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Abstract 

 

The producers of the municipality of Thailand, in Pará, can operate the production of palm oil 

through autonomous systems and integrated systems to agribusiness. This study aims to 

comparatively analyze these forms of production economically in order to verify the preferred 

option for the development of this crop in Thailand, Pará The methodology used in this research, 

in part economic viability indicators NPV (Present Value net), IRR (Internal Rate of Return) and 

IBC (Benefit Cost Ratio), calculated from cash flows in production scenarios in autonomous 
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systems and integrated. On the strategic fron, applied the SWOT. The study concluded that the 

return on investment in autonomous production is faster than the integrated production. The 

autonomous production reaches submit a return of R$ 8.33 for every $ 1.00 invested in R activity 

while integrated production has at most 5.22. The IRR shows that autonomous production has 

returned 13.41 %, while the integrated production returns to the initial investment 11.47 % over 

the life of the activity. 
 

 

Key-Words: Competitiveness, Economic Viability, Palm Oil. 

 

1. Introdução 

  

 

A redução dos estoques de petróleo e o aumento do debate sobre questões ambientais 

fizeram com que nos anos de 2010, a demanda por fontes alternativas de energia aumentasse 

consideravelmente. Neste contexto, as plantas oleaginosas, como o dendezeiro (Elaeis 

guineensis), começaram a ser objeto de pesquisas na intenção de operar uma gradual 

substituição de parte dos combustíveis fósseis por fontes renováveis e mais sustentáveis.  

 O Brasil não se absteve de seguir essa tendência e desde 2003, com a criação do 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), vem direcionando esforços para 

fomentar cadeias produtivas de oleaginosas com potencial energético. Dentre elas, a mais 

importante é cadeia produtiva do dendê, onde sua estrutura demonstra que produtores rurais 

são os fornecedores de matéria prima e as agroindústrias são as processadoras ou agentes de 

agregação de valor ao produto que será disponibilizado no mercado. O país ocupa posição de 

destaque no ranking mundial de produção de dendê, sendo o responsável pela maior produção 

de oleaginosas no mundo. Esse panorama se deve principalmente ao estado do Pará onde, no 

ano de 2012, se concentrou mais de 80% da produção nacional de dendê, com mais de 1.034 

toneladas produzidas e mais de 5 8.000 hectares de área colhida (IBGE, 2013).  

 O município de Tailândia localizado no nordeste paraense é o maior produtor local de 

dendê, possuindo mais 40.000 hectares plantados de dendê. Especialmente em 2012, sua 

produção chegou a mais de 405 toneladas, segundo dados do IBGE (2013). A cultura do 

dendê se tornou uma alternativa de desenvolvimento ao município haja vista que a madeira, 

produto explorado de forma intensiva naquele município até o início dos anos de 2000, foi 

praticamente exaurida, o que fez com que produtores rurais e agricultores familiares, 

procurassem uma nova alternativa de renda e ocupação (SAKAMOTO, 2008). Nesta 

perspectiva, acredita-se que um estudo mais específico de viabilidade econômica junto a esta 

cultura levantaria subsídios importantes para a exploração desta atividade.   
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 A análise de sistemas produtivos através da mensuração de indicadores de viabilidade 

é cada vez mais utilizada na avaliação de inúmeras culturas. Os estudos de Pires e Bastos 

(2001) investigaram através da análise da rentabilidade da exploração da cultura de milho e 

soja, com horizonte de tempo de um ano, se a utilização dos recursos do PRONAF é viável. A 

investigação de Sperotto et al. (2005) abordou a viabilidade econômico-financeira para 

implantação de uma lavoura de algodão numa propriedade rural com 5.540 hectares 

localizada no município de Costa Rica, no Estado de Mato Grosso do Sul. O trabalho de 

Pavan et al. (2006) teve como objetivo analisar a viabilidade econômico-financeira da 

produção de eucaliptos  no Rio Grande do Sul, onde determinou-se VPL e a TIR gerados para 

os canais de energia e celulose por distância do produtor ao consumidor de 50km a 400km. Os 

estudos de Secaf et al. (2006) abordaram a análise de viabilidade econômico-financeira a 

partir da possibilidade da utilização da diversificação agrícola (Sistemas Agroflorestais) como 

alternativa viável para o cultivo do cupuaçu na microrregião de Itaituba, no Médio Tapajós. A 

investigação de Lima et al. (2006), estuda a viabilidade econômica da implantação de um 

apiário na região de Taquara, no sítio Oliveira, de 150 ha, situado no núcleo rural de 

Planaltina no Distrito Federal. A pesquisa de Lima e Mendes (2006) objetivou indicar a 

possibilidade de verticalização da produção de cacau na Transamazônica, estado do Pará, 

analisando a viabilidade econômico-financeira, com horizonte de cinco anos. Estudos de 

Arêdes e Pereira (2008) desenvolveram uma análise econômica da produção de café arábica 

através de simulações para sistemas de baixa e alta produtividade. De acordo com os 

indicadores econômicos, ambos os sistemas produtivos revelaram-se economicamente 

viáveis, embora a atividade possua elevado nível de risco, especialmente o sistema com baixa 

produtividade. 

