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Resumo 

 

 O presente artigo analisa a viabilidade econômica de um projeto de investimento para 

fabricação de casca de laranja cristalizada e geleia de laranja, em uma propriedade citrícola. 

No intuito de obtenção dos custos de produção e posterior elaboração do fluxo de caixa do 

investimento, foi realizado um projeto piloto na Escola Técnica Estadual – ETEC de Piedade 

– SP. Ademais, o projeto foi avaliado utilizando os seguintes indicadores: Valor Presente 

Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback Descontado. Por conseguinte, 

também foi realizada uma análise de sensibilidade, relatando que o preço de venda e a 

quantidade vendida são os itens que exercem maior influência no VPL. Os resultados obtidos 

indicam a viabilidade econômica do projeto, como também um retorno de investimento 
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rápido, principalmente se considerarmos o total de anos produtivos de um pomar de laranja. 

Desta forma, a produção de produtos com maior valor agregado pode apresentar uma 

alternativa de comercialização e incremento na renda, principalmente aos citricultores de 

pequeno porte. 

 

Palavras-chave: Casca de laranja. Projeto de investimento. Citricultura. 

 

1. Introdução 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de laranja e sua produção destina-se quase 

totalmente à fabricação de suco para exportação (SANTOS et al., 2013). O país detém 

atualmente mais da metade da produção mundial de suco e, na média, possui 85% de 

participação no mercado internacional (NEVES et al., 2011). 

Todavia, as relações entre citricultores e empresas processadoras de suco de laranja 

têm sido marcadas por conflitos, com indícios do uso de poder de mercado por parte das 

processadoras nas negociações de compra de laranja dos citricultores independentes 

(FIGUEIREDO et al., 2013). Destarte, a indústria se apresenta como canal majoritário de 

comercialização da produção citrícola (MELLO e PAULILLO, 2010) e também como a 

grande formadora dos preços internos da laranja de mesa (GONÇALVES, 2010). 

A safra 2012/13 acentuou os problemas nas relações. Devido ao alto nível de estoque 

das indústrias processadoras, a queda na demanda do mercado externo e a descoberta de 

vestígios do fungicida carbendazim no suco brasileiro, a indústria priorizou processar somente 

as frutas de seus pomares, acarretando a perda de aproximadamente 35 milhões de caixas de 

40,8 kg de laranja (CEPEA, 2013). 

Boteon e Pagliuca (2010) relatam que a remuneração dos produtores não tem sido 

satisfatória nos últimos anos, sendo que os preços de compra definidos pela indústria e pagos 

aos citricultores por vezes não cobrem os respectivos custos de produção. 

Neste sentido, é pertinente ao citricultor avaliar alternativas e projetos de investimento 

diferenciados para seu negócio, ora na busca por novos canais de comercialização ou mesmo 

na agregação de valor ao seu produto final.  

Frente ao exposto, o presente artigo tem por objetivo realizar a avaliação econômica 

de um projeto de investimento para produção de casca cristalizada e geleia de laranja em uma 

propriedade citrícola. 

Nas seções posteriores, apresentar-se-á uma breve revisão de literatura, em seguida – 

em materiais e métodos - é detalhado o projeto piloto, a formulação dos dados para o projeto 
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de investimento e as características da propriedade agrícola considerada. Adiante, são 

apresentados os resultados dos indicadores e, por fim, feitas algumas conclusões. 

  

2. Revisão de Literatura 

2.1. O mercado de frutas processadas: um breve panorama 

 

Apesar da relevância nacional, como já ressaltado, a citricultura vem de longa data 

enfrentando problemas que envolvem questões fitossanitárias, diminuição na demanda 

internacional por suco de laranja e problemas estruturais nas relações da cadeia. 

A crescente concentração industrial - capacidade de processamento - aliado à 

verticalização interfere nas relações dos atores na cadeia citrícola, intensificando a assimetria 

nas negociações entre citricultores e indústria (FIGUEIREDO et al., 2013). 

Neste sentido, o processamento de frutas (ou outro produto agrícola) pode-se 

apresentar como alternativa aos produtores, já que tais mercados não são comumente 

dependentes das integrações às grandes agroindústrias (GAZOLLA e SCHNEIDER, 2013). 

