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Resumo  
 

O objetivo deste artigo é verificar a viabilidade financeira para produção do tomate da 

variedade pomodoro em estufa agrícola. Para tanto, foram realizadas visitas técnicas e 

entrevistas em uma chácara produtora desta variedade de tomate em Colombo/Paraná e foi 

utilizada a metodologia multi-índice para cálculo da viabilidade. Foi determinada, com base 

em investimentos disponíveis no mercado, uma TMA de 8,77% e foram determinados os 

fluxos de caixa e com base neste fluxo foi calculada a TIR de 40,10%, VPL de R$ 269.446,97 

e pay-back de 3 anos e um mês. Utilizando a metodologia multi-índices, o projeto demonstrou 

um bom retorno ao investidor frente aos seus riscos. Assim, verificou-se que existe 

viabilidade financeira para produção de tomate pomodoro em estufas agrícolas. 

 

Palavras-chave: Estufa Agrícola. Tomate Pomodoro. Metodologia Multi-Índices. 

 

1. Introdução 

 

A cultura do tomate vem se destacando no cenário econômico nacional nos últimos 

dois anos. Estudos recentes feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2014) por meio do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA (2014), 

demonstram que o aumento do preço do tomate vem afetando a inflação. 

Segundo o IBGE (2014) a produção do tomate concentra-se nos estados São Paulo, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás que detém 80% da produção 

nacional. Com a existência de um mercado ainda promissor, diversas empresas vêm buscando 

ganhar mais mercado e, assim, vem buscando novas alternativas de produção, a fim de 

garantir o plantio em períodos onde historicamente há escassez do tomate, por diversos 

fatores. 

O clima temperado afeta o plantio e a colheita em uma produção em campo aberto, 

assim como as pragas e doenças que se manifestam com mais facilidade nas produções 

convencionais. Assim, verifica-se a necessidade de buscar novas alternativas para uma 

garantia de produção, nas quais as intempéries e ataque de doenças e pragas sejam 

minimizadas sem excesso de agrotóxico. Sendo, assim tem-se a seguinte questão de pesquisa 

para este artigo: existe viabilidade financeira para o cultivo do tomate pomodoro em estufa 

agrícola? 
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 Dentro deste contexto, o objetivo geral deste trabalho é verificar a viabilidade 

financeira para o plantio de tomate em estufa agrícola, considerando para isto o contexto de 

uma empresa de médio porte do Paraná.  

O Brasil é, hoje, um país com características agropecuárias (CATAPAN, CATAPAN, 

CATAPAN, 2011). Assim, estudos que envolvem aspectos da agropecuária são relevantes 

para o desenvolvimento do país. Também, a cultura do tomate tem grande relevância na mesa 

do brasileiro. Sobral (1987) demonstra que a importância desta cultura está no fato de ser 

muito difundida no Brasil e apreciada para o consumo in natura e, também, serve como 

matéria-prima para a indústria na fabricação de diversos produtos, tais como: suco, extrato de 

tomate, molho de tomate, dentre outros.  

Este artigo encontra-se dividido em quatro seções, além desta introdução. A segunda 

seção trata da fundamentação teórica necessária para a construção do artigo. Depois, são 

abordados os aspectos metodológicos da pesquisa. Depois, são apresentados os resultados 

obtidos, e o trabalho é, por fim, finalizado com a seção que traz a conclusão da pesquisa.  

 

2. Fundamentação Teórica 

 

Um projeto é entendido como um conjunto de informação sistematizada com o 

objetivo de fundamentar uma decisão de investimento e tem como objetivo estimar o valor a 

ser criado pelo investimento, aumentando a eficiência da utilização dos recursos (BARROS, 

2007). 

Para um investidor, o projeto deve demonstrar seus ganhos futuros bem como as 

despesas necessárias para que o investimento seja iniciado. Para a empresa, os investimentos 

são caracterizados pelos desembolsos iniciais ocorridos, com o objetivo de alcançar 

benefícios futuros, assim deve-se analisar um projeto de investimento buscando a melhor 

forma de demonstrar os custos gerados e os possíveis lucros (SOUZA, 2009). 