Diante deste panorama de investigação de viabilidade econômica junto ao ambiente da 

agroindústria, este estudo objetiva analisar comparativamente o sistema produtivo autônomo e 

o sistema integrado à agroindústria na intenção de verificar a alternativa mais recomendada ao 

desenvolvimento desta cultura em Tailândia, no estado do Pará, em termos de viabilidade 

econômica e competitividade. No sistema produtivo autônomo, o produtor de dendê não 

possui o compromisso de venda da produção para a agroindústria estando livre para 

estabelecer bases de negociação, mas não possui garantia de venda total desta produção. No 

sistema produtivo integrado, o produtor possui vínculo com agroindústria através de contratos 

formais que garantem a venda do dendê ao produtor, mas em preços pré-estabelecidos através 

de acordos entre o produtor e a agroindústria.  
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Nesta perspectiva, a investigação questiona: qual sistema de produção do dendê em 

Tailândia é o mais viável economicamente, de modo a apresentar padrões razoáveis de 

competitividade de mercado? A relevância desta iniciativa está pautada pela: importância da 

produção de dendê para a população do município de Tailândia; relevância que o mesmo 

representa para a produção regional e nacional; e pela limitação do número de trabalhos 

científicos que auxiliem na tomada de decisão sobre o sistema mais indicado para produção e 

comercialização do produto. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Aspectos conceituais da competitividade 

 

 

A categoria competitividade é muito usada por pesquisadores, estudantes, e 

profissionais É observada em jornais escritos e televisivos, e apresenta conotações que se 

direcionam a campos de abordagem distantes daqueles relacionados a mercados em uma 

economia de escala. Diante desta diversidade de usos em vários campos, cada vez mais o 

termo instiga destaque interpretativo.  

De acordo com Teixeira e Lacerda (2005), diz-se que uma determinada indústria tem 

alta competitividade quando as diversas organizações que a compõe têm condições e recursos 

semelhantes na busca por espaços no mercado, competindo de forma mais equilibrada 

simultaneamente. Por outro lado, a indústria pode ter uma baixa competitividade, mostrando 

que poucas empresas possuem condições e recursos de destaque, enquanto as outras 

organizações têm poucos recursos, caracterizando uma competição desequilibrada 

(TEIXEIRA e LACERDA, 2005). Todavia, como os próprios autores alertam, essa breve 

tentativa de explicar o termo competitividade é limitada, por isso se faz necessário uma busca 

na literatura para conceituar o termo, tornado possível sua completa compreensão. 

Diante da abordagem desenvolvida por teorias de concorrência, a competitividade 

pode ser definida como a capacidade de sobreviver e, de preferência, crescer em mercados 

correntes ou novos mercados, assim, a competitividade é uma medida de desempenho das 

firmas individuais, mas esse desempenho depende de relações sistêmicas (FARINA & 

ZYLBERSZTAJN, 1998). As relações sistêmicas envolvem várias partes interagentes como 

organizações, informações, parceiros ou estruturas logísticas. 

É imprescindível identificar os padrões de concorrência para poder dizer se as firmas 

são ou não potencialmente competitivas: em mercados de produtos de baixa diferenciação, 
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predominam padrões de concorrência onde a liderança de custo é a principal vantagem 

competitiva; em mercados onde predominam a inovação em produto e processo, o 

atendimento a demandas por qualidade intrínsecas exigidas por consumidores e clientes,  

podem ser elementos determinantes da preservação e melhoria das participações 

(MARCELINO e MARCELINO, 2004).  

A competitividade pode ser expressa, de certa forma, pela participação no mercado 

alcançado por alguma firma em um mercado em um determinado momento no tempo, assim, 

a participação no mercado expressa o quanto uma determinada empresa possui de vendas ou 

receita no conjunto total de vendas ou receitas realizadas para um determinado mercado 

(KUPFER e HASENCLEVER, 2002; HAGUENAUER apud POSSAS; 1999). Aina 

conforme os autores, para análise da competição na indústria de telecomunicações a utilização 

de tal conceito é pertinente uma vez que a participação no mercado alcançado por uma 

determinada firma expressa sua capacidade de conquistar clientes e receitas dentro da 

indústria.  

Todavia, a participação no mercado representa um indicador do sucesso alcançado por 

uma determinada firma no passado, assim, faz-se necessário uma melhor avaliação sobre o 

potencial que uma empresa tem de atingir resultados consistentes no futuro (POSSAS, 1999). 

