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Resumo 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê, salvo motivo justificado, o investimento 

de no mínimo 30% do valor repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), para a aquisição de gêneros alimentícios provenientes dos produtores em 

regime familiar. Considerando o fato de que municípios brasileiros possuem lavradores em 

regime de agricultura familiar, o presente estudo visa exibir a viabilidade financeira do 

fornecimento de hortaliças provenientes da agricultura familiar às escolas do município de 

Quatro Barras, no estado do Paraná. Para tanto, foi realizada visita ao Portal da Transparência 

do Município, entrevista com o técnico agrícola, produtor rural e ex-presidente da 

Cooperativa de agricultores do Município e com o técnico responsável pelo escritório local da 

Emater. Utilizou-se a metodologia multi-índice para cálculo de viabilidade e mensuração dos 

riscos, bem como dois conjuntos de indicadores: VPL, IBC e ROIA, que objetivam a 

percepção do retorno e TMA/TIR e Pay-back que possuem a função de melhoraria na 

percepção do risco, permitindo a partir dos indicadores e cruzamento das informações, 

sinalizar a viabilidade do agronegócio em questão. 

 

Palavras-chave: Hortaliças. Agricultura Familiar. Merenda Escolar. Metodologia multi-

índice. 
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A atividade de cultura do solo para produzir vegetais e/ou criação de animais remonta 

a aproximadamente 10.000 a.C.. Uma prática que, ao longo dos muitos anos de existência, 

sofreu transformações nos ritmos de produção, métodos, técnicas, passando a ser entendida 

como a artificialização de um espaço natural (ALMEIDA, 2015) destinado a garantir a 

sobrevivência. Comporta, além do o espaço físico, clima, mão de obra e o fator econômico, 

que engloba o valor da terra e as tecnologias aplicadas à produção agrícola.  

Das atividades atreladas à agricultura, destaca-se a produção de hortaliças, comumente 

chamadas de verduras e legumes, sendo plantas ou parte de plantas, como folhas, flores, 

frutos, caules, sementes, tubérculos e raízes, propícias ao consumo humano, a exemplo do 

espinafre, brócolis, alface, abobrinha, tomate, mandioca e cenoura, que podem ser cultivados 

em grandes extensões de terra ou em pequenas propriedades. Esta última abarca a agricultura 

familiar, decorrente das unidades agrícolas assentadas nas relações de parentesco e de herança 

existentes entre seus membros (SCHNEIDER, 2003).  

As atividades econômicas agrárias brasileiras, de acordo com Netto (2008), iniciaram-

se no começo do século XVI. Neste passo histórico referencia-se que o traço fundamental que 

distinguiu os agricultores familiares dos imigrantes colonos assenta-se no caráter dos vínculos 

mercantis e as relações sociais estabelecidas à medida que tornam mais complexas a sua 

inserção na divisão social do trabalho. Ou seja, é o maior envolvimento social, econômico e 

mercantil que torna o agricultor familiar, ao mesmo tempo, mais integrado e mais dependente 

da sociedade capitalista moderna (SCHNEIDER, 2003).  

No Brasil, esse exercício é entendido como a família rural empreendedora, que se 

dedica à prática de atividades no meio rural, possuindo área de até quatro módulos fiscais 

(que são unidades de medida agrária expressa em hectares para cada município e pode variar 

de 5 a 110 hectares – no município de Quatro Barras, um módulo fiscal corresponde a 12 

hectares), nos quais a mão de obra, a renda, o gerenciamento do estabelecimento e 

empreendimentos são efetivados pela própria família (HEBERLÊ, 2014).   

A agricultura familiar vem ganhando visibilidade em âmbito nacional, posto que o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), regulamentado pela Lei nº 11.947, de 16 

de junho de 2009, determina que, no mínimo, 30% do valor repassado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para alimentação escolar sejam destinados à 

aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar (BRASIL, 2009).  

O objetivo do programa, ao estimular a agricultura familiar, é o de afirmação da 

identidade, a redução da pobreza e da insegurança alimentar no campo, a reorganização de 
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comunidades, o incentivo à organização e associação das famílias agricultoras, o 

fortalecimento do tecido social, a dinamização das economias locais, a ampliação da oferta de 

alimentos de qualidade e a valorização da produção familiar (MELÃO, 2012).  

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar, que caracteriza outro 

importante propósito deste programa, é promover uma importante transformação na 

alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com vínculo regional, produzidos 

diretamente pela agricultura familiar, possam ser consumidos pelos alunos da rede pública. 

Isso encontra fundamento nas diretrizes estabelecidas pelo PNAE, em especial no que tange 

ao emprego da alimentação saudável e adequada, com variedade de alimentos e a promoção 

de hábitos alimentares saudáveis. Neste diapasão, Melão (2012) infere que o programa 

incentiva o desenvolvimento sustentável e a diversidade de alimentos produzidos no âmbito 

local e pela agricultura familiar.  

A compra institucional da agricultura familiar é, dessa maneira, parte de um 

procedimento que reconhece a necessidade de propor uma forma de produção de alimentos, a 

qual atenda às demandas nutricionais da população e garanta a evolução social e econômica 

dos agricultores familiares, a partir de cadeias curtas de produção e comercialização de 

alimentos, amparadas pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (FNDE, 

2013).  

Neste contexto, a questão de pesquisa do presente artigo é: existe viabilidade 

financeira para o fornecimento de hortaliças provenientes da agricultura familiar às escolas do 

município de Quatro Barras, no estado do Paraná? 

A pesquisa em questão justifica-se pela necessidade de atendimento da prescrição 

estatal de aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar diretamente da agricultura 

familiar e assenta-se na ausência de participação destes beneficiários da política pública nos 

procedimentos licitatórios, sob a alegação de inviabilidade do investimento para 

fornecimento. Sob o ponto de vista teórico, justifica-se pela relevância do tema, demonstrada 

em várias publicações acadêmicas envolvendo análise de investimentos no agronegócio 

(CATAPAN et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2015; CATAPAN et al., 2015; RAMOS, 

KAFFER, CATAPAN, 2015; CATAPAN et al., 2016; SUCHLA et al., 2016a; SUCHLA et 

al., 2016b). 

Dessa maneira, encontra-se assim estruturada: uma seção destinada à fundamentação 

teórica, em que são tratados conceitos para o embasamento da pesquisa. Expõe-se, na 

sequência, a metodologia utilizada, dividia em caracterização da pesquisa e delineamento da 
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pesquisa. De posse dos dados e aplicados os conhecimentos anteriormente angariados, 

relatam-se os resultados da pesquisa e, por fim, as considerações necessárias. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

Nesta seção, apresentar-se-ão os conceitos considerados necessários ao fundamento da 

pesquisa, tais como agronegócio e agricultura familiar. Na sequência, demonstram-se as 

fundamentações a respeito da análise de viabilidade financeira, com a utilização da 

metodologia multi-índices e as análises necessárias à viabilidade do caso em questão. 

 

2.1. Agricultura e agronegócio 

 

A agricultura, quanto à sua maneira de desenvolvimento, pode ser realizada de forma 

primitiva ou de subsistência e ainda de forma comercial ou monocultora. Esta última é, no 

dizer de Freitas (2015), destinada à exportação ou ao mercado interno. Para a sua produção, 

são necessárias grandes extensões de terra e aplicação de tecnologias que possibilitem 

elevados índices de produtividade.   

A agricultura de subsistência distingue-se da comercial pelo fato de ser produzida em 

espaços menores e possui a finalidade de fornecer como matéria-prima alimentos para os 

trabalhadores envolvidos na sua produção, ou seja, para sustento próprio e o excedente ser 

comercializado no mercado sazonal, recebendo o nome de agronegócio ou agribusiness, 

entendido este como “[...] a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos 

agrícolas, processamentos e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir 

deles” (OLIVEIRA et al., 2015, p. 4). 

Segundo Costa (2006), no Brasil, o agronegócio, nos últimos anos, obteve sucessivas 

quebras de recordes de produção, produtividade e de exportações, constituindo-se em aliado 

na contenção da inflação e geração de saldos expressivos na balança comercial. Revela ainda 

tratar-se de um fator determinante para minimização dos desequilíbrios das contas externas do 

Brasil e âncora do Plano Real inibindo a inflação.  