Souza (2009) explica que a decisão de realizar um investimento de capital necessita de 

um processo de avaliação de diversas alternativas para atender as especificações técnicas dos 

investimentos, assim permitindo analisar quais são atrativas sob o ponto de vista financeiro. 

Do mesmo modo, numa perspectiva empresarial, o investidor tem a percepção do interesse do 

investimento a partir da avaliação do grau de geração de riqueza que este lhe apresenta. 

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


Cultivo do tomate pomodoro em estufa agrícola: uma análise da viabilidade financeira por meio 

 da metodologia multi-índices 

Oliveira, A.B. de; Lachowski, D.C.; Leal, D.R.; Catapan, A.; Martins, P.F.; Benner, L.C.; Cardoso, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Abr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

129 

Nesta perspectiva surgem os projetos de viabilidade que são estudos e análises que 

buscam procurar verificar a viabilidade de determinadas ideias e, assim, quando ocorre a 

oportunidade para se investir, inicia-se este processo, começando com coleta e processamento 

de informações que, posteriormente, após devidamente analisadas, podem permitir testar a 

viabilidade do investimento (FRIZZONE; ANDRADE JÚNIOR, 2005). 

Assim, a análise de viabilidade também conhecida como análise de investimentos tem 

por objetivo a identificação da melhor alternativa de retorno para um determinado 

investimento a ser realizado por uma empresa (CARMONA, 2009; OGATA et al., 2014). 

Sendo assim, os investimentos precisam ser avaliados de acordo com suas oportunidades 

(OGATA et al., 2014). Camargo (2007) explica que, dentre oportunidades de investimentos 

em que a empresa depara-se, ela necessita ter critérios adequados que auxiliem na análise e 

decisão na escolha entre as alternativas mais vantajosas de investimentos. 

Na avaliação de projetos recorre-se a critérios que comparam as gerações de riqueza, 

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

alternativas de investimento. Frizzone e Andrade Junior (2005) explicam que uma empresa 

precisa elaborar diversos projetos de viabilidade, desde a ideia inicial até a decisão de investir 

para minimizar a chance de insucesso do projeto.  

Assim, entendendo a necessidade da seleção de diversos indicadores para auxiliar na 

análise de viabilidade, nesta pesquisa serão mensurados indicadores tradicionais de retorno, 

assim como indicadores de risco. A próxima seção ilustra os indicadores tradicionais de 

retorno. 

 

2.1. Indicadores tradicionais de retorno 

 

Em avaliação de projetos de investimento comumente utilizam-se indicadores de 

retorno e de risco do projeto. Entre os indicadores de retorno mais utilizados estão o Valor 

Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR), o Pay-back (PB) e o Índice 

Benefício-Custo (IBC). Exceto para a TIR, é necessária a definição de uma Taxa de Desconto 

para a mensuração dos indicadores, que será mensurada por meio da Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), que é abordada na seção que segue. 
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2.1.1. Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 

Tratando-se de análise de um investimento, Casarotto Filho e Kopittke (2010) 

explicam que ao se verificar e posteriormente analisar uma proposta de investimento deve ser 

considerado o fato de estar perdendo a oportunidade de auferir retorno pela aplicação do 

mesmo capital em outro projeto, ou seja, deve ser considerado o custo de oportunidade do 

dinheiro. Nesta perspectiva, Souza e Clemente (2009) definem Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) como a melhor taxa, considerando um baixo grau de risco, disponível para aplicação 

do capital em análise.  

Já Camargo (2007) defina a TMA como o ganho mínimo que a empresa tem com uma 

segunda melhor alternativa de aplicação do capital, quando utilizado recursos próprios para 

financiar um investimento. 

A determinação da TMA é uma tarefa complexa e depende do prazo ou da importância 

estratégica das alternativas (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010). Portanto, 

comumente, para calcular uma TMA pