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Resumo 

 

Este estudo foi realizado em uma empresa de cenouras in natura localizada na Região do Alto 

Paranaíba, pertencente ao Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP), 

com o objetivo de efetuar análise da viabilidade econômica e financeira para o processamento 

mínimo de cenouras. A implantação deste empreendimento visa minimizar o desperdício 

através do aproveitamento de cenouras rejeitadas, tornando-a um produto valorizado em 

alguns seguimentos de mercado. Através de uma pesquisa bibliográfica e, posteriormente, 

uma pesquisa de campo os possíveis clientes, fornecedores, concorrente foram estabelecidos. 

Foram analisados os custos iniciais para o empreendimento, bem como receitas projetadas 

dentro de um determinado período, além do gasto decorrente da produção dos serviços. 

Utilizou-se de métodos de engenharia econômica como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa 

Interna de Retorno (TIR), payback e Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE). Além 

disso, foi feita uma análise de sensibilidade para posterior análise de risco no Crystal Ball, 

que utiliza a simulação de Monte Carlo. Após todos os dados coletados e os indicadores 

verificados, pode-se observar que o projeto é viável. 

 

 

Palavras chave: Viabilidade econômica, Processamento mínimo de cenouras, Simulação 

Monte Carlo. 

 

1. Introdução 

 

A cenoura é considerada a hortaliça de raiz de maior valor econômico, sendo 

consumida cozida ou crua, sozinha ou como um integrante de uma infinidade de pratos e 

receitas (FILGUEIRA, 2000). No entanto, parte da produção de raízes de cenoura no Brasil é 
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descartada em toda a cadeia de produtiva. Grande parte deste descarte é devido às 

características do produto como tamanho e cor, por exemplo, não corresponderem aos padrões 

estabelecidos pelo mercado.  

Em busca de alternativas para contornar o desperdício, a Embrapa Hortaliças 

desenvolveu uma tecnologia que viabiliza o processamento mínimo da cenoura, agregando-

lhe mais valor.  Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA (2003) 

um dos segmentos na produção de hortaliças que mais tem crescido nos últimos anos é a linha 

de mini-hortaliças. Elas são atrativas por agregarem facilidade no preparo e proporcionarem 

um novo aspecto visual aos olhos e ao paladar. As mini-hortaliças podem ser processadas nas 

mais diversas formas: cortadas em palitos, em fatias (rodelas) ou em cubos, sendo um produto 

presente na maioria das gôndolas dos supermercados do país. 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-

SEBRAE (2008), no Brasil, o processamento mínimo de frutas e hortaliças é recente, mas já 

se configura como um nicho de mercado que cresce e se consolida. Esses produtos são 

direcionados para um perfil específico de consumidores de poder aquisitivo mais elevado. A 

maior porcentagem de pessoas que preferem comprar alimentos pré-processados encontra-se 

na região Sudeste. Atualmente no Brasil, existem vinte e três marcas e produtores de 

hortaliças minimamente processadas consolidadas neste mercado em crescimento (SEBRAE, 

2008). 

Em 2000, o Brasil havia importado 200 toneladas de peeled baby-carrot (cenoura 

descascada tipo baby) dos EUA (BRASIL, 2005). Segundo Daga et al. (2007),  a produção 

brasileira de baby-carrot é de 300 toneladas anuais. No entanto, o Brasil já chegou a importar 

1,8 mil toneladas dos Estados Unidos, o que revela o potencial de expansão deste mercado. 

Nos grandes centros urbanos, o quilo destas cenouras em supermercados gira na faixa de R$ 

12 a R$ 18 reais (ANDRADE, 2006). 

A agregação de valor no setor agrícola por meio da agroindustrialização é geralmente 

considerada como uma das políticas mais eficientes que podem ser implantadas para se atingir 

o desenvolvimento econômico sustentável. Portanto, a implantação de agroindústrias 

próximas às regiões produtoras evita perdas e reduz custos, bem como agrega valor ao 

produto (SILVA, 2001). Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo realizar uma 

análise de viabilidade econômica e financeira para o investimento no processamento mínimo 

de cenouras em uma empresa da região do Alto Paranaíba, considerada uma das maiores 

produtoras de cenoura in natura.  
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Assim, a estrutura do presente estudo, está organizada da seguinte forma: na corrente 

seção 1 consta a introdução; na seção 2 está exposta o referencial teórico; a seção 3 delineia a 

metodologia utilizada contemplando os métodos utilizados para o presente estudo; na seção 4 

estão descritas a análise e discussão dos resultados e na seção 5 a conclusão e considerações 

finais. A seção 6 apresenta as referências bibliográficas. 

 

2. Referencial teórico  

 

2.1. Análise de investimento 

 

Para Dolabela (1999), um bom negócio nasce na identificação de uma oportunidade e 

seu posterior estudo de viabilidade. Portanto, a análise de viabilidade tem como função 

fundamental fornecer informações necessárias para analisar se algum empreendimento, ou 

investimento, é viável de se investir ou não. Assim, pode-se prever situações futuras e auxiliar 

o processo de tomada de decisão de maneira científica.  

Segundo Weise (2011), os principais aspectos de um estudo econômico são: 

determinar quantitativamente vantagens e desvantagens; designar o investimento necessário; 

estimar custos; avaliar receitas; dispor de conhecimento técnico do processo em estudo; 

avaliar os riscos e incertezas do investimento; considerar a rentabilidade do investimento e 

considerar a disponibilidade de recursos. 

Na análise da viabilidade de um projeto precisam-se considerar variáveis, as quais 

consistem em estimativas de entradas e saídas, investimentos e todos os gastos, custos fixos e 

variáveis, receitas geradas em um dado intervalo de tempo buscando obter o fluxo de caixa e 

calcular os indicadores econômicos referentes ao empreendimento em estudo. Ou seja, 

envolve conceitos fundamentais de administração financeira, que auxiliam na gestão do fluxo 

de caixa e na análise de investimentos. Depois de estimadas as variáveis do projeto, deve-se 

utilizar técnicas de avaliação de investimentos, tais como o Valor Presente Líquido (VPL), a 

Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback e o Valor Uniforme Equivalente (VAUE). 

De acordo com Rezende e Oliveira (2001), o Valor Presente Líquido (VPL) é um dos 

indicadores mais utilizados na análise de viabilidade econômica de um projeto, que determina 

o valor do fluxo de caixa da alternativa analisada na data 0. Já Leite (1994) considera a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) como um método fundamental para escolha de propostas de 
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investimentos alternativos, ela basicamente corresponde à taxa de lucratividade esperada dos 

projetos de investimentos. 

O período de payback, ou período de retorno do investimento, consiste no método que 

determina o número de períodos necessários para se recuperar o capital investido. Já o Valor 

Anual Uniforme Equivalente (VAUE), segundo Camargo (2007), ao invés de mostrar qual o 

lucro total obtido com o investimento na data zero, indica quanto se pode ganhar, em média, 

em cada um dos períodos. A viabilidade do projeto é confirmada caso o VAUE tenha valor 

superior a zero (FUNKE et al., 2013). 

Segundo Woiler e Mathias (1996), considerando a incerteza e os riscos naturalmente 

associados à implantação de um investimento, torna-se importante o uso de técnicas mais 

sofisticadas, como análises de sensibilidade e de risco. Segundo Bruni et al. (1998), o Método 

de Monte Carlo consiste em uma técnica de amostragem artificial para trabalhar sistemas 

complexos com componentes aleatórios, possuindo alta velocidade de cálculo e boa 

aproximação, sendo por essas e outras razões muito utilizado em estudos recentes. Sendo 

assim, as simulações permitirão que diversas análises de sensibilidade sejam realizadas para 

se certificar a viabilidade econômica do projeto. 

 

2.2. Panorama do Mercado de Produtos Minimamente Processados (PMP) 

 

Nos últimos 10 anos, os consumidores tornaram-se mais exigentes quanto à escolha 

dos alimentos (EMBRAPA, 2003). As hortaliças minimamente processadas surgiram como 

uma interessante alternativa para o consumidor que não possui tempo de preparar suas 

refeições ou mesmo não gosta de fazê-las. Em vários países verifica-se que esses produtos 

estão sendo oferecidos nos formatos mais variados, sempre visando à agregação de valor e 

comodidade do consumidor (PEREZ, 2008). 

Segundo a Embrapa (2003), os produtos minimamente processados são um segmento 

da indústria de horticultura que vem obtendo uma crescente participação no mercado 

brasileiro, e tem apresentado uma evolução significativa no incremento de vendas. Desde 

então, nota-se um crescimento tanto na pesquisa como na comercialização desses produtos, 

em função da demanda por produtos frescos. 

O crescimento das vendas deste tipo de produtos deve-se também a expansão dos 

serviços de self-service (restaurantes, hotéis, lanchonetes) e nível doméstico, visto que estes 

produtos oferecem uma série de vantagens como: redução na geração de resíduos (casca e/ou 
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sementes), aumento da qualidade higiênico-sanitária, padronização na forma e tamanho nas 

operações oferecidas, diminuição nos custos adicionais com mão de obra e estrutura física 

para o processamento e armazenamento da matéria-prima e do produto, redução do tempo 

gasto com o processamento, entre outros (SILVA, 2001). Isso faz com que os produtos 

minimamente processados ganhem cada vez mais importância no mercado de hortifrutícolas 

(OLIVEIRA, 2006). 

Em pesquisas feitas pela Embrapa (2003), constata-se como é promissor o negócio dos 

produtos minimamente processados. O consumo internacional deste tipo de produto está 

aumentando a cada dia. Nos Estados Unidos, este mercado, é estimado em 12 bilhões de 

dólares, o que já representa algo em torno de 15% do total de frutas consumidas. Segundo a 

Del Monte, grande empresa americana do setor de frutas e hortaliças minimamente 

processadas, o mercado norte-americano deve crescer entre 30% e 40% nos próximos dois ou 

três anos (MORETTI, 2007). 

De acordo com o SEBRAE (2008), no Brasil, o processamento mínimo de frutas e 

hortaliças é recente, mas já se configura como um nicho de mercado que cresce e se 

consolida, ainda que no estágio atual se posicione para um perfil específico de consumidores 

de poder aquisitivo mais elevado. Sendo que o consumo crescente desse tipo de produto é um 

fenômeno de âmbito mundial, associado com fatores decorrentes das profundas mudanças 

sociais, políticas e econômicas das últimas décadas, que impuseram novos hábitos, estilos e 

ritmos de vida à sociedade e à vida privada dos sujeitos. 

Ainda segundo o mesmo autor, a escolha do consumidor por alimentos pré-

processados é motivada em sua maioria (66,3%) pela praticidade; depois pela qualidade 

(9,2%) e pelo hábito (5,8%). A maior porcentagem de pessoas que preferem comprar produtos 

pré-processados ainda encontra-se no Estado de São Paulo (32%); seguida por Minas Gerais 

(13%) e Rio de Janeiro (13%).  

A princípio, a venda de hortícolas em super e hipermercados era vista apenas como 

um importante elemento estratégico para atrair o consumidor ao ponto de venda. Entretanto, o 

crescimento do consumo de alimentos frescos e a busca por produtos de melhor qualidade 

forçaram supermercados a dedicarem um espaço cada vez maior para esses produtos. O 

volume de pré-processados adquiridos pelos supermercados ainda é considerado pequeno, 

representando apenas 1,3% do volume total comercializado de hortifrúti. Porém, a tendência 

de aumento no consumo foi comprovada pelo percentual de 61% dos supermercados que tem 

a intenção de ampliar a área atualmente destinada a estes produtos (SEBRAE, 2008). 
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A quantificação dos volumes médios adquiridos mensalmente pelos supermercados 

paulistas, indicou que para um volume de 1.178 toneladas/mês de hortifrútis pré-processados, 

cerca de 54% são de frutas e 46% de hortaliças. Este volume corresponde a valores que 

chegam a US$ 3,9 milhões/mês, dos quais US$2,1 milhões/mês de frutas e US$ 1,8 

milhões/mês de hortaliças (FRUTIFATOS, 1999). 