De acordo com os dados do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – Emater (EMATER, 2015), a riqueza alimentar e o consumo crescente, no Paraná, 

concedem ao agronegócio de hortaliças fundamental importância, destacando-se por ordem de 
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produção a Macrorregião Sul, com 67% de área plantada; Norte com 19,2%; Oeste/Sudoeste, 

com 10,3% e Noroeste, com 3,5%.   

A área cultivada com hortaliças, no Paraná, foi da ordem de 115.448 ha, e a produção 

atinge 2.978.064 toneladas, para a safra 2009/2010 (EMATER, 2012). A participação das 

olerícolas, no valor bruto da produção agropecuária do estado, atinge a 6%, representando R$ 

2,88 bilhões (EMATER, 2012). A geração de empregos no campo aproxima-se de 50.000, 

pois, a cada dois hectares, faz-se necessária uma pessoa atuando o ano todo (EMATER, 

2012). 

O Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT et al., 2013) 

destaca como principais produtos cultivados no estado do Paraná: abobrinha, alface, batata-

doce, beterraba, cenoura, chuchu, couve-flor, feijão-vagem, morango, pepino, pimentão, 

repolho e tomate.  

A possibilidade de crescimento econômico que advém do agronegócio também foi 

evidenciada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

sendo escolhida como tema pela Assembleia Geral da Organização das Nações e, no intento 

de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas nesta área, instituiu 2014 como o 

Ano Internacional da Agricultura Familiar. Os programas incluem, primordialmente, 

atividades que ampliam a visibilidade da agricultura familiar e sua importância econômica. 

(OLIVEIRA et al., 2015).   

No tocante aos critérios que definem a propriedade agrícola como de caráter familiar, 

tem-se que, no Brasil, nos termos da Lei nº 11.326/2006 (BRASIL, 2006), considera-se 

agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

possui área de até quatro módulos fiscais, cujo gerenciamento, empreendimento e renda estão 

limitados à mão de obra realizada pela própria família. Também são considerados agricultores 

familiares os silvicultores, os aquicultores, os extrativistas, os pescadores, os indígenas, os 

quilombolas e os assentados da reforma agrária (BRASIL, 2006).  

A seu turno, agricultor familiar é reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, por meio da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e pode fornecer alimentos, de 

acordo com o FNDE (2013), nas seguintes modalidades:  

 

- Grupos formais: detentores de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP jurídica) – 

cooperativas e associações de agricultores familiares devidamente formalizadas; 

- Grupos informais: grupos de agricultores familiares detentores de Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP física), que se articulam para apresentar o projeto de venda; 

- Fornecedores individuais: agricultores familiares detentores de Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP física).   
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A DAP é o instrumento de identificação do agricultor familiar, dando-lhe acesso às 

políticas públicas e à possibilidade de participação no programa que está regulamentado pela 

Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, dispondo as etapas e o modo de 

funcionamento da compra da agricultura familiar para a alimentação escolar (MELÃO, 2012).  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi implantado em 1955, 

objetivando garantir a alimentação no âmbito da escola aos alunos da rede pública, 

matriculados na educação básica (CRN4, 2013). É gerenciado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e foi ampliado a partir da Lei nº 11.947 de 16 de 

junho de 2009, que inclui a alimentação como um direito do aluno e um dever do Estado. 

Entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente do educandário, 

durante o período letivo (NETTO, 2008; MELÃO, 2012; CRN4, 2013). A lei 11.947/2009 

apresentada, assevera no seu texto: 

 
Art. 4

o
: O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, 

o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, 

meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. (BRASIL, 2009). 

 

Segundo o Conselho Federal de Nutricionistas, a implantação da merenda nas escolas 

tem como objetivo atender às necessidades nutricionais do educando, durante sua 

permanência em sala de aula, contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento, 

aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formação de hábitos alimentares 

saudáveis (CRN4, 2013).  

Desse modo, corrobora a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que em seu art. 12 

afirma que o cardápio, na escola, tem de ser elaborado por nutricionista, respeitando-se as 

referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, 

pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e 

adequada (BRASIL, 2009). Em conformidade com o já apresentado, os produtos que fazem 

parte da produção familiar do município de Quatro Barras podem ser visualizados no item que 

segue. 

 

2.2. Análise de viabilidade 
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A viabilidade diz respeito à possibilidade de realização de algo. Para verificá-la, no 

caso de um projeto, recorre-se a critérios que comparam as gerações de riqueza, de modo a 

suportar a decisão de investir ou não naquele projeto, ou escolher entre várias alternativas de 

investimento (OLIVEIRA et al., 2015). Na continuação do texto, apresentam-se as diferentes 

partes dessa análise. 

A análise de investimentos envolve decisões quanto ao investimento de recursos, com 

a função de propiciar retorno aos proprietários desse capital. Trata-se de importante auxílio 

aos gestores, pois tende a evidenciar os prós e contras de um determinado projeto, tanto no 

presente quanto a aspectos e projeções futuras, contribuindo para as decisões, ou seja, uma 

ação, reflexão e tomada de deliberações. 

No entender de Duarte (2011), nenhum índice deve ser analisado isoladamente, pois, 

para haver viabilidade do negócio, é necessário que todos indiquem que o empreendimento é 

rentável. Neste escopo, Souza e Clemente (2009) propõem a metodologia multi-índices, a 

qual procura embasar o processo decisório quanto à aceitação ou não de um projeto por 

intermédio da utilização de vários indicadores. Os métodos de retorno são nominados como 

Valor Presente Líquido (VPL), Índice Beneficio Custo (IBC) e Retorno Adicional sobre o 

Investimento (ROIA). Já os métodos de risco são Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA), Pay-back (PB) e Pay-back/N, cuja análise se apresenta na 

sequência. 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é considerada quando da análise de um 

investimento. Oliveira et al. (2015) a descrevem como a necessidade de se avaliar uma 

proposta de investimento, considerando-se a possibilidade de haver perda da oportunidade de 

auferir retorno da aplicação do mesmo capital em outro projeto, sendo a base a taxa de juros 

praticada no mercado e com o mais baixo grau de risco. Souza e Clemente (2009) classificam-

na como a melhor taxa com baixo risco disponível para aplicação do capital em análise, 

possibilitando, pelo menos, duas alternativas para serem avaliadas.  

O Valor Presente Líquido (VPL) pode ser conceituado como sendo um dos 

indicadores mais utilizados na análise de viabilidade econômica de um projeto. Destaca-se 

dos demais por considerar o efeito tempo e pelo fato de que os fluxos líquidos intermediários 

são reinvestidos à mesma taxa, o que representa o custo de oportunidade do capital investido 

pelo produtor (FIGUEIREDO, SANTOS, SANTOLINI, 2006). É empregado com vistas a 

trazer investimentos e rendimentos para uma mesma data, confrontando-os, e considerando o 

intuito de observar o valor do dinheiro no tempo. Souza e Clemente (2009), de moco objetivo, 
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descrevem que o VPL representa a concentração de todos os valores de um fluxo de caixa, 

descontado para a data presente, usando-se como taxa de desconto a Taxa Mínima de 

Atratividade, o que representaria a diferença entre recebimentos e os pagamentos de todo o 

projeto. 

Poderia também ser caracterizado, de acordo com o que expõem Oliveira et al. (2015), 

como o retorno esperado na data zero, descontado o investimento inicial. Segundo os autores, 

o VPL revela uma expectativa de ganho de capital acima (se positivo) ou abaixo (se negativo) 

do retorno mínimo na taxa de desconto. Ou seja, para ser atrativo, o VPL esperado deve ser 

igual ou maior do que zero, não sendo atrativo quando negativo. Assim, o investimento 

deveria ser acolhido apenas se o VPL fosse positivo, aconselhando-se que suas entradas são 

maiores que suas saídas de caixa, em uma data zero, ou seja, que o retorno exceda os 

investimentos realizados no negócio.  

A seu turno, Souza e Clemente (2009) destacam a existência do Valor Presente 

Líquido Anualizado (VPLA), cujo conceito é idêntico ao de VPL, porém, como o próprio 

nome sugere, interpretado por ano, sendo um indicador utilizado em projetos com horizontes 

de planejamento longo. 