 Além disso, sendo a comercialização um entrave para o produtor de pequena escala, 

uma das soluções para minimizar tal problema tem sido a agregação de valor ao produto, 

tirando-o da condição de perecível e da consequente necessidade de venda logo após a 

colheita (SANTOS e MITJA, 2012). Pode-se considerar que o processo de cristalização de 

frutas agrega valor comercial frente ao produto in natura, além de ser uma opção para reduzir 

perdas na pós-colheita mediante maior conservação do produto, e podendo ser realizado com 

um investimento inicial relativamente baixo (MATOS, 2007). 

 Aliás, dentre outras qualidades, as frutas cristalizadas são fontes de fibra e seu 

consumo está associado à melhoria da qualidade nutricional (PATEL et al., 2013). As geleias, 

por sua vez, podem ser consideradas como importante produto para a indústria de conservas 

de frutas. Além de possuir boa aceitação, o mercado de geleias e marmeladas de frutas é 

promissor (PETRY et al., 2012). 

 Apesar de o Brasil se apresentar como um dos maiores produtores mundiais de frutas, 

o mercado de frutas desidratadas e cristalizadas ainda é restrito e o consumo é relativamente 

baixo, sendo mais elevado em centros urbanos de médio e grande porte. Além disso, o Brasil 

importa mais frutas desidratadas do que exporta (IBRAF, 2012), (MATOS, 2007). 

Ressalta-se também a dificuldade de obtenção de informações estatísticas sobre a 

produção e comercialização de frutas processadas. Todavia, estudos relatam que o mercado 
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está em crescimento - inclusive pelo fato do aumento de renda dos brasileiros - e as 

oportunidades de novos empreendimentos podem ser exitosas (CODEVASF, 2008). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) de 2002/03 destacava um consumo per capita anual de 0,02 kg 

de doce de fruta cristalizado. Na última POF, realizada em 2008/09, houve elevação de 30% 

deste valor, saltando para 0,026 kg (IBGE, 2014). 

 

2.2. Projeto de investimento e Viabilidade econômica 

 

Um projeto de investimento pode ser entendido como um conjunto de informações 

coletadas e processadas de modo que simulem uma dada alternativa de investimento para 

testar sua viabilidade (WOILER; MATHIAS, 2011). 

A análise de viabilidade econômica tem por premissa auxiliar na tomada de decisão 

acerca do investimento em determinado projeto. Assaf Neto (2012) afirma que um processo 

de avaliação de investimento envolve o dimensionamento dos fluxos de caixa do projeto, 

definição da taxa de retorno requerida pelos proprietários de capital (credores e proprietários) 

e sua aplicação na avaliação econômica por meio de técnicas de análise de investimento. 

Além disso, é necessário considerar o risco no processo de avaliação de investimentos. 

Ao dimensionar o fluxo de caixa do projeto é preciso estimar todos os desembolsos 

(investimento inicial) necessários para dar início a atividade, bem como as receitas e despesas 

operacionais proporcionadas pelo investimento, ao longo do tempo. 

Como métodos de avaliação de investimento podem ser citados o valor presente 

líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e Payback.  

O VPL é a diferença entre o valor presente dos fluxos de caixa previstos para cada 

período do horizonte de duração do projeto e o valor presente do investimento (ASSAF 

NETO, 2012). A equação geral do VPL  é a seguinte: 

 

 

 

Onde: FCO = fluxo de caixa de cada período; i= taxa de desconto, que representa o custo do 

capital investido;  = investimento inicial; t = período t considerado. 
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Pelo critério do VPL, será considerado viável todo investimento que apresente VPL 

maior ou igual a zero. Assim, projetos com VPL negativo indicam retorno inferior à taxa 

mínima requerida pelo investimento, mostrando ser economicamente desinteressante (ASSAF 

NETO, 2012). Ademais, o VPL tem sido utilizado em trabalhos recentes que abordam 

negócios no âmbito da propriedade agrícola, assim como investimentos na fruticultura 

(GERMER et al., 2012), (SILVA et al., 2012), (ARAÚJO et al., 2013). 

A TIR, segundo ASSAF NETO (2012), representa a taxa de desconto que iguala as 

entradas com as saídas previstas no caixa, como mostra a seguinte equação: 

 

 

 

Onde: Ii = Investimento inicial; t = período t considerado 

 

A TIR é a taxa de desconto que faz com que o VPL seja igual a zero. Ela mostra o 

retorno proporcionado por um investimento (DAMODARAN, 2004). Assim, por meio da 

TIR, o investimento é economicamente atraente se a TIR for maior ou igual a taxa mínima 

requerida pelo investimento. Caso contrário, deve ser rejeitado (ASSAF NETO, 2012). 