Para isso o autor sugere uma análise interna da firma quando se busca compreender suas 

escolhas estratégicas que influenciam sua participação no mercado, isto é, como a 

participação de mercado é um dado histórico e, portanto, refere-se ao passado, faz-se 

necessário entender a estratégia das organizações para tentar predizer seu comportamento e, 

por consequência, sua capacidade de manter sua participação (POSSAS, 1999).  

A competitividade deve ser compreendida como a eficiência atingida pela empresa na 

competição, pois reflete sua capacidade de diferenciar-se dos concorrentes (KUPFER e 

HASENCLEVER, 2002). Neste sentido, os autores destacam que organizações eficientes 

possuem mais condições de oferecerem produtos e serviços diferenciados ao mercado do que 

os seus concorrentes. 

Existe uma correlação entre os conceitos de competitividade como participação no 

mercado e como escolhas estratégicas das empresas (KUPFER e HASENCLEVER, 2002). 

Desta forma, segundo os autores, pode-se avaliar a competitividade de uma organização 

verificando sua participação no mercado ao mesmo tempo em que se observam as 

características intrínsecas desta organização que contribuem para que ela atinja determinado 

resultado. Assim, a definição de competitividade seria a capacidade de uma organização 
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formular e implantar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de 

forma duradoura, uma posição sustentável no mercado (KUPFER e HASENCLEVER, 2002). 

Em uma abordagem mais ampla da definição, Santos (2004), define competitividade 

como a possibilidade de permitir a compreensão e a operacionalização do agir com o 

propósito de alcançá-la. A categoria competitividade encontra na literatura gerencial acepções 

muito difusas. Observa-se que mesmo autores tradicionais como Porter, Mintzberg, Collis, 

Hamel e Prahalad não oferecem uma clara definição (LASTRES et al., 2000). Porter, quando 

era integrante da Comissão Presidencial de Competitividade Industrial do governo norte-

americano, chegou a declarar que “o que ficou claro para mim durante o período da Comissão 

é que não existia uma definição aceita de competitividade. (...) O debate acerca da 

competitividade continuou, e ainda está presente hoje” (SANTOS, 2004). Farina (1999) 

acrescenta que a competitividade não tem um conceito preciso, pelo contrário, compreende 

tantas facetas de um mesmo problema que dificilmente se pode estabelecer uma definição ao 

mesmo tempo abrangente e útil.  

A competitividade compreende a capacidade de uma nação sustentar e expandir sua 

participação nos mercados internacionais e elevar, simultaneamente o nível de vida de sua 

população (FAJNZYLBER JR., 1988). Existe nesta perspectiva, a necessidade de destacar 

que é relevante o incremento da produtividade e a incorporação do progresso técnico, e ainda 

que se deva admitir um sólido vínculo entre competitividade, incorporação de tecnologia, 

produtividade e dinamismo da atividade (FAJNZYLBER JR., 1988). 

De acordo com Porter (1993), a competitividade é uma equivalência a ideia de 

eficácia, que se aplica especialmente às organizações. Neste sentido, a organização mais 

eficaz é aquela capaz de coadunar habilidades necessárias para fazer com que as pessoas se 

tornem clientes. Nesta perspectiva, o conceito mais adequado para competitividade seria 

produtividade (PORTER, 1993).  

De acordo com Porter (1993), a elevação na participação de mercado depende da 

capacidade dos empreendimentos em atingir altos níveis de produtividade e aumentá-la com o 

tempo. Reflexões realizadas por Harris e Ogbonna (2001), apontam que o desempenho pode 

ser derivado da geração de inovações valiosas do mercado, construindo barreiras à imitação 

ou aprendendo e mudando mais rapidamente que a concorrência, não apenas como resultado 

do poder de mercado, mas como resultado da mistura dos recursos de uma empresa. Do ponto 

de vista das teorias de concorrência, a competitividade pode ser definida como a capacidade 

sustentável de sobreviver e, de preferência, crescer em mercados correntes ou em novos 
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mercados. A sustentabilidade implica em que essa posição seja consistente com a realização 

de lucros não negativos, por isso, custos receitas e produtividade são indicadores de eficiência 

que explicam em parte da competitividade organizacional. Os empreendimentos de um modo 

geral precisam estabelecer estratégias competitivas e nesta investigação destaca-se a 

verticalização.  

Para Harrison (2005), a verticalização é uma estratégia de crescimento conforme a 

qual uma organização se envolve em mais de um estágio da cadeia de suprimento de um 

determinado setor produtivo. Conhecida também sob o termo de integração vertical, ou 

simplesmente integração, ela se concretiza geralmente através de uma das duas seguintes 

formas: a verticalização para trás, quando a organização entra em estágios produtivos 

anteriores àquele já dominado por ela; e a verticalização para frente, quando a organização 

incorpora estágios produtivos posteriores àquele já dominado por ela (BRITTO, 2002). 