No que se refere ao Índice Benefício Custo (IBC), tem-se que este representa, para 

todo o horizonte de planejamento, o ganho por unidade capital investido no projeto, após 

expurgado o efeito da TMA, conforme ensinam Souza e Clemente (2009).  

A partir do cálculo do IBC, pode-se vislumbrar o Retorno Adicional do Investimento 

(ROIA), o qual representa a melhor estimativa de rentabilidade, quando já expurgado o efeito 

da Taxa Mínima de Atratividade. (SOUZA JUNIOR et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2015). O 

ROIA é mais um indicador que representa as expectativas quanto à rentabilidade anual de um 

investimento e é obtido a partir do IBC. É o indicador de mais fácil interpretação, porquanto 

está na mesma unidade de tempo da TMA, isto é, por ano. Representa o percentual ao ano, 

além do que se teria obtido, se o capital tivesse sido aplicado no mercado financeiro (KREUZ, 

SOUZA, CLEMENTE, 2008). 

Por sua vez, a Taxa Interna de Retorno (TIR): a TIR é a taxa de retorno de um projeto 

necessária para igualar o valor de um investimento com seus respectivos fluxos de caixa 

futuro, sendo a taxa que retorna, o Valor Presente Líquido, de um fluxo de caixa igual a zero. 

Caracteriza-se por ser um indicador importante, pois permite que o produtor possa comparar a 

rentabilidade do seu projeto com a de outras atividades ligadas à agricultura ou com 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Análise dos custos de produção, expectativas de retorno e riscos da plantação de hortaliças para a  

merenda escolar no programa agricultura familiar: estudo de caso no município de Quatro Barras/PR 

Peron, A.C.P.; Capatan, A.; Nascimento, D.S. do. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Edição Especial – Abril - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

104 

atividades do mercado financeiro, como investimentos em títulos públicos e/ou fundos de 

renda fixa (FIGUEIREDO, SANTOS, SANTOLINI, 2006). 

Para ser considerada viável, a TIR deve ser superior à taxa de juros que representa o 

custo de oportunidade do capital, que, no presente estudo, é de 7,08 a.a, conforme ver-se-á 

adiante. No entender de Brom e Balian (2007), a TIR representa a taxa média periódica de 

retorno de um projeto, suficiente para restituir o investimento realizado. Logo, por informar 

quanto ao produtor irá render em determinado momento, pode ser comparada às taxas 

oferecidas pelo mercado financeiro. Desse modo, se a taxa requerida for maior que a TIR, o 

valor presente líquido do empreendimento será negativo, não devendo ser aceito o projeto. 

Apresentada a TIR, a próxima seção fara alusão às definições relativas ao Pay-back 

(PB). Este constitui-se do período estimado para a recuperação do investimento, ou seja, o 

número de períodos necessários para que o fluxo de benefícios supere o capital investido e por 

se tratar de um indicador de risco assume um papel importante na tomada da decisão. 

(SOUZA, CLEMENTE, 2009; OLIVEIRA et al., 2015). 

O PB pode ser simples ou descontado. Ambos adotam a mesma técnica para verificar 

o tempo de retorno do investimento. No entanto, no método descontado corrige-se o problema 

originalmente apresentado pelo método simples de não considerar o valor do dinheiro no 

tempo (DUARTE, 2011). 

O PB descontado considera a TMA como taxa de desconto, pois, faz-se necessário 

trazer os valores do fluxo de caixa para a data zero. Quanto mais rápido os recursos investidos 

for em recuperados, mais conveniente ou mais viável economicamente é o projeto. Entretanto, 

sabe-se que todo e qualquer projeto necessita de um período para recuperação do investimento 

inicial, sendo esse período variável de atividade para atividade (FIGUEIREDO, SANTOS, 

SANTOLINI, 2006). Assim, em ambos, se o Pay-back for menor que o tempo analisado, 

deve-se aceitar o projeto, visto ser o Pay-back o número de anos necessários para se recuperar 

o investimento inicial.  

Abordada a funcionalidade do Pay-back, utiliza-se de Souza e Clemente (2009, p. 125) 

para delinear o Grau de Comprometimento da Receita (GCR), interpretado como “medida de 

risco operacional do projeto”, é utilizado para avaliar o percentual da receita máxima que está 

comprometida com o pagamento de custos e despesas.  

Na temática risco, apresentam-se outros dois métodos multi-índice, o Risco de Gestão 

e o Risco de Negócio. Segundo Souza e Clemente (2009), o Risco de Gestão está associado 

ao grau de conhecimento e de competência do grupo gestor que com conhecimento e 
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experiência auxiliam a empresa em períodos turbulentos e desfavoráveis, enquanto o Risco de 

Negócio diz respeito aos fatores conjunturais e não controláveis que afetam o negócio. Souza 

e Clemente (2009) incluem neste grupo a concorrência, as tendências da economia, barreiras à 

entrada e à saída e o setor de atividade. Apresentados os Riscos de Gestão e do Negócio, 

próxima seção contempla as definições da Metodologia Multi-índice. 

 

2.3. Metodologia multi-índices 

 

É da análise múltipla que se norteia a tomada de decisão. Nesta perspectiva, Souza e 

Clemente (2009) explicam que este método pode ser usado para melhorar a percepção do 

risco, além disso, reforça-se que a metodologia multi-índices consiste em apregoar a 

rentabilidade do projeto por meio do ROIA como um retorno adicional além do que seria 

auferido pela aplicação do capital em títulos de baixo risco (OLIVEIRA et al., 2015). 

Infere-se que a metodologia multi-índices proporciona a utilização de vários 

indicadores que resultam em informações mais consistentes para a análise de rentabilidade de 

um projeto e a tomada de decisão. O tópico seguinte contempla os aspectos metodológicos 

utilizados para construção da pesquisa. 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

 

Na busca pela resolução do questionamento desta pesquisa, fez-se um estudo de caso 

que, na concepção de Prodanov e Freitas (2013, p. 56) “consiste em coletar e analisar 

informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim 

de estudar aspectos variados”, que serão individuados qualitativamente ou quantitativamente, 

de forma organizada e estruturada, a fim de obter dados e informações significativas para o 

estudo. 

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

O presente trabalho tem por característica ser um estudo de caso pelo qual, na análise, 

o pesquisador “procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as 

hipóteses formuladas” (LAKATOS, MARCONI, 2003, p.168). Para a construção desta 

pesquisa, utilizaram-se várias técnicas de coleta de dados. 
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A primeira pesquisa foi de caráter documental por basear-se em materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa. A pesquisa de campo também foi utilizada no intuito de levantar 

informações sobre determinado objeto, mapeando suas condições de manifestação. 

A pesquisa delineia-se como exploratório descritiva de forma combinada, assim 

entendida como descritiva, uma vez que, ao “descobrir e pressupor, os estudos descritivos são 

úteis para mostrar com precisão os ângulos ou dimensões de um fenômeno, acontecimento, 

comunidade, contexto ou situação” (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 2013, p. 102). 

O delineamento exploratório é caracterizado por Gil (2002), por envolver o 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema de pesquisa e a análise de exemplos que proporcionem a compreensão. É usada 

“quando a revisão da literatura revelou que existem apenas orientações não pesquisadas e 

ideias vagamente relacionadas com o problema de estudo” (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 

2013, p. 101), ou quando a pesquisa busca novas perspectivas ou análise de fenômenos 

desconhecidos. 

Do ponto de vista da abordagem, este estudo de caso tem características de pesquisa 

qualitativa, da qual Godoy (1995) extrai a interpretação de que, neste tipo de pesquisa, não há 

medição dos eventos estudados nem o emprego de métodos estatísticos para análise de 

informações. Portanto, foca aspectos da vida cotidiana que não podem ser quantificados e cuja 

compreensão advém da dinâmica das relações sociais, parte de questões amplas e os métodos 

vão se definindo no decorrer dos estudos conforme a situação se apresenta.  