Em Belo Horizonte, a aceitação dos minimamente processados é também crescente, 

mas ainda representa 1% do consumo de frutas e hortaliças adquiridas em supermercados na 

capital mineira. Os principais consumidores são da classe A e B e da faixa etária de 18 anos a 

34 anos (ROJO & SAABOR, 2003). Apesar da pequena participação, pesquisas revelam 

tendência de crescimento na venda desses produtos na capital mineira (SEBRAE, 2008). 

 Portanto o consumo nacional de vegetais minimamente processados, 

comparativamente a outros países ainda é baixo. A população brasileira consome dez vezes 

menos hortaliças que os consumidores europeus (ZYLBERSTAJN, 2000). O aumento do 

consumo desses vegetais é decorrente da comprovação dos benefícios que esses produtos 

trazem à saúde e a qualidade de vida, e com incremento da tecnologia mínima, acrescenta a 

praticidade (PELICÃO et al., 1999).  

Outra vantagem destacada pelo engenheiro agrônomo Cristiano Psillakis, empresário 

do setor e especialista em frutas e hortaliças minimamente processadas (SEBRAE, 2008), é 

que os produtos minimamente processados são totalmente aproveitáveis e, por essa razão, 

ajudam a reduzir o lixo orgânico dos grandes centros urbanos que é, em parte, responsável 

pelo gás metano emitido na atmosfera, que, por sua vez, contribui para o efeito estufa. 

Assim, o varejo passou a dar mais atenção às frutas e hortaliças minimamente 

processadas e já começa a avançar nesse mercado com marcas próprias. Os supermercados 

têm aumentado à área de hortifrútis, a qualidade da seção, ampliando a variedade, 

identificando a origem, oferecendo produtos ecológicos, minimamente processados e produtos 

em porções menores (SATO, 2006). Contudo, uma desvantagem que pode ser o fator 

limitante para o aumento do consumo de produtos minimamente processados são os preços. 

Em média, os produtos minimamente processados, são cerca de 180% superiores aos das 

frutas e hortaliças vendidas a granel, chegando a alcançar valores até 400% superiores aqueles 

não manipulados (FRUTIFATOS,1999). 

Atualmente no Brasil podemos citar algumas marcas e produtores de hortaliças 

minimamente processadas consolidadas neste mercado em crescimento, são elas: 

HydroSalads; Horta & Arte; Good Light; Green Choice; Insalata Prima; Master Salads; In 
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natura; Mil Green; Fazendinha; Mister Rabbit; Hortifrúti; Ki-Salada; Roc Rocky; Taeq (marca 

do Pão de Açúcar); Koken; Vegepack; DaRoça Alimentos; InNature; Hydrofarm; Rancho São 

Francisco de Paula; Caisp, Green Salada; Mister Baby (SEBRAE, 2008). 

 

2.3. Processo de Produção de Cenouras Minimamente Processadas  

 

No processamento mínimo assim como na indústria é dada preferência às raízes de 

forma cilíndrica e que sejam mais uniformes, a fim de se evitar maiores perdas que ocorrem 

com a eliminação das pontas. O produto final possui um diâmetro de até 2,5 cm e 

aproximadamente 6,0 cm de comprimento, sendo classificado da seguinte forma: Cenourete, 

quando com formato de uma mini cenoura, e Catetinho, quando com formato esférico. O 

processamento consiste em cortar as raízes em três pedaços e, com a ajuda de um processador, 

tornar suas pontas arredondadas (ASGROW, 1999). 

Vale ressaltar que no processo de beneficiamento de cenouras já são realizadas as 

etapas que vão desde a colheita até a seleção, sendo necessário para o empreendimento em 

estudo apenas a realização das etapas seguintes. A Figura 1 a seguir mostra claramente o 

fluxo necessário no processo produtivo. 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo produtivo. 

 Sendo assim, as principais etapas do processo produtivo são: 

 Seleção: Primeiramente as cenouras são colhidas, depois devem ser transportadas 

imediatamente para a unidade processadora ou mantidas em condições que evitem 

ressecar (DURIGAN, 2004). No momento em que a matéria-prima chega à indústria, 

ela é submetida à inspeção de qualidade. Caso a mesma apresente características 

indesejáveis para o processamento, deve ser rejeitada (EMBRAPA 2003).  De acordo 

com Moretti (2007), é importante fazer uma seleção por peso e tamanho o que 

propicia ao produto final uniformidade e padronização, juntamente com firmeza, cor e 
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formato.  Devem-se retirar as partes defeituosas ou deterioradas da cenoura, a fim de 

obter maior uniformização e padronização do produto final (EMBRAPA, 2003).  

 Pré-lavagem: Já o processo de pré-lavagem é feito por imersão do produto em água 

limpa, por cinco a dez minutos, podendo ser em tanques de aço inoxidável, com ou 

sem agitação da água. Esta etapa é importante para remover a sujeira aderida na 

superfície do produto e deverá ser o primeiro passo a que deverão ser submetidos os 

vegetais. A etapa de limpeza contribui com a redução da flora microbiana, no entanto, 

quando não executada corretamente, pode agir de forma inversa, difundindo e 

incrementando a contaminação microbiana (MAISTRO, 2001).   