 A utilização da integração vertical na produção deve ser realizada para proporcionar a 

redução de custos, como estratégia competitiva contra rivais de mercado, maior controle da 

cadeia produtiva e ações que exploram o mercado de consumo do produto final (BATALHA, 

2010). Por isso, Porter (1997) aborda que o sistema de integração vertical é utilizado quando a 

empresa necessita de uma combinação ou estreitamento da produção de matéria-prima, 

processamento, tecnologias, distribuição e vendas, sendo que isso se aplica principalmente em 

sistemas de produção muito complexos. 

 

2.2. Viabilidade econômica de sistemas integrados à agroindústria 

 

Diante da discussão sobre competitividade, destaca-se agora necessidade de discutir 

brevemente o ambiente da viabilidade econômica na tentativa de compor a fundamentação 

teórica desenhada a esta investigação. A viabilidade econômica de sistemas integrados à 

agroindústria é frequentemente avaliada através dos seguintes indicadores: Valor Presente 

Líquido - VPL, Índice Benefício Custo - IBC, Taxa Interna de Retorno - TIR, o Payback e o 

Ponto de Equilíbrio - PE.  

O cálculo do VPL avalia o desconto no fluxo de caixa com uma taxa de desconto 

especifica, chamada ainda de retorno rígido, custo de capital ou de oportunidade, resultando o 

retorno mínimo que deve ser conseguido num projeto, para não alterar o valor da empresa no 

mercado (GITMAN, 2000). O VPL é o resultado esperado que a empresa deverá obter após 

determinado período. O Valor Presente Líquido - VLP é compreendido como a quantia 
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equivalente, na data zero, de um fluxo financeiro, descontando-se a taxa de juros determinada 

pelo mercado (DOSSA e CONTINI, 1991).  

O VPL é um dos indicadores mais importantes para mostrar a viabilidade financeira de 

um projeto, sendo que este corresponde à diferença entre o valor investido e o valor dos 

benefícios esperados (THIRY-CHERQUES, 2004). O resultado positivo do VPL, ou seja, 

VPL maior que zero (VPL>0) demonstra que o projeto é viável financeiramente, caso o 

contrario VPL menor que zero (VPL<0), o projeto inviável, ocasiona prejuízos ao 

empreendimento. 

Outro indicador importante é o IBC. O IBC demonstra quanto se tem de retorno em 

valores absolutos para cada unidade monetária investida no projeto, ou seja, quanto houve de 

retorno para cada R$1,00 alocado na produção (SANTANA, 2005).  

A TIR é a taxa de desconto que iguala o valor presente de fluxos de caixa com o 

investimento inicial associado a um projeto; assim, é a taxa anual de resultados capitalizada 

que a empresa vai obter, se ela investir no empreendimento e receber os fluxos de entrada de 

caixa previstos (GITMAN, 2000). A TIR é o retorno do capital investido, calculado a partir 

do lucro liquido da empresa, portanto, se o resultado da TIR for maior que o capital (TIR>I), 

o investimento torna-se viável, caso este resultado for menor que o capital (TIR<I), o 

investimento é inviável. 

O Payback é o exato montante de tempo necessário para a empresa recuperar seu 

investimento inicial de um projeto calculado a partir de seus fluxos de caixa (GITMAN, 

2000). O Payback é o período estabelecido onde o projeto ou atividade trará retorno do capital 

investido. O período de Payback aceitável deve ser estabelecido no projeto e estar de acordo 

com os padrões de projetos semelhantes e de acordo com as diretrizes do financiamento.  

O PE é a quantidade de produção exigida para que os custos (fixos e variáveis) sejam 

alcançados, ou seja, se a quantidade exata de vendas for semelhante ao ponto de equilíbrio, a 

empresa não terá prejuízo e nem lucros (MENDES JUNIOR e PADILHA, 2007). O PE é 

importante para a empresa na questão do conhecimento de produção e estabelecimento de 

metas para ter um controle das vendas e perspectiva da geração de lucros.  

 

3. Método e Técnicas 

 

A metodologia aplicada para a realização desta investigação seguiu critérios de 

caracterização e tipologia específicos. Em relação à caracterização científica, o estudo se 
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classificou dentro do ambiente de uma investigação empírica, dedicada a codificar a face 

mensurável da realidade. Para isso, se utilizou de um estudo de caso. A investigação é de 

natureza descritiva e quantitativa. O estudo descritivo busca verificar os fatos, registrá-los, 

analisá-los, classificá-los e proceder sua interpretação de maneira a não interferir nestes fatos 

(ANDRADE, 2010). O procedimento de quantificação foi aplicado para analisar 

comparativamente sistemas autônomos de produção do dendê e sistemas integrados à 

agroindústria desta cultura, através da ótica econômica na intenção de verificar a opção mais 

indicada ao desenvolvimento desta atividade. A abrangência espacial da investigação foi o 

plantio e produção de 1 (um) hectare de dendê em um empreendimento situado no município 

de Tailândia no estado do Pará. A metodologia foi dividida em três etapas: a coleta de dados, 

o tratamento dos dados e a análise destes dados.  

 

3.1. Coleta de dados 

 

Na etapa de coleta de dados foi utilizado principalmente o recurso da entrevista com o 

proprietário do empreendimento rural pesquisado localizado no município paraense de 

Tailândia. Estas entrevistas foram realizadas em 12 visitas ao empreendimento entre 10 de 

abril e 25 de outubro de 2013. Cinco clientes do referido proprietário rural também foram 

entrevistados em outubro de 2013 de maneira a comprovar e complementar algum dado.  

O planejamento dos procedimentos de coleta de dados procurou estar direcionado aos 

objetivos pretendidos pela investigação. Neste sentido, a adequação da sequência de perguntas 

e a elaboração do conteúdo destas perguntas estiveram permanentemente vinculadas às 

possibilidades de obtenção dos indicadores que apurariam a viabilidade econômica dos 

sistemas de produção no empreendimento investigado para o exercício 2013, isto é, preços, 

receitas, custos, taxas, investimentos e outras informações necessárias ao calculo dos 

indicadores.  

 

3.2. Tratamento de dados 

 

Na etapa de tratamento de dados, ocorreu a construção do estudo de caso propriamente 

na medida em que a pesquisa quantitativa foi desenvolvida e traduziu em números as opiniões 

e informações que foram levantadas pela coleta de dados. Os procedimentos de tratamento de 

dados ocorreram de maneira associada à fundamentação teórica, isto é, as bases de 
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entendimento do universo da competitividade e da viabilidade econômica de sistemas 

integrados à agroindústria foram criteriosamente observadas e relacionadas. Os 

procedimentos de tratamento de dados organizaram os dados coletados para criar condições 

ao calculo dos indicadores. Os indicadores foram: a)Valor Presente Líquido - VPL, b)Índice 

Benefício Custo - IBC, c)Taxa Interna de Retorno - TIR, d)Payback e e)Ponto de Equilíbrio - 

PE.  

a) O Valor presente líquido, que define o montante de recursos financeiros obtidos ao 

final do horizonte do empreendimento (SANTANA, 2005) foi obtido através da 

seguinte equação: 

 

 

Onde: 

VPL = Valor presente liquido 

FC0 = Ano zero de investimento 

FC1 = Ano 1 de investimento 

n = Múltiplos indefinido de um fator  

i = Taxa 

 

b) A Taxa interna de retorno, que determina a taxa de juros ou taxa de desconto 

máximo que o empreendimento suportaria pagar (SANTANA, 2005), foi obtida 

através da seguinte equação: 

 

       Onde:  

TIR = Taxa Interna de Retorna 

L.L = Lucro Líquido 

I = Capital Inicial 

 

c) O Índice benefício custo, que indica o retorno absoluto referente a cada unidade de 

capital investido no empreendimento (SANTANA, 2005) foi calculado a partir da 

seguinte equação: 

 

       Onde:  

IBC = Índice Beneficio/Custo 

∑ = Somatória 

CFj = Fluxo de Caixa  

CF0 = Ano 0 de investimento 
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d) O Payback (PB), que determina o período exato em que o empreendedor terá seu 

capital retornado pela atividade desenvolvida (GONÇALVES et al., 2012), foi 

mensurado através da equação: 

 

        Onde:  

PB = Payback 

∑ = Somatória 

Tquando = Horizonte do projeto 

CFt = Fluxo de Caixa total  

I0 = Investimento inicial  

 

e) O Ponto de Equilíbrio, que define a quantidade de produtos que um 

empreendimento deve vender para que a sua receita, proveniente diretamente da 

venda dessa produção, cubra exatamente os custos totais, para que o fluxo de caixa 

seja igual a zero (MENDES e PADILHA JUNIOR, 2007), foi calculado através da 

seguinte equação: 

 

       Onde:  

Q = Quantidade produzida 

CF = Custo fixo 

P = Preço 

CVme = Custo Variável médio  

 

3.3. Análise de dados 

 

Na etapa de análise de dados, examinaram-se inicialmente os indicadores de 

viabilidade econômica entre os sistemas de produção autônomo e integrado, e em seguida 

realizou uma análise de SWOT para o empreendimento. Esta análise realizou-se no ambiente 

interno e externo em que o empreendimento está inserido. A palavra SWOT é um anagrama 

das siglas em inglês Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças) (DAYCHOUW, 2007).  