A pesquisa, também, enquadra-se no caráter quantitativo, considerando a análise da 

viabilidade financeira calculada (SILVEIRA, CÓRDOVA, 2009). Tratando-se da análise do 

problema, recorre-se a Yin (2004), o qual reporta que no estudo de caso tem-se um método de 

pesquisa que, em comparação com outros métodos existentes, tem por peculiaridade a 

capacidade de avaliar com verticalidade o caso dentro do contexto em que se encontra 

inserido. 

Para a busca da conclusão e resultado do estudo, a principal preocupação concentrou-

se na necessidade de ‘triangulação’, de fixação de linhas de convergência que demonstrem 

que as evidências coletadas são fortes o suficiente para embasar os achados (YIN, 2004). 

Assim, apresentada a caracterização, na próxima seção contempla-se o delineamento da 

pesquisa. 
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3.2. Delineamento da pesquisa 

 

A construção do artigo iniciou com uma pesquisa documental, na qual foi realizado 

levantamento dos aspectos gerais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Apurada a 

necessidade legalmente fixada de que no mínimo 30% do valor repassado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) deve ser destinado a compra de gêneros alimentícios provenientes da 

agricultura familiar, pesquisou-se junto a entidade executora, neste caso a Prefeitura 

Municipal de Quatro Barras, as aquisições realizadas no programa.  

Entrevistou-se o ex-presidente da extinta Cooperativa local responsável pela 

agricultura familiar e os agentes locais da Emater. Coletaram-se informações que 

impulsionaram o mote desta pesquisa, ou seja, verificar a viabilidade financeira de produção 

de hortaliças para a merenda escolar no programa agricultura familiar no Município de Quatro 

Barras/PR (para fornecimento de itens da merenda escolar, no ano de 2014 a Prefeitura 

Municipal de Quatro Barras realizou o Procedimento Licitatório/Chamada Pública n. 02/2014 

– PMQB contando com a participação dos agricultores familiares locais. Já, no ano de 2015, 

realizou-se o Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 11/2015 e para o qual não houve 

participação da referida população). Esta etapa também compreendeu pesquisas acadêmicas 

para o levantamento das informações necessárias para a pesquisa. 

Em um segundo momento, foram identificadas características do produtor agricultor 

familiar e da produção local que foi realizada por meio de entrevistas não estruturadas, e 

também por meio de pesquisas acadêmicas. Buscaram-se, em seguida, dados quantitativos 

para levantar informações necessárias ao cálculo da análise de viabilidade financeira para 

produção dessas hortaliças a serem destinadas à merenda escolar no programa agricultura 

familiar no município de Quatro Barras. 

Para tanto, foram levantados dados de aplicações financeiras em bancos comerciais do 

Brasil para cálculo da TMA do projeto. Também, foram realizadas pesquisas exploratórias 

para orçar os gastos com o cultivo de hortaliças, e, por meio de entrevistas não estruturadas, 

identificou-se as receitas incrementais e/ou gastos decrementais, por ocasião do cultivo de 

hortaliças. Assim, as informações necessárias para suportar este estudo foram obtidas de 

consultas diretas feitas a pesquisadores da área, lideranças do setor, produtores rurais de 

Quatro Barras. Os preços de produção expressam os praticados no mercado e estruturaram-se 

nas informações fornecidas pelo Manual Técnico de Olericultura produzido pela Emater. Para 
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cálculo das receitas a base de valores utilizada foi a constante dos contratos firmados em 

decorrência do Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 11/2015 – PMQB (QUATRO 

BARRAS, 2015). 

Projetou-se, então, o fluxo de caixa do projeto, calcularam-se os indicadores de 

viabilidade e, por fim, foram ilustrados os indicadores da metodologia multi-índices. De posse 

deste levantamento, a próxima seção apontará os resultados da pesquisa. No entanto, antes se 

faz salutar conhecer o Munícipio estudo da pesquisa. 

 

3.3. Amostra da pesquisa 

 

Na definição da população da pesquisa, foram consideradas as propriedades de 

pequeno porte que pertenceram à extinta Cooperativa de Agricultores do município de Quatro 

Barras que possuem cadastro junto a Emater e que, por conta de suas características, possuem 

o perfil necessário para fornecimento de hortaliças para a merenda escolar no programa 

nacional de alimentação, como anteriormente já realizado no Processo Licitatório – Chamada 

Pública n. 02/2014 – PMQB (QUATRO BARRAS, 2014). A seleção do município de Quatro 

Barras, no Paraná, deu-se pela acessibilidade aos dados necessários para a execução da 

pesquisa. 

Os agricultores familiares quatrobarrenses possuem o perfil de fornecedor individual, 

com mão de obra da própria família e a renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento. 

Neste contexto, exploram a cultura de folhosos, como couve-manteiga, alface, chicória, 

almeirão, e em menor quantidade brócolis, couve-flor, vagem, cenoura, beterraba e tomate.  

Dessas hortaliças, verifica-se que a chicória, por seu sabor característico levemente 

amargo, não possui muita adaptação ao cardápio da merenda escolar. No intuito de apuração e 

delimitação da pesquisa, coletou-se junto aos agentes da Emater uma escala de produção, 

especialmente voltada à distribuição para a merenda escolar, no ano de 2014 (QUATRO 

BARRAS, 2014), onde são evidenciadas espécies de hortaliças e quantidades fornecidas à 

merenda escolar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao Município de 

Quatro Barras, no Processo Licitatório/Chamada Pública n. 02/2014 – PMQB (Tabela 1): 

 

Tabela 1: Espécies de hortaliças e quantidades fornecidas à merenda escolar  

  

Produtor 1 

(Kg) 

Produtor 2 

(Kg) 

Produtor 3 

(Kg) 

Produtor 4 

(Kg) 

Produtor 5 

(Kg) 

 

 

TOTAIS 

(Kg) 
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Alface 536 
 

134  
 

 
 

670 

Brócolis 368 184 
 

 
 

 
 

552 

Couve-flor 288 81 
 

 55  
 

424 

Abobrinha 333 
  

 
 

 
 

333 

Cenoura 295 663 
 

 
 

 20 978 

Beterraba 500 260 
 

 
 

 
 

760 

Chuchu 335 
  

 
 

 
 

335 

Pepino 391 117 
 

 
 

 
 

508 

Couve-

manteiga  
84 

 
 108  268 460 

Cebolinha  
231 

 
 52  147 430 

Salsinha  
211 

 
 122  97 430 

Repolho 

verde   
296  263  179 738 

Chuchu    
 156  157 313 

Fonte: Os autores, 2015. 

 

Ao relacionar as informações sobre hortaliças fornecidas pelos produtores locais e 

constantes da tabela 01, adicionando a informação das hortaliças que compõem o cardápio da 

merenda escolar e as elencadas pela Emater como principais cultivos no Estado do Paraná, 

elegeram-se a abobrinha, a alface, a beterraba, a cenoura, o chuchu, a couve-flor, o pepino e o 

repolho para o presente estudo, por fazerem parte das três relações abordadas. Selecionadas as 

culturas, expor-se-ão os conceitos na análise da viabilidade para posterior exposição dos 

dados.  

Assim, as hortaliças analisadas neste estudo selecionadas seguem a prerrogativa de 

preencherem os seguintes atributos: (i) compor lista de aquisições para a merenda escolar 

constante do Processo Licitatório - Pregão Eletrônico n. 11/2015 – PMQB (QUATRO 

BARRAS, 2015b); (ii) encontraram-se elencadas pela Emater como principais cultivos no 

Estado do Paraná; e (iii) já ser objeto anterior de fornecimento à Prefeitura Municipal de 

Quatro Barras, no ano de 2014, por meio da seleção realizada no Processo Licitatório – 

Chamada Pública n. 02/2014 – PMQB (QUATRO BARRAS, 2014).  

 

3.4. Caracterização do município selecionado para a pesquisa 

 

A pesquisa realiou-se no município de Quatro Barras, estado do Paraná. Por este 

município passa a estrada da Graciosa, antigo caminho para o litoral paranaense e rota dos 

tropeiros, que atravessa a Serra do Mar, sendo um dos trechos mais preservado de Mata 

Atlântica do país. A origem do nome constitui-se por referenciar os quatro cursos d'água que 
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são tributários do Rio Curralinho, Rio Canguiri, Rio Timbu, Rio Bracajuvava (atualmente Rio 

Cercado) e o Rio Capitanduva.  