 Corte: De acordo com Daga et al. (2007), as raízes são cortadas e separadas por 

diâmetro. Para a produção de mini cenouras do tipo Cenourete, utilizam-se segmentos 

de raiz com aproximadamente 6 cm de comprimento e diâmetro de até 2,5 cm. Para 

produzir mini cenouras do tipo ‘Catetinho’, utiliza-se os segmentos de raiz com 

diâmetro inferior a 3 cm, que são cortados com comprimento igual ao diâmetro. 

 1º e 2º processamento: Feita a padronização de matéria prima segue-se para a etapa de 

processamento dos pedaços de raiz, esta é realizado em duas etapas: a primeira que 

promove o arredondamento das superfícies angulares, pela abrasão dos pedaços 

cilíndricos de raiz, ao serem arremessados contra uma superfície abrasiva. Na segunda 

etapa, denominada de acabamento, utiliza-se uma lixa menos abrasiva (nº 100) para 

eliminar a aspereza dos pedaços já torneados, dando melhor aparência ao produto 

(DAGA et al., 2007). 

 Sanitização e enxágue: As raízes devem ser conduzidas a uma nova lavagem, em água 

à temperatura de refrigeração, para retirar possíveis contaminações microbiológicas 

oriundas da manipulação dos mesmos e remover líquidos exsudados dos tecidos 

(EMBRAPA 2003). De acordo com Moretti (2007), o ideal é manter o pH da água em 

6,5, e deixar as mini cenouras em contato com essa água clorada durante dez minutos. 

Posteriormente, as raízes são imersas novamente em água gelada por mais dez 

minutos, para a retirada de resíduos celulares (suco celular, resíduos de paredes 

celulares e pigmentos) e cloro residual, reduzindo o substrato para o crescimento 

microbiano (CARNELOSSI, 2000).  
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 Centrifugação: Segundo Modesti (2009), após a sanitização e enxágue as mini 

cenouras devem ser conduzidas à centrifugação para a retirada da água presente em 

suas superfícies, melhorando a apresentação e a vida útil do produto a ser doado, 

devido à redução da umidade no interior da embalagem. Onde segundo o SEBRAE 

(2008), a centrifugação é feita por um período de 3 a 10 minutos, em centrífugas 

industriais de aço inoxidável. 

 Embalagem: Após todas essas etapas uma parte que é essencial no processamento e na 

distribuição dos alimentos é a embalagem, na qual deve proteger o produto contra 

fatores prejudiciais como danos físicos, contaminação por microrganismos, insetos e, 

ainda controlar a permeação de componentes do ambiente como gases e vapor de água 

(MORETTI, 2007). Daga et al. (2007), sugere que os produtos processados sejam 

acondicionados em embalagem de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) com 10 

mm de espessura e em bandejas de isopor e cobertas por filme de PVC.  

 Armazenamento sob-refrigeração e Distribuição: Após o envase o produto deve ser 

mantido sob-refrigeração constantemente, para que não ocorram perdas da qualidade 

ate a sua expedição em caminhões refrigerados, se possível utilizar caminhões 

frigorificados, que garantem maior estabilidade da temperatura de armazenamento.  

 

3. Metodologia 

  

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, documental e 

estudo de caso. É bibliográfica, pois a mesma foi desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008). A pesquisa 

teve como objetivo o aprofundamento dos conhecimentos sobre análise de investimento para 

a interpretação dos resultados obtidos pelo fluxo de caixa que possibilitaram a viabilidade do 

cálculo do VPL, TIR, VAUE e Payback. 

  Para realização do estudo foi necessário a realização de: 

1 -  Referencial Teórico: nele pode ser realizado o delineamento do estudo, buscando 

entender sua contribuição e relevância, bem como escolher o local de aplicação; 
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2 -  Caracterização do objeto de estudo: após a escolha do local de aplicação, foram 

utilizados informes técnicos, estudos prévios publicados e visitas técnicas à empresa 

estudada para que o contexto fosse caracterizado; 

3 -  Coleta de dados: Para a realização do dimensionamento de mercado, capacidade 

produtiva e investimento, coletaram-se informações referentes ao público alvo, 

população, renda, valores financeiros de máquinas, equipamentos, materiais diretos e 

indiretos. Esses valores foram obtidos em boletins técnicos, i.e. documentos 

fornecidos por órgãos de toda e qualquer natureza, e também por meio de entrevistas. 

Dessa forma, o presente trabalho utilizou-se de dados primários e secundários para sua 

realização. Os dados primários foram obtidos através de entrevistas com aplicação de 

questionários aos dois locais visitados com perguntas semiestruturadas. Já os dados 

secundários foram obtidos através de levantamentos bibliográficos, estatísticos e 

documentais, em livros especializados no tema; 

4 -  Tratamento de dados: De posse dos dados obtidos pelos questionários, foi possível o 

processamento e análise por meio de ferramentas estatísticas, utilizando-se de 

planilhas eletrônicas para tabulação e consequente construção de tabelas e gráficos que 

possibilitaram responder com mais clareza o problema de pesquisa. As informações 

necessárias para quantificação do estudo e utilização das ferramentas de análise 

financeira e de sensibilidade, foram coletadas através da junção de dados obtidos pelos 

questionários a outros dados de fontes distintas; ; 

5 -  Análise de viabilidade e sensibilidade: Com os valores de custos e receitas já 

determinados, foi possível a aplicação das ferramentas de análise financeira (VPL, 

TIR, VAUE e Payback) utilizando-se do Microsoft Excel. Por fim, com a ajuda do 

software Crystal Ball realizou-se a Análise de Sensibilidade do investimento. 

  

4. Apresentação e discussão dos resultados 

 

4.1. Caracterização do objeto de estudo 

 

Este projeto de viabilidade foi realizado para a empresa “Produtos Agrícolas Hortiful”, 

localizada na Rod. BR 354, Km 331.8 na região do Alto Paranaíba – Minas Gerais, 
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pertencente ao Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP). A empresa 

que cresceu de uma tradição de agricultura familiar, hoje cultiva 300 hectares de cenouras, 

bem como alho, milho, soja e café em três locais em todo Brasil. A cultura de cenoura são 

plantios semanais e colheitas diárias durante todo o ano. Segundo dados estimados da 

empresa, os principais mercados atendidos são: Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e em torno 

de 60 mil caixas de cenoura são produzidas por mês, o que equivale a 20.880 toneladas por 

ano. 

Minas Gerais responde por metade da colheita brasileira de cenoura. O Alto Paranaíba 

é o maior fornecedor da hortaliça do Estado. Localidades como Campos Altos, Ibiá, Tiros, 

Matutina e Rio Paranaíba igualmente se destacam nessa cultura. A região concentrou 85,7% 

da colheita de 415 mil toneladas de 2012 (Anuário Brasileiro de Hortaliças, 2013). 

Em meados da década de 1980, foi introduzida na região a cultura da cenoura. O 

cultivo da cenoura se viabilizou nessa época devido a dois fatores principais. Primeiramente, 

ele só foi possível a partir do desenvolvimento de uma variedade desta hortaliça capaz de ser 

produzida em climas mais quentes. O segundo fator foi a liberação pelo Governo Federal, no 

início da década de 1980, de linhas de crédito voltadas para a implantação de sistemas de 

irrigação (SANTOS, 2010).  

A partir do início do cultivo da cenoura e posteriormente com a introdução de novas 

culturas – como batata, cebola, alho, beterraba, abacate, entre outras, a produção agrícola da 

região tornou-se extremamente diversificada, passando a soja e o milho a serem utilizados 

mais para a rotação de culturas do que para venda ao mercado (SANTOS et al., 2012). No 

entanto a região do PADAP deixou de ser uma produtora de commodities agrícolas, como é 

característico da maioria das áreas agrícolas dentro do Cerrado Brasileiro, para se transformar 

em uma grande produtora de hortaliças (SANTOS, 2010). 

Segundo dados das Centrais de Abastecimento S/A de Minas Gerais (CEASA-MG, 

2007) os municípios que compõem a região do Alto Paranaíba foram juntos, responsáveis por, 

aproximadamente 60% de toda a cenoura movimentada no entreposto Grande BH da CEASA-

MG em 2006, reafirmando, assim, a característica da região de concentração da produção. 

Sendo os principais municípios produtores de Minas Gerais: Carandaí, Santa Juliana e São 

Gotardo (LANA et al., 2001).  
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4.2. Dimensionamento do Mercado e da Capacidade Produtiva 

Os principais consumidores dos produtos minimamente processados são da classe A e 

B, e da faixa etária de 18 anos a 34 anos (ROJO & SAABOR, 2003). Portanto, neste estudo 

considera-se que o consumo é proporcional à renda e tamanho da população. O estudo buscou 

levar em conta as cidades de Rio Janeiro e Belo Horizonte, no intuito de explorar o elo 

existente entre fornecedor e cliente, e os meios de transporte existentes na empresa.  

Os concorrentes foram considerados de acordo com a área geográfica proposta para 

estudo. Sabe-se que no Brasil são 23 marcas e produtoras de hortaliças minimamente 

processadas, em pesquisas realizadas estima-se que apenas 6 possuem participação 

significativa na produção de catetinhos e cenouretes nas cidades de RJ e BH, sendo elas: 

Mister Rabbit, Ki-Salada, Mister Baby, DaRoça Alimentos, Taeq (marca do Pão de Açúcar) e 

Rancho São Francisco de Paula. 

Devido à escassez de dados por se tratar de um segmento de produto novo, em busca 

de estimar a possível quantidade de demanda em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, tomou-se 

base de que São Paulo consome 270 toneladas de cenouras minimamente processados por ano 

conforme levantada em pesquisas feitas (SEBRAE, 2008). De acordo com os dados da 

Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE (2009), na região metropolitana de São Paulo 33% 

apresentam uma renda superior a 15 salários mínimos e são responsáveis por 62,5% do 

consumo dos alimentos processados. 

Portanto utilizando de um fator baseado renda per capita, população e pelo consumo 

da cidade paulista, pode-se estimar a possível quantidade de demanda em Belo Horizonte e 

Rio de Janeiro, o fator é igual o consumo da população da cidade de São Paulo dividida pela 

multiplicação da renda pela população, após isso foi feito uma prospecção de mercado. A 

Tabela 1 demonstra a prospecção de Mercado em busca de estimar possíveis demandas das 

cidades estudadas. 

Tabela 1 - Prospecção de Mercado. 

Municípios SP BH RJ 

População (hab.) 11244369 2.375.444 6.320.446 

Renda (per/capita) (R$) 1789 1766 1784,44 

Consumo (Ton./ano) 270  56,3059 151,37983 

Fator Consumo / (População X Renda) 1,342x10
-8
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Para chegar ao valor de uma possível capacidade de produção de mini cenouras 

tomou-se como base que a empresa em estudo faz o plantio em média de 300 hectares/ano, o 

que proporciona por mês 25 hectares. A empresa possui uma produtividade média de 

1.812.500 Kg de cenouras por mês. Dessa produção total, existe um descarte de cenouras que 

é deixado no campo, que gira em torno de 15% da produção total, gerando uma perda de 

271.875 Kg de cenouras deixadas no campo, as quais não chegam ao beneficiamento. Da 

quantia que chega ao lavador, 15 % são descartadas, que será o valor a ser usado para o 

empreendimento. A seguir pela Tabela 2 pode-se entender com mais clareza o que acontece:  

Tabela 2 - Descartes no processo de Beneficiamento. 