Por sua vez, o Payback mede o tempo que o projeto leva para recuperar o investimento 

inicial. Uma variação do Payback, que é o Payback descontado, consiste na determinação do 

tempo necessário para que o investimento inicial seja recuperado, por meio do valor presente 

dos fluxos de caixa (fluxo de caixa descontado) do projeto. Assim, o Payback descontado 

expressa o período de tempo necessário para que as entradas de caixa se igualem ao 

investimento inicial, considerando o valor do dinheiro no tempo (RASOTO et al., 2012). 

Para utilização do VPL, da TIR e do Payback descontado é preciso estabelecer a taxa 

de desconto a ser empregada na avaliação. A taxa de desconto mostra a taxa de retorno 

mínima requerida do projeto e reflete o custo do capital investido (tanto dos credores quanto 

dos acionistas). Isto posto, o custo do capital próprio (dos acionistas) deve levar em 

consideração o custo de oportunidade (de um investimento alternativo ao projeto) e um 

prêmio pelo risco associado ao projeto. O custo do capital de terceiros corresponde aos juros 

cobrados pelos credores ao conceder empréstimos para a realização do investimento. 

O custo de capital de uma empresa pode ser estabelecido mediante as condições com 

que a mesma adquire seus recursos financeiros, sendo determinado por uma média ponderada 

do custo do capital próprio e capital de terceiros. O entendimento correto do custo de capital é 
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tido como premissa para o processo de tomada de decisões financeiras (ASSAF NETO, 

2012). As empresas devem investir apenas se há expectativa de obter um retorno maior do 

que o custo do capital alocado em tal investimento (DAMODARAN, 2004). 

O custo do capital (ou Custo Médio Ponderado de Capital – CMPC), pode ser obtido 

pela seguinte fórmula: 

 

 

 

Por fim, a análise de sensibilidade é um método de avaliação do risco que revela em 

quanto o VPL de um investimento se modificará diante de alterações em alguns itens do fluxo 

de caixa do projeto (ASSAF NETO, 2012). Assim, é possível mensurar quão sensível é o 

VPL do projeto diante de mudanças em custos, receitas, taxa de desconto, dentre outros itens 

do projeto. Neste sentido, Lima et al. (2013) relata a importância da utilização de métodos 

suplementares de avaliação econômica de atividades agropecuárias, como por exemplo, a 

análise de sensibilidade. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Características técnicas da fabricação 

 

As características técnicas do processo de fabricação da casca de laranja cristalizada e 

da geleia foram levantadas a partir de um projeto piloto realizado na ETEC de Piedade - SP. 

Tal piloto foi importante para determinar quais as instalações e os equipamentos necessários, 

a quantidade de matéria prima utilizada e demais especificações técnicas, citadas no decorrer 

da seção.  

Para produção de 2,4 kg de casca de laranja cristalizada foram utilizadas: 32 laranjas 

(sendo considerado o peso médio da fruta de 175g – informação obtida em contato com o 

Instituto de Economia Agrícola – IEA); 2 gramas de cloro (por litro de água); 1,5 kg de 

açúcar cristal; 1 kg de açúcar refinado. Por sua vez, para a produção de 3 kg de geleia foram 

utilizados: 2,5 litros de suco resultantes das mesmas 32 laranjas e 2,5 kg de açúcar cristal.  

Para produção das cascas cristalizadas, as frutas foram sanitizadas em imersão durante 

15 minutos. As cascas foram cortadas em tiras de 0,3mm, aproximadamente. Para 1 kg de 

casca de laranja foi adicionado 1,5kg de açúcar cristal e 1kg de açúcar refinado. A mistura foi 

levada ao fogo com 0,5L de água até atingir 58º brix. 
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Posteriormente, as cascas foram escaldadas em água potável fervente, por 

aproximadamente 20 minutos e, em seguida, imersas em água gelada por 15 minutos, para 

melhor absorção do açúcar e amaciamento. As cascas previamente preparadas foram 

adicionadas novamente na calda fervente e o produto foi finalizado após 3h40m, com 70,6º 

brix e pH = 5,0. Foi retirado o excesso de açúcar, passando rapidamente as cascas em água 

corrente. Depois, estas foram levadas para o desidratador a 85ºC, com a porta entreaberta 

(ventilação) por aproximadamente 1h30m. Após retirada, as cascas foram cobertas com 

açúcar cristal e levadas novamente ao desidratador (85ºC), até atingir umidade de 25%. 

