de Rentabilidade demonstra a situação econômica da entidade. 

 

2.2 Índices Econômicos e Financeiros 

 

O papel dos índices é evidenciar a situação econômica ou financeira da 

empresa. Na sequência são apresentados detalhadamente os principais índices que 

constituem o instrumento básico para a análise econômica e financeira da empresa, 

suas definições e funções. 

 

2.2.1 Índices de liquidez  

 

Silva (2017, p. 145) afirma que “o objetivo do estudo da liquidez é avaliar o grau 

de solvência da empresa, ou seja, capacidade para saldar seus compromissos”. 

Os índices de liquidez são confundidos por alguns como a capacidade de 

pagamento de uma entidade em determinado período de tempo, porém Matarazzo 

(2010, p. 99) afirma que: 

 

Os índices de liquidez não são índices extraídos do fluxo de caixa que 
comparam as entradas com as saídas de dinheiro. São índices que, a 
partir do confronto dos Ativos Circulantes com as dívidas, procuram 
medir quão solida é a base financeira da empresa. Uma empresa com 
bons índices de liquidez tem condições de ter boa capacidade de 
pagar suas dívidas, mas estará obrigatoriamente, pagando suas 
dívidas em dia em função de outras variáveis como prazo, renovação 
de dívidas, etc. 
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Os índices desse grupo mostram a base da situação financeira da empresa, 

são caracterizados pela relação que fazem dos bens e direitos com as obrigações da 

organização, os índices mais usados são: Índice de Liquidez Imediata, Liquidez Geral, 

Liquidez Corrente e Liquidez Seca. 

 

2.2.1.1 Liquidez imediata 

 

Este quociente representa o valor que a empresa dispõe imediatamente para 

liquidar suas dívidas de curto prazo. Quanto maior for seu índice, maiores serão os 

recursos disponíveis pela empresa. 

Silva (2017, p. 146) ressalta que “esse não é um dos índices de liquidez dos 

mais importantes, pois normalmente as empresas mantêm poucos valores disponíveis 

em caixa e bancos”, devido a isso esse índice costuma ser muito baixo. 

 

2.2.1.2 Liquidez geral 

 

Matarazzo (2010, p. 99) indica que a Liquidez Geral é “quanto a empresa possui 

no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada R$1,00 de dívida total”, 

sendo assim quanto maior melhor. 

Este quociente serve para detectar a saúde financeira de longo prazo do 

empreendimento. 

 

2.2.1.3 Liquidez corrente 

 

Silva (2017, p. 146) destaca que “esse índice demonstra quanto a empresa 

possui em dinheiro, em bens e em direitos realizáveis no curto prazo, comparando 

com suas dívidas a serem pagas no mesmo período”, ou seja, indicará quanto a 

empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo. 

Quanto maior for o resultado alcançado através deste índice melhor é para a 

empresa. 

 

2.2.1.4 Liquidez seca 

 

Na opinião de Silva (2017, p. 148): 
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Esse indicador é muito útil quando necessitamos ver a capacidade de 
pagamento da empresa nas situações em que ela tem uma rotação de 
estoque muito baixa o que pode refletir uma má gestão sobre o volume 
de compras de material para revenda ou industrialização. 

 

A Liquidez Seca visa avaliar a capacidade da empresa em pagar suas dívidas 

sem utilizar seus estoques. 

 

2.2.2 Índices de rentabilidade 

 

Matarazzo (2010, p. 110) define que “os índices desse grupo mostram qual a 

rentabilidade dos capitais investidos, isto é quanto renderam os investimentos e, 

portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa”. 

Esses índices demonstram o retorno dos recursos investidos no 

empreendimento. Os principais Índices de Rentabilidade são: Giro do Ativo, Margem 

Liquida, Rentabilidade do Ativo, Rentabilidade do Patrimônio Líquido. 

 

2.2.2.1   Giro do ativo 

 

Silva (2017, p. 154) considera que: 

 

Esse indicador estabelece a relação entre as vendas do período e os 
investimentos totais efetuados na empresa, expressando o nível de 
eficiência com que são utilizados os recursos aplicados, ou seja, a 
produtividade dos investimentos totais (ativo total). 

 

Matarazzo (2010, p. 111) avalia que “o volume de vendas tem relação direta 

com o montante de investimentos. Não se pode dizer se uma empresa está vendendo 

pouco ou muito olhando-se apenas para o valor absoluto de suas vendas”. 

Este quociente demonstra o quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de 

investimento total.  

 

2.2.2.2 Margem líquida 

 

Este índice compara o Lucro Líquido em relação as Vendas Liquidas do 

período.  
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Iudícibus (2017, p. 120) ressalta que “este quociente, apesar dos esforços 

constantes para melhora-lo, comprimindo despesas e aumentando a eficiência, 

apresenta-se baixo ou alto de acordo com o tipo de empreendimento”. 

 

2.2.2.3 Rentabilidade do ativo 

 

Este indicador tem por objetivo medir a eficiência global da alta direção da 

empresa na geração de lucros com seus investimentos totais (SILVA 2017, p. 156). 

Matarazzo (2010, p. 114) relata que “não é exatamente uma medida de 

rentabilidade do capital, mas uma medida da capacidade da empresa em gerar lucro 

líquido e assim capitalizar-se”. 

Este índice demonstra quanto a empresa obteve de Lucro Líquido em relação 

ao Ativo, medindo o potencial de geração de lucro. 

 

2.2.2.4 Rentabilidade do patrimônio líquido 

 

Iudícibus (2017, p. 126) enfatiza que: 

 

A importância do quociente de Retorno sobre o Patrimônio Líquido 
reside em expressar os resultados globais auferidos pela gerencia na 
gestão de recursos próprios e de terceiros, em benefício dos 
acionistas. A principal tarefa da administração financeira é a de 
maximizar o valor de mercado para o possuidor das ações estabelecer 
um fluxo de dividendos compensador. No longo prazo, o valor de 
mercado da ação é influenciado substancialmente pelo quociente de 
retorno sobre o patrimônio líquido. 

 

O papel do índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido é mostrar qual a taxa 

de rendimento do Capital Próprio. Essa taxa pode ser comparada com a de outros 

rendimentos alternativos no mercado, como caderneta de poupança, CDBs, Letras de 

Câmbio, Ações, Aluguéis, Fundos de Investimento, etc. com isso se pode avaliar se a 

empresa oferece rentabilidade superior ou inferior a essas opções (MATARAZZO, 

2010, p. 116). 

Este quociente indica o quanto a empresa obteve de lucro para cada R$100,00 

de capital próprio investido, quanto maior melhor. 

 

2.2.3 Estrutura de capitais 
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 Matarazzo (2010, p.  87) menciona que “os índices desse grupo mostram as 

grandes linhas de decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação de 

recursos”. 

 Já Iudícibus (2017, p. 109) enfatiza que: 

 

Estes quocientes relacionam as fontes de fundos entre si procurando 
retratar a posição relativa do capital próprio com relação ao capital de 
terceiros. São quocientes de muita importância, pois indicam a relação 
de dependência da empresa com relação a capital de terceiros. 

 

Os principais quocientes de endividamento (estrutura de capital) são: 

Quociente de Participação de Capital de Terceiros, Composição do Endividamento, 

Imobilização do Patrimônio Líquido e Imobilização dos Recursos Não Correntes. 

Os índices de endividamento estabelecem relações entre as fontes de 

financiamento próprio e de terceiros, evidenciando quanto a empresa tem de dívidas 

com terceiros para cada R$1,00 de recursos próprios. 

 

2.2.3.1 Participação de capital de terceiros 

 

Este quociente segundo Iudícibus (2017, p. 109) “expressa a porcentagem que 

o endividamento representa sobre os fundos totais”.  

Silva (2017, p. 150) considera que: 

 

Poderá ser interessante operar com capital de terceiros desde que o 
custo com da captação desses recursos seja inferior a rentabilidade 
proporcionada pelo negócio. Por outro lado, do ponto de vista 
financeiro pode ser preocupante, porque revela uma maior 
dependência para com terceiros. 

 

Também conhecido como Índice de Grau de Endividamento. Indica quanto a 

empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$100,00 de capital próprio 

investindo, sendo assim quanto menor melhor. É um indicador de risco ou 

dependência a terceiros, por parte da empresa.  

 

2.2.3.2 Composição do endividamento 
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A Composição do Endividamento é um indicador que mostra a relação entre a 

dívida de curto prazo e a dívida total de uma companhia. Ele deve ser usado por 

gestores como ferramenta para definição de estratégias de gerenciamento da dívida. 

O estudo deste indicador permite a visualização do perfil da dívida da empresa. 

O alongamento do perfil da dívida pode ser explicado pela renegociação de dívidas 

antigas vencíveis no curto prazo ou pela contratação de novos empréstimos com 

prazos de vencimento mais adiados (SILVA, 2017, p. 151). 

 

2.2.3.3 Imobilização do patrimônio liquido 

 

Este índice indica quanto do Patrimônio Líquido da empresa está aplicado no 

Ativo Permanente, ou seja, o quanto do Ativo Permanente da empresa é financiado 

pelo seu Patrimônio Líquido. 

 

Quanto mais uma empresa investir no Ativo Permanente, mais ela se 
torna dependente de capitais de terceiros para o seu capital de giro. A 
análise deste índice possibilita a identificação de quanto do Patrimônio 
Líquido da empresa está aplicado no Ativo Permanente, revelando 
assim o volume de capital circulante próprio (SILVA, 2017, p. 152). 

 

Quanto maior o investimento no Ativo Permanente, menos recursos sobrarão 

para bancar o ativo circulante. Isso pode fazer com que a empresa precise se 

endividar no curto prazo para poder honrar seus compromissos. 

 

2.2.3.4 Imobilização dos recursos não correntes 

 

Este quociente indica qual o percentual de recursos não correntes a empresa 

aplicou no ativo permanente, quanto menor esse quociente melhor. 

Matarazzo (2010, p. 95) salienta que este índice não deve em regra ser superior 

a 100%. 

Quando esse indicador for superior a 100%, teremos a evidenciação 
de que o Patrimônio Líquido e o Exigível a Longo Prazo não apresenta 
valor suficiente para cobrir os investimentos no Ativo Permanente, o 
que logicamente nos leva a concluir que eles foram adquiridos com 
recursos do Disponível ou, ainda, financiados com recursos de 
terceiros com vencimento no curto prazo trazendo reflexo para o nível 
de liquidez da empresa. (SILVA, 2017, p. 153) 
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A Imobilização em Recursos não Correntes, ou Imobilização em Recursos 

Permanentes, significa o quanto de capital próprio (Patrimônio Líquido) e capital de 

terceiros (empréstimos) está investido em ativos permanentes. 

 

2.3 Método de Kanitz 

 

O termômetro de Kanitz foi desenvolvido pelo professor Stephen Charles Kanitz 

através de uma análise discriminante, criando uma escala com base em índices 

compostos de liquidez elaborando um instrumento para prever o grau de possibilidade 

de falência das empresas. 

O seu modelo foi construído através de uma relação linear múltipla de índices 

financeiros (variáveis independentes padronizadas) e a variável dependente – fator 

de insolvência. Foram realizados testes de significância estatística (analise 

discriminante) para igualdade de médias entre índices financeiros (índices do balanço) 

de empresas saudáveis e empresas insolventes, identificando cinco variáveis 

discriminantes, quais sejam: Lucro Líquido / Patrimônio Líquido, Liquidez Geral, 

Liquidez Seca, Liquidez Corrente e Exigível Total / Patrimônio Líquido (SILVA, 2017, 

P. 202). 

Se o Fator de Insolvência resultar num valor compreendido entre 0 e 7, a 

empresa estará na faixa de solvência. Se resultar entre 0 e -3 estará na zona de 

penumbra e se cair na faixa de -3 e -7, estará na zona de insolvência.  

Iudícibus (2017, p. 143) enfatiza que: 

 

Apesar de ter apresentado resultados, ás vezes, espetaculares, 
consideramos que nenhum critério estatístico, por mais relevante e 
adequado que seja possa substituir o julgamento, a sensibilidade e a 
experiência do analista. Na melhor das hipóteses, tais formulações 
poderão constituir-se em ponderações para uma boa análise de 
balanços.  

 

Um dos benefícios apresentados por Kanitz para uso de uma metodologia 

permite a avaliação da capacidade de solvência de uma empresa, descobrir em 

estado de pré-insolvência, prevendo a possibilidade de falência das empresas. 

 

3 METODOLOGIA  

  



 
 

193 
 

Para o presente artigo os procedimentos metodológicos se deram pelo método 

descritivo, com abordagem da pesquisa qualitativa para os indicadores e quantitativa 

para a análise da situação da empresa.  

A pesquisa caracteriza-se como documental pois foram utilizados os 

demonstrativos contábeis como foco de estudo. Objeto de estudo foi a empresa 

Magazine Luiza, empresa que comercializa produtos nos setores de móveis, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, presentes, brinquedos, hobby e lazer, 

cosméticos, informática e telefonia, que está há mais de 60 anos no mercado. Uma 

empresa que está se reinventando e ganhando destaque no mercado brasileiro. 

Para realização da pesquisa a coleta de dados se deu por meio de 

demonstrações contábeis do objeto de estudo no exercício de 2017 e 2018, sendo 

especificamente considerado o Balanço Patrimonial e a DRE, disponíveis no site da 

B3 tabulados em Excel para possibilitar a análise. 

Depois de obtidos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 

Exercício foram feitos os cálculos dos indicadores de liquidez, endividamento e 

rentabilidade, através da aplicação das fórmulas matemáticas, e também aplicou-se o 

Teste de Solvência de Kanitz.  

Os resultados foram apresentados em formato de tabelas com sua respectiva 

análise. Sobre os índices encontrados realizaram-se as análises, podendo assim, 

concluir como se encontra a situação econômica e financeira do objeto de estudo. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.1 Case Pesquisado 

 

A empresa selecionada para a realização das análises dos indicadores de 

liquidez, endividamento e rentabilidade e o teste de solvência foi a Magazine Luiza, 

fundada em 16 de novembro de 1957, em Franca/SP, pelo casal Sr. Pelegrino José 

Donato e Dona Luiza Trajano Donato. 

Tudo começou quando o casal comprou uma loja de presentes “Cristaleira”, 

anos depois da aquisição no nome da loja passou a ser Magazine Luiza após um 

concurso cultural na rádio da cidade. O intuito do casal era criar uma rede de lojas 

para empregar os familiares. 
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Reconhecida por seu modelo de gestão humanitário e valorização do 

funcionário a empresa alcançou o segundo lugar em 2018 no ranking das melhores 

empresas para se trabalhar, ranking desenvolvido pelo Instituto GPTW – Great Place 

to Work Institute10.  

Atualmente a companhia figura em sexto lugar entre os maiores varejistas do 

País, conforme o Ranking do IBEVAR, uma referência nacional e internacional em 

gestão empresarial.  

Hoje conta com mais de 760 lojas físicas em todo o país e fortalece cada vez 

mais a sua presença no mundo virtual, oferecendo produtos para a casa da família 

brasileira, por meio de multicanais como lojas físicas, lojas virtuais, televendas, e-

commerce e até mesmo nas redes sociais, conforme traz descrito em seu site 

institucional. 

A Magazine Luíza é uma das marcas mais conhecidas no Brasil e encontra-se 

em constante crescimento no mercado, no Ranking das Marcas Brasileiras Mais 

Valiosas em 2018 realizado pelo Interbrand no ramo do varejo a empresa perde 

apenas para a Lojas Americanas. 

 

4.2 Análise Econômica e Financeira da Empresa Magazine Luíza 

 

Por meio das fórmulas de cálculo dos indicadores de liquidez, endividamento, 

rentabilidade de Matarazzo (2010) e no teste de solvência de Kanitz fez a aplicação 

nas demonstrações contábeis da empresa Magazine Luiza S.A. 

 

4.2.1 Indicadores de liquidez da Magazine Luíza 

 

A Tabela 1 apesenta os resultados obtidos através dos cálculos dos Índices de 

Liquidez no período analisado.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Instituto Ótimo Lugar para Trabalhar. 
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Tabela 1 – Índices de Liquidez 

 

 

Pode-se verificar, nos indicadores de liquidez da Magazine Luiza que houve 

uma variação negativa de um ano para o outro.  