A preservação ambiental é garantida pelo reconhecimento do município como 

importante bacia hidrográfica - Bacia do Ribeira e Bacia do Iguaçu - fornecedora de água para 

a Região Metropolitana de Curitiba. Assim, grande parte do território possui limitação de 

potencial construtivo em decorrência da impossibilidade de adensamento demográfico, 

denotando-se facilmente a presença de lotes com modulos de 2,5 a 20 mil metros quadrados 

(QUATRO BARRAS, 2000).  

Decorrência disto, as permissões previstas no zoneamento municipal viabilizam a 

existência de módulos rurais e por consequência de produtores de pequeno porte e que se 

enquadram no conceito de agricultor familiar (QUATRO BARRAS, 2000; QUATRO 

BARRAS, 2011). De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2011), o município conta com 19.851 e possui 7 (sete) escolas municipais, sendo 

que seis recebem quatro refeições diárias e uma recebe somente uma única refeição diária. Os 

alunos atendidos nestas escolas totalizam 2.837 alunos no ano letivo de 2014 distribuídos na 

Educação conforme a Tabela 02 demonstra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Rede Municipal de ensino – alunos – Exercício 2014 

Educação Número de alunos 

Creche 309 

Pré-Escola  408 

Ensino Fundamental 1805 

Fundamental EJA 71 

Programa Mais Educação  232 

AEE 32 

TOTAL 2.857 

Fonte: os autores, 2015. 
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No tocante ao cardápio, encontra-se amparado por profissional da área de nutrição 

vinculado a Secretaria Municipal de Educação e é composto pelas seguintes hortaliças: 

abobrinha, acelga, alface, alho, batata-doce, batata inglesa, batata salsa, berinjela, beterraba, 

brócolis, cebola, cenoura, cheiro verde, chuchu, couve manteiga, couve-flor, espinafre, feijão-

vagem, mandioca, morango, pepino, pimentão, repolho, tomate e vagem.  

No ano de 2014, o município em questão, destinou à aquisição de merenda escolar a 

quantia de R$ 1.380.282,24, dos quais R$ 209.253,38 proveniente de recursos do FNDE 

(QUATRO BARRAS, 2015a). Conforme dados do escritório local da Emater, o município 

conta com cerca de 300 produtores, destes cerca de 180 são assistidos por esta entidade, com 

orientação e visitação constante e, dos quais, dez forneceram produtos ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar no município no ano de 2014, sendo que cinco forneceram hortaliças 

em regime de agricultura familiar e os outros cinco forneceram pães, mel e caqui. No próximo 

tópico exploram-se os resultados da pesquisa das culturas de hortaliças locais.  

 

4. Resultados da Pesquisa 

 

Conforme já explorado no referencial teórico, o perfil do agricultor familiar 

quatrobarrense, nos termos dos conceitos e classificações trazidos pela Lei 11.366/2006, é de 

fornecedor individual, proprietário ou possuidor da terra, e a pesquisa elaborada para o 

presente caso, demonstrou os itens necessários para o plantio, colheita e fornecimento de 

hortaliças para a merenda escolar no programa agricultura família no município de Quatro 

Barras/PR, bem como as receitas que podem advir do agronegócio.  

É pertinente considerar o perfil apresentado e a informação de que a produção se 

caracteriza como uma extensão da horta caseira, bem como que os agricultores são 

proprietários ou possuidores das terras em que plantam, desnecessário, então mensurar o valor 

desta. O mesmo apresenta-se em relação a água utilizada na irrigação que provem de 

nascentes localizadas nas propriedades. Assim, os dados da pesquisa são segregados em 

investimentos, custos, receitas fluxo de caixa e indicadores de viabilidade, conforme segue. 

 

4.1. Investimentos em máquinas e implementos agrícolas 
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As entrevistas realizadas apontaram como maquinário e implementos agrícolas 

mínimos necessários para cultivo das hortaliças na escala fornecida para a merenda escolar, os 

itens relacionados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Máquinas e Implementos Agrícolas necessários para o plantio das hortaliças 

Categoria Produto Quant. 
Total 

do item 

 

 

 

Vida 

útil 

(anos) 

Implementos Agrícolas Pulverizador de pressão manual 20 lts 1 R$ 229,90 
 

5 

Implementos Agrícolas 
Mangueira trançada para jardim com 30 

metros 
1 R$ 51,79 

 
5 

Implementos Agrícolas Rastelo de ferro 2 R$ 43,74 
 

10 

Implementos Agrícolas Pá quadrada - 290 x 250 mm 2 R$ 48,56 
 

5 

Implementos Agrícolas Carrinho mão 2 R$ 214,90 
 

5 

Implementos Agrícolas Pá de bico e com terminação 'y' metálica 2 R$ 68,06 
 

5 

Implementos Agrícolas Ancinho 2 R$ 71,80 
 

5 

Máquinas Agrícolas Sulcador 1 R$ 1.015,00 
 

15 

Implementos Agrícolas Cavadeira articulada 2 R$ 107,74 
 

5 

Máquinas Agrícolas 
Microtrator (motocultivador) potencia 9,0 

cv; com enxada rotativa e carreta agrícola 
1 R$ 25.000,00 

 
10 

Acondicionamento Caixa plástica hortifruti 55x34 mm 30 R$ 639,00 
 

 

TOTAL 
  

R$ 27.490,49 
 

 

Fonte: os autores, 2015. 

 

Denota-se da análise a Tabela 3, que os investimentos necessários montam a quantia 

de R$ 27.490,49. Relacionados os maquinários e implementos agrícolas, o próximo tópico 

refere-se aos custos de produção de cada hortaliça. 

 

4.2. Custos envolvidos no plantio e colheita da hortaliça  

 

Para que seja efetuado o plantio das hortaliças relacionadas neste estudo, foram 

levantados os dados necessários dos insumos, preparo do solo e plantio, tratos culturais e 
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fitossanitários e colheita para um hectare. Os resultados encontram-se expressos nas Tabelas 4 

à 11 e são divididos por cultura. Todos os custos expressos nas Tabelas 04 a 11 foram 

retirados das informações constantes do Manual Técnico de Olericultura da Emater 

(HAMERSCHMIDT, 2013) e atualizados até agosto/2015 pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC). 

 

Tabela 4: Cultura da Abobrinha 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

RECEITAS   

 Abobrinha – 20.000Kg                   4,52  90.400.00 

Total de Receitas  90.400,00 

CUSTOS VARIÁVEIS   

 Total de sementes e mudas   598,65 

Total de fertilizantes   2.776,48 

Total de agrotóxicos   711,98 

Total de serviços manuais   6.651,72 

Total serviços tração animal   394,18 

Total serviços mecanizados   936,17 

Total de outros insumos   2.466,06 

Total de custos variáveis  14.535,24 

Renda bruta (R$/ha)          90.400,00  

Custo variável (R$/ha)          14.535,24  

Margem bruta (R$/ha)          75.864,76  

Renda bruta (R$/kg)                   4,52  

Custo variável (R$/kg)                   0,73  

Margem bruta (R$/kg)                   3,79  

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 

Da cultura da abobrinha infere-se uma receita de R$ 90.400,00 extraídos da plantação 

de um hectare, tendo, em quilos, uma renda bruta de R$ 4,52 e um custo variável de R$ 0,73, 

o que resulta em uma margem bruta de R$ 3,79. A Tabela 5 aborda a cultura da alface. 