No que tange à preparação da geleia, foi colocado para ferver o suco de laranja (2,5L) 

com 2,5 kg de açúcar cristal, até chegar a 75º brix. Para obtenção da pectina, foram retirados 

111g de albedo que, após cozimento e processo de hidratação, foram obtidos 726g prontos 

para adicionar à geleia em processamento. A mistura foi levada ao fogo, até obter 

transparência e consistência média, com o produto final com 76,4º brix e pH = 3,0. 

Ressalta-se que no projeto em questão, o produto final será a casca de laranja 

cristalizada, embalada em saco plástico (a vácuo) rotulado com 1kg, e geleia de laranja, 

envasada em potes de vidro com 710 g, também rotulados. 

 

3.2. Características da propriedade agrícola 

 

Foi considerada uma pequena propriedade agrícola produtora de laranja com 10 

hectares e densidade de 300 plantas/ha (3.000 plantas), situada na cidade de Bebedouro – SP, 

com produtividade média de 1,5 caixas por planta (produção de 4.500 cx/ano). Para elucidar o 

cenário do estado de São Paulo em que tal propriedade se enquadra, 76% dos citricultores 

possuíam propriedades com menos de 10 mil plantas no ano de 2009 e respondiam por 13,5% 

dos pomares paulistas (NEVES et al., 2011). 

Importante deixar claro que, no horizonte estipulado para o projeto de investimento, 

apenas 1,5% da produção será destinada ao processamento da fruta, em média. 

A fazenda proposta possui uma casa – infraestrutura considerada na 

adequação/reforma para produção dos produtos provenientes da laranja - e também possui 

veículo para transporte de mercadorias. Esta se enquadra no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), tendo como condição necessária o 

proprietário trabalhar na própria terra, dispor de área inferior a 4 módulos fiscais, ter no 

mínimo 70% de sua renda proveniente da exploração agropecuária e possuir mão de obra 
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predominantemente familiar. É permitida a contratação de até 120 pessoas/dias por ano 

(BRASIL, 2008). 

 

3.3. Elaboração do Projeto de Investimento 

 

Anteriormente à apresentação dos dados que irão compor o fluxo de caixa operacional 

do projeto, convêm destacar a necessidade de mensurar o investimento necessário para dar 

início as atividades. Esse investimento inicial compreende ao investimento em capital fixo 

(como mostra a tabela 1) e em capital de giro (reserva de caixa). Na avaliação de viabilidade 

do projeto foi considerado o valor de R$ 50.000,00 como investimento inicial. 

 

Tabela 1. Investimento em capital fixo, em reais (R$). 

Capital Fixo 

Item               Preço          Qtd            Total 

Refratrômeto R$ 195,00 1 R$ 195,00 

Peagâmetro R$ 300,00 1 R$ 300,00 

Termômetro digital R$ 40,00 1 R$ 40,00 

Fogão industrial R$ 500,00 2 R$ 1.000,00 

Desidratador R$ 20.000,00 1 R$ 20.000,00 

Extrator de suco industrial R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00 

Liquidificador industrial R$ 550,00 2 R$ 1.100,00 

Peneira em aço inox R$ 50,00 3 R$ 150,00 

Tábuas de altileno  R$ 55,00 5 R$ 275,00 

Faca inox R$ 35,00 5 R$ 175,00 

Concha Inox R$ 50,00 5 R$ 250,00 

Escumadeira inox R$ 15,00 5 R$ 75,00 

Balança R$ 900,00 1 R$ 900,00 

Embalador a vácuo portátil R$ 400,00 1 R$ 400,00 

Descascador de frutas R$ 80,00 10 R$ 800,00 

Panela grande inox R$ 270,00 5 R$ 1.350,00 

Sub Total 1 R$ 32.010,00 

Estrutural 

Piso (105m2)     R$ 1.575,00 

Mármore (3x1) - 100 reais m2 R$ 300,00 2 R$ 600,00 

Construção da bancada     R$ 1.500,00 

Torneiras R$ 100,00 2 R$ 200,00 

Pia R$ 130,00 2 R$ 260,00 

Mão de obra (pintura e acabamento)     R$ 12.000,00 

Sub Total 2 R$ 16.135,00 

TOTAL (sub total 1 + sub total 2) R$ 48.145,00 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Comumente, a política de recebimento sobre as vendas realizadas por pequenos 

empreendimentos agrícolas ocorre no momento da entrega do produto, portanto a “conta” 

clientes será nula no início da operação. Entretanto, um estoque mínimo de matéria prima e 

materiais básicos é necessário para começar a produção das cascas cristalizadas e da geleia. 