Na Liquidez Imediata observa-se resultados insatisfatórios, apresentando que 

a empresa não teria capacidade imediata de liquidar suas dívidas de curto prazo, mas 

há de se ressaltar que os saldos apresentados no Balanço Patrimonial em 

determinado momento podem não representar a média dos saldos verificados ao 

longo do exercício, portanto esse índice deve ser analisado em conjunto com o fluxo 

mensal de caixa da empresa. 

No índice de Liquidez Geral demonstra que em 2017 a empresa apresentava 

R$1,27 e em 2018 R$1,18 de Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada 

R$1,00 de dívida total. 

Quanto ao índice de Liquidez Corrente apresenta que para cada R$1,00 de 

dívida no curto prazo a empresa possui R$1,18 em dinheiro, bens e direitos realizáveis 

no curto prazo. 

No índice de Liquidez Seca observa-se que houve uma melhora de 43% em 

2018 em relação a 2017, pois a empresa não era capaz de saldar seus compromissos 

sem contar com a venda de estoques. 

Nota-se que analisando os indicadores em conjunto, apesar de haver uma 

variação negativa de 2017 para 2018, a empresa possui recursos suficientes para 

saldar suas obrigações.  

 

4.2.2 Indicadores de rentabilidade da Magazine Luíza 

 

Através dos cálculos dos índices de rentabilidade obtive-se os resultados 

conforme demonstrado na Tabela 2.  

Índices de Liquidez 31/12/2018 31/12/2017 Variação (%)

Liquidez Imediata 0,18 0,40 (55,00)

Liquidez Geral 1,24 1,31 (5,34)

Liquidez Corrente 1,18 1,27 (7,09)

Liquidez Seca 1,13 0,79 43,04

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)
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Tabela 2 – Índice de Rentabilidade 

 

 

O indicador do Giro do Ativo estabelece a relação entre as vendas do período 

e os investimentos totais efetuados na empresa, ou seja, quanto a empresa vendeu 

para cada R$1,00 de investimento total, em 2017 o volume de vendas atingiu 1,62 

vezes o volume de investimentos, enquanto 2018 houve um aumento de 10,49% indo 

para 1,79. 

Na Margem Liquida, também conhecido como retorno sobre as vendas, nota-

se que a empresa obteve o percentual de lucratividade no período de 2017 de 3,25% 

e 2018 de 3,83% da receita liquida de vendas. Muitos fatores podem influenciar no 

retorno sobre as vendas, um desses fatores pode ser o ramo de atividade da empresa, 

a rotação dos estoques, produtividade, entre outros. 

No índice de Rentabilidade do Ativo mostra quanto a empresa obteve de lucro 

líquido em relação ao ativo, o ativo total nada mais é que o capital econômico da 

empresa, sendo assim, para cada R$100,00 de investimento total em 2017 a empresa 

ganhou R$5,27 e em 2018 R$6,84. 

O papel do índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido é apresentar o 

retorno que os acionistas ou quotistas da empresa estão obtendo em relação aos 

investimentos na empresa, e esse quociente demonstrou na Magazine Luiza que a 

cada R$100,00 de capital próprio investido a empresa conseguiu R$18,76 em lucro 

em 2017 e R$25,94 em 2018.  

Os índices de rentabilidade para empresa Magazine Luiza, apontaram 

resultado satisfatório, já que ela consegue obter de lucro sobre suas vendas, 

investimentos totais e capital próprio. 

 

4.2.3 Indicadores de endividamento da Magazine Luíza 

 

Índices de Rentabilidade 31/12/2018 31/12/2017 Variação (%)

Giro do Ativo 1,79 1,62 10,49

Margem Liquida 3,83 3,25 17,85

Rentabilidade do Ativo 6,84 5,27 29,79

Rentabilidade do PL 25,94 18,76 38,27

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)



 
 

197 
 

A Tabela 3 evidencia os resultados obtidos por meio dos cálculos dos 

Indicadores de Endividamento e sua respectiva variação do período.  

 

Tabela 3 – Indicadores de Endividamento 

 

 

O indicador de Participação do Capital de Terceiros ou Grau de Endividamento 

demonstrou que para cada R$100,00 de capital próprio (Patrimônio Líquido) a 

empresa tomou R$219,89 em 2017 e R$245,74 em 2018 de capitais de terceiros, 

sendo este um indicador de risco ou de dependência de terceiros. 

Através da análise da Composição do Endividamento é possível mensurar o 

volume de dívidas da empresa com vencimento no curto prazo em relação a dívida 

total, e a Magazine Luiza possuía 90,37% de suas dívidas vencíveis a curto prazo em 

2017 e em 2018 houve um aumento de 4,34%, passando a ser 94,29%.  

Na Imobilização do Patrimônio Líquido quanto mais a empresa investir no seu 

Ativo Permanente menos recursos próprios sobrarão apara o Ativo Circulante, e na 

Magazine Luiza pode-se verificar que o resultado desse índice em 2017 é de 105,43% 

e em 2018 diminui para 104,98% resultando em uma dependência de capitais de 

terceiros para o financiamento do seu Ativo Circulante. 

O índice de Imobilização dos Recursos não Correntes mostra que, a empresa 

destinou ao Ativo Permanente, respectivamente em 2017 e 2018, 87,07% e 92,05% 

dos Recursos Não Correntes. É importante salientar que esse índice não pode em 

regra ser superior a 100%, pois deve existir um pequeno excesso de Recursos Não 

Correntes destinado ao Ativo Circulante. 

Quanto aos indicadores de endividamento observa-se que a empresa depende 

de capital de terceiros para trabalhar. 

 

4.3 Análise de Kanitz 

Indicadores de Endividamento 31/12/2018 31/12/2017 Variação (%)

Participação do Capital de Terceiros 245,74 218,89 12,27

Composição do Endividamento 94,29 90,37 4,34

Imobilização do PL 104,98 105,43 0,43

Imobilização dos Recursos não Correntes 92,05 87,07 5,72

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)
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Ao analisar os múltiplos indicadores por meio do Método de Kanitz, a Magazine 

Luíza apresenta os índices evidenciados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Análise de Kanitz 

 

 

Através da aplicação do teste de insolvência de Kanitz, obteve-se o resultado 

de que a empresa está na faixa de solvência e a cada exercício tem melhorado, 

apresentando menores probabilidades de falência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

São vários os fatores capazes de influenciar a saúde econômica e financeira 

de uma empresa, sejam eles internos ou externos à organização, por isso o 

conhecimento dos indicadores contábeis de uma empresa auxilia na tomada de 

decisões. 

Baseando-se na importância da análise econômica e financeira este estudo 

teve por objetivo geral analisar as demonstrações contábeis por meio de indicadores, 

verificando a situação econômica e financeira da empresa Magazine Luiza no período 

de 2017 e 2018. 

Os resultados obtidos através do cálculo dos indicadores de liquidez, 

endividamento e rentabilidade da empresa estudada evidenciaram nos dois períodos 

analisados, 2017 e 2018, que a empresa Magazine Luiza aumentou seu 

endividamento de 218,89%, em 2017, para 245,74% em 2018, e passou a depender 

mais de terceiros. Em relação ao percentual de dívidas a curto prazo, que era de 

90,37% no ano precedente, passou para 94,29%, diminuindo o prazo para pagamento 

das mesmas. O grau de imobilização do Patrimônio Líquido que era de 105,43%, em 

2017, diminuiu para 104,98% em 2018, ainda absorvendo todo o Patrimônio Líquido 

e ainda uma parcela de capitais de terceiros, com isso a empresa ficou sem Capital 

Circulante Próprio.  

Teste de Insolvência 31/12/2018 31/12/2017 Variação (%)

Teste de Insôlvencia - Kanitz 5,18 3,71 39,62

Fonte: Dados da Pesquisa (2019)
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No índice de Imobilização dos Recursos Não Correntes demonstrou que a 

empresa destinou ao Ativo Permanente, respectivamente, em 2017 e 2018, 87,07% e 

92,05%. Já a Liquidez Geral caiu 1,24, quando havia sido 1,31 em 2017, indicando 

que em 2018 para cada R$1,00 de dívida a empresa possuía R$1,24 de investimentos 

realizáveis a curto prazo, ou seja, consegue pagar suas dívidas e ainda dispões de 

uma folga excedente de 24% (ou de R$0,24 para cada R$1,00 de dívida).  

O índice de Liquidez Corrente, demonstra que nos dois exercícios o Ativo 

Circulante é maior que o Passivo Circulante, e isto significa que os investimentos no 

Ativo Circulante são suficientes para cobrir as dívidas de curto prazo e ainda permitir 

uma folga de 27% e 18%, respectivamente em 2017 e 2018. Quanto a Liquidez Seca, 

houve uma melhora de 0,79 em 2017, para 1,13 em 2018. Do ponto de vista financeiro 

não houve uma melhora em 2018 em relação a 2017, pois houve uma diminuição nos 

índices de liquidez e um aumento nos indicadores de endividamento. 

Do ponto de vista econômico a empresa Magazine Luiza melhorou a situação 

de 2017 para 2018. Para cada R$1,00 investido em 2017 a empresa vendeu R$1,62, 

já em 2018 vendeu R$1,79, que significa um aumento nas vendas em relação ao 

investimento efetuado. Enquanto isso a margem de lucro liquida aumentou de 3,25% 

para 3,83%, ou seja, em cada R$100,00 vendidos a empresa passou a ganhar mais 

em 2018. A Rentabilidade do Ativo melhorou em 29,79%, isso significa que seu poder 

de capitalização cresceu, enquanto a rentabilidade do Ativo em 2017 era de 5,27% 

em 2018 passou a ser 6,84%. Como reflexo disso a rentabilidade do Patrimônio 

Líquido cresceu de 18,76% para 25,94%, mostrando que a empresa conseguiu 

melhorar a remuneração do seu capital em 2018. 

A análise do grau de solvência foi baseada no módulo de Kanitz e obteve-se o 

resultado de que a empresa encontram-se na faixa de solvência. Verificou-se que a 

empresa Magazine Luíza do ramo do comércio varejista de eletrônicos e móveis 

apresentou através dos cálculos dos indicadores e aplicação do teste de solvência, 

um resultado satisfatório. 

Este estudo está limitado a análise de dois anos da empresa, sendo essa uma 

informação relevante para tomada de decisões futuras. 
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RESUMO 
A partir das necessidades das organizações, surgiu a contabilidade gerencial visando 
auxiliar seus usuários à organizarem seus lançamentos e controles contábeis, 
servindo como suporte à informação para tomada de decisão nos diversos tipos e 
ramos empresariais. Este artigo aborda a contabilidade gerencial em uma propriedade 
rural e faz uma análise na Agropecuária Bem-te-vi entre duas culturas. O objetivo é 
descobrir qual produto apresenta melhor viabilidade econômica das duas produções 
analisadas, o milho e o feijão, na propriedade rural tendo como base a safra de 2018 
e comparação com a safra de 2017. A pesquisa está delineada quanto ao método, 
indutivo, sendo um estudo de caso quantitativo, com informações e dados fornecidos 
pelo próprio produtor em suas anotações, controles e documentos fiscais analisados. 
Os resultados apontam que os custos das duas culturas juntas, totalizaram um gasto 
superior a novecentos mil reais. Através da Demonstração do Resultado do Exercício 
pelo método variável, identificou-se margem de contribuição positiva para ambos os 
produtos, no entanto, a viabilidade econômica é mais perceptível na cultura do feijão, 
pois teve maior representatividade nos valores encontrados para o período analisado.  
 
Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Produtor rural. Viabilidade de culturas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Utilizada em várias empresas, entidades e organizações, a Contabilidade 

Gerencial é uma das principais ferramentas de controle e gestão. Conforme Coronado 

(2012), é comumente utilizada na gestão empresarial, área que se dedica à 

administração de empresas, visando chegar a um determinado resultado de forma 

efetiva, eficiente e eficaz, e utilizando de recursos materiais, financeiros, humanos, 

tecnológicos e de informação. 

Com o uso da contabilidade, as informações ficaram mais confiáveis, precisas, 

úteis e ágeis, proporcionando mais assertiva a tomada de decisão. Através das 

ferramentas utilizadas pela contabilidade gerencial como margem de contribuição, 

margem de segurança, custos, ponto de equilíbrio, preço de venda, fluxo de caixa e 
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demais demonstrações financeiras, é possível fazer análises da situação econômico-

financeira das entidades com maior precisão.  

Entre os modelos de organização empresarial destaca-se as propriedades 

rurais, responsáveis pela produção de alimentos, representando na safra de 2017 uma 

colheita de 238 milhões de toneladas de grãos (IBGE, 2017). A gestão neste ramo de 

negócio é necessária, para que esta seja sustentável, e apresente viabilidade 

financeira no curto prazo e a riqueza no longo prazo. Segundo Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE 2018, o número de 

produtores rurais existentes no Brasil chegou a 4,06 milhões no primeiro trimestre de 

2018, o que significa que eles representam cerca de 15% do número total de 

empreendedores existentes no país. 

Segundo os dados do IBGE (2018), o setor do agronegócio foi responsável pelo 

crescimento do PIB em 12,5% no ano de 2017, e é um dos principais índices do 

Produto Interno Bruto do Brasil, contribuindo positivamente. Apesar de seu 

crescimento de 0,1% no ano de 2018 devido ao incremento de custos de insumos e 

diesel, é perceptível que esse ainda é um setor vulnerável por ser influenciado pelos 

fatores externos, que estão além do controle do produtor. 

Devida a importância do setor, e a região de Lucas do Rio Verde ser uma região 

com produção agrícola de destaque nacional, procura-se saber, então, qual a 

viabilidade economia dos produtos milho e feijão da propriedade Bem-te-vi, 

considerando a safra de 2018? Diante disso, o objetivo geral da presente pesquisa foi 

analisar qual dos produtos, milho e feijão, apresentam melhor viabilidade econômica 

na propriedade rural, Fazenda Bem-te-vi de Lucas do Rio Verde - MT.  

Os objetivos específicos para a pesquisa são: levantar os custos dos produtos 

pesquisados no período de 2018; identificar a viabilidade econômica do milho e do 

feijão, separadamente; e analisar comparativamente esses dois produtos, 

considerando a safra de 2018. 

O estudo desse caso faz alusão às disciplinas estudadas durante o curso de 

Administração, onde é possível aplicar na prática o que foi estudado na teoria, e 

verificar se a pesquisa foi efetiva. Através da análise dos dados, a contribuição para a 

propriedade estudada acontece por feedbacks, números, informações e sugestões de 

melhorias. Assim como outros casos surgiram como base para esse, a presente 

pesquisa também pode ser de instrução e observação da sociedade, de forma a expor 

as análises concluídas.   
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Gestão Econômico-Financeira nas Organizações 

 

Uma organização é uma entidade ou unidade social onde pessoas trabalham 

juntas para alcançarem um objetivo em comum. O intuito de uma organização é 

produzir um produto ou serviço que satisfaça as necessidades dos clientes. Além de 

empregar pessoas, as organizações, também, aplicam recursos (CHIAVENATO, 

1999). 

As organizações não são isoladas ou estão sozinhas no mundo. Elas vivem em 

um meio ambiente que é uma parte de mercado. Para isso, precisam estar em 

constante mudança, preocupadas com as necessidades dos clientes, acompanhando 

as tendências tecnológicas e de mercado, e as transformações sociais e culturais. 

Todos esses pontos se tornam fundamentais, pois se bem estudados e aplicados, 

manterão a empresa em sua atividade. 

Organizações empresariais precisam de boa gestão para alcançar a saúde 

financeiro-econômica. Para isso, faz-se necessário o controle e acompanhamento 

constante dos dados, de forma a manter-se sempre atento às eventuais mudanças 

nos próprios números ou em fatores externos, para que seja possível rápidas tomadas 

de decisões (MARION, 2010a). 

Para Antonik (2004) a sustentabilidade econômica e financeira é essencial para 

o sucesso da organização. Para isso, é necessário ter uma exata noção dos custos, 

que podem ajudar a vender, a negociar, fornecer velocidade nas decisões e, ainda, 

tem possibilidade de colocar a empresa à frente da concorrência. Além disso, a análise 

dos demonstrativos financeiros, quando vistos rotineiramente são importantes 

ferramentas de orientação e controle, e a análise de fluxo de caixa se torna 

complementar para a análise financeira da empresa. 

Callado e Callado (1999) afirmam que a gestão financeira é uma das 

importantes áreas dentro do processo administrativo das empresas, independente se 

essas focalizem lucros financeiros ou não. Para melhor controlar, um sistema de 

custos pode ser construído para atingir objetivos específicos, utilizando dados para a 

medição de lucros, rentabilidade, avaliação de patrimônio, identificação de métodos e 
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procedimentos de controle, de forma a prover informações para a tomada de decisões 

e de planejamento através de processos analíticos. 