As forças e fraquezas estão relacionadas ao ambiente interno da organização, análise 

das potencialidades e os pontos que devem ser admitidos e corrigidos pela organização, as 

oportunidades e ameaças são referentes ao ambiente externo da organização, quais os pontos 

que devem ser investidos ou que aumentam o potencial produtivo, e quais as ameaças que o 

ambiente externo pode trazer às atividades ou projetos realizados pela empresa. 
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4. Discussão e Resultados  

 

 Os resultados desta discussão apresentam inicialmente os indicadores de viabilidade e 

o Payback da produção autônoma de dendê em Tailândia. Em seguida, demonstram os 

resultados destes indicadores e do Payback para a produção integrada à agroindústria naquele 

município. O calculo dos resultados dos indicadores da produção autônoma baseou-se no 

fluxo de caixa líquido acumulado, a seguir demonstrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Fluxos de caixa líquido e acumulado da produção de 1 ha de dendê no 

sistemas de produção autônoma em Tailândia.  
 

 

ANO 

 

CUSTOS 

 

RECEITA 

 

FCL 

FC  

ACUMULADO 

0 R$ 3.200,00 - -R$ 

3.200,00 

-R$ 3.200,00 

1 R$ 1.845,00 - -R$ 

1.845,00 

-R$ 5.045,00 

2 R$ 1.697,00 - -R$ 

1.697,00 

-R$ 6.742,00 

3 R$ 2.506,00 R$ 1.275,00 -R$ 

1.231,00 

-R$ 7.973,00 

4 R$ 2.855,00 R$ 2.040,00 -R$ 815,00 -R$ 8.788,00 

5 R$ 3.081,00 R$ 3.060,00 -R$ 21,00 -R$ 8.809,00 

6 R$ 3.397,00 R$ 4.080,00 R$ 683,00 -R$ 8.126,00 

7 R$ 3.750,00 R$ 5.100,00 R$ 1.350,00 -R$ 6.776,00 

8 R$ 4.058,00 R$ 6.375,00 R$ 2.317,00 -R$ 4.459,00 

9 R$ 3.951,00 R$ 6.375,00 R$ 2.424,00 -R$ 2.035,00 

10 R$ 3.923,00 R$ 6.375,00 R$ 2.452,00 R$ 417,00 

11 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$2.466,00 R$ 2.883,00 

12 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 5.349,00 

13 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 7.815,00 

14 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 10.281,00 

15 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 12.747,00 

16 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 15.213,00 

17 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 17.679,00 

18 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 20.145,00 

19 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 22.611,00 

20 R$ 3.909,00 R$ 6.375,00 R$ 2.466,00 R$ 25.077,00 

21 R$ 3.909,00 R$ 6.120,00 R$ 2.211,00 R$ 27.288,00 

22 R$ 3.909,00 R$ 6.120,00 R$ 2.211,00 R$ 29.499,00 

23 R$ 3.909,00 R$ 5.610,00 R$ 1.701,00 R$ 31.200,00 

24 R$ 3.909,00 R$ 5.610,00 R$ 1.701,00 R$ 32.901,00 

25 R$ 3.909,00 R$ 5.610,00 R$ 1.701,00 R$ 34.602,00 

             Fonte: Elaborado pelos autores a partir de pesquisa de campo (2013). 
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Na análise realizada da viabilidade econômica na produção autônoma do dendê 

verificou-se que o empreendimento pesquisado possui VPL positivo ao final do horizonte da 

vida útil de produção do dendê. Observou-se que o empreendimento possui VPL para 

recursos bancários. O VPL encontrado foi de R$ 23.460,75 para uma taxa de 2% e de R$ 

12.681,45 para uma taxa de custo de capital de 5% (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Resultado dos indicadores de viabilidade e Payback do sistema de produção 

autônomo, levando em consideração taxas de descontos de financiamento bancário. 
 

INDICADOR 

 

TAXA DE DESCONTO 

2,0% 5,0% 5,5% 10% 

VPL R$ 23.460,75 R$12.681,45 R$11.364,05 R$3.290,23 

TIR 13,41% 13,41% 13,41% 13,41% 

IBC R$ 8,33 R$ 4,96 R$ 4,55 R$ 2,03 

Payback 

 

10 anos e 10 mês 

 

10 anos e 10 mês 

 

10 anos e 10 mês 

 

10 anos e 10 mês 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

 
 

Esses resultados obtidos não diferenciam muito dos resultados encontrados por Pena et 

al. (2011), que foi no valor de R$ 4.950,28, a uma taxa de investimento de 5% pelo Fundo 

Constitucional do Norte - FNO. 