Qtd. de cenouras que chegam para o beneficiamento  1.540.625 Kg 

Perda no Processo 15% 

Quantidade de descartes no processo 231.093,8 Kg 

 

Com base em pesquisas realizadas a trabalhos acadêmicos publicados, da quantidade 

descartada no lavador, estima-se que apenas 50% serão transformados em cenouretes e 

catetinhos. Com isso, o valor total da capacidade de produção da empresa é de 115.546,9 

Kg/mês de catetinhos e cenouretes.  A Tabela 3 faz uma relação com a estimativa de demanda 

total com a capacidade de produção do empreendimento. O valor da capacidade de produção 

mostra-se ser maior que a demanda máxima das cidades em estudo, isso significa que a 

empresa ainda consegue atender a demanda de outras cidades.  

Tabela 3 - Relação de demanda e capacidade. 

Capacidade de produção (Ton./mês) Demanda Total (Ton./ mês) 

115,5469 17,3071425 

 

Com base no total de concorrentes e na demanda existente, inicialmente considerou-se 

alcançar uma parcela mínima de mercado de 12%. Com a porcentagem de mercado que a 

empresa deve atingir, pode-se prever o faturamento da mesma. Utilizando os 12% é possível 

descobrir qual a previsão de vendas da empresa. Sabendo que o produto possui uma vida curta 

de prateleira e da preferência de consumidores por embalagens em quantidades menores, a 

empresa buscará vender os processados (Cenourete e Catetinho) em embalagens de 250g. O 

seu preço por Kg foi estimado em R$8,80, com base no preço praticado pelos concorrentes e 

em busca de manter um preço competitivo. 
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Em uma visita a empresa de cenouras minimamente processadas da região, o produtor 

ressaltou que a aceitação de mercado de cenouretes é maior do que catetinhos, portanto com 

base nesta informação, estimou destinar 70% do descarte aproveitável para a produção de 

cenouretes e o restante para catetinhos. Sabendo da quantidade prevista de vendas é calculado 

o faturamento, conforme expresso na Tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4 - Faturamento no mês 01. 

Produção por mês (Kg) 2076 

Preço por Kg  R$ 8,80  

Total Faturamento   R$ 18.268,80  

 

Mas ao se realizar qualquer tipo de venda incidem impostos. De acordo com a 

Fecomércio-RJ (2015), sobre as vendas dos produtos da agroindústria no estado de Minas 

Gerais incidem ICMS 18%, PIS 0,65%, COFINS 3% sobre o valor de venda, bem como 

provisão de IR os quais serão descontados a seguir. Segundo a Receita Federal do Brasil 

(2015), as alíquotas do imposto de renda em vigor desde o ano 1996 são as seguintes: 15% 

para lucros de até R$ 240 mil anuais e 25% para lucros estimados acima desse valor, e a 

contribuição social de 9%.  

 

4.3. Delimitação do investimento 

 

De acordo com SEBRAE (2014), todo novo empreendimento, necessita de um 

investimento inicial, e este por sua vez, requer uma análise minuciosa de todos os aspectos 

relacionados sobre esta atividade. Para a definição dos equipamentos e obtenção de 

informações quanto ao processo produtivo, foram realizadas visitas em empresas da região, 

que já fazem este tipo de processamento mínimo, a partir daí, pode-se buscar conhecer melhor 

os equipamentos necessários através de pesquisas na internet, bem como buscar fornecedores 

dos equipamentos para o funcionamento da fábrica. Com base nos orçamentos feitos em 

empresas encontradas na internet, buscou-se o menor preço praticado.  

A área de 300 m
2 

do galpão, os móveis e utensílios, foram determinados a partir do 

trabalho semelhante realizado no Distrito Federal por Daga et al. (2007), porém a quantidade 

de móveis e utensílios necessários buscou-se adaptar para a realidade deste empreendimento. 
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Já o orçamento hidráulico e elétrico foi feito por especialistas da área que atendem a demanda 

da região, e o valor médio estimado foi de R$ 3.000. 

Portanto para a implantação da agroindústria, serão necessários os investimentos de 

R$ 122.752,23. A Tabela 5 demonstra o total de investimento descrito anteriormente 

necessário para se iniciar as atividades. Para certificar, se o projeto será viável, foram 

verificados custos diretos e custos indiretos mensais referentes ao funcionamento da fábrica. 

Tabela 5 - Investimento Inicial. 

Descrição  Valor (R$) 

Construção do Galpão 45.900,00 

Equipamentos 69.633,36 

Móveis  2.297,00 

Utensílios 1.921,87 

Instalação Hidráulica e Elétrica 3.000 

Total 122.752,23 

 

Os custos diretos que envolvem insumos, mão de obra direta e demais custos 

relacionados à produção e entrega de produtos foram alocados aos custos variáveis. Já os 

custos indiretos, abrange depreciação de equipamentos e salários de 03 (três) técnico de 

produção na área de processamento com salários de R$ 1000,00. Vale ressaltar que segundo 

dados de Daga et al. (2007) os encargos trabalhistas são da ordem de 85% sobre o valor do 

salário base. Estes custos ocorrerão todos os meses e independem da quantidade de 

mercadorias vendidas.  

Neste estudo os custos variáveis são compostos pela matéria prima, materiais 

secundários, materiais de limpeza, materiais de consumo, embalagens e energia e impostos. 

Para atender a demanda mensal a empresa precisará destinar 144 caixas de descarte de 

cenouras para o processamento mínimo, considerando-se uma perda de 50% durante o 

processo, que ainda assim será destinado ao descarte da empresa para venda. 

Sobre os custos fixos, vale ressaltar que como o projeto em estudo visa reduzir o 

desperdício da empresa utilizando os descartes e gerando uma nova fonte de renda, muitos 

dos recursos já existem na fábrica. Portanto o valor os custos fixos aqui levantados são 

referentes a esse novo empreendimento, não sendo feito uma divisão dos custos já existentes 

na empresa.  
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Tabela 5 - Custo Total Mês 01. 