Muito erroneamente utilizado como sinônimos, as expressões econômico e 

financeiro possuem significados distintos. Considera-se econômico o resultado, lucro 

ou prejuízo, da empresa. Nesse caso, utiliza-se para análise econômica das empresas 

a Demonstração de Resultado de Exercício (DRE). Geralmente, esse termo está 

ligado ao retorno sobre o resultado. Já a análise financeira utiliza o regime de caixa, 

as movimentações de entrada e saída de recursos, sendo o seu documento de 

controle o Fluxo de Caixa. Em síntese, a situação econômica está ligada aos bens e 

direitos, e a situação financeira a disponibilidade de caixa.  

Segundo Hoji (2011), as empresas possuem objetivo econômico financeiro, que 

está embasado na maximização de seu valor de mercado. Através da geração 

contínua de lucro e caixa a longo prazo, as organizações conseguem aumentar sua 

própria riqueza e de seus investidores, sócios ou proprietário.  

Hoji (2011) também difere lucro de resultado de caixa, sendo o primeiro, o 

resultado econômico apurado, conforme o regime de competência, e o segundo, o 

resultado financeiro, apurado conforme o regime de caixa. 

Para Neto e Lima (2010), a administração financeira é um campo que objetiva 

assegurar um maior e efetivo processo de empresarial de captação (financiamento) e 

alocação (investimento) de recursos de capital. Dessa forma, exige-se do 

administrador a necessidade de visão geral do negócio, realçando suas estratégias 

de competitividade, continuidade e crescimento futuro. 

Conforme o princípio contábil de continuidade, uma empresa é constituída para 

existir eternamente, pois ninguém abre o negócio com intenção de fechá-lo.  Marion 

(2001) apud Hoji (2011), "a entidade é um organismo vivo que irá viver (operar) por 

um longo período (indeterminado) até que surjam fortes evidências em contrário." 

Sampaio, Machado e Machado (2006, p. 2) enfatizam que “a sobrevivência e 

crescimento de uma empresa estão atrelados, principalmente, a sua capacidade de 

produzir resultados positivos e agregar riqueza a seus proprietários, através da 

geração e reinvestimentos de lucros”. 

Para que seja possível atingir sucesso com a gestão eficiente e eficaz nas 

atividades rurais, é necessário a utilização de técnicas e ferramentas para o controle 

econômico e financeiro. É importante e necessário que os gestores rurais busquem 

acompanhar os resultados das atividades desenvolvidas, utilizando-se como 
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alternativa a contabilidade, de forma a ser um instrumento de apoio para a 

mensuração dos resultados, visando a analisar a rentabilidade e garantir a 

continuidade dos negócios rurais (CREPALDI, 2011; MARION, 2010a). 

 

2.2 Contabilidade Gerencial 

 
A contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivos 

auxiliar a gestão com importantes informações, como nas tomadas de decisões, 

alocação de recursos, revisão do posicionamento estratégico, cálculos de custos e 

verificação da satisfação dos clientes, fornecendo tanto para usuários internos e 

externos informações que devem ser úteis aos propósitos que cada usuário busca 

atingir. Essas informações podem ser tanto de cunho financeiro (custos), como não 

financeiro (inovação, fidelidade e satisfação do cliente) (IUDÍCIBUS, 2013). 

       Na vida econômica das empresas, mesmo nas economias mais simples, a 

contabilidade gerencial é uma atividade fundamental, pois se uma empresa estiver 

com escassez de recursos, é esse gerenciamento contábil juntamente com os dados, 

que irá ser escolhidas as melhores alternativas para situação da organização naquele 

momento. Enquanto a contabilidade de custos fornece elementos para avaliação de 

estoques e apuração do resultado, a contabilidade gerencial utiliza e avalia os dados 

de custos para o controle e tomada de decisão.  

São necessários alguns passos para compreender a contabilidade gerencial, o 

primeiro passo é entender sobre controles. A medição de desempenho da 

organização é considerada a maior função do gerenciamento. As empresas que 

sabem controlar suas ações estão mais perto de atingir seus principais objetivos: 

lucratividade, melhor qualidade nos produtos e serviços. Como afirma Crepaldi (2014), 

a contabilidade auxilia no fornecimento de instrumento aos administradores para 

auxiliá-los nas suas funções gerenciais, voltados para a melhor utilização dos recursos 

econômicos da empresa. Para um controle do negócio são necessárias algumas 

ferramentas: como orçamento empresarial, fluxo de caixa, margem de contribuição, 

margem de segurança, demonstrações financeiras (balanço patrimonial e 

demonstração de resultado do exercício), custos, preço de venda, planejamento 

estratégico.  

O orçamento empresarial é um planejamento com objetivo de criar soluções e 

estratégias, incluindo as despesas e as receitas da organização por um determinado 
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período. Nele se encaixa a mão de obra, vendas, estoques e tributações. Padoveze 

(2008) afirma que, o orçamento é todo o processo operacional de uma empresa, ou 

seja, “custos + despesas + investimentos”, para uma futura obtenção de lucros. Ching 

(2006) também concorda informando que esse orçamento auxilia os gestores tanto 

seu planejamento estratégico como nos resultados financeiros e operacionais. 

O fluxo de caixa auxilia muitos gestores nas suas movimentações de entrada e 

saídas dos seus recursos, além das obrigações assumidas, seja valores a receber 

como valores a pagar, resultando em um saldo final disponível (recebimentos – 

pagamentos). É essa ferramenta que diz como a empresa está financeiramente. Se o 

saldo estiver negativo, quer dizer que a empresa está gastando, e se a empresa 

estiver com saldo positivo, indica que a empresa está com disponibilidade financeira, 

e está conseguindo pagar suas obrigações. Segundo Seleme (2012), se houver 

controle correto desse indicador, a empresa consegue controlar as dificuldades e se 

preparar para as que possam vir ocorrer futuramente, além de projetar suas entradas 

e saídas de recursos.  

A margem de contribuição, segundo Martins (2013), refere-se a um 

determinado valor obtido sobre uma venda no qual foram descontadas as receitas e 

custos, sendo que se a margem de contribuição for inferior às despesas, haverá lucro. 

Além de ser a melhor maneira de controle, essa margem dará o valor para cobrir os 

custos e as despesas da empresa proporcionando um resultado positivo e é a partir 

dela que se calcula o ponto de equilíbrio da organização. Onde MC = PV – (CV + DV). 

Sendo: MC = Margem de contribuição unitária; PV = Preço de Venda unitário; CV = 

Custo variável unitário ou Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e DV = Despesa 

variável unitária. Já a margem de segurança é um indicador de risco da empresa, se 

todo o faturamento der maior que o ponto de equilíbrio, quer dizer que a empresa terá 

lucro. 

As demonstrações contábeis são registros que compõem o sistema contábil de 

uma empresa sendo fundamental para saber a real situação financeira e econômica 

da organização naquele momento e é somente com essa análise que se pode 

desenvolver avaliações mais detalhadas. Segundo a Lei 6.404-76, as demonstrações 

contábeis são utilizadas pelos administradores para prestar contas sobre os aspectos 

públicos de responsabilidade da empresa perante aos acionistas, o governo e a 

comunidade em geral.  As duas ferramentas que a lei dá mais ênfase é o Balanço 
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Patrimonial e da DRE justamente por identificar de forma objetiva a situação da 

entidade. 

O Balanço Patrimonial é dividido em dois grupos: o ativo e o passivo. Conforme 

Perez Jr. (1999), ativo são os bens e direitos de uma empresa, e o passivo são as 

obrigações e o patrimônio líquido da propriedade. Já para Kroetz (2000), o balanço 

patrimonial se sintetiza de origem das riquezas para análises e controles, com o 

objetivo de verificar o comportamento do patrimônio. Segundo a Norma Brasileira de 

Contabilidade essa demonstração evidencia qualitativa e quantitativamente a posição 

da empresa em uma determinada data, cumprir legislações comercial e tributária, os 

bens e os direitos tangíveis e intangíveis, obrigações e o patrimônio líquido. 

Enquanto o balanço relata toda a movimentação histórica da empresa, a DRE 

apresenta a gestão dela, visando mostrar de maneira esquematizada os resultados 

sejam eles positivos ou negativos pela empresa em relação apenas ao ano de 

referência cumprindo o princípio da competência, isto é, toda a receita necessita ter 

seu custo no mesmo período, tendo em vista que a inflação do país interfere no valor 

total do movimento anual (PADOVEZE, 2010).  Segundo a Norma Brasileira de 

Contabilidade, - DRE evidenciará resultados entre receitas e os custos/despesas de 

um determinado exercício social. 

Para Blatt (2001), a formação da Demonstração de Resultado do Exercício nos 

leva à informação final – o lucro – que está separado em três níveis: 

 
● Lucro Bruto: É o resultado diminuído de custos e despesas. 
● Lucro Operacional: É o lucro bruto diminuído das despesas 
operacionais. 
● Lucro Líquido do Exercício: É o resultado final após serem 
deduzidos todas as despesas e custos. 

 

Segundo Padoveze (2008), os custos são classificados como fixos e variáveis. 

Os custos fixos são aqueles gastos mensais, ou seja, gastos com limpeza, energia, 

segurança, manutenção de máquinas. Já os custos variáveis são aqueles que variam 

conforme a necessidade, como a matéria prima e a mão de obra. Essa ferramenta, 

segundo Coronado (2012), um bom sistema de custos, define ações em relação aos 

seus produtos no mercado, possibilitando maior agilidade e eficiência também nas 

tomadas de decisões. Portanto, os custos são os gastos da empresa com o produto 

final e estão ligados à aquisição ou à produção de mercadorias. E as despesas 

engloba todos os gastos relativos da administração da empresa, esses, necessários 
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para manter a estrutura funcionando sem contribuir diretamente com os novos 

produtos a serem comercializados. 

Vaz (2013), o processo de formação do preço de venda de produção e de 

serviços é uma indispensável etapa no processo de gestão. Existem variáveis 

importantes na formação do preço de venda, margem de lucro, preço de mercado e 

custo meta, assim como, os aspectos mercadológico, financeiro e competitivo. Para 

esse processo, é necessário saber quanto a empresa gastou para produzir tal produto, 

para saber quanto vai pedir no seu preço de venda, levando em conta seus custos, 

fixos e variáveis dependendo do equilíbrio entre preço de mercado e o valor calculado, 

levando em conta os seus custos e despesas além do empresário ter que considerar 

o aspecto mercadológico (preço de venda deve estar próximo dos demais 

concorrentes) e do aspecto financeiro (o preço deve cobrir os custos de produção, 

despesas e mão de obra.)  

E por fim, para fechar a contabilidade gerencial de uma empresa, ainda tem o 

planejamento estratégico este, segundo afirma Bertoncello (2019), é um conjunto de 

procedimentos e métodos que definem sobre as mudanças de uma organização para 

que os recursos da empresa sejam usados para atingir seus objetivos. Ou seja, 

algumas perguntas devem que ser feitas: Onde a empresa quer chegar? Como quer 

ser vista? Qual o tipo de cliente e quantos clientes irá atender? Respostas como essas 

faz com que a empresa crie metas e tenta alcançá-las em curto, médio e longo prazo 

e também faz com que o empresário se planeje financeiramente para os orçamentos 

necessários. 

Esse planejamento estratégico muito importante porque atualmente com 

muitas outras empresas do mesmo ramo no mercado, a organização precisa ser 

diferenciada das demais e ter vantagem competitivas sob as outras, caso contrário, 

se manter no mercado vai ser uma tarefa difícil. Então, para criar esse planejamento, 

é preciso identificar as necessidades das pessoas e expectativas, ter três pilares na 

identidade organizacional: missão, visão e valores, e sobretudo, fazer uma análise 

SWOT, que se refere a força, oportunidades, ameaças e fraquezas da empresa.   

Portanto, a contabilidade gerencial é o processo de identificação, mensuração, 

acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação das informações 

financeiras usadas pela administração para planejar, avaliar e controlar, assegurando 

o que é mais adequado e seguro para a empresa. 

 



 
 

209 
 

2.3 Organizações Rurais 

 

As empresas são classificadas de acordo com a atividade que desenvolvem. 

Essas podem ser do setor primário, que obtêm recursos a partir da natureza, 

produzindo matéria-prima, como é o caso da agricultura e pecuária; do setor 

secundário, que correspondem as empresas de transformação da matéria-prima, 

como as indústrias; ou setor terciário, empresas que dedicam-se na prestação de 

serviços ou comércio. Dessa forma, é possível encarar uma propriedade rural com 

seus processos e recursos, nada mais que uma empresa. 

Young (2011) caracteriza como atividade rural a agricultura, pecuária, a 

extração e a exploração vegetal e animal, a exploração de atividades zootécnicas, a 

atividade de captura de pescado in natura, a transformação de produtos decorrentes 

da atividade rural, sem que sejam alteradas as características do produto in natura, 

feita pelo próprio produtor ou criador, e também considera o cultivo de florestas que 

forem destinadas ao corte para comercialização, consumo ou industrialização. 

Para Marion (2003), as empresas rurais são as que exploram a capacidade 

produtiva do solo por meio do plantio da terra, da criação de animais e da mutação de 

alguns específicos produtos agrícolas. 

Para Nagaoka et al (2013), as propriedades rurais estão inseridas no 

“agronegócio”, que significa a união de todas as atividades desenvolvidas no setor 

agrícola, como: a produção; os fornecedores; o conhecimento (know-how); meio 

ambiente; insumos; logística de distribuição; armazenamento; processamento; 

marketing; comercialização; impacto social; etc.  

Os princípios básicos da Administração, que são aplicados aos demais grupos 

de empresas, são válidos também para o setor agropecuário. No entanto, a atividade 

rural apresenta características especiais que a diferenciam dos demais segmentos, 

as quais precisam ser consideradas. Por exemplo, a terra, para a indústria representa 

a base para a sua instalação, já na agricultura, é o principal meio de produção, pois é 

de sua exploração que ascenderá o produto (LOURENZANI, 2011). 

Por exemplo, Crepaldi (2011, pág. 9 a 12), evidencia algumas particularidades 

do setor agrícola, lembrando que, os mesmos princípios gerais de administração 

empregados para o setor urbano também são válidos para o setor rural. As 

peculiaridades são:  
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Dependência do clima: [...] determina épocas de plantio, tratos 
culturais, colheita, escolha de variedades e espécies, vegetais e 
animais. Correlação tempo de produção versus tempo de trabalho: o 
processo produtivo agropecuário desenvolve-se, em algumas de suas 
fases, independente do trabalho físico imediato. [...] Dependência de 
condições biológicas: [...] as condições determinam também a 
irreversibilidade do ciclo produtivo, ou seja, não se pode alterar a 
sequência da produção (interromper o desenvolvimento de uma 
lavoura de milho para se obter soja, por exemplo). [...] Terra como 
participante da produção: [...] participa diretamente do ciclo produtivo. 
Estacionalidade da produção: [...] as atividades estão dispersas por 
toda a empresa, podendo ocorrer em locais distantes um do outro. [...] 
Incidência de riscos: [...] podem ser afastadas por problemas 
causados pelo clima (seca, geada, granizo), pelo ataque de pragas e 
moléstias e pelas flutuações dos preços de seus produtos. Sistema de 
competição econômica: [...] (a) existência de um grande número de 
produtores e consumidores, (b) produtos que apresentam, 
normalmente pouca diferenciação entre si, (c) a entrada no negócio e 
a saída dele pouco alteram a oferta total. [...] Produtos não uniformes: 
[...] dificuldade em se obter produtos uniformes quanto à forma, 
tamanho e à qualidade; [...] alto custo de saída e/ou entrada: [...] alto 
investimento em benfeitorias e máquinas e, consequentemente, 
condições diversas de preço e mercado devem ser suportadas a curto 
prazo, pois o prejuízo ao abandonar a exploração, poderá ser maior. 
[...]. 

 
São inúmeros fatores que se não observados e controlados, podem prejudicar 

a atividade. Dessa forma, é indicado ao produtor rural a utilização de uma gestão 

eficaz, de maneira que adapte as práticas administrativas em suas condições. 