Destarte, esta reserva de caixa (R$ 1.855,00) corresponde ao investimento em capital de giro, 

destinado a cumprir eventuais compromissos de curto prazo e essenciais para projetos 

agroindustriais de pequeno porte (LOURENZANI; SILVA, 2001). 

A composição detalhada dos custos variáveis dos dois produtos é apresentada na 

tabela 2. Importante frisar que o custo da laranja não foi considerado novamente na 

composição do custo da geleia, pois se utilizará a mesma laranja da produção de casca 

cristalizada, e para cada produto é utiliza uma parte diferente da fruta. Assim, o custo variável 

para produzir 1kg de casca de laranja cristalizada foi estimado em R$ 3,10 e para uma 

embalagem de 710g de geleia foi estimado em R$ 2,35.  

 

Tabela 2. Custo variável unitário da casca de laranja e geleia, em reais (R$). 

Casca de laranja cristalizada (1kg)         Preço Qtd         Total 

Embalagem plástica R$ 0,12 1 R$ 0,12 

Rótulo R$ 0,45 1 R$ 0,45 

Laranja (kg) R$ 0,23 2,3 R$ 0,53 

Açúcar refinado (kg) R$ 1,85 0,41 R$ 0,76 

Açúcar cristal (kg) R$ 2,00 0,62 R$ 1,24 

TOTAL R$ 3,10 

Geleia (710g)                                                                                                      Preço        Qtd                 Total 

Embalagem vidro + tampa (geleia)   0,7 1 R$ 0,70 

Rótulo    0,45 1 R$ 0,45 

Açúcar cristal (kg) 2 0,6 R$ 1,20 

TOTAL     R$ 2,35 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Reitera-se que todos os custos variáveis (rótulos, embalagens, insumos), equipamentos 

e máquinas foram cotados via telefone ou em sítios virtuais das empresas, oferecendo maior 

concretude ao projeto de investimento em questão. 

No que concerne ao fluxo de caixa operacional (apresentado no Quadro 1), a receita 

foi estimada a partir de pesquisa de campo em dois mercadões municipais e uma central de 

abastecimento. A partir disso, a demanda média estipulada – somando as 12 cidades propostas 

no roteiro – é de aproximadamente 240 kg de casca cristalizada e 390 potes de geleia a cada 
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dois meses, com tendência a maior volume de vendas no mês de dezembro. Já o preço de 

venda da casca (R$ 35,00) e geleia (R$ 6,00) foi estimado como sendo a metade do preço 

aproximado praticado pelo atacado e varejo. 

 

Quadro 1. Fluxo de caixa operacional do projeto no ano de 2014, em (R$). 

Descrição/mês jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 

Preço casca laranja (kg) 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00*         35,00 

Qtd. vendida 0 0 0 0 60 200 

Preço geleia (710g) 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00* 6,00 

Qtd. vendida 0 0 0 0 120 350 

(A) Receita com vendas 0 0 0 
 

0 9.100,00 

CV un. casca laranja 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

CV un. geleia 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

CV parcial (CV un x Qtd. vendida) 0 0 0,00 0,00 468,00 1442,50 

Água/Luz/Tel 50,00 70,00 60,00 80,00 180,00 75,00 

Gás         120,00   

(B) Total Custos e Despesas Variáveis 50,00 70,00 60,00 80,00 768,00 1517,50 

Mão de obra          1.400,00   

Frete          430,00 430,00 

Treinamento     1.500,00 1.500,00     

(C) Total Custos e Despesas Fixas 0 0 1.500,00 1.500,00 1.830,00 430,00 

Fluxo Cx. Operacional (A - B- C) -50,00 -70,00 -1.560,00 -1.580,00 -2.598,00 7.152,50 

Descrição/mês jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

Preço casca laranja (kg) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Qtd. vendida 5 215 10 250 15 300 

Preço geleia (710g) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Qtd. vendida 50 400 20 380 35 420 