Custo Fixo Custo Variável Custo Total 

R$ 6.681,58 R$ 8.020,51 R$ 14.702,09 

 

Tendo como base todos os dados apresentados no trabalho, conhecendo-se as possíveis 

futuras receitas e custos do empreendimento, pode-se chegar a um Demonstrativo dos 

Resultados (DRE) e um Fluxo de Caixa Descontado, que auxiliaram nas análises financeiras 

que será discutido a seguir. No entanto para este estudo considerou que o preço de venda e os 

custos do produto, ambos acompanharão a inflação, variando a cada período de atividade 

operacional. Segundo dados do IBGE, a inflação IPCA em março de 2016 é de 9,38. 

Tabela 7 - Demonstração do resultado do exercício e fluxo de caixa  

DISCRIMINAÇÃO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Demonstração do resultado do 

exercício             

Receita Bruta das vendas e serviços    219.225,60 239.788,96 262.281,17 286.883,14 313.792,78 

Impostos   48.887 53.473 58.489 63.975 69.976 

Receita Líquida das vendas e serviços    170.338,29   186.315,96   203.792,17  222.908,14  243.816,78  

Custo das mercadorias e serviços 

vendidos    33.091,08  36.195,02 39.590,12  43.303,67  47.365,55 

Lucro Bruto   137.247,21 150.120,94 164.202,05 179.604,47 196.451,23 

Despesas gerais e administrativas   80.178,96 87.699,75 95.925,98 104.923,84 114.765,70 

Lucro ou prejuízo operacional   57.068,25 62.421,19 68.276.07 74.680,63 81.685,53 

Resultado do exercício antes do IR   57.068,25 62.421,19 68.276.07 74.680,63 81.685,53 

Provisão IR   14.267,06   15.605,30  17.069,02  18.670,16  20.421,38  

Lucro ou prejuízo líquido do exercício - 122.752,23  42.801,19 46.815,89 51.207,05 56.010,47 61.264,15 

Fluxo de Caixa             

Lucro ou prejuízo líquido do exercício - 122.752,23  42.801,19 46.815,89 51.207,05 56.010,47 61.264,15 

Investimentos -122.752,23           

Recursos Próprios 122.752,23           

Saldo do empreendimento (para 

amortizações)   42.801,19 46.815,89 51.207,05 56.010,47 61.264,15 

Saldo do Fluxo de Caixa 0 42.801,19 46.815,89 51.207,05 56.010,47 61.264,15 

 

4.4. Análise de Viabilidade Econômica  
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A partir da projeção do DRE e do fluxo de caixa descontado, é possível realizar a 

análise de viabilidade econômica, utilizando-se dos métodos anteriormente apresentados. 

Neste projeto foi considerado um investimento inicial com o capital próprio sem aquisição de 

financiamento, utilizando a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e um horizonte de tempo de 

5 anos.  

Para a escolha da TMA usou-se como base a Taxa Selic, que segundo o Banco 

Central, está em média de 14,15% ao ano (a.a.) no momento da realização deste estudo: 

março de 2016. Escolheu-se avaliar a TMA adicionada de um prêmio de 3% a.a. em virtude 

baixo risco associado ao empreendimento, tendo em vista que este negócio é uma 

oportunidade para o produtor de aproveitar o descarte das cenouras in natura. Dessa forma, a 

TMA deste estudo totaliza o valor de 17,15% a.a. Já para a escolha do horizonte de tempo de 

5 anos, partiu do pressuposto de ser um período que possa permitir a recuperação do 

investimento, porém sabe-se que é pequeno para alterações significativas nos mercados e nos 

valores estimados.  

Conforme Tabela 8, a seguir, os resultados obtidos no projeto da agroindústria 

demonstram que o mesmo apresenta bons indicadores de viabilidade econômica.  

Tabela 8 - Indicadores e seus respectivos valores obtidos. 

Indicadores Valor Obtido 

TIR 29% 

VPL R$ 37.246,81 

VAUE R$ 11.682,17 

Payback (anos) 4 

 

O VPL (Valor Presente Líquido), para 5 anos, a uma TMA (Taxa de Mínima 

Atratividade) de 14% a.a. foi de R$ 37.246,81 de valor para o investidor, o que segundo 

Gitman (2004), é considerado como um investimento economicamente atrativo, pois depois 

de descontado a taxa de atratividade e o capital investido, apresenta um valor maior que R$ 0. 

Mostrando que a atividade recuperará os investimentos iniciais e ainda terá retorno. 

Igualando o VPL à zero, se obtém a Taxa Interna de Retorno, que foi encontrada no 

valor de 29% ao ano. Com base nestes dados o projeto deve ser aceito, pois apresenta uma 

taxa superior ao esperado pelo empreendedor, que se baseia na média (17,15%). O Valor 

Anual Uniforme Equivalente (VAUE) foi maior que zero no valor de R$ 11.682,17 indicando 

também que o projeto é viável.  
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O Payback (Prazo de Retorno) apresentado na Tabela 7, foi calculado pela 

metodologia simples, indica que o retorno do investimento se dará em 4 anos, representando 

uma boa capacidade do empreendimento de gerar recursos próprios. Se todas as premissas 

ocorrerem conforme descrito na análise acima, o projeto deve ser aceito. Contudo, se 

considerarmos que algumas variáveis podem sofrer alterações ao longo do tempo, o VPL e a 

TIR deverão mudar, podendo variar também a aceitação do projeto. 

 

4.5. Análise de Sensibilidade  

Para verificar a vulnerabilidade do projeto foi utilizada uma planilha desenvolvida no 

Microsoft Excel, para a simulação do Método de Monte Carlo, com auxílio do software 

Crystal Ball. Andrade (2011), explica que o Crystal Ball é um software que tem a finalidade 

de automatizar o processo de simulação do método de Monte Carlo em planilhas de Excel, e 

isto se deve pela aplicação de valores ou uma distribuição de probabilidade para cada variável 

no modelo proposto. 