Santos, Marion e Segatti (2009), também caracterizam alguns pontos fortes que 

podem ser impactantes na atividade rural. Definem como fatores externos: os preços 

dos produtos, juntamente com o histórico e as tendências, o clima, a existência de 

mercado para os produtos, as políticas de crédito e financiamento, o transporte e 

disponibilidade de mão de obra na região. Esses fatores apresentam caráter 

incontrolável por parte do produtor rural, mas, ainda assim, faz-se imprescindível que 

o mesmo tenha conhecimento desses para poder tomar decisões acertadas às 

condições. São considerados fatores internos o tamanho da empresa agropecuária, 

os rendimentos dos cultivos e criações, a seleção e combinação de atividades 

produtivas, a eficiência da mão de obra e do equipamento, além das condições 

pessoais do administrador. Esses são fatores que o administrador consegue controlar, 

no entanto, quanto maior o conhecimento sobre a propriedade, maiores serão as 

chances de melhorar os resultados econômicos.  

Para Lourenzani (2011), um empreendimento rural possui uma estrutura 

complexa de funcionamento, com variáveis interdependentes. Por exemplo, para a 
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tomada de decisão em uma unidade produtiva, são levados em conta os recursos, 

tecnologias e as informações disponíveis por parte do administrador. No entanto, 

essas decisões também poderão ser influenciadas por fatores externos, como 

políticas governamentais ou condições de mercado. 

Não só pelo elevado índice de produtividade uma empresa rural pode ter 

sucesso, mas, também, através do controle dos custos de produção. Por isso é 

importante gerenciá-los, para que junto com a produtividade chegue ao resultado 

desejado e prospere com significativos lucros. No agronegócio os custos de produção 

são compostos pelos mesmos elementos que nas demais modalidades de empresas, 

mesmo que essa atividade possui particularidades quanto aos produtos (CALLADO; 

CALLADO, 1999).  

A contabilidade rural e os controles gerenciais garantem, através do controle e 

o planejamento e gestão da atividade rural, o acompanhamento, mensuração e a 

análise dos resultados individuais das atividades nas propriedades rurais (MARION, 

2010b; MAZZIONI, et al., 2007). 

A contabilidade gerencial rural, além de servir apenas para finalidades do fisco, 

é um ótimo instrumento de apoio e mensuração para o controle e planejamento das 

atividades rurais, visando atingir seu objetivo (CREPALDI, 2011).  

Rodrigues et al. (2011) salientam que a contabilidade é indispensável na 

administração, na gestão de negócios e na tomada de decisão. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente artigo foi elaborado um estudo de caso, que 

consiste em um estudo aprofundado da viabilidade de duas cultivares em uma 

determinada empresa rural, com o objetivo de analisar e evidenciar a importância da 

gestão, conhecimento dos números e o controle de dados no meio rural. 

 Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, realizada através de entrevista 

junto ao produtor rural e documentos com anotações e fiscais, identificando e 

registrando os relatos e dados das produções de milho e feijão que acontecem na 

safra de 2018. A pesquisa foi realizada em meados de maio de 2019 na Fazenda 

Bem-te-vi, propriedade do Sr. Gilmar Vendruscolo, localizada na Estrada Vicinal do 

Projeto Prodecer I, a 45 km da cidade de Lucas do Rio Verde – MT.  
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Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, com dados da cultura de 

milho e da cultura do feijão, incluindo desde a variedade de sementes, mão de obra, 

área plantada, tempo de plantio, produção, manutenção de maquinário, comissões, 

compra de insumos agrícolas até mesmo o combustível e o frete.  

Será utilizado o método indutivo, pois “os indutivos conduzem apenas a 

conclusões prováveis”, conforme Lakatos e Marconi (2011, p.53).  

Os dados foram ordenados e apresentados em forma de tabelas. O tratamento 

dos dados foi feito utilizando anotações e planilhas de verificações para os cálculos. 

Assim, a análise desses dados será a partir dos resultados constantes nessas 

ferramentas, junto com as informações da entrevista. Dessa forma, podem-se 

relacionar os conceitos teóricos com os práticos. “Representa a intenção de garantir 

a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, 

consequente, uma margem de segurança quanto às inferências” (RICHARDSON, 

2012, p.70). 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Histórico da Propriedade 

 

A propriedade de agricultura familiar, Fazenda Bem-te-vi, foi adquirida em 

1998, através de um terceiro, participante do Projeto Prodecer, incentivo do Governo 

Federal para povoar e promover o desenvolvimento da região Centro Oeste do país. 

Em 1979, quando ocorreu a primeira compra de terra, deu-se início à 

sociedade, constituída por um grupo familiar de quatro irmãos. Após essa data, houve 

na área adquirida, a retirada de parte da cobertura vegetal natural, e posteriormente, 

o início do plantio na propriedade. Surgiram, então, diversos empecilhos, os quais 

correspondiam, principalmente, à falta de infraestrutura para armazenagem da 

produção, bem como para o escoamento, dificultando a comercialização. Além disso, 

devido à pouca documentação, não era possível ter acesso ao crédito bancário, 

impedindo maiores investimentos. 

Nos anos seguintes, o Governo Federal estabeleceu um assentamento na 

região, atual município de Lucas do Rio Verde, distribuiu os títulos aos proprietários, 

oficializando a posse e iniciou a pavimentação da rodovia BR-163, a qual potencializou 

o desenvolvimento do local. 
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Em meados de 1990, uma série de fatores acarretou no atraso no progresso 

dessa localidade: o aumento da inflação, repercutindo na desvalorização dos produtos 

e na elevação dos custos de produção; o decorrente impeachment sofrido pelo ex-

presidente Fernando Collor de Mello; a mudança na moeda nacional (Plano Real, 

1994); e, adaptação ao novo dirigente federal, Fernando Henrique Cardoso. 

Diante do exposto, somente após 1998, foi possível um desenvolvimento 

notável na região, no âmbito do Agronegócio; desse modo, houve a compra de mais 

dois terrenos agricultáveis, sendo um deles a atual propriedade do Sr. Gilmar 

Vendruscolo. Devida à estabilidade econômica da sociedade, está se dissolveu em 

2008, distribuindo as porções territoriais entre os membros, proporcionalmente à 

porcentagem societária. 

Atualmente, o proprietário da fazenda cultiva as culturas de milho, soja e feijão, 

nos dispostos 630 hectares. A propriedade possui área total de 830 hectares, sendo 

200 deles reserva permanente. Está localizada na Estrada Vicinal do Projeto Prodecer 

I, a 45 km da cidade de Lucas do Rio Verde – MT. 

 

4.2 Custos dos Produtos Pesquisados 

 

Através da Tabela 1 de Formação de Custos se pode notar a separação do que 

a propriedade tem de gastos durante o período de produção do milho e do feijão.  

 
Tabela 1 – Formação de custos 

CONTAS 
CUSTO DIRETO CUSTO 

INDIRETO 
DESPESAS TOTAL 

MILHO FEIJÃO 

Adubo R$467.190,70 R$ 16.782,00 R$ - R$ - R$ 483.972,70 

Semente R$ 56.038,75 R$ 320,00 R$ - R$ - R$ 56.358,75 

Mão de Obra R$ 10.611,05 R$ 6.701,71 R$ - R$ - R$ 17.312,76 

Inseticida R$ 27.874,00 R$ 29.311,50 R$ - R$ - R$ 57.185,50 

Nematicida R$ 750,00 R$ - R$ - R$ - R$ 750,00 

Fungicida R$ 32.878,00 R$ 2.316,00 R$ - R$ - R$ 35.194,00 

Herbicida R$ 52.626,90 R$ 16.636,00 R$ - R$ - R$ 69.262,90 

Fertilizante R$ 13.751,00 R$ 6.350,00 R$ - R$ - R$ 20.101,00 

Pró-Labore R$ - R$ - R$ - R$ 4.815,75 R$ 4.815,75 

Contabilidade  R$ - R$ - R$ - R$ 5.348,13 R$ 5.348,13 

Frete R$ - R$ - R$ - R$ 66.075,00 R$ 66.075,00 

Manutenção de 
Maquinário 

R$ - R$ - R$ 6.141,00 R$ - R$ 6.141,00 

Depreciação R$ - R$ - R$ 91.031,84 R$ - R$ 91.031,84 

Diesel R$ - R$ - R$ 61.411,00 R$ - R$ 61.411,00 

Total R$ 661.720,40 R$ 78.417,21 R$ 158.583,84 R$ 76.238,88 R$974.960,33 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Os custos diretos são todos os custos que estão ligados à produção, 

geralmente, são perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva. Conforme a tabela, 

se isolados os dois produtos, milho e feijão, é possível apresentar seus valores de 

custos diretos. Observa-se que a soma das duas produções tem custo total direto de 

R$ 740.137,61. Os custos indiretos são todos os custos que estão ligados a serviço, 

e não pode se apropriar diretamente a cada tipo de bem da produção, sendo 

imensurável, ou seja, inclui transporte, manutenção e depreciação. A soma total das 

suas produções de custo indireto é o valor de R$158.583,84. Sua despesa total com 

os dois produtos é R$ 76.238,88 que incluem somente os serviços contábeis, de pró-

labore e frete. Nota-se que as duas culturas totalizaram um gasto de R$ 974.960,33 

no ano de 2018. 

Além dos dados destacados, foi observado que houve um aumento significativo 

na conta Depreciação, que é consequência do investimento da propriedade na compra 

de um trator.  

Inicialmente a produção do feijão ocupou 240 hectares plantados, no entanto, 

devido a pragas que colocaram e qualidade da produção em risco, 120 hectares 

tiveram de ser dessecados para que toda a produção não fosse prejudicada. Até a 

metade do ciclo do cultivo quando ocorreu a aplicação do dessecante, as áreas 

ocupadas pelas pragas tiveram investimento de insumos e defensivos, que de certa 

forma, foram perdidos dadas as circunstâncias. Estas perdas estão inseridas nos 

montantes apresentados na Tabela 1. 

 

4.3 Viabilidade Econômica dos Produtos Pesquisados 

 

O Demonstrativo do Resultado Contábil (DRE) variável é um dos instrumentos 

de análise e apuração das empresas para tomada de decisão. Geralmente utilizada 

para a análise gerencial e usuários internos, está contém os dados de custo de 

produção de uma empresa e a devida margem de contribuição que cada produto gera 

a organização.   

 

Tabela 2 – DRE Variável  

Contas 
Feijão Milho 

Total 
Total Saca Total Saca 

Receita De Vendas R$ 277.200,00 R$ 110,00 R$ 836.000,00 R$ 20,00 R$ 1.113.200,00 
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(-) Custo Direto 
Variável 

R$ 72.035,50 R$ 28,59 R$ 651.109,35 R$ 15,58 R$ 723.144,85 

(-) Despesas Variáveis R$ 3.375,00 R$ 1,34 R$ 62.700,00 R$ 1,50 R$ 66.075,00 

(=) Margem De 
Contribuição 

R$ 201.789,50 R$ 80,08 R$ 122.190,65 R$ 2,92 R$ 323.980,15 

(-) Custo Direto Fixo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 118.358,99 

(-) Despesa Fixa R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.166,88 

(=) Resultado Do 
Período 

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 195.454,28 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Através dos dados dispostos na tabela DRE Variável, pode-se verificar o 

cálculo da Margem de Contribuição (MC) de cada um dos produtos, isoladamente. O 

milho obteve um total de MC no valor de R$122.190,65, sendo que por saca esse 

valor passou a ser de R$2,92. O feijão, por sua vez, teve MC total de R$201.789,50 e 

R$ 80,08 por saca. Com essa apuração percebe-se que ambos os produtos são 

viáveis para a propriedade. 

Segundo o produtor, no ano de 2017, a cultura do feijão utilizou 60 hectares e 

produziu 920 sacas, os índices de MC totais foram de R$4.607,20, sendo que esse 

valor corresponde a R$ 76,79 por hectare. O milho, por sua vez, utilizou 500 hectares, 

e resultaram 48.420 sacas, apresentando MC total de R$365.028,60 e por hectare de 

R$730,06. Comparando esses valores com o mesmo método da presente pesquisa, 

ou seja, transformar os valores de hectares em sacas, verificou-se que o feijão 

contribuiu com a margem de R$ 5,01 por saco, e o milho, com R$7,53 por saco 

colhido. É importante salientar, que neste ano a cultura do feijão apresentou prejuízo 

contábil, pois conforme entrevista, essa cultura estava utilizando irrigação como teste 

para produzir, e assim, contou como um gasto a mais. Já no ano de 2018, isso não se 

repetiu, dando uma margem maior de lucro e viabilidade do feijão. Na cultura de milho 

esse ano apresentou mais gastos do que no ano passado, principalmente na conta de 

insumos. 

O resultado total da DRE, apresenta-se positivo em R$195.454,28, mesmo 

considerando as perdas com o feijão. Conforme informado pelo proprietário, apesar 

da diferença na quantidade de hectares plantados e sacas colhidas nos anos de 2017 

e 2018, através dos dados é perceptível o aumento das receitas e lucro. 

A Análise Vertical da DRE, calculada através da diferença das contas do 

demonstrativo pela Receita Líquida, realiza uma análise das partes com o todo. 

Através desta, é possível identificar a porcentagem de participação de determinado 

indicador nos resultados, e também mostrar cada conta em comparação à 
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demonstração financeira a que pertence, comparando com padrões do ramo ou 

percentuais da própria empresa no período analisado. Na última linha da análise 

vertical encontra-se o valor restante, caso esse seja positivo, significa que a empresa 

ganhou mais do que gastou e, portanto, está dando lucro.  

 

Tabela 3 - Análise Vertical 

CONTAS 
FEIJÃO MILHO 

TOTAL ANÁLISE TOTAL ANÁLISE 

Receita De Vendas R$ 277.200,00 100,00% R$ 836.000,00 100,00% 

(-) Custo Direto Variável R$ 72.035,50 25,99% R$ 651.109,35 77,88% 

(-) Despesas Variáveis R$ 3.375,00 1,22% R$ 62.700,00 7,50% 

(=) Margem De 
Contribuição 

R$ 201.789,50 72,80% R$ 122.190,65 14,62% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

O Índice de Margem de Contribuição (IMC) é o percentual resultante da 

margem de contribuição dividido pela receita bruta operacional, indicando qual o 

percentual da receita disponível para a cobertura dos gastos fixos de uma empresa. 

No feijão, representa-se que 72,80% da receita será utilizado para pagar todos os 

gastos fixos da empresa e 27,20% serão destinados para pagar todos os custos 

indiretamente ligados à produção.  

Já no milho, o IMC é de 14,62% da receita utilizados para pagar todos os gastos 

variáveis da propriedade e 85,38% são para o custo e despesas fixas da produção. 

Através desses dados, percebe-se o quanto cada um dos produtos auxilia nos custos 

totais da propriedade e de sua própria produção. Por mais que o feijão seja produzido 

em menor quantidade, e tenha um gasto proporcionalmente maior que o milho, sua 

viabilidade apresenta ser maior devido a margem de contribuição e a porcentagem 

que auxilia nos gastos da propriedade. 

O total de receitas do milho equivale a R$ 836.000,00 enquanto o feijão R$ 

277.200,00, ou seja, o milho representa 60% da área plantada, enquanto o feijão 40%. 

Vale ressaltar que o feijão teve sua produção em risco devido a pragas que 

prejudicaram a qualidade e para que toda a área ocupada não fosse perdida, ocorreu 

a aplicação de insumos e defensivos, portanto, um investimento maior para o produtor 

rural.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A contabilidade gerencial é muito importante para qualquer empresa, em 

especial, em uma propriedade rural, pois ela auxilia os produtores a organizarem os 

dados de custos e receita para o controle e tomada de decisão, além de ser uma 

excelente ferramenta de avaliação entre uma cultura e outra.  

Vale ressaltar que na atividade rural toda a sua produtividade é reflexo de riscos 

inesperados e fatores que não são de controle do ser humano, como as chuvas em 

excesso ou em escassez, as variações de temperatura, a resistência das pragas aos 

químicos, além dos fatores econômicos. Sendo assim, para maior segurança, além 

dos seguros agrícolas, a maior parte dos produtores utiliza de parte da sua produção 

como moeda de troca para a compra de insumos agrícolas. 

Os objetivos da presente pesquisa constituíam levantar os custos das culturas 

milho e feijão pesquisados conforme a safra de 2018, identificar a viabilidade 

econômica de cada uma das culturas e analisar comparativamente as duas, sendo 

que por fim, o objetivo geral foi analisar quais dos produtos apresentaram melhor 

viabilidade econômica na fazenda. 