 

Tabela 5: Cultura da Alface 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

RECEITAS 

  Alface – 22.000 Kg 4,98 109.450,00 

Total de Receitas 

 

109.450,00 

CUSTOS VARIÁVEIS 
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Total de sementes e mudas 

 

1.759,50 

Total de fertilizantes 

 

4.246,01 

Total de agrotóxicos 

 

268,53 

Total de serviços manuais 

 

8.868,96 

Total serviços mecanizados 

 

1.231,80 

Total de outros insumos 

 

6.617,72 

Total de Custos Variáveis  22.992,53 

Renda bruta (R$/ha)         109.450,00  

Custo variável (R$/ha)           22.992,53  

Margem bruta (R$/ha)           86.457,47  

Renda bruta (R$/kg)                    4,98  

Custo variável (R$/kg)                    1,05  

Margem bruta (R$/kg)                    3,93  

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 

Da cultura da alface, denota-se uma receita maior que a expressa na cultura da 

abobrinha, importando numa quantia de R$ 109.450,00 extraídos da plantação de um hectare, 

tendo, em quilos, uma renda bruta de R$ 4,98 e um custo variável de R$ 1,05, o que resulta 

em uma margem bruta de R$ 3,93. A Tabela 6 aborda a cultura da beterraba. 

 

Tabela 6: Cultura da Beterraba 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

RECEITAS 

 

  

Beterraba – 29.000 Kg 2,87                  83.230,00  

Total de Receitas 

 

                 83.230,00  

CUSTOS VARIÁVEIS 

 

  

Total de sementes e mudas 

 

                   1.133,26  

Total de fertilizantes 

 

                   3.877,09  

Total de agrotóxicos 

 

                      219,26  

Total de serviços manuais 

 

                   8.129,88  

Total serviços mecanizados 

 

                      665,17  

Total de outros insumos 

 

                   3.414,55  

Total de Custos Variáveis 

 

                 17.433,21  

Renda bruta (R$/ha)           83.230,00  

Custo variável (R$/ha)           17.439,21  

Margem bruta (R$/ha)           65.790,79  

Renda bruta (R$/kg)                    2,87  

Custo variável (R$/kg)                    0,60  

Margem bruta (R$/kg)                    2,27  

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Análise dos custos de produção, expectativas de retorno e riscos da plantação de hortaliças para a  

merenda escolar no programa agricultura familiar: estudo de caso no município de Quatro Barras/PR 

Peron, A.C.P.; Capatan, A.; Nascimento, D.S. do. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Edição Especial – Abril - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

115 

 

Na cultura da beterraba, tem-se a quantia de R$ 83.230,00 extraídos da plantação de 

um hectare, com renda bruta de R$ 2,87 e um custo variável de R$ 0,60, o que resulta em uma 

margem bruta de R$ 2,27. A Tabela 7 aborda a cultura da cenoura. 

 

Tabela 7: Cultura da Cenoura 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

RECEITAS 

 

  

Cenoura – 31.000 Kg 1,58                              48.980,00  

Total de Receitas 

 

                             48.980,00  

CUSTOS VARIÁVEIS 

 

  

Total de sementes e mudas 

 

                               1.552,07  

Total de fertilizantes 

 

                               4.135,77  

Total de agrotóxicos 

 

                                  445,91  

Total de serviços manuais 

 

                             10.100,76  

Total serviços mecanizados 

 

                               1.231,80  

Total de outros insumos 

 

                               3.650,32  

Total de Custos Variáveis 

 

                             21.116,62  

Renda bruta (R$/ha)           48.980,00  

Custo variável (R$/ha)           21.116,62  

Margem bruta (R$/ha)           27.863,38  

Renda bruta (R$/kg)                    1,58  

Custo variável (R$/kg)                    0,68  

Margem bruta (R$/kg)                    0,90  

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 

Já a cenoura plantada em um hectare importa em receita de R$ 48.980,00, e renda 

bruta de R$1,58 ao quilo, com custo variável de R$ 0,68 e margem bruta de R$ 0,90 ao quilo. 

A Tabela 8 aborda a cultura do chuchu. 

 

Tabela 8: Cultura do chuchu 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

RECEITAS 

 

  

Chuchu – 42.000 Kg 2,05                              86.100,00  

Total de Receitas 

 

                             86.100,00  

CUSTOS VARIÁVEIS 

 

  

Total de sementes e mudas 

 

                                    73,91  

Total de fertilizantes 

 

                               3.443,50  
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Total de agrotóxicos 

 

                                  179,84  

Total de serviços manuais 

 

                               7.760,34  

Total serviços mecanizados 

 

                                  640,54  

Total de outros insumos 

 

                             14.596,58  

Total de Receitas 

 

                             26.694,71  

Renda bruta (R$/ha)           86.100,00  

Custo variável (R$/ha)           26.694,71  

Margem bruta (R$/ha)           59.405,29  

Renda bruta (R$/kg)                    2,05  

Custo variável (R$/kg)                    0,64  

Margem bruta (R$/kg)                    1,41  

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 

O chuchu cultivado em um hectare gera, ao quilo, uma renda bruta de R$ 2,05, custo 

variável de 0,64 e margem bruta de R$ 1,41. Esta hortaliça totaliza uma receita de R$ 

86.100,00. A Tabela 9 aborda a cultura da couve-flor. 

 

Tabela 9: Cultura da Couve-flor 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

RECEITAS 

 

  

Couve-Flor – 34.000 Kg 4,00 136.000,00  

Total de Receitas 

 

136.000,00  

CUSTOS VARIÁVEIS 

 

  

Total de sementes e mudas 

 

675,03  

Total de fertilizantes 

 

4.268,80  

Total de agrotóxicos 

 

352,29  

Total de serviços manuais 

 

5.543,10  

Total serviços tração animal 

 

1.872,34  

Total serviços mecanizados 

 

                                  640,54  

Total de outros insumos 

 

                                           -    

Total de Custos Variáveis 

 

                            13.352,10 

Renda bruta (R$/ha)         136.000,00  

Custo variável (R$/ha)           13.352,10  

Margem bruta (R$/ha)         122.647,90  

Renda bruta (R$/kg)                    4,00  

Custo variável (R$/kg)                    0,39  

Margem bruta (R$/kg)                    3,61  

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 
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A couve-flor apresenta a receita de maior expressividade dentre as analisadas neste 

estudo, um valor de R$ 136.000,00 por hectare de cultivo. A renda bruta é de R$ 4,00 ao 

quilo, com custo variável de R$ 0,39 e margem bruta de R$ 3,61 ao quilo. A Tabela 10 aborda 

a cultura do pepino. 

 

Tabela 10: Cultura do pepino 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

RECEITAS 

 

  

Pepino – 30.000 Kg 1,31 39.300,00  

Total de Receitas 

 

39.300,00  

CUSTOS VARIÁVEIS 

 

  

Total de sementes e mudas 

 

388,02  

Total de fertilizantes 

 

4.504,69  

Total de agrotóxicos 

 

544,46  

Total de serviços manuais 

 

9.546,45  

Total serviços tração animal 

 

394,18  

Total serviços mecanizados 

 

640,54  

Total de outros insumos 

 

9.393,71  

Total de Custos Variáveis 

 

25.412,03  

Renda bruta (R$/ha)           39.300,00  

Custo variável (R$/ha)           25.412,03  

Margem bruta (R$/ha)           13.887,97  

Renda bruta (R$/kg)                    1,31  

Custo variável (R$/kg)                    0,85  

Margem bruta (R$/kg)                    0,46  

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 

Em contraponto, o pepino apresenta a receita de menor expressividade, totalizando R$ 

39.300,00 por hectare com renda bruta de R$ 1,31, custo variável de R$ 0,85 e margem bruta 

de R$ 0,46 ao quilo. A Tabela 11 aborda a cultura do repolho. 

 

Tabela 11: Cultura do Repolho 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

RECEITAS 

 

  

Repolho – 44.000 Kg 0,96                      42.240,00  

Total de Receitas 

 

                     42.240,00  

CUSTOS VARIÁVEIS 

 

  

Total de sementes e mudas 

 

                       1.238,00  
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Total de fertilizantes 

 

                       3.751,45  

Total de agrotóxicos 

 

                          229,11  

Total de serviços manuais 

 

                       6.097,41  

Total serviços tração animal 

 

                       1.872,34  

Total serviços mecanizados 

 

                          640,54  

Total de outros insumos 

 

                       2.166,98  

Total de Custos Variáveis 

 

                     15.995,82  

Renda bruta (R$/ha)           42.240,00  

Custo variável (R$/ha)           15.995,82  

Margem bruta (R$/ha)           26.244,18  

Renda bruta (R$/kg)                    0,96  

Custo variável (R$/kg)                    0,36  

Margem bruta (R$/kg)                    0,60  

Fonte: adaptado de Manual Técnico de Olericultura da Emater (HAMERSCHMIDT, 2013). 