(A) Receita com vendas 475 9.925,00 470 11.030,00 735 13.020,00 

CV un. casca laranja 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

CV un. geleia 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

CV parcial (CV un. x Qtd. vendida) 133,00 1606,50 78,00 1668,00 128,75 1917,00 

Água/Luz/Tel 175,00 60,00 180,00 55,00 200,00 100,00 

Gás       120,00     

(B) Total Custos e Despesas Variáveis 308,00 1666,50 258,00 1843,00 328,75 2017,00 

Mão de obra  2.100,00   2.100,00   2.100,00   

Frete   430,00   430,00   430,00 

(C) Total Custos e Despesas Fixas 2.100,00 430,00 2.100,00 430,00 2.100,00 430,00 

Fluxo Cx. Operacional (A - B - C) -1.933,00 7.828,50 -1.888,00 8.757,00 -1.693,75 10.573,00 

Fonte: elaborado pelos autores *entrega gratuita: apresentação do produto 
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A planilha da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2013) será utilizada 

como base para obtenção dos custos de produção da laranja. Cabe esclarecer que apesar da 

fazenda proposta ao projeto ter menor produtividade e densidade de plantio que a da CONAB, 

não necessariamente seus custos de produção serão extremamente maiores. Um exemplo é 

que uma propriedade familiar pode ter custos menores com a mão de obra empregada na 

colheita, que é uma das atividades mais onerosas para o citricultor. 

O custo de treinamento se refere à capacitação do proprietário da terra e seus 

familiares no procedimento de produção da casca cristalizada e geleia, assim como a 

utilização de alguns equipamentos (refratômetro, peagâmetro e desidratador) e será realizado 

somente no primeiro ano. Já as outras despesas se referem ao gás (conforme quadro 1).  

Quanto aos custos fixos, será utilizada mão de obra temporária de 3 trabalhadores para 

as atividades operacionais: seleção das frutas, sanitização, descascamento, entre outras. 

Demais atividades do processo produtivo – mais voltadas ao preparo do produto - serão 

realizadas pelos membros da família do citricultor (quadro 1).  

O frete também foi incluso como custo fixo já que o projeto propõe o mesmo roteiro 

de entrega dos produtos nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro. O cálculo do frete 

foi realizado pelo sítio www.mapeia.com.br, que calcula o valor do pedágio e combustível. 

Convém destacar também a forma de tributação do imposto de renda que incide ao 

produtor rural pessoa física. Em geral, existem duas formas de apuração: uma que acompanha 

as alíquotas de cálculo para pessoas físicas, podendo atingir o máximo de 27,5% sobre a 

atividade rural (entende-se por atividade rural a receita bruta menos as despesas); outra pelo 

modo simplificado, com aplicação percentual de 20% sobre a receita bruta, sem o direito de 

compensação do prejuízo (MARION, 2010). Para o projeto em questão, foi considerada a 

alíquota máxima incidente para pessoas físicas (27,5%). 

No ano de 2014, a produção dos processados da laranja será realizada nos meses de 

maio, julho, setembro e novembro. Já a comercialização ocorrerá sempre nos meses seguintes 

à produção. Destaca-se que, no mês de maio do ano de 2014 é proposto que os produtos sejam 

entregues gratuitamente, sem geração de receita, tendo em vista a apresentação do mesmo 

para os clientes (quadro 1). 

O fluxo de caixa operacional anual do projeto, para 2014, 2015 e 2016, é apresentado 

na tabela 3. Considera-se que o custo da matéria prima “laranja” aumentará em 3,3% a cada 

ano. Já os valores do açúcar, gás, embalagem, rótulo, salário da mão de obra temporária e 
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frete serão corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC - do 

(IBGE, 2013), tendo como base o acumulado nos últimos 12 meses (5,58%). 

 

Tabela 3. Fluxo de caixa operacional do projeto de investimento, entre 2014 a 2016, em 

reais (R$). 