Através da DRE Variável, onde foi disposto o valor de Margem de Contribuição, 

percebeu-se que ambos os produtos apresentaram margem positiva. A partir desse 

resultado pode-se considerar que as duas culturas são viáveis a Fazenda. A cultura 

mais indicada, conforme essa análise seria do feijão, devido a sua porcentagem de 

margem de contribuição e o lucro contábil. No entanto, é importante que os riscos 

sejam mitigados, através da diversificação das culturas, já que as variações de clima, 

mercado e demais fatores, poderão prejudicar os resultados. 

Por fim, é importante mencionar a limitação de estudo, onde foi possível 

analisar as duas culturas, feijão e milho na época de plantio dos mesmos. Uma 

possível sugestão de pesquisas futuras para comparativos é analisar também o cultivo 

da soja, para que seja aplicada a contabilidade gerencial em sua complexidade.  
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EVIDÊNCIAS DE PASSIVOS CONTINGENTES E IMPACTOS ECONÔMICOS NAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA BRF S.A. E JBS S.A.: Um Estudo 

Considerando a Operação Carne Fraca 
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Fabiane Popik14 

 

RESUMO 
A Operação Carne Fraca é uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal 
Brasileira em 2017 para averiguar irregularidades sanitárias e esquemas de corrupção 
entre funcionários públicos e empresas do ramo de carnes no Brasil. Partindo deste 
contexto, o estudo tem o objetivo geral analisar as evidências de passivos 
contingentes e impactos econômicos relacionados à deflagração da Operação Carne 
Fraca, nas empresas BRF S.A. e JBS S.A.  em suas demonstrações contábeis no ano 
de 2017 e no primeiro semestre de 2018. Quanto aos objetivos específicos tem-se 
como propósito: analisar as variações nas receitas de exportação e no registro de 
perda por não ocorrência da venda dos itens produzidos no período da pesquisa; 
verificar os registros de provisões ou divulgação de passivos contingentes 
relacionados à Operação Carne Fraca; e efetuar um comparativo do desempenho 
trimestral (quanto ao resultado do exercício) das duas empresas pesquisadas. O 
estudo se caracteriza como descritivo, com abordagem qualitativa e procedimento 
documental. Os resultados foram obtidos através da análise das demonstrações do 
resultado do exercício e dos balanços patrimoniais consolidados das companhias, 
disponíveis no site da B3, além das notas explicativas e relatórios da administração. 
Conclui-se que as empresas não possuem evidências de passivos contingentes e/ou 
provisões relacionados à Operação Carne Fraca, no entanto, evidenciam em suas 
notas explicativas que houveram impactos econômicos causados pela deflagração. 
Notou-se também que a evidenciação das informações nas notas explicativas não 
satisfaz completamente as necessidades do estudo quanto ao entendimento dos 
impactos da Operação no desempenho das empresas, principalmente quando se trata 
da empresa JBS S.A. 
 
Palavras-chave: Passivos Contingentes. Provisões. Evidenciação. Carne Fraca. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização do comércio, e principalmente dos mercados financeiros, 

causou mudanças no cenário econômico mundial, instigando a necessidade de uma 

harmonização das normas contábeis e de divulgação das informações financeiras 

mais fidedignas aos usuários (SILVA; MADEIRA; ASSIS, 2004). O Brasil, assim como 
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outros países, aderiu às normas internacionais buscando maior transparência nas 

informações contábeis.  

Ao observar os aspectos voltados à legislação, a contabilidade tem passado 

por diversas mudanças no decorrer dos anos. De acordo com Iudícibus, et al. (2018), 

foram três leis que impactaram diretamente na mudança dos padrões de contabilidade 

brasileira: iniciou-se pela lei nº 6.404/76 conhecida como a Lei das Sociedades por 

Ações, seguida pela lei nº 11.638/07, e por fim, a lei 11.941/09 que alterou e revogou 

o texto das leis anteriores, trazendo então a atual realidade contábil do país, com base 

na harmonização contábil internacional.  

De acordo com o art. 6º da Lei 9.295/46 o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) tem o poder de “[...] editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza 

técnica e profissional”, sendo assim, segundo Iudícibus et al. (2018) em 2005 o CFC 

emitiu a resolução nº 1.055/05 criando o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC). O CPC tem por objetivo estudar, preparar e emitir Pronunciamentos Técnicos 

sobre Contabilidade, tanto no âmbito de procedimentos contábeis quanto a divulgação 

de informações, visando centralizar e uniformizar do processo, levando sempre em 

consideração a convergência a contabilidade internacional (CPC, 2018). 

Seguindo o processo, o CFC deve também emitir seu parecer positivo ao 

pronunciamento, e a classe contábil deverá segui-la. “Todas as normas aprovadas 

pelo CFC originadas do CPC, aderindo às normas de contabilidade internacional, 

deverão ser seguidas pela classe contábil” (AZEVEDO, 2010, p. 26). 

Dentro desta realidade, as empresas necessitam estar devidamente 

enquadradas à legislação vigente, e aos pronunciamentos técnicos emitidos pelo 

CPC, aprovados pelo CFC, afim de que suas informações sejam as mais tempestivas 

possíveis e que os resultados apontados nas demonstrações publicadas sejam 

confiáveis ao usuário.  

Dentre as normas internacionais emitidas, existe a IAS 37 - Provisions, 

Contingent Liabilities and Contingent Assets, adotada em Abril de 2001 pelo 

International Accounting Standards Board (IASB) e trazida ao Brasil através do 

Pronunciamento técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes em 2009 (Deliberação CVM nº 594/09 e Resolução do CFC nº NBC TG 

25 (R1))  que trata sobre o reconhecimento de ativos e passivos que possam vir a ser 

registrados na entidade futuramente, e havendo-se essa possibilidade, a empresa 

deve, seguindo algumas premissas, reconhecer estas contingências, afim de manter 
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um resultado mais real nas demonstrações, tendo em vista o conhecimento desta 

variável (CPC, 2009). Os casos mais comuns de reconhecimento de passivos 

contingentes acontecem quando a empresa está respondendo à processos 

administrativos ou judiciais, e há a possibilidade de ocorrer o desembolso por parte 

da companhia. 

Dentro do cenário empresarial brasileiro, é comum que empresas sofram com 

processos investigativos e judiciais de naturezas variadas: trabalhista, sanitarista, 

fiscais, comerciais, etc. Dentre os casos relevantes, o Brasil vive o desenrolar da 

Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal. De acordo com o portal de 

notícias Exame (2017), no ano de 2017 ocorreu no Brasil a deflagração da Operação 

Carne Fraca, que atingiu diretamente as empresas do ramo de carne e derivados. 

Dentre as empresas listadas como investigadas, encontram-se a BRF S.A. e a JBS 

S.A. Já no ano de 2018, foi deflagrada a terceira fase desta Operação, nomeada 

Trapaça, que teve como alvo principal a empresa BRF S.A.  

A partir deste cenário tem-se a seguinte problemática para a pesquisa: Quais 

as evidências de passivos contingentes e impactos econômicos apresentados nas 

demonstrações contábeis das empresas BRF S.A. e JBS S.A. no ano de 2017 e no 

primeiro semestre de 2018, referente a deflagração da Operação Carne Fraca? 

De acordo com o problema, o objetivo geral deste trabalho é analisar as 

evidências de passivos contingentes e impactos econômicos relacionados à 

deflagração da Operação Carne Fraca, nas empresas BRF S.A. e JBS S.A.  em suas 

demonstrações contábeis no ano de 2017 e no primeiro semestre de 2018. Para os 

objetivos específicos tem-se: analisar as variação nas receitas de exportação  e no 

registro de perda por não ocorrência da venda dos itens produzidos no ano de 2017, 

bem como no primeiro semestre de 2018, fazendo uma comparação com o ano de 

2016; verificar os registros de provisões ou divulgação de passivos contingentes 

relacionados a Operação Carne Fraca no ano de 2017 e primeiro semestre de 2018; 

e efetuar um comparativo do desempenho trimestral (quanto ao resultado líquido) das 

companhias pesquisadas. 

A escolha da temática se deu devido ao fato de que a deflagração da Operação 

Carne Fraca em março de 2017 causou grande surpresa e impacto na sociedade 

brasileira e repercutiu no cenário internacional, preocupando economistas. Já a 

escolha das empresas BRF S.A. e JBS S.A. aconteceu, pois, as mesmas possuem 
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grande influência no mercado de carnes e derivados brasileiro e são consideradas 

como as maiores empresas do ramo alimentício do Brasil (ISTOÉ, 2017). 

Também se levou em consideração para definição do estudo, que das vinte e 

uma empresas investigadas, somente as duas são empresas de capital aberto, 

listadas na Bolsa de Valores, B3. Desta forma, seus demonstrativos estão disponíveis 

para análise, permitindo assim o desenvolvimento do estudo proposto. 

Este estudo apresenta dados empíricos que irão contribuir para os artigos e 

estudos futuros sobre o tema e com análises práticas de evidenciação contábil nas 

empresas. Na prática vai contribuir para que os usuários da informação contábil em 

geral possam compreender como uma investigação policial que deu origem à ação 

judicial, como é o caso da Carne Fraca, influencia na elaboração e evidenciação dos 

demonstrativos contábeis. Para a sociedade o estudo trará análises onde os usuários 

das demonstrações contábeis possam entender e acompanhar a situação atual das 

empresas, e como de fato a Operação influenciou nos resultados apurados pela 

companhia.  

O trabalho é estruturado em cinco partes, onde inicia-se pela introdução, 

seguida pela fundamentação teórica, metodologia de pesquisa utilizada, o 

desenvolvimento e análise, posteriormente, as considerações finais. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Evidenciação Contábil 

 

A contabilidade vem passando por inúmeros processos de aperfeiçoamento 

desde os primeiros indícios de sua existência. Em 1202 com o lançamento do Liber 

Abaci, de Leonardo Fibonacci, tem-se o que é considerado o marco entre a 

contabilidade antiga e a moderna. Já em 1494 foi publicado a obra Tractus de 

Computis et Scripturis do Frei Lucca Pacioli que pode ser vista como o começo do 

pensamento científico da contabilidade (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2009). 

Hoje, tem-se para contabilidade o seguinte conceito: “é uma ciência que 

possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do Patrimônio das 

empresas” (RIBEIRO, 2013, pg. 10). Dentro deste contexto existe o chamado 

processo contábil, que se inicia com a ocorrência dos fatos contábeis e sua posterior 
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escrituração e tem o seu fim com a apuração dos resultados e a elaboração dos 

demonstrativos contábeis (RIBEIRO, 2009). 

“A evidenciação contábil é parte da contabilidade que visa divulgar a 

informação com clareza, não deixando nenhuma dúvida para as partes interessadas, 

permitindo a compreensão da informação contábil de imediato” (DANTAS; VIEIRA, 

2015, p. 638). 

A evidenciação dentro da contabilidade nada mais é que tornar o fato registrado 

pela empresa em seus livros diários algo claro e transparente em suas 

demonstrações, de forma que os usuários da informação contábil consigam entender 

o que de fato está ocorrendo. 

 

Além do controle e mensuração do patrimônio de uma entidade, a 
Contabilidade tem como um de seus principais objetivos, comunicar 
aos usuários, os fatos ocorridos em determinado período dessa 
informação. 
Para que esse objetivo seja realizado com êxito, a Ciência Contábil, 
constantemente, aprimora seus mecanismos documentais, 
padronizando relatórios e adequando-se às realidades e 
necessidades dos usuários no que tange à mensuração e divulgação 
da informação relevante aos mesmos (LIMA et al., 2011, p. 2). 

 

Sempre buscando melhorar e aperfeiçoar os resultados obtidos através de seus 

processos e afim de haver uma harmonização com o restante o mundo, o Brasil 

passou por um processo de convergência às normais internacionais: “As normas 

internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB foram implementadas no Brasil 

pelo CPC, e pelos órgãos reguladores brasileiros, principalmente pela CVM e pelo 

CFC” (IUDÍCIBUS et al., 2018, p. 20). 

 Dessa forma, as evidenciações contábeis devem seguir não só os princípios 

contábeis de forma aleatória, mas o que está previsto na lei brasileira, bem como o 

que está descrito no CPC afim de que ao final do processo contábil possa-se produzir 

demonstrações contábeis íntegras e tempestivas, e que assim elas possam cumprir 

seu objetivo: 

O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre 
a posição patrimonial e financeira, bem como o desempenho e as 
alterações ocorridas na posição financeira da entidade, com vistas a 
auxiliar os usuários dessas informações na tomada de decisões 
econômicas. 
Ao cumprirem tal função, as demonstrações contábeis certamente 
atenderão as necessidades comuns a maioria dos usuários. [...]. 
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As demonstrações contábeis também se prestam a prestar 
informações sobre a performance da administração na gestão da 
entidade, e a capacidade desta em prestar contas dos recursos que 
lhes foram confiados (SOARES, 2011, p. 20). 

 

Existem dois tipos de evidenciações contábeis: as evidenciações voluntárias e 

as obrigatórias.  Como já expressadas pelo nome, as demonstrações obrigatórias são 

aquelas exigidas pela legislação, e pode-se citar: o Balanço Patrimonial (BP), a 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), entre outras. Já as evidenciações 

voluntárias são aquelas que não são obrigatórias pela legislação, no entanto, 

acrescentam significativamente na divulgação de informações sobre a companhia, 

como é o caso do Balanço Social, ou ainda as informações esclarecidas em acréscimo 

ao exigido, nas notas explicativas e relatórios da administração (CPC 26, 2011). 

É importante ressalvar que as notas explicativas são demonstrações 

obrigatórias (CPC 26, 2011), e tem como propósito apresentar ao usuário informações 

que possibilitem a compreensão de dados e informações apresentados em 

Demonstrativos Contábeis, para melhores tomadas de decisões. 

Há ainda, uma grande exigência a respeito da evidenciação contábil nas 

empresas de capital aberto pois os usuários das informações publicadas no site da 

B3 utilizam-se dos demonstrativos ali publicados para tomarem decisões de 

investimento, e quanto melhor for a evidenciação dos fatos nos demonstrativos, notas 

explicativas, relatórios e pareceres, maior será a confiabilidade que o usuário/acionista 

terá na companhia analisada.  

Sendo assim, espera-se que as empresas, principalmente as que estão listadas 

na Bolsa de Valores, possuam demonstrações harmonizadas à contabilidade 

internacional, com informações íntegras e tempestivas, coerentes com as solicitações 

impostas pela normatização vigente. 

 

2.2 Reconhecimento e Evidenciação de Receitas de Exportação e Perdas 

 

Este tópico abordará os conceitos técnicos sobre a evidenciação de receitas de 

exportação e perdas. É importante ressalvar que neste estudo serão analisadas, 

dentre todas as receitas, somente as receitas oriundas de atividade de exportação, 

pois, a capacidade de mensuração dos impactos da Operação nos contratos de 
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exportação é maior do que a capacidade de mensuração da diminuição de vendas da 

receita proveniente de vendas no mercado interno brasileiro.  

 

2.2.1 Reconhecimento e evidenciação de receitas 

 

A manutenção de uma entidade se dá, basicamente, da obtenção de receitas, 

sejam advindas da atividade principal da empresa, ou não. É importante que a 

entidade obtenha durante o exercício receitas maiores que as despesas, para que 

assim possa alcançar o objetivo geral de uma empresa que é o de gerar lucro. 

De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00 (2011), tem-se como 

conceito para receita: 

 

Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período 
contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos 
ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio 
líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos 
detentores dos instrumentos patrimoniais (CPC 00, 2011, p. 27). 

 

Pode-se entender que, é a ocorrência de um fato modificativo, onde o valor irá 

causar um efeito positivo para a empresa, seja aumentando seu ativo ou diminuindo 

o passivo da entidade, e ao mesmo tempo, causará uma alteração no patrimônio 

líquido da empresa, isto é, irá impactar no resultado a ser auferido pela companhia no 

encerramento do exercício como lucro ou prejuízo do período, e posteriormente será 

indicado em uma conta do patrimônio líquido. 

Diante disso, existem inúmeras situações onde é possível ocorrer uma receita 

dentro da companhia, seja da forma mais comum, que seria realizando a atividade 

principal da entidade (venda de bens ou prestação de serviços) ou com situações não 

operacionais, como recebimento de descontos, venda de ativos fixos, recebimento de 

juros, entre outros. 