 

Por fim, o repolho concede ao agricultor uma margem bruta de R$ 0,60 ao quilo, custo 

variável e renda bruta de R$ 0,36 e R$ 0,96 ao quilo, respectivamente. Esses valores em um 

hectare de cultivo de repolho importam em receita de R$ 42.240,00. 

Elaborados os valores totais de plantio em um hectare, a tabela a seguir apresenta 

cálculo de custo proporcional aos quilogramas fornecidos por meio do Processo Licitatório – 

Chamada Pública n. 02/2014 – PMQB (QUATRO BARRAS, 2014): 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Custo proporcional – hortaliças fornecidas 

Hortaliça 
Quilogramas totais fornecidos por meio 

do Processo Licitatório 

Preço de produção 

por kg (R$) 

(tabelas 4 a 11) 

Custo proporcional  

de produção (R$) 

Abobrinha 333 0,73 243,09 

Alface 670 1,05 703,5 

Beterraba 760 0,6 456 

Cenoura 978 0,68 665,04 

Chuchu 648 0,64 414,72 

Couve-flor 424 0,39 165,36 

Pepino 508 0,85 431,8 

Repolho verde 738 0,36 265,68 
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TOTAL 5059 kg  R$ 3.345,19 

Fonte: os autores, 2015. 

 

Na próxima etapa, foram analisadas as receitas. Os preços praticados para fins deste 

cálculo, conforme já amparado na metodologia, foram extraídos do Processo Licitatório 

Pregão Eletrônico n. 11/2015 realizado pelo Município de Quatro Barras (QUATRO 

BARRAS, 2015b).  

 

4.3. Receitas e fluxo de caixa 

 

O certame resultou no Contrato de Fornecimento n. 69/2015, datado de 01 de junho de 

2015, com a empresa Rede Compre Bem Eireli EPP, e no Contrato 67/2015, datado de 01 de 

junho de 2015, com a empresa Alecrim Com. de Produtos Hortifrutigranjeiros Ltda., ambos 

com vigência de 365 dias e que possuem como objeto Registro de Preços para aquisição de 

gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar (QUATRO BARRAS, 2015b). A 

Tabela 13 resume dados e preços praticados no processo licitatório em questão: 

 

Tabela 13: Preços praticados no procedimento licitatório de aquisição 2015  

Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

unitário 
Valor total 

Abobrinha verde de primeira qualidade, tamanho 

e coloração uniformes; isenta de enfermidades, 

material terroso, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte 

Kg 2.800 4,52 12.656,00 

Alface – de primeira qualidade (extra), lisa ou 

crespa, tamanho médio (400g), aspecto fresco, 

com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras, 

isenta de enfermidades, material terroso, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte 

Unidade 4.000 1,99 7.960,00 

Beterraba sem folhas, de primeira qualidade 

(extra aa), tamanho médio, firme, não murchas, 

cor vermelho intenso, sem rachaduras nem sinais 

de brotação, isenta de enfermidades e material 

terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte 

Kg 3.600 2,87 10.332,00 

Chuchu - de primeira qualidade (extra aa) 

tamanho médio, casca verde-clara, poucos 

espinhos, sem machucados ou mofos. Isenta de 

enfermidades, material terrosos, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte 

Kg 2.500 2,05 5.125,00 

Couve-flor - cabeça compacta, fresca, graúda, 

com no mínimo 1 kmg cada, cor branca ou 

creme, sem manchas escuras e folhas verdes. 

Kg 5.300 4,00 21.200,00 
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Isenta de enfermidades, material terrosos, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte. 

Cenoura – de primeira qualidade (extra aa), 

tamanho médio, firmes, cor laranja intensa, sem 

pigmentação roxa ou verde na parte superior. 

Isenta de enfermidades, material terrosos, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte. 

Kg 

 
4.100 1,58 6.478,00 

Pepino de primeira qualidade (extra aa), tamanho 

e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, 

material terrosos, sem danos físicos e mecânicos. 

Kg 3.000 1,31 3.930,00 

Repolho verde- de primeira qualidade (extra), 

com peso aproximado de 1,5 kg cada, cor verde, 

rígido, limpo e seco. 

Kg 2.400 1,44 3.456,00 

Fonte: os autores, 2015. 

 

A partir das informações estabelecidas nas tabelas anteriores, a etapa seguinte efetua o 

cruzamento dos dados para fins de apuração da receita, o que se encontra expresso na tabela 

que segue: 

 

Tabela 14: Expectativa de receita advinda da comercialização de hortaliças 

Hortaliça 
Quilogramas totais fornecidos por 

meio do Processo Licitatório 

Preço de 

venda (kg) 
Receita Anual 

Abobrinha 333 4,52 1505,16 

Alface 670 4,98 3336,6 

Beterraba 760 2,87 2181,2 

Cenoura 978 1,58 1545,24 

Chuchu 648 2,05 1328,4 

Couve-flor 424 4,00 1696 

Pepino 508 1,31 665,48 

Repolho 738 0,96 708,48 

 

5059 

 

R$ 12.996,56 

Fonte: os autores, 2015. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 14 indicam que da comercialização das 

hortaliças obtém-se uma receita de R$ 12.996,56, anual. Esta projeção concerne às receitas 

advindas da comercialização das hortaliças à Prefeitura Municipal de Quatro Barras para 

comporem itens do cardápio da merenda escolar. Assim, a Tabela 15 detalha o fluxo de caixa: 

 

Tabela 15: Fluxo de Caixa 

Ano Investimento  
Custo 

Operacional 

 

 

Fornecimento das 

hortaliças (kg) 
Receita Fluxo de caixa 
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0 R$ 27.490,49  3345,19  5059 
 

-R$ 30.835,68 

1 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

2 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

3 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

4 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

5 R$ 792,75  3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 8.858,62 

6 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

7 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

8 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

9 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

10 
 

 3345,19  5059 R$ 12.996,56 R$ 9.651,37 

Fonte: os autores, 2015. 

 

É prática comum o agricultor efetuar as compras e pagá-las quando da venda da 

produção. Assim, de forma a simplificar a análise na composiçao do fluxo de caixa, supõe-se 

que as entradas financeiras anuais e as saídas se dêem no mesmo momento. Então, a próxima 

seção exibe a análise de viabilidade financeira deste agronegócio. 

 

4.4. Análise de viabilidade financeira 

  

Este tópico aborda a análise de viabilidade financeira do projeto de cultura das 

hortaliças. Assim, evidencia-se a memória de cálculos da taxa mínima de atratividade do 

negócio e, em seguida, são discutidos os indicadores de viabilidade financeira assim como a 

metodologia multi-índices. 

 

4.4.1. Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 

Há que se considerar que existem variados investimentos para atender as diversas 

classes sociais, desde o investidor precavido até o mais invasivo. Para os propósitos do 

cálculo desse estudo a remuneração dos títulos de baixo risco será utilizada a TMA para o 

fluxo de caixa projetado. 

A Figura 01 ilustra opções de investimentos disponíveis no mercado, considerando 

aplicações nos Bancos existentes no Município de Quatro Barras e da poupança, analisando-

se o perfil destes investidores. A taxa média calculada foi de 7,08%. Trata-se de uma variável 

dependente de fatores sistêmicos e conjunturais na manifestação de Souza e Clemente (2009). 
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Os autores complementam que o risco financeiro de um projeto de investimento pode ser 

medido pela probabilidade da TIR ser menor do que a TMA e apresenta-se como uma medida 

de risco a proximidade da TIR em relação à TMA. 

 

                 

 

Figura 1: Rendimentos de aplicação de baixo risco 

Fonte: os autores, 2015. 

 

Pela observação da figura infere-se da média das aplicações o percentual de 7,08% ao 

ano, taxa à qual foi adotada com TMA para este estudo de caso. Apurada a TMA, o próximo 

estudo permeia os indicadores de viabilidade. 