Este estudo também observou que o empreendimento possui uma taxa interna de 

retorno atrativa, na medida em que durante o horizonte de investimento os valores expostos 

no fluxo de caixa demonstram uma capacidade de suportar uma taxa de desconto de 11,47% 

com o sistema de integração vertical.  

Em relação ao índice beneficio-custo, na utilização de recursos bancários com uma 

taxa de desconto de 2% se obtém um retorno de R$ 8,33 e para uma taxa de 5% se obtém um 

retorno de R$ 4,96.  

Quanto ao resultado de Payback, o período de retorno do investimento, esta análise 

econômica apresenta um resultado equivalente a 10 anos e 10 meses para a recuperação do 

capital por investimentos bancários.  

O calculo dos resultados dos indicadores da produção integrada é baseado no fluxo de 

caixa líquido e acumulado, demonstrado através da Tabela 3.   
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Tabela 3: Fluxo de caixa líquido e acumulado da produção de 1 ha de dendê no sistemas 

de produção integrada em Tailândia, com a amortização do investimento inicial. 

 
ANO 

 

CUSTOS 

 

RECEITA 

 

FCL 

 

FC 

ACUMULADO 

0  R$ 3.200,00  - -R$ 3.200,00  -R$ 3.200,00  

1  R$ 1.845,00  - -R$ 1.845,00  -R$ 5.045,00  

2  R$ 1.697,00  - -R$1.697,00  -R$ 6.742,00  

3  R$ 2.633,50   R$ 1.275,00  -R$ 1.358,50  -R$ 8.100,50  

4  R$3.161,00   R$ 2.040,00  -R$ 1.121,00  -R$ 9.221,50  

5  R$ 3.693,00   R$ 3.060,00  -R$ 633,00  -R$ 9.854,50  

6  R$ 4.417,00   R$ 4.080,00  -R$ 337,00  -R$ 10.191,50  

7  R$ 4.784,00   R$ 5.100,00   R$ 316,00  -R$ 9.875,50  

8  R$ 4.058,00   R$ 6.375,00   R$2.317,00  -R$ 7.558,50  

9  R$ 3.951,00   R$ 6.375,00  R$ 2.424,00  -R$ 5.134,50  

10  R$ 3.923,00   R$ 6.375,00   R$ 2.452,00  -R$ 2.682,50  

11  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00  -R$ 216,50  

12  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00   R$ 2.249,50  

13  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00   R$ 4.715,50  

14  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$02.466,00   R$ 7.181,50  

15  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00   R$ 9.647,50  

16  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00   R$12.113,50  

17  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00   R$ 14.579,50  

18  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00   R$ 17.045,50  

19  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00   R$ 19.511,50  

20  R$ 3.909,00   R$ 6.375,00   R$ 2.466,00   R$ 21.977,50  

21  R$ 3.909,00   R$ 6.120,00   R$ 2.211,00   R$ 24.188,50  

22  R$ 3.909,00   R$ 6.120,00   R$ 2.211,00   R$ 26.399,50  

23  R$ 3.909,00   R$ 5.610,00   R$ 1.701,00   R$ 28.100,50  

24  R$ 3.909,00   R$ 5.610,00   R$ 1.701,00   R$ 29.801,50  

25  R$ 3.909,00   R$ 5.610,00   R$ 1.701,00   R$ 31.502,50  

                                 Fonte: Elaborado pelos autores a partir de pesquisa de campo (2013). 

 

 

Na análise da viabilidade econômica do dendê verificou-se que o empreendimento 

possui VPL positivo ao final do horizonte da vida útil de produção do dendê (Tabela 4), haja 

vista que foi capaz de cobrir os investimentos feitos de acordo com os critérios estabelecidos 

pelo Grupo Agropalma. O Grupo auxilia e viabiliza o investimento inicial de mudas para o 

plantio, tendo um saldo positivo de R$ 13.519,00 a uma taxa do Índice Geral de Preços 

Mercado (IGPM) de 3,9% e um saldo positivo de R$ 7.085,29 com uma taxa do INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor) de 6,4%. 
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Tabela 4: Resultado dos indicadores de viabilidade e Payback do sistema de produção 

integrado, levando em consideração taxas do IGPM E INPC. 
 

INDICADOR 

 

TAXA DE DESCONTO 

3,9% (IGPM) 6,4% (INPC) 

VPL R$ 13.519,00 R$ 7.085,29 

TIR 11,47% 11,47% 

IBC R$ 5,22 R$ 3,21 

Payback 12 anos e 1 mes 12 anos e 1 mes 

       Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
  

 

 

Após a análise de resultados, observou-se que o empreendimento possui uma taxa 

interna de retorno atrativa, demonstrando uma capacidade de suportar uma taxa de desconto 

de 11,47% com o sistema de integração vertical. Em relação ao índice beneficio-custo, 

observa-se que a uma taxa de desconto do IGPM de 3,9% a.a., o empreendimento demonstrou 

que para cada unidade monetária investida, terá um retorno de R$ 5,22 e para uma taxa do 

INPC de 6,4% a.a. terá um retorno de R$ 3,21 no sistema de integração vertical. 