“A receita surge no curso das atividades normais da entidade e é designada 

por uma variedade de termos, tais como: vendas, honorários, juros, aluguéis, royalties 

etc.” (SOARES, 2011, p. 41). 

Sendo a receita parte essencial para o sucesso da entidade, o seu 

reconhecimento impactará diretamente nos resultados obtidos pela companhia em 

determinado período. Por isso, seu reconhecimento deve ser realizado de forma 

sensata e correta: 



 
 

227 
 

A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando 
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado 
com aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser 
mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o 
reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o 
reconhecimento do aumento nos ativos ou da diminuição nos passivos 
(CPC 00, 2011, p. 30 e 31). 

 

Sendo assim, uma receita pode tanto aumentar o ativo da companhia, fazendo 

com que entre valores na conta caixa e equivalentes de caixa ou que se crie um direto 

de recebimento, adicionando o valor na conta de clientes, quanto pode diminuir um 

passivo, reduzindo ou extinguindo um valor que a empresa tem a pagar à terceiros.  

Independente se aumentam o ativo ou reduzem o passivo, as receitas advindas 

da atividade principal da empresa podem ser provenientes de operações realizadas 

dentro do país ou no exterior. É indicado que o reconhecimento destas duas receitas 

seja feito de forma separada dentro da DRE, havendo uma conta para reconhecimento 

das receitas advindas de atividades dentro do território brasileiro (mercado interno) e 

outra conta para o reconhecimento de receitas advindas de atividades realizadas fora 

do território nacional ou ainda quando se tratar de vendas com fins de exportação 

(mercado externo). 

As receitas devem ser reconhecidas quando efetivamente ocorrerem, 

independente do seu recebimento e as mesmas devem ser evidenciadas na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Elas ainda servirão de base para a 

elaboração de outras demonstrações, como por exemplo, a Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA). É importante que informações adicionais aos números 

apresentados na DRE sejam evidenciadas nas notas explicativas.  

O mesmo vale para o reconhecimento de perdas, e outras despesas, devem 

ser reconhecidas de acordo com o princípio da competência.   

 

2.2.2 Reconhecimento e evidenciação de perdas 

 

A contabilidade de custos é denominada “como o segmento da ciência contábil 

especializado na gestão econômica dos custos e preços de venda dos produtos e 

serviços” (PADOVEZE, 2006, p. 5). Este ramo da contabilidade visa estudar e analisar 

os gastos da companhia, afim de gerir da melhor forma possível a condução dos 

processos de produção da empresa.  
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De acordo com o CPC 00 (2011, p. 28) “a definição de despesas abrange tanto 

as perdas quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades 

usuais da entidade”. Ainda de acordo com o pronunciamento, perdas são itens que se 

enquadram na definição de despesas e podem ou não surgir no curso das atividades 

usuais da entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos e, como 

tais, não diferem, em natureza, das demais despesas (CPC 00, 2011). 

 

Quando as perdas são reconhecidas na demonstração do resultado, 
elas são geralmente demonstradas separadamente, pois sua 
divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas. As 
perdas são, em regra, reportadas líquidas das respectivas receitas 
(CPC 00, 2011, p. 28). 

 

As perdas devem ser reconhecidas na contabilidade de acordo com o princípio 

da competência, ou seja, devem ser mensuradas quando ocorrem. A evidenciação 

destas perdas se dá na DRE, dentro do grupo de Outros Resultados Operacionais. 

Explicações sobre as relativas perdas devem constar nas notas explicativas da 

companhia, por não serem de cunho normal das atividades da empresa. É possível 

encontrar evidenciação das perdas também na DVA.  

São exemplos de fatos que devem ser reconhecidos como perda: decréscimos 

nos benefícios econômicos causados por acidentes e/ou catástrofes naturais 

(incêndios, alagamentos, desmoronamentos, etc.), diminuição do estoque de matéria 

prima e/ou produtos finalizados devido a obsolescência do produto, mau 

armazenamento nos estoques, furto, entre outros. Podem ainda ser registrados como 

perdas os valores advindos de venda de ativos não circulantes (quando esta causa 

um prejuízo para a entidade) e também as provisões de passivos contingentes quando 

de fato forem efetivadas, ou seja, quando a provisão se tornar um gasto efetivo, este 

então será reconhecido como uma perda dentro do resultado da empresa. 

 

2.3 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – CPC 25 

 

O reconhecimento de provisões e contingências foi descrito primeiramente no 

IAS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, e depois traduzido 

e adaptado a legislação brasileira através do Pronunciamento Técnico CPC 25 - 

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 
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Os ativos e passivos contingentes são valores advindos de algo que não foi 

planejado pela empresa, no entanto há a possibilidade de ocorrer um desembolso ou 

um recebimento devido a estes referidos ativos e passivos contingentes. A 

possibilidade deste desembolso ou recebimento acontecer não é concreta, ela pode 

ser fracionada em três níveis: remota, possível e provável.  

 

Passivo contingente é:  
(a)  uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja 
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou 
mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; 
ou  
(b)  uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas 
que não é reconhecida porque:  
(i)   não é provável que uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou  
(ii)  o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente 
confiabilidade.  
Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados 
e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de 
um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da 
entidade (CPC 25, 2009, p. 04). 
 

Diferente de passivo contingente, existem as provisões. Erroneamente, ao 

longo dos anos, foi aderido o termo provisão para contas a pagar ou para contas 

redutoras do ativo, no entanto, a provisão somente ocorre quando há uma obrigação 

presente, porém, ainda existem incertezas sobre os prazos e valores que serão 

desembolsados (IUDÍCIBUS et al., 2018). 

Sendo assim, um passivo contingente pode se tornar uma provisão, contudo, 

isso não significa que passivo contingente e provisão sejam a mesma coisa, ou que, 

se é um passivo contingente obrigatoriamente será uma provisão, e vice-versa. 

Desta forma, um passivo contingente somente será provisionado se ele obtiver 

uma classificação de perda provável, conforme demonstra o Quadro 1, que traz as 

possíveis formas de reconhecimento de um ativo ou passivo contingente: 

 

Quadro 1 – Evidenciação de Ativos e Passivos Contingentes 

Classificação 
quanto a natureza 

Estimativa de 
Probabilidade 

Evidenciação 

Ativo Provável Deve ser divulgado nas notas explicativas.  
Obs.: Quando a realização do ganho é 
praticamente certa, então o ativo relacionado 
não é um ativo contingente e o seu 
reconhecimento é adequado. 

Ativo Possível Não é necessária a evidenciação. 
Ativo Remota Não é necessária a evidenciação. 
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Passivo Provável Deve ser feito o reconhecimento através da 
provisão do valor, impactando na demonstração 
do resultado do período onde houve a mudança 
na estimativa de probabilidade. 

Passivo Possível Deve ser divulgado nas notas explicativas da 
companhia. 

Passivo Remota Não é necessária a evidenciação, a menos que 
os sócios julguem a informação relevante aos 
usuários externos. 

Fonte: CPC 25 (2009). 

 

Sendo assim, não haverá valores de ativos contingentes que impactem no 

resultado da companhia, no entanto, se houver passivos contingentes classificados 

como prováveis, haverá uma redução no lucro (ou aumento do prejuízo) apurado pela 

companhia no período em questão, devido a provisão que é exigida para os passivos 

contingentes classificados como prováveis. 

É apontado pelo CPC 25 (2009) que os valores, por serem estimativas, devem 

ser atualizados periodicamente, fazendo assim que as informações se tornem mais 

tempestivas. É interessante também que seja considerado o princípio da prudência, 

caso haja uma estimativa entre dois montantes, para o passivo deve ser considerado 

o maior entre os valores. 

É comum, dentro do âmbito de apuração dos passivos contingentes, que haja 

uma subclassificação dos tipos de causas geradoras em: cíveis, trabalhistas, 

tributárias e em algumas empresas, ambientais.  

Sendo assim, pode-se citar como exemplo de ação de impacto que 

possivelmente gerará reconhecimento de passivos contingentes, a Operação Carne 

Fraca, deflagrada no ano de 2017 e que atingiu diretamente duas empresas listadas 

na Bolsa de Valores, B3. 

 

2.4 Operação Carne Fraca 

 

Deflagrada pela Polícia Federal Brasileira (PF) na manhã do dia 17 de março 

de 2017 a Operação intitulada por Carne Fraca teve por objetivo desarticular a 

organização criminosa liderada por fiscais agropecuários federais e empresários do 

agronegócio, segundo o site da Polícia Federal do Brasil (2017).  

 

[...] A Operação Carne Fraca apura o envolvimento de fiscais do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) em um 
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esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de 
frigoríficos. A investigação da PF indica que eram usados produtos 
químicos para maquiar carne vencida, e água era injetada nos 
produtos para aumentar o peso. [...] (G1, 2017, online). 

 

Segundo o portal online da Revista Veja (2017) no dia 21 de março de 2017 

(terça-feira) o Ministério da Agricultura divulgou uma lista das companhias que seriam 

investigadas após a deflagração da Operação Carne Fraca. Entre as empresas 

investigadas na primeira fase da Operação estão a BRF S.A. e a JBS S.A., as maiores 

deste segmento no país. 

A BRF S.A. é uma fusão das maiores empresas do ramo de carnes do país, 

Sadia e Perdigão, já a JBS S.A. é a detentora das marcas Friboi e Seara. Ambas têm 

grande participação tanto no mercado nacional, quanto no mercado externo, a BRF 

possui unidades no Brasil e outros países localizados na América Latina, Ásia, Europa 

e Eurásia, Oriente Médio e África (BRF S.A., 2018). Já a JBS possui unidades no 

Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Rússia, e outros países localizados na 

Europa, Oriente Médio, Ásia, Oceania e África (B3, 2018). 

O Portal de Economia UOL (2017) diz que a lista do Ministério da Agricultura 

conta com 21 empresas que são alvo da Operação, mas que a lista real da Polícia 

Federal contém 50 empresas investigadas. De acordo com o site, são 56 empresas 

envolvidas no processo, onde 6 não sofreram mandatos de busca e apreensão, 

reduzindo assim para 50 as que são consideradas alvos da investigação. 

A segunda fase da Operação, intitulada Operação Antídoto, foi deflagrada no 

dia 31 de maio de 2017, de acordo com o site da Policia Federal (2017): 

 

A ação policial tem como alvo principal a investigação do ex-
superintendente Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento no Estado de Goiás. Segundo as apurações, o 
investigado foi flagrado em interceptações telefônicas destruindo 
provas relevantes para a apuração no contexto da Operação Carne 
Fraca (POLICIA FEDERAL, 2017, online). 

 

A terceira fase da Operação Carne Fraca, intitulada Operação Trapaça, foi 

deflagrada em 5 de março de 2018, quase um ano após a deflagração da primeira 

fase da Operação, segundo informações trazidas pelo site oficial da Polícia Federal 

(2018). 

[...]Cinco laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e setores de análises de 
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determinado grupo empresarial fraudavam resultados de exames em 
amostras de seu processo industrial, informando ao Serviço de 
Inspeção Federal (SIF/MAPA) dados fictícios em laudos e planilhas 
técnicos.  
Os investigadores identificaram, ainda, que a prática das fraudes 
contava com a anuência de executivos do grupo empresarial, bem 
como de seu corpo técnico, além de profissionais responsáveis pelo 
controle de qualidade dos produtos da própria empresa. Também 
foram constatadas manobras extrajudiciais, operadas pelos 
executivos do grupo, com o fim de acobertar a prática desses ilícitos 
ao longo das investigações. [...] (POLÍCIA FEDERAL, 2018, online). 

 

Desta forma, até o momento tem-se em desenvolvimento o processo de análise 

e investigação, bem como execução de mandatos de busca e apreensão. No dia 15 

de outubro de 2018 a Polícia Federal indiciou Abílio Diniz e Pedro Andrade de Faria, 

ex-presidente do conselho de administração e ex-diretor global da BRF, 

respectivamente, por organização criminosa, falsidade ideológica e estelionato. 

Segundo a polícia, ambos tinham ciência do esquema que acontecia dentro da BRF. 

(O Globo, 2018). 

Abaixo, o Quadro 2 evidencia de forma sucinta o decorrer da Operação: 

 

Quadro 2 – Fases da Operação Carne Fraca 

Fase Deflagração Alvo da Investigação 
1ª Fase - Operação 
Carne Fraca 

17 de março de 
2017 

Fiscais do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e outras 56 empresas 
(dentre elas, BRF e JBS). 

2ª Fase – 
Operação Antídoto 

31 de maio de 2017 Ex-superintendente Regional do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 
Estado de Goiás. 

3ª Fase - Operação 
Trapaça 

05 de março de 
2018 

Cinco laboratórios credenciados junto ao MAPA 
e setores de análises de determinado grupo 
empresarial. 

Fonte: Polícia Federal (2017/2018). 

 

Poucos dias após a deflagração da primeira fase, os impactos na economia do 

país puderam ser notados. Segundo o Ministro da Agricultura, Sr. Blairo Maggi, a 

redução brutal das exportações, decorreram da má comunicação da Policia Federal 

sobre a operação, o mesmo também disse que só no dia 21 de março (de 2017), a 

média de exportações caiu de US$ 63 milhões para US$ 74 mil (ISTOÉ, 2017).  

 

3 METODOLOGIA 



 
 

233 
 

O delineamento metodológico deste artigo foi desenvolvido através de 

pesquisa, de caráter descritiva pois tem o intuito de descrever como a Operação Carne 

Fraca influenciou na evidenciação contábil das empresas JBS S.A. e BRF S.A. Quanto 

ao problema verifica-se uma abordagem qualitativa pois a pesquisa teve como intuito 

identificar através das análises, quais as evidenciações contábeis das empresas e 

seus impactos econômicos frente aos resultados. Quanto aos procedimentos 

adotados, se enquadram como documental, pois a pesquisa é baseada nos 

demonstrativos e relatórios publicados pelas companhias referente ao período de 

2017 e primeiro semestre de 2018. 

As empresas objeto de pesquisa deste trabalho foram a JBS S.A. e a BRF S.A., 

ambas possuem capital aberto em negociação na bolsa de valores (B3). A escolha 

das duas entidades se deu ao fato de que dentre as empresas alvos da Operação 

Carne Fraca, as duas são as únicas que possuem seus demonstrativos publicados 

para uma possível análise. Além disso, as duas empresas são consideradas as 

maiores representantes do ramo de carnes e derivados no Brasil, e são fortíssimas 

concorrentes, tanto no mercado nacional, quanto no mercado internacional. 

A coleta de dados técnicos para análise se deu através do site da B3 onde é 

possível encontrar as demonstrações financeiras consolidadas dos exercícios findos, 

bem como as demonstrações trimestrais, ambas auditadas pelas empresas de 

auditoria externa contratada pelas empresas em questão.  

As informações coletadas foram comparadas em três períodos: 2016, 2017 e 

primeiro semestre de 2018, bem como também foram comparados os trimestres dos 

três períodos, afim de analisar como a exposição dos dados nas demonstrações se 

comportaram com a deflagração, analisando um período antes, e os dois próximos 

que já constam como períodos envolvendo a Operação Carne Fraca.   

Os dados foram analisados, pela técnica de análise de conteúdo, e através da 

elaboração de gráficos e tabelas comparativas entre as companhias e os períodos 

estudados foram obtidos os resultados das problemáticas propostas na pesquisa.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Empresas Analisadas  



 
 

234 
 

As empresas escolhidas para serem objeto de pesquisa deste estudo são 

empresas-alvo da Operação Carne Fraca, que possuem seus demonstrativos 

disponíveis na Bolsa de Valores, B3. 

 

4.1.1 BRF S.A. 

 

A companhia BRF S.A. atua no mercado brasileiro e internacional desde o ano 

de 2009, porém sua história vem sido moldada desde o ano de 1934, com a fundação 

da empresa Perdigão em Videira (SC), já em 1944 foi fundada a Sadia em Concórdia 

(SC), ambas obtiveram grande sucesso e expandiram seus mercados a nível 

internacional e passaram a ser consideradas as maiores empresas brasileiras no ramo 

de produção de carnes e derivados – principalmente do frango e seus subprodutos 

(BRF S.A.,2018). 

O primeiro contato entre as duas ocorreu em 2001, com a criação da BRF 

Trading, entidade destinada a venda de produtos avícolas produzidos por ambas as 

empresas. Foi somente em 2009 que ocorreu a fusão das duas empresas, originado 

a BRF Brasil Foods S.A., abrindo o capital da companhia para negociações na Bolsa 

de Valores (BRF S.A.,2018). 