 

4.4.2. Indicadores de Viabilidade e Metodologia Multi-Índices 

 

Foram calculados os indicadores de retorno (valor presente líquido, índice benefício 

custo e ROIA), assim como os de riscos (TMA/TIR, payback/n, risco de negócio, risco de 

gestão e grau de comprometimento da receita). As Tabelas 16 e 17 apresentam os resultados 

destes indicadores 

 

Tabela 16: Indicadores de Retorno 

Indicadores de Retorno  

Valor Presente Líquido (10 anos) R$ 36.138,42 
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Índice Benefício Custo (10 anos) 2,17 

ROIA (por ano) 8,06 % 

Fonte: os autores, 2015. 

 

Tabela 17: Indicadores de Risco 

Indicadores de Risco  

TIR 28,55% 

TMA 7,08 % 

Índice TMA/TIR 0,24 

Índice Payback/n 0,19 simples e 0,75 descontado 

Risco de Gestão  0,2 

Risco de Negócio 0,4 

Grau de Comprometimento da Receita 0,24 

Fonte: os autores, 2015. 

 

Apresentadas as Tabelas de indicadores de risco e de retorno, os indicadores de risco 

foram evidenciados no Gráfico Radar da Metodologia Multi-índices, conforme apresentado na 

Figura 2.  

 

                

 

                   Figura 2: Gráfico Radar da Metodologia Multi-índices 

Fonte: os autores, 2015. 
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Algumas discussões e considerações em relação às Tabelas 16 e 17, assim como a 

Figura 2 são dispostas: 

a) VPL: Ao optar pelo investimento de R$ 30.835,68 na plantação de hortaliças para a 

merenda escolar no programa agricultura familiar no Município de Quatro Barras, os cálculos 

indicam a expectativa de que o produtor recupere os investimentos efetuados; recupere o que 

teria auferido se esse capital tivesse sido aplicado no mercado financeiro a 7,08% a.a. e, ainda 

lhe sobrem, em valores monetários de hoje, a importância de R$ 36.138,42. O retorno é em 

decorrência do fornecimento de 5.059kg de hortaliças à merenda escolar no município de 

Quatro Barras para um horizonte de 10 anos. Assim, o projeto apresenta um VPL maior que 

zero, motivo que leva a aceitá-lo como viável, pois isso indica que o valor do projeto de 

investimento hoje é maior do que o valor do investimento inicial, considerando o custo de 

oportunidade do produtor. No entanto, a informação do VPL é insuficiente para avaliar a 

importância de retorno do investimento, oportunidade em que também se analisam outros 

índices. O próximo item aborda o IBC.  

b) IBC: Como já explorado, o IBC é um indicador relativo e mede a expectativa de 

retorno para cada unidade de capital imobilizada no projeto. Para a exploração especificada 

neste estudo a expectativa é obter R$ 2,17 (após 10 anos e em valores monetários de hoje) 

para cada R$1,00 imobilizado hoje. O IBC expressa um retorno para além daquele que se 

projeta se uma unidade de capital - R$1,00 - tivesse sido aplicado à TMA (7,08%a.a.) por 10 

anos. Desse modo, sendo superior a 1, consequentemente, o projeto é viável, pois o fluxo de 

entradas descontado é maior do que o fluxo de saídas descontado, considerando o custo de 

oportunidade do capital. A partir da apuração do IBC, pode-se expressar o percentual do 

ROIA. 

c) ROIA: estimado em 8,06% ao ano, expressa a rentabilidade a mais do que se teria 

se tivesse aplicado no mercado financeiro a 7,08% o ano. Assim, a classificação demonstra 

que, além da empresa conseguir ter uma TIR maior que a TMA, poderá acrescentar 8,06% de 

riqueza ao projeto, acima da TMA. No entanto, segundo análise de outros estudos, evidencia-

se que a rentabilidade deste agronegócio não é robusta a exemplo do ROIA anual de 36% para 

o tomate, 19% para o alho e 16% para a uva para a produção de vinho (KREUZ, SOUZA, 

CLEMENTE, 2008). 

d) TMA/TIR: na comparação de rentabilidade do projeto com as atividades ligadas ao 

mercado financeiro, verificou-se uma TIR de 28,55% a.a., ou seja, maior que a TMA - 7,08% 

a.a. -, o correspondente a viabilidade do projeto do ponto de vista econômico.  
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e) Pay-back: é calculado com o intuito de verificar o espaço de tempo 

necessário para que os recursos investidos sejam recuperados. Os estudos indicam 3 

anos, 2 meses e 10 dias no Pay-back simples, e 3 anos, 9 meses e 18 dias no Pay-back 

descontado. Os índices são de 0,19 e 0,75, respectivamente. 

f) Risco de Gestão: as entrevistas não estruturadas demonstraram que os 

agricultores quatrobarrenses são experientes com a atividade, além de contarem com o 

auxílio do instituto responsável pela assistência ao produtor rural – Emater. O risco da 

má gestão é considerado baixo – 0,2 para a produção de hortaliças. Percebe-se que 

parte dos valores baixos para este risco se justifica pelo fato de que as atividades são 

desempenhadas em regime familiar e acumulam experiências que são passadas de pais 

para filhos. 

g) Risco de Negócio: apresenta um fator de risco médio atribuído (0,4) em 

decorrência do tipo de atividade ser suscetível ao clima, sofrer influência do mercado e 

os preços suscetíveis a safra nacional.   

h) Grau de Comprometimento da Receita: ao avaliar-se a medida de risco operacional, 

infere-se um percentual de 0,24 da receita máxima que está comprometida com o pagamento 

de custos e despesas.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como escopo expor a viabilidade econômica da produção de 

hortaliças para fornecimento à merenda escolar no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, estudando o caso do Município de Quatro Barras/PR. 

É pertinente a observação de que apesar de se falar muito em produção rural pouco são 

os estudos desenvolvidos para análise mais criteriosa e científica em relação a custos e 

comercialização das hortaliças em pequenas propriedades. Os estudos posicionam-se sobre 

grandes propriedades rurais que se baseiam na monocultura – soja, batata, milho, cana de 

açúcar, café -, sendo estes os referenciados nos levantamentos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB).  

Neste contexto, também se apresenta as dificuldades para coleta de dados mediante as 

entrevistas não estruturadas realizadas, visto o perfil dos entrevistados que fazem do cultivo 

uma extensão da horta caseira. Assim, as limitações residiram no processo de 
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individualização dos valores de custo, bem como no momento de se relacionar maquinário e 

implementos agrícolas necessários para desenvolvimento do agronegócio.  

Sopesando aos resultados da pesquisa, entende-se a viabilidade do projeto, tendo em 

vista os índices apresentados na seção anterior, os quais expressam um valor presente líquido 

de R$ 36.138,42 e uma Taxa Interna de Retorno de 28,55%, IBC de 2,17 que resultou no 

ROIA de 8,06% e indicam 3 anos, 2 meses e 10 dias no Pay-back simples, e 3 anos, 9 meses e 

18 dias no Pay-back descontado. Apurou-se que o Risco de Gestão é baixo (0,2) e o Risco de 

Negócio médio (0,4), com um Grau de comprometimento da receita de 0,24. 

Estes indicadores, em conjunto, mostram que a plantação de hortaliças para a merenda 

escolar no Programa Agricultura Familiar, considerando o município de Quatro Barras, é uma 

atividade que possui retorno financeiro, e riscos baixos e baixo médios, com exceção do risco 

payback/n. Assim, esta pesquisa mostrou e trouxe uma oportunidade viável de negócio para 

produtores rurais. 

Com vistas à estas conclusões obtidas, este artigo apresentou relevante contribuição 

prática, visto que os resultados aqui apresentados podem ser utilizados por pequenos 

empresários rurais que desejem fornecer merenda escolar. Também, este estudo teve 

contribuição teórica, considerando o avanço da discussão sobre a análise de riscos em 

projetos de análise de viabilidade de investimentos, os quais possuem indicadores de retorno 

financeiros consolidados e amplamente discutidos, mas que possuem poucos trabalhos que 

discutem os indicadores de risco, como este trabalho discutiu. 

Por fim, a partir da realização das entrevistas não estruturadas, ficou evidenciada uma 

possibilidade de futuros estudos quanto a viabilidade econômica de instalação de irrigação por 

aspersão nas propriedades. 
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