Descrição/Ano ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 

Preço casca de laranja (kg) R$ 35,00 R$ 36,75 R$ 39,51 

Quantidade vendida 995 1.100 1.200 

Preço geleia (710g) R$ 6,00 R$ 6,30 R$ 6,77 

Quantidade vendida 1.655 1.700 1.800 

(A) Receita com vendas R$ 44.755,00 R$ 51.135,00 R$ 59.598,00 

CV un. Casca de laranja R$ 3,10 R$ 3,26 R$ 3,44 

CV un. Geleia R$ 2,35 R$ 2,49 R$ 2,63 

CV parcial (CV un. X Qtd vendida) R$ 7.441,75 R$ 7.819,00 R$ 8.862,00 

Água/Luz/Tel R$ 1.285,00 R$ 1.356,70 R$ 1.432,41 

Outras despesas R$ 240,00 R$ 253,39 R$ 267,53 

(B) Total Custos e Despesas Variáveis R$ 8.966,75 R$ 9.429,09 R$ 10.561,94 

Mão de obra temporária R$ 7.700,00 R$ 6.665,40 R$ 7.037,33 

Frete (pedágio + combustível) R$ 2.150,00 R$ 2.269,97 R$ 2.396,63 

Treinamento R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Manutenção dos equipamentos R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 791,85 

(C) Total Custos e Despesas Fixas R$ 12.850,00 R$ 9.685,37 R$ 10.225,81 

Lucro Operacional (A - B - C) R$ 22.938,25 R$ 32.020,54 R$ 38.810,25 

(D) IR Produtor Rural PF (27,5%) R$ 6.308,02 R$ 8.805,65 R$ 10.672,82 

Fluxo de Caixa Operacional (A - B - C - D) R$ 16.630,23 R$ 23.214,89 R$ 28.137,43 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.4. Cálculo do custo do capital 

 

Para o investimento inicial serão utilizados R$ 10.000,00 de capital próprio e R$ 

40.000,00 de capital de terceiros, obtidos pela linha de financiamento Pronaf Agroindústria, 

com prazo de pagamento de até 10 anos e juros de 1,5% ao ano (que corresponde ao custo do 

capital de terceiros).  

Para o cálculo do custo de capital próprio, foi considerado como custo de oportunidade 

a remuneração da caderneta de poupança (0,54% ao mês), mais um prêmio pelo risco de 2 % 

ao mês. Assim o custo do capital próprio foi determinado em 2,54% ao mês, o que equivale a 

35,1% ao ano. O prêmio pelo risco foi determinado de maneira subjetiva, considerando a 

aversão ao risco por parte do investidor. 

 O custo do capital total, ou Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), foi obtido 
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através da seguinte equação: 

 

 

  

 Assim, para o presente projeto a taxa de retorno mínima requerida é de 8,2% ao ano. 

 

4. Resultados e discussões 

 

Após ser evidenciado o processo de produção, a caracterização da propriedade, a 

formação dos itens do fluxo de caixa operacional e cálculo da taxa de desconto (custo do 

capital), parte-se para a avaliação econômica do projeto.  

 Sendo assim, considerando o fluxo de caixa operacional de 2014, 2015 e 2016, tem-se 

o VPL: 

 

 

VPL > 0 → o projeto é economicamente viável. 

  

Nesse caso, com o VPL positivo, o projeto é economicamente viável. O resultado 

mostra que, com o fluxo de caixa gerado pelo projeto - ainda que considerado apenas o 

período de três anos - foi possível cobrir o custo do capital de 8,2% ao ano, cobrir o 

investimento inicial de R$ 50.000,00 e ainda foi gerado um excedente de R$ 7.412,18. 

 Para verificar qual o retorno proporcionado pelo projeto foi calculada a TIR: 

 

 

  

A TIR do projeto é igual a 15,57% ao ano. A TIR proporcionada pelo projeto mostra 

sua viabilidade econômica, sendo maior que a taxa mínima de atratividade definida pelo custo 

do capital (8,2% ao ano). 

Quanto ao Payback descontado, foi calculado o tempo necessário para recuperação do 

capital investido (R$ 50.000,00), considerando-se o valor presente dos fluxos de caixa do 

projeto (com a taxa de desconto de 8,2% ao ano). Assim, o projeto proporciona a recuperação 

de R$ 15.369,90 no primeiro ano e R$ 19.829,52 no segundo (o que totaliza R$ 35.199,41). 
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Para recuperar os R$ 14.800,59 restantes do investimento inicial não é necessário todo o fluxo 

de caixa do terceiro ano, mas apenas uma fração deste (R$ 14.800,59/R$ 22.212,77 = 0,66). 

Dessa forma, o Payback descontado do projeto é de 2,66 anos. Nesse caso o investidor deve 

estabelecer um prazo máximo para recuperação do investimento inicial e verificar se o 

Payback encontrado é interessante.  