No entanto, a fusão entre as duas empresas só foi aprovada em 2011 pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e segundo o Conselheiro 

Olavo Zago Chinaglia a fusão foi a maior da história do Conselho. Como consequência 

imposta pelo CADE, a BRF precisou vender trinta e oito unidades (entre fábricas, 

abatedouros, granjas, centros de distribuição, etc.) e oito marcas, bem como 

suspender temporariamente a produção de alguns itens do catálogo da Perdigão e 

todos os produtos da marca Batavo. Além disto, a empresa ainda foi proibida de criar 

novas marcas que substituíssem os produtos retirados temporariamente do catálogo 

de vendas. (ISTOÉ, 2011). 

A BRF S.A. vem apresentando um cenário decrescente nos resultados obtidos, 

apesar de todas as mudanças estruturais enfrentadas nos últimos anos, e das suas 

expansões internacionais. No ano de 2015 a companhia apresentou um resultado 

líquido de R$ 3.130.858 bilhões de reais, já no ano de 2016, a empresa obteve um 

prejuízo de R$ 367.339 milhões de reais, em 2017 o prejuízo aumentou para R$ 

1.098.854 bilhões de reais e por fim, no primeiro semestre de 2018, o resultado 
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alcançado pela companhia foi de R$ 1.687.843 bilhões de reais negativos (BRF S.A., 

2018). 

 

4.1.2 JBS S.A. 

 

Há mais de 60 anos no mercado, a JBS S.A. é uma empresa brasileira que está 

presente em mais de vinte países, e conta com mais de 300 mil clientes localizados 

em mais de 150 países (JBS S.A., 2018). 

De acordo com o site da companhia, a fundação da empresa ocorreu em 1953 

em Goiás com uma planta de pequena capacidade, e atualmente a entidade conta 

com diversos produtos em seu portfólio, não só de itens alimentícios no segmento de 

carnes e derivados, mas também em setores relacionados com o seu core business, 

como exemplo: biodiesel, couro, colágeno, gestão de resíduos, embalagens 

metálicas, transportes, etc. (JBS S.A., 2018). 

A JBS S.A. foi a primeira empresa do ramo de carnes que abriu seu capital na 

Bolsa de Valores, no ano de 2007, e está estruturada no mais alto nível de governança 

corporativo da B3, o Novo Mercado (JBS S.A., 2018). No entanto, a companhia vem 

sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que abriu processo 

administrativo contra a JBS em outubro de 2017, alegando manipulação de preços e 

uso de informações privilegiadas por parte dos acionistas da empresa em maio do 

mesmo ano (G1, 2017). 

Além da Operação Carne Fraca, a JBS é investigada em outras operações 

relacionadas à corrupção, em maio de 2017, a J&F Investimentos, controladora da 

JBS, fechou o maior acordo de leniência da história do Brasil, no valor de R$ 10,3 

bilhões de reais, como multa pelos crimes cometidos pela companhia, descobertos 

em diversas operações e investigações. (DW, 2017). 

No ano de 2015 a companhia apresentou um resultado líquido de R$ 5.128.647 

bilhões de reais, já no ano de 2016 a empresa obteve um lucro inferior ao ano anterior, 

totalizando R$ 565.088 milhões reais, em 2017 apesar de todos os escândalos, a 

empresa conseguiu recuperar parte de seus resultados, somando R$ 1.025.469 

bilhões de reais e por fim, no primeiro semestre de 2018, o resultado alcançado pela 

companhia foi de R$ 238.705 milhões de reais negativos.  

 

4.2 Variação nas Receitas de Exportação e Registros de Perdas 
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No que diz respeito aos resultados obtidos através das exportações, a empresa 

BRF S.A. não apresenta dados quantitativos concretos do total (em R$) faturado pela 

companhia, tanto em suas notas explicativas, quanto em seus relatórios de 

administração, dessa forma, impossibilitando que seja efetuado o comparativo dos 

períodos para analisar se os bloqueios de exportação das unidades impactaram ou 

não no resultado final das receitas de exportação. 

Já a nota explicativa 1.3 do primeiro semestre de 2018, intitulada Operação 

Trapaça (BRF S.A., 2018), traz algumas informações qualitativas a respeito dos 

bloqueios sofridos pela companhia em decorrência à deflagração da terceira fase da 

Operação. Segundo a companhia, no mês de março de 2018 a empresa sofreu com 

a suspensão imediata das atividades de exportação de diversas plantas da empresa 

para 12 países, e posteriormente também, para toda a união Europeia, não citando os 

impactos econômicos causados por estas suspensões.  

Quanto a mensuração das perdas causadas pela deflagração da Operação 

Carne Fraca, a empresa BRF traz em sua nota explicativa 1.5, denominada Operação 

Carne Fraca (BRF S.A., 2017), que em 2017, mais especificadamente no segundo 

trimestre do ano, a empresa sofreu com uma perda de estoque de R$ 77.216 milhões 

de reais, causadas pelo fechamento do mercado externo ou bloqueio de produtos. 

Este montante foi reconhecido dentro como ‘Gastos oriundos da Operação Carne 

Fraca’, dentro do grupo Outras Despesas Operacionais, na DRE.  

Ainda na nota 1.5 (BRF S.A., 2017), a BRF evidencia que houve o 

redirecionamento de produtos finalizados para utilização como matéria-prima no 

quarto trimestre de 2017, o que causou um ajuste a valor realizável no montante de 

R$ 205.873 milhões de reais, sendo que este montante também foi registrado como 

Outras Despesas Operacionais. 

 Já para o primeiro semestre de 2018, a empresa evidenciou em sua nota 

explicativa 1.3, intitulada Operação Trapaça (BRF S.A., 2018), que as perdas de 

estoque causadas pela deflagração da terceira fase da operação e também a redução 

destes ao seu valor realizável totalizaram um registro de R$ 246.003 milhões de reais, 

contabilizados como custo dos produtos vendidos. 

Conforme o Gráfico 1, a companhia também evidencia em suas notas 

explicativas, outros gastos relacionados à deflagração da Operação Carne Fraca. 
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Gráfico 1 – Reconhecimento de Outras Despesas Operacionais relacionadas à 
Operação na BRF S.A. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
Nota 1: Dados em milhares de reais. 

 

Nas notas explicativas referentes ao ano de 2017, a BRF S.A. traz que além 

dos R$ 283.089 milhões relacionados à perda ou remanejamento de estoque, outros 

R$ 80.286 milhões de reais foram reconhecidos dentro do grupo de outras despesas 

operacionais, e estão relacionados à gastos com mídia e comunicação, serviços 

advocatícios, fretes, armazenagens e outros (BRF S.A., 2017). Já para o primeiro 

semestre de 2018, a companhia registrou um total de R$ 43.737 milhões de reais, que 

estão relacionados à gastos com advogados e assessorias (BRF S.A., 2018).  

Ainda houve, no primeiro semestre de 2018, um montante de R$ 10.606 

milhões de reais reconhecidos como deduções da receita bruta que, segundo a 

empresa, é um montante em decorrência dos gastos gerados pela Operação, no 

entanto, não há explicação sobre o que se trata este gasto, e é importante ressalvar 

que no ano de 2017 não houve reconhecimento de gastos relacionados à Operação 

neste grupo da DRE.  

É possível então, encontrar dentro das Notas Explicativas da empresa BRF 

S.A., a evidenciação dos seguintes montantes relacionados à Operação Carne Fraca. 

 

Tabela 1 – Impacto Econômico da Operação Carne Fraca na empresa BRF S.A. 

Motivo/Período 2017 1S 2018 Total 

Perdas relacionadas a estoque e redução do valor 

recuperável dos mesmos 

283.089 246.003 529.092 

Dedução da Receita Bruta 0 10.606 10.606 

Outras Despesas relacionadas à Operação 80.286 43.737 124.023 

Total 363.375 300.346 663.721 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
Nota 1: Dados em milhares de reais. 

 

É possível notar que a Operação impactou negativamente na empresa BRF 

S.A. no que diz respeito à apuração dos resultados, pois gerou um decréscimo nos 

lucros no valor total de R$ 663.721 milhões de reais se analisado os valores 

80.286
43.737

0 10.606

0

100.000

31.12.2017 30.06.2018

Outras Despesas Operacionais Dedução da Receita Bruta
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acumulados, dos dois períodos. Ainda é possível notar que, mesmo que a maior leva 

de bloqueios de produtos tenha sido no ano de 2018, o prejuízo no ano de 2017 foi 

maior. Todavia, só poderá ser feita uma análise concreta desta estatística após a 

finalização do ano de 2018, tendo em vista que em um semestre no ano de 2018 a 

empresa já registrou 82,65% do valor registrado no ano completo de 2017.  

A BRF não faz menção a impactos causados pela deflagração da segunda fase 

da Operação, intitulada Antídoto, e isto pode estar relacionado ao fato de que o alvo 

da investigação nesta fase foi, diretamente, o ex-superintendente Regional do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Goiás, não 

causando assim prejuízos às atividades da companhia.   

A empresa JBS S.A. não traz em suas notas explicativas do ano de 2017 e 

primeiro semestre de 2018 informações a respeito do total das receitas oriundas de 

exportação, o que impossibilita a realização dos comparativos propostos pelo estudo. 

Também não há evidências de perda e/ou qualquer outro valor reconhecido em 

decorrência da deflagração da Operação Carne Fraca em suas três fases.  

Desta forma, elabora-se o Quadro 3:  

 

Quadro 3 – Comparativo entre BRF S.A. e JBS S.A. quanto à evidenciação de Perdas 
relacionadas à Operação e Variação das Receitas de Exportação 

Assunto BRF S.A. JBS S.A. 
Variação das Receitas de 

Exportação 
Não há evidenciação. Não há evidenciação. 

Perdas de Estoque R$ 283.089 milhões em 2017. 

R$ 246.003 milhões em 2018. 

Não há evidenciação. 

Outros gastos R$ 80.286 milhões em 2017. 

R$ 54.343 milhões em 2018. 

Não há evidenciação. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Sendo assim, verifica-se que as Notas explicativas da empresa BRF S.A. 

apresentam valores significativos evidenciados, quanto aos danos causados pela 

Operação carne Fraca, enquanto que nas notas explicativas da JBS S.A, nada foi 

evidenciado. 

 

4.3 Evidenciação de Passivos Contingentes e Provisões 

 

Os passivos contingentes das companhias (contingências classificadas como 

probabilidade de perda possível), bem como as provisões (as contingências 
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classificadas como perda provável) estão subdivididas em: causas trabalhistas, 

tributárias e cíveis.  

 

4.3.1 BRF S.A. 

 

A empresa BRF S.A. não faz menção às provisões de contingências prováveis 

e também não há evidenciação de passivos contingentes com probabilidade de perda 

possível em suas notas explicativas do ano de 2017. No entanto, na nota explicativa 

1.2 do primeiro semestre de 2018, intitulada Operação Carne Fraca (BRF S.A., 2018), 

a empresa traz a informação de que existe sim a probabilidade de perda de valores 

em decorrência das investigações e processos que a empresa está enfrentando, no 

entanto, a companhia se diz não capaz de produzir uma estimativa confiável do 

potencial de perda. 

Esta incapacidade de quantificação do potencial de perda financeira que as 

investigações e ações podem causar à empresa, impossibilita que a provisão e/ou 

evidenciação das contingências seja realizada, pois, de acordo com o pronunciamento 

técnico 25 (CPC, 2009) uma provisão só pode ser reconhecida quando for possível 

ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação e um passivo contingente não 

será evidenciado se nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita. 

A empresa também traz, na nota explicativa 1.4, denominada Ação Coletiva 

nos Estados Unidos (BRF S.A., 2018) que em março de 2018 uma ação coletiva foi 

registrada junto à corte americana, e a mesma alega que a empresa e alguns de seus 

diretores e/ou membros do conselho teriam praticado atos com o intuito de fraudar o 

mercado de valores mobiliários, além de outros atos comerciais ilegais relacionados 

às Operações Carne Fraca e Trapaça, porém, devido ao processo estar em estágio 

preliminar, não é possível determinar eventual perda.   

Desta forma, fica possível notar que a companhia reconhece as possibilidades 

de desembolso futuro por práticas passadas, ou seja, a empresa tem ciência de que 

a deflagração da Operação pode causar prejuízos futuros para a mesma, no entanto, 

ela não consegue estimar qual seria este prejuízo, fazendo com que não haja uma 

evidenciação quantitativa desta possibilidade.  

 

4.3.2 JBS S.A. 
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A companhia JBS traz em suas notas explicativas, tanto as de 2017 como as 

notas do 1º semestre de 2018, os montantes provisionados como perdas prováveis, e 

evidencia também as perdas possíveis. No entanto, dentro desses valores, 

enquadram-se somente os montantes derivados de processos trabalhistas, 

fiscais/tributários e cíveis.  

Os procedimentos criminais, dentes eles a investigação da Operação Carne 

Fraca, bem como outros procedimentos investigatórios e judiciais dos quais a 

empresa é alvo de investigação, são citados qualitativamente nas notas explicativas. 

Todavia não são mencionados valores, o que traz a interpretação de que a empresa 

não consegue realizar uma estimativa confiável dos valores para uma possível 

evidenciação e/ou julga que estas investigações possuem probabilidade de perda 

remota.  

A companhia ressalva ainda, em sua Nota Explicativa nº 2 (JBS S.A., 2017), 

que o grupo J&F, controlador da JBS, efetivou em maio de 2017 um Acordo de 

Colaboração Premiada com a Procuradoria Geral da República e em julho de 2017 

celebrou Acordo de Leniência junto ao Ministério Público Federal, ambos com o intuito 

de colaboração com o Estado para as investigações de todos os processos que a 

empresa e suas controladas são alvo de investigação. Ainda ressalva que “a J&F 

comprometeu-se a reparar danos e prejuízos decorrentes dos fatos relacionados no 

âmbito dos Acordos de Colaboração Premiada, mediante o pagamento de R$10,3 

bilhões ao longo dos próximos 25 anos” (JBS S.A., 2017, p. 2). 

Desta forma, a JBS já possui desembolsos efetuados e também, novos 

desembolsos programados para pagamento ao longo dos próximos anos, 

relacionados à Operação Carne Fraca, no entanto, não restringindo-se somente a ela, 

pois a companhia é alvo de investigação de inúmeros casos de corrupção.  

Também não é correto afirmar que não haverá outros possíveis desembolsos 

a serem feitos no futuro pela empresa com relação à Operação Carne Fraca, tendo 

em vista que a mesma não evidenciou de forma clara em suas notas explicativas qual 

a possibilidade de perda que esta investigação pode causar à empresa.  

É possível então, obter os resultados apresentados no Quadro 4:  

 

Quadro 4 – Comparativo entre BRF S.A. e JBS S.A. quanto à evidenciação de 
Passivos Contingentes e Provisões Relacionadas à Operação 

Assunto BRF S.A. JBS S.A. 
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Provisões  Não há provisões de passivos 

contingentes classificados como 

probabilidade de perda provável em 

ambos os períodos analisados. 

Não há provisões de 

passivos contingentes 

classificados como 

probabilidade de perda 

provável em ambos os 

períodos analisados. 

Passivos Contingentes Não há reconhecimento e evidenciação 

de passivos contingentes relacionados 

à Operação devido a impossibilidade 

de mensuração de uma estimativa 

confiável do valor. 

Não há evidenciação de 

passivos contingentes, 

apenas cita-se a adesão ao 

acordo de Leniência feito 

pelo grupo J&F. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Sendo assim, é possível notar que ambas as empresas não possuem 

evidenciação de passivos contingentes, nem Provisões relacionadas à tais passivos. 

 

4.4 Análise do Desempenho (Resultado do Exercício) das Companhias BRF S.A. 

e JBS S.A.  

 

Tendo em vista as datas de deflagração das três fases da Operação - 

17/03/2017, 31/05/2017 e 05/03/2018 respectivamente – é possível notar que todas 

ocorreram dentro do primeiro semestre, sendo duas no primeiro trimestre, e uma no 

segundo trimestre do ano. Desta forma, tem-se a Tabela 2, de resultados extraídos 

das Demonstrações do Resultado do Exercício de ambas as companhias. 

 

Tabela 2 – Resultados Semestrais Obtidos BRF S.A. x JBS S.A. 