 Os dados de entrada (Investimento, Receitas, TMA e custos variáveis) foram lançados 

no Crystal Ball, sendo estes variados de 0 até +10% e -10%. Essa variação da taxa foi 

utilizada para encobrir toda incerteza do mercado, pois podem existir oscilações de juros para 

os valores escolhidos a serem variados.  

Em decorrência do não conhecimento das distribuições de cada variável de entrada 

(inputs), que possui a maior implicação sobre o resultado financeiro do projeto, foi aplicado à 

distribuição triangular. Além disso, também foram selecionadas as variáveis de saída, ou seja, 

aquelas a serem calculadas pelo software com base na simulação. Neste caso, trata-se do VPL 

e da TIR. Rodadas as 10.000 simulações no Crystal Ball, é possível obter um Resumo 

Estatístico da Simulação de Monte Carlo (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Resumo Estatístico da Simulação de Monte Carlo para o VPL e TIR. 

Estatísticas Valores Projetados para o VPL Valores Projetados para a TIR 

Número de Simulações 10.000 10.000 

Caso Base R$ 37.246.81 29% 

Média R$ 18.712,40 23% 

Desvio-Padrão R$ 8.843,22 3% 

Obliquidade 0,0251 -0,0227 

Curtose 2,89 2,88 

Mínimo -13.022,89 13% 

Máximo 48.674,19 33% 

Erro Padrão da Média 88,43 0% 

 

Por meio da simulação dos indicadores de viabilidade econômica para o 

processamento mínimo de cenouras, podem ser observados na Tabela 8 os resultados da 

estatística descritiva referentes às variáveis de saída (outputs), que demonstram que o projeto 

de investimento pode ser considerado de baixo risco, visto que a o valor médio do VPL foi de 

R$18.712,40, próximo ao obtido na análise sem risco, e seu desvio-padrão foi de R$ 8.843,22, 

valor baixo se comparado ao valor médio. Portanto, o VPL, se calculado repetidas vezes em 

amostras fixas, em 95% dos casos se encontrará no intervalo de [-13.022,89; 48.674,19]. Já a 

Taxa Interna de Retorno Média da Simulação foi de 29%, portanto igual ao valor 

determinístico da TIR, e seu desvio padrão de 3%, tendo um intervalo de máximo e mínimo 

valor assumido de [13%,33%].  

Portanto a probabilidade de risco de inviabilidade do projeto (VPL<0) é de 1,75%, o 

mesmo acontece para a TIR, onde é de 1,55% da TIR ser abaixo a taxa mínima de atratividade 

(17%). A obliquidade e curtose dos indicadores de viabilidade econômica permitem 

considerar que as distribuições desses indicadores possuem um padrão aproximadamente 

normal, respectivamente próximos de 0 e 3. Através do Crystal Ball, é possível analisar 

também a sensibilidade das variáveis definidas na simulação. Para exemplificar, segue abaixo 

a Figura 2, que demonstra a sensibilidade das variáveis de entrada em relação à variável de 

saída que corresponde à Taxa Interna de Retorno e ao VPL.  
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Figura 2 - Contribuição das variáveis para a variância do VPL e da TIR. 

Conforme demonstra a Figura 2, as variáveis que mais contribuem para a variação da 

Taxa Interna de Retorno são as cinco variáveis da receita dos respectivos anos de atividade 

operacional, o mesmo acontece com a sensibilidade das variáveis de entrada em relação à 

variável de saída VPL. Portanto, podemos ver a real importância da receita a este projeto, 

devendo então dar mais atenção a ela. 

 

5. Conclusões e considerações finais 

 

A produção de mini cenouras na Região do Alto Paranaíba mostra-se promissora, 

devido ao alto poder de compra do mercado consumidor e a pouca quantidade de produto 

ofertado no mercado, fazendo com que este tenha um alto valor agregado, além da 

possibilidade de estar agregando valor à matéria prima rejeitada no processo de 

beneficiamento. Dessa forma, o estudo apresenta uma proposta metodológica para análise 

financeira de novos empreendimentos, unindo as ferramentas da Engenharia Econômica e a 

Simulação Monte Carlo, bem como apresenta um negócio ambientalmente correto e 

sustentável.  

Pela análise dos indicadores econômicos desse projeto, percebe-se que a implantação 

da agroindústria de mini cenouras é viável, já que o VPL e o VAUE foram positivos e a TIR  

o dobro da TMA. Salienta-se ainda que a TMA deste estudo foi de 17,15% a.a., o que 

configura um valor alto em função da alta da taxa Selic na época do estudo. Caso a TMA 

considerada para a análise financeira seja menor, os resultados obtidos serão melhores ainda. 
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Para cobrir possíveis alterações dos valores das receitas, dos custos e da TMA, a 

análise financeira foi submetida a uma análise de sensibilidade com variações de -10% a 

+10%. Notoriamente, este intervalo compreende significativas mudanças de cenários, o que 

cobre possíveis erros na quantificação dos valores. Como um dos resultados, foi obtido um 

caso médio que demonstra viabilidade do negócio. Além disso, a probabilidade de 

inviabilidade é  baixa. Dessa forma, a viabilidade econômica do empreendimento é 

reafirmada. 

Observa-se uma demanda crescente de consumidor para produtos diferenciados, e de 

rápido preparo. Portanto, a perspectiva de crescimento para este mercado é grande e, para que 

o empresário continue na atividade de forma mais competitiva sugere-se que explore 

mercados como supermercados, mercados, mercearias, buffets, atendendo seus consumidores 

diretamente e não só apenas em CEASAs, de forma que possa negociar uma melhoria da 

recepção e reposição dos produtos com os supermercados mantendo a confiabilidade do 

produto e aumentando suas receitas. 
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