Tendo em vista que o pomar de laranja pode ultrapassar 15 anos, a comercialização da 

casca cristalizada e geleia de laranja podem trazer incrementos importantes na renda, 

principalmente no caso das pequenas propriedades citrícolas. 

 No que tange à análise de sensibilidade, foi verificada qual a variação ocorrida no 

VPL do projeto conforme alteração de 10% no valor alguns itens que compõem o projeto, 

como apresentado na tabela 4.  

 

Tabela 4. Análise de sensibilidade 

Aumento de 10% 

Item VPL Variação VPL (%) 

Preço de venda (casca e geleia) R$ 16.981,48 129,5 

Quantidade vendida R$ 15.529,13 109,8 

CV. unitário (casca e geleia) R$ 5.939,02 -19,8 

Investimento Inicial R$ 2.400,94 -67,6 

Custo fixo total R$ 5.355,21 -27,6 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 A alteração no valor da cada item foi realizada isoladamente, ou seja, quando o preço 

de venda sofreu alteração de 10%, os demais itens permaneceram com o valor originalmente 

estimado para o projeto, e assim sucessivamente.  Dentre os itens com maior influência no 

VPL destacam-se o preço de venda e a quantidade vendida. No caso de aumento (ou 

decréscimo) de 10% destes itens, o VPL apresentou variação de 129,5% e 109,8%, 

respectivamente. Outro item com influência relevante é o investimento inicial, uma variação 

de 10% no mesmo acarretaria mudança de 67,6% no VPL. 

 Com a análise de sensibilidade foi possível verificar quais variáveis mais influenciam 

o resultado do projeto, o que mostra ao investidor quais itens do projeto merecem análise mais 

detalhada. A análise de sensibilidade evidencia a atenção que deve ser dada principalmente 

nos aspectos relacionados à comercialização, sendo necessário o conhecimento desse nicho de 

mercado para que haja efetivo sucesso no projeto. 

 Destarte, tratando-se da agricultura familiar brasileira, a comercialização se apresenta 

como um dos maiores gargalos a serem vencidos, sendo necessária a criação/utilização de 
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canais privilegiados para escoamento da produção (LOURENZANI; SILVA, 2001; 

BATALHA; SOUZA FILHO, 2005). 

 

5. Conclusões 

 

 A partir dos indicadores econômicos, verificou-se a viabilidade do projeto de produção 

e comercialização de cascas cristalizadas e geleia de laranja. O VPL, em um horizonte de três 

anos foi de R$ 7.412,18. A TIR foi de 15,57% ao ano, acima da taxa de desconto utilizada 

(8,2% ao ano). O tempo de retorno do capital investido, calculado através do método do 

Payback descontado foi de 2,66 anos. 

 Quanto à análise de sensibilidade, os itens com maior influência no VPL foram o 

preço de venda e a quantidade comercializada. Uma variação de 10% em qualquer destes itens 

poderia acarretar grandes mudanças no VPL.  

No geral, um projeto desta natureza - desde que realizado com planejamento - pode 

trazer incremento na renda dos citricultores, principalmente nas propriedades de pequeno 

porte. Reitera-se que, com um pequeno porcentual da produção destinado ao processamento 

da laranja, a agregação de valor gerada no projeto em questão pode alavancar resultados 

econômicos interessantes ao citricultor, permitindo ora expandir a fabricação dos processados, 

ora utilizar esta renda adicional realizando benfeitorias na sua propriedade. 

O projeto de investimento analisado está inserido no contexto de uma pequena 

propriedade agrícola, produtora de laranja, no interior do estado de São Paulo, que se 

enquadra no PRONAF. Para tal propriedade, foi considerado que já havia um veículo para 

transporte dos produtos e uma edificação, a qual foi adaptada para instalação dos 

equipamentos para a produção de casca de laranja cristalizada e geleia. Tais particularidades 

definiram o investimento inicial necessário, os custos, bem como a receita do projeto. 

Apesar do projeto estar inserido nas particularidades supracitadas, a partir das 

características técnicas de produção apresentadas, é possível que o projeto seja adaptado para 

outro contexto, seja no meio rural ou no meio urbano, com diferente capacidade produtiva, 

com seus respectivos investimentos, custos e receitas. 

É importante que outros trabalhos verifiquem a viabilidade econômica de implantação 

de projetos de investimento que mostrem alternativas de geração de emprego e renda no 

campo, como por exemplo, produção de suco e polpa de frutas, de minimamente processados 

de verduras e legumes, dentre outros produtos. 
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