 1S 2016 2S 2016 1S 2017 2S 2017 1S 2018 

BRF S.A. 58.541 (425.880) (452.046) (646.808) (1.687.843) 

JBS S.A. (1.073.314) 1.638.402 891.727 133.742 (238.705) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
Nota 1: Dados em milhares de reais. 
Nota 2: Valores exclusivos de cada semestre, não acumulado. 
 

Infere-se que as empresas foram impactadas pela deflagração da Operação no 

primeiro semestre de 2017, porém, ademais fatores impactaram no resultado das 

companhias. Enquanto a JBS, mesmo com a deflagração, conseguiu superar os 

resultados atingidos no primeiro semestre de 2016, a empresa BRF decresceu seus 

resultados.  

A situação da BRF só piorou no decorrer do segundo semestre de 2017, e, 

atingiu um prejuízo total de R$ 1.687.843 bilhões de reais no primeiro semestre de 

2018. A situação preocupante da companhia causou, segundo o portal de notícias G1 
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(2018), uma ampla reestruturação organizacional que resultou na contratação do 

senhor Pedro Parente para o cargo de presidente do conselho de administração da 

companhia, em abril de 2018. Ainda segundo o G1, a reestruturação visa a 

recuperação da companhia após os problemas causados pela Carne Fraca.   

Já a JBS apresentou um crescente, se comparado os resultados obtidos no 

primeiro semestre de 2017 aos obtidos no primeiro semestre de 2016, no entanto, 

obteve uma queda nos resultados apurados no segundo semestre de 2017 e primeiro 

semestre de 2018, chegando a contabilizar um prejuízo total de R$ 238.705 milhões 

de reais no primeiro semestre de 2018.  

A situação da JBS, em questão de lucro, é melhor se comparada à da BRF, 

todavia, devido aos inúmeros escândalos de corrupção que a mesma está envolvida, 

a imagem da companhia está comprometida, o que impacta diretamente no valor das 

ações da empresa (R$ 10,01 no dia 25/10/18), que é bem inferior ao da BRF (R$ 20,15 

no dia 25/10/2018), (B3, 2018). 

A BRF S.A. traz em seu relatório de administração do segundo trimestre de 

2018 que o Lucro Bruto da companhia foi pressionado pela Operação Trapaça e 

outros, como exemplo, a greve dos caminhoneiros (BRF S.A., 2018). Já a JBS S.A. 

não faz nenhuma menção de tal impacto. Desta forma, tem-se no Gráfico 2 um 

comparativo dos resultados obtidos por ambas as companhias.  

 

Gráfico 2 – Comparação dos resultados (líquido) trimestrais obtidos nos anos de 2016, 
2017 e 2018 nas empresas BRF S.A x JBS S.A. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
Nota 1: Dados em milhares de reais. 
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Analisando trimestralmente, a empresa BRF S.A. apresentou uma significativa 

queda nos resultados obtidos no 1T de 2016 para o 1T de 2017, sendo este o período 

onde ocorreu a deflagração da primeira fase da Operação Carne Fraca. A variação 

totalizou uma redução de R$ 327.157 milhões de reais no resultado final da 

companhia.  

Analisando a empresa JBS S.A. notou-se um significativo aumento nos seus 

resultados, saindo do prejuízo acumulado para uma situação de lucro, uma variação 

total de R$ 3.103.614 bilhões de reais. 

A deflagração da segunda fase ocorreu no 2T de 2017, neste período ambas 

as empresas apresentaram uma redução no valor total dos seus resultados, se 

comparado ao 2T de 2016, no entanto, a BRF S.A. saiu de um resultado positivo e 

passou a ter prejuízo (redução de 971,56%), e a JBS S.A. reduziu seus lucros 

(29,43%), porém, sem chegar a contabilizar uma situação líquida negativa.  

Já a terceira fase da Operação foi deflagrada no 1T de 2018, a BRF apresentou 

um aumento nos lucros se comparado ao 1T de 2017, porém, sem conseguir sair da 

situação líquida negativa, registrando neste período um saldo final negativo de R$ 

113.806 milhões de reais, a JBS também apresentou um aumento, porém não tão 

significativo quanto a variação 2016x2017, totalizando no resultado final um montante 

de R$ 588.188 milhões de reais. 

No 2T de 2018 ambas as empresas apresentaram uma situação líquida 

negativa, sendo que a empresa BRF apresentou um prejuízo de R$ 747.144 milhões 

de reais a mais que a JBS. 

Na Tabela seguinte é possível efetuar o comparativo do resultado geral da 

companhia um ano antes da deflagração, no ano da deflagração e o ano atual. 

 

Tabela 3 – Comparativo anual de resultados 

 01/01/2016 a 

31/12/2016 

01/01/2017 a 

31/12/2017 

01/01/2018 a 

30/06/2018 

BRF S.A. -367.339  -1.098.854  -1.687.843  

JBS S.A.  565.088   1.025.469  -238.705  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
Nota 1: Dados em milhares de reais. 
 

Nota-se que a BRF apresenta uma variação crescente no montante de prejuízo 

apurado pela companhia ao longo dos últimos dois anos e meio, já a JBS auferiu um 

aumento no ano de 2017, e em 2018 sofreu uma queda nos resultados. No entanto, 
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tendo em vista que o resultado do ano de 2018 ainda é um resultado parcial, não é 

possível afirmar se esta variação negativa é decorrente da deflagração da terceira 

fase da operação ou se até o final do ano a empresa irá recuperar o bom resultado.  

As notas explicativas e relatórios da administração, de ambas as empresas, 

não trazem de forma explícita se a operação impactou nos resultados obtidos, e se os 

resultados negativos estão diretamente ligados à deflagração da Operação. No 

entanto, é possível identificar que, mesmo não evidenciando estes fatos, a operação 

de alguma forma prejudicou ambas as empresas, se não no curto prazo, mas no longo. 

Podendo não ser o fator exclusivo da redução da lucratividade, mas uma variante 

parcial. 

A empresa BRF S.A. que registrou, conforme Tabela 3 apresentada, gastos 

relativos à Operação tanto no ano de 2017, quanto no primeiro semestre de 2018, não 

teria sua situação líquida negativa transformada em uma situação líquida ativa, caso 

não houvessem os registros feitos em decorrência da Operação. Todavia, a Operação 

pode ter causado danos à imagem da companhia que foram imensuráveis, ou seja, a 

companhia nunca conseguirá transcrever à contabilidade algumas perdas indiretas 

causadas pela deflagração da Operação, como por exemplo, os consumidores finais 

que trocaram de marcas na hora da compra.  

É claro que, de forma geral, é possível saber que estas situações acontecem e 

que em partes, algum percentual da redução das vendas se dá a estes fatos, no 

entanto, é impossível mensurar com confiabilidade o que é decorrente da deflagração 

da Operação e o que não é, dificultando assim, a análise efetiva por parte dos usuários 

externos dos impactos causados pela Operação Carne Fraca, em todas as suas fases. 

Já sobre a JBS, é possível afirmar que a mesma sofreu impactos derivados da 

Operação, porém, com a falta de evidências sobre os danos causados pela Operação 

nas notas explicativas da companhia, não é possível dizer qual o nível de impacto que 

a deflagração da Operação teve na empresa, ficando assim, inferido que a companhia 

foi impactada, sem poder chegar ao montante real do impacto no resultado apurado. 

É importante levar em consideração para as análises o conjunto de escândalos 

em que a companhia está envolvida (dentre eles, cita-se a Operação Carne Fraca), 

pois, com certeza, este conjunto está impactando nos resultados da entidade, já que, 

de acordo com as análises semestrais dos resultados, o primeiro semestre de 2018 

atingiu um resultado muito inferior ao obtido no primeiro semestre de 2017.  

É possível então, obter os resultados apresentados no Quadro 5:  
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Quadro 5 – Comparativo entre BRF S.A. e JBS S.A. quanto ao desempenho (resultado 
do exercício) das empresas 

Assunto BRF S.A. JBS S.A. 
2017 No ano de 2017 a BRF S.A. apresentou 

um resultado líquido trimestral inferior 

aos resultados trimestrais apurados no 

ano de 2016. O 3º trimestre do ano foi 

o único que a empresa atingiu uma 

situação líquida positiva, voltando ao 

prejuízo no quarto trimestre. 

Apesar da Deflagração da 

Operação, a JBS S.A. 

conseguiu manter um 

resultado líquido positivo 

até o 3º trimestre de 2017, 

entrando em situação de 

prejuízo somente no 4º 

Trimestre do ano. 

2018 No primeiro trimestre de 2018 a BRF 

S.A conseguiu aumentar seus lucros, 

sem sair da situação de prejuízo. Já no 

segundo trimestre, onde ocorreu a 

deflagração da 3ª fase da Operação, o 

resultado líquido reduziu ainda mais, 

alcançando o pior resultado da 

empresa dentre os 3 anos analisados 

(2016, 2017 e 2018). 

A JBS S.A. inicia o ano de 

2018 com uma situação 

líquida ativa, no entanto, no 

segundo trimestre do ano, 

volta a ter prejuízo, sendo 

este o maior desde o 

prejuízo apurado no 1º 

trimestre de 2016. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

As empresas não apresentaram padrões constantes de recuperação ou queda, 

o que impossibilita dizer que a Operação Carne Fraca foi fonte exclusiva de 

interferência nos resultados das Companhias analisadas.  

 

4.5 Medidas Internas de Recuperação e Investigação da Operação Carne Fraca 

 

Em seus relatórios de administração e notas explicativas, as companhias 

pesquisadas trataram de forma diferenciada a conduta da empresa quanto as medidas 

investigativas dos fatos ocorridos, bem como atitudes tomadas para recuperação dos 

impactos causados. 

A JBS S.A. apenas cita em suas notas explicativas, tanto do ano de 2017 como 

do primeiro semestre de 2018, que a companhia vem colaborando com o acordo de 

Leniência feito pelo grupo J&F (controlador da JBS) para a averiguação dos fatos 

investigados, não só quanto a Operação Carne Fraca, mas com relação a todos os 

escândalos que a companhia está envolvida.  Cita também, dentro de seus relatórios 

de administração, o reforço das atividades de Compliance, porém, sem indícios de 

que esta postura esteja relacionada com a deflagração da Operação Carne Fraca 

(JBS S.A., 2017). 

 Já a BRF S.A. traz em sua nota explicativa 1.5 (BRF S.A., 2017, pg. 6) que “O 

Comitê de Auditoria Estatutário da BRF iniciou uma investigação com relação as 
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alegações envolvendo os funcionários da BRF na Operação Carne Fraca e contratou 

assessores jurídicos externos”. Já na nota explicativa 1.3 (BRF S.A., 2018), a empresa 

demonstra que adotou a mesma postura para análise dos fatos investigados na 

deflagração da terceira fase da Operação, em 2018.  

A empresa ainda informou em seu relatório da administração de 2017 que teve 

uma ação rápida visando tratar o assunto (a deflagração da Operação) de forma 

transparente e ágil. Relatou também que foram efetuados todos os esforços 

necessários para mitigar o impacto gerado pela deflagração da Operação Carne 

Fraca, que houve revisão nos processos de qualidade e segurança alimentar, e que 

as instâncias de controle e Compliance foram reforçadas dentro da entidade (BRF 

S.A., 2017).  

Conclui-se então que a empresa BRF S.A., segundo seus informativos, buscou 

alternativas para sanar os problemas causados pela deflagração da Operação Carne 

Fraca dentro da companhia. Sobre a JBS é possível afirmar, através de seus 

documentos publicados, que a mesma buscou melhorar seus processos, 

independente da motivação maior da companhia para essa decisão.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo verificar se a deflagração da Operação Carne 

Fraca, que se deu em três fases, iniciando em março de 2017 e tendo até o momento, 

a última fase deflagrada em março de 2018, impactou nos resultados econômicos das 

empresas de capital aberto envolvidas no escândalo, BRF S.A. e JBS S.A, e se houve 

evidenciação de passivos contingentes a respeito da Operação Carne Fraca. 

Para encontrar respostas à problemática do estudo, foi realizada uma pesquisa 

teórica a respeito da correta evidenciação dos temas abordados e também, o contexto 

da Operação Carne Fraca. Tendo feito isso, foram analisadas as demonstrações 

padronizadas consolidadas, notas explicativas e relatórios da administração das 

empresas BRF S.A. e JBS S.A., dos anos 2016, 2017 e 2018. 

Após análise detalhada dos demonstrativos e relatórios citados neste artigo, 

notou-se que a empresa BRF S.A. apresentou de forma satisfatória as informações 

necessárias para a conclusão das análises propostas neste estudo. Já a JBS S.A. não 

possui em seus demonstrativos uma evidenciação clara dos efeitos da Operação 

Carne Fraca dentro da companhia, principalmente no que diz respeito à contabilidade, 
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dificultando assim a realização das análises propostas. Desta forma, conclui-se 

inicialmente, que os demonstrativos da BRF S.A. são elaborados de forma mais 

completa e clara para a boa compreensão por parte dos usuários externos do que os 

demonstrativos da JBS S.A.  

Sendo assim, é possível afirmar que a BRF S.A. registrou nos anos de 2017 e 

2018 valores referente a perdas causadas pela deflagração da Operação, gerando um 

impacto total de R$ 663.721 milhões de reais no acumulado (R$ 363.375 em 2017 e 

R$ 300.346 no primeiro semestre de 2018) e indiretamente é possível concluir 

também que a companhia teve uma redução em suas receitas de exportação no ano 

de 2018, mesmo que ela não traga em seus demonstrativos de forma quantitativa essa 

redução.  

Verificou-se que tanto a empresa BRF S.A. quanto a empresa JBS S.A. não 

registraram provisões de contingências e/ou evidenciaram passivos contingentes em 

suas notas explicativas relacionadas à Operação Carne Fraca, devido ao fato de que 

não é possível estimar um valor confiável para realizar estas evidenciações e/ou 

provisões.  

Concluiu-se que a deflagração da Operação Carne Fraca vem refletindo no 

desempenho de ambas as companhias analisadas, mesmo que de forma diferente 

entre uma e outra. A BRF S.A. que já apresentava sinais de baixa lucratividade 

antecedentemente à deflagração, viu seus resultados despencarem ainda mais após 

o escândalo. Já a JBS S.A., conseguiu, mesmo com a deflagração da primeira fase 

da operação, em março de 2017, obter bons resultados inicialmente, no entanto, com 

o passar do tempo, e também, com a junção de todos os outros processos e 

investigações que a companhia vem sendo alvo, o resultado negativo já é uma 

realidade para a companhia. 

A BRF S.A. vem apresentando quase que constantemente ao longo dos 

trimestres, uma situação líquida negativa ao final dos períodos analisados, já a JBS 

S.A. não possui um padrão tão constante, variando entre lucro e prejuízo ao longo do 

ano. Ambas as companhias finalizaram o primeiro semestre de 2018 com situação 

líquida negativa, sendo um prejuízo de R$ 1.687.843 bilhões de reais na BRF S.A. e 

R$ 238.705 milhões de reais na JBS S.A. 

Desta forma é possível concluir que a empresa BRF S.A. possui evidências de 

impacto econômico em suas demonstrações contábeis referente à operação Carne 

Fraca, e não possui registros de passivos contingentes relacionados com a 
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deflagração da Operação. Quanto a empresa JBS S.A. não é possível concluir que a 

empresa tenha de fato sido impactada pela deflagração da operação, pela falta de 

informações em seus demonstrativos, todavia, infere-se que a deflagração tenha 

causado impacto dentro da companhia, principalmente no que diz respeito à redução 

do montante de vendas. Ainda é possível dizer também que assim como a BRF S.A., 

a JBS S.A. não possui evidências quantitativas de passivos contingentes relacionados 

à Operação em suas demonstrações. 

Para estudos futuros, sugere-se que seja feita uma análise comparativa 

completa dos anos 2016, 2017 e 2018, após a finalização e apresentação dos 

demonstrativos contábeis do ano 2018, para verificar se de fato os resultados 

negativos alcançados no primeiro semestre de 2018 em ambas as empresas 

perseverarão ou se alguma das companhias conseguirá reverter a situação liquida 

negativa ainda dentro do ano de 2018, e se, de fato, os resultados negativos do ano 

estão relacionados à Operação. Sugere-se também que seja feita uma análise das 

riquezas geradas, e principalmente, das saídas de recurso nos três anos, através da 

análise das Demonstrações do Valor Adicionado das companhias envolvidas na 

Operação, para verificar o comportamento da geração de riquezas e saída de recursos 

antes e após a deflagração da Operação em todas as suas fases.  
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