Esta análise econômica apresenta um período de retorno do investimento equivalente 

há 12 anos e 1 mês para a recuperação do capital no sistema de integração vertical onde o 

capital de investimento inicial e amortizado no fluxo de caixa. Esses resultados obtidos não 

diferenciam muito dos resultados encontrados por Pena et al. (2011), que foram de 16 anos e 

4 meses, a uma taxa de investimento de 5% pelo Fundo Constitucional do Norte - FNO, 

segundo o Plano de Investimento do Banco da Amazônia - BASA para 2011.  

A seguir, observa-se o Payback da produção de dendê com recursos bancários e a 

amortização do investimento inicial da integradora (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Payback da produção de dendê com recursos bancários e amortização 

do investimento inicial da integradora. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
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Quanto ao ponto de equilíbrio, para que o produtor consiga cobrir todos os custos 

fixos e variáveis no sistema de integração vertical, é necessária a produção e venda de no 

mínimo 13, 20 e 17 toneladas por ano para o 5°, 6° e 7° ano, respectivamente. A partir deste 

período há uma estabilidade no ponto de equilíbrio, onde a produção mínima deve ser de 6 

toneladas por ano do 8° ao 22° ano. Já do 23° ao 25° ano o ponto de equilíbrio eleva-se para 7 

toneladas por ano. Entretanto, com recursos bancários o ponto de equilíbrio para o 5°, 6° e 7° 

ano é de 7, 9 e 7 toneladas por ano, respectivamente. A partir deste período, assim como 

sistema de integração vertical, há uma estabilidade no ponto de equilíbrio do 8° ao 22° ano, 

onde o ponto de equilíbrio é de 6 toneladas por ano e do 23° ao 25° o ponto de equilíbrio sobe 

para 7 toneladas. 

A realização da análise de SWOT revelou os seguintes aspectos. No tocante aos pontos 

fortes: adaptação ao clima e ao solo; resistente a pragas; baixo custo com manutenção; 

subsídios e projetos governamentais e privados para o desenvolvimento da produção; fonte de 

biocombustível; arvore de reflorestamento; e participação de agricultores familiares. Quanto 

aos pontos fracos: distribuição do produto, centralização da comercialização (venda) do 

produto; e beneficiamento fora do território nacional. Quanto às oportunidades: concorrência 

de mais compradores no mercado, com a chegada de multinacionais estrangeiras; e 

investimento financeiro disponibilizado para o desenvolvimento de ações voltadas para a 

produção de biocombustíveis. No que se refere às ameaças: contaminação das plantas 

regionais por plantas estrangeiras não adaptadas ao ecossistema regional; e estrutura de 

mercado monopsônica. 

 

5. Conclusão 

  

A investigação constatou que a produção de dendê é viável economicamente no 

município de Tailândia, no estado do Pará, seja no sistema de produção autônomo ou através 

da produção integrada à agroindústria. Os principais resultados de indicadores encontrados 

foram a TIR, que demonstrou uma capacidade de suportar uma taxa de desconto de 11,47% 

com o sistema de integração vertical e uma percentual de 13,41% com recursos bancários, e o 

IBC, a uma taxa de desconto do IGPM de 3,9% ao ano.  

O empreendimento demonstrou que para cada unidade monetária investida, registra 

um retorno de R$ 5,22 e para uma taxa do INPC de 6,4% ao ano terá um retorno de R$ 3,21 
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no sistema de integração vertical. Já quando há utilização de recursos apenas do banco com 

uma taxa de desconto de 2%, se obtém um retorno de R$ 8,33. Para uma taxa de 5,0%, se 

obtém um retorno de R$ 4,96 no valor de R$ 4,96 na situação de financiamento bancário a 

5%. Para que a tomada de decisão de investir ou não na produção de dendê seja mais 

embasada, faz-se necessário a comparação dos resultados expostos com resultados de outras 

oleaginosas, não abordadas neste trabalho.  

Este estudo, além de seus objetivos, representou ainda uma tentativa de tornar mais 

clara e evidente a utilização correta de ferramentas de análise de viabilidade econômica e de 

mercado. Este ambiente de investigação, que abordou a viabilidade econômica de sistemas de 

produção de dendê, pode ter continuidade analítica em várias outras perspectivas de estudo e 

deve servir de motivação para outras pesquisas em diversas atividades no ambiente do agro 

negócio brasileiro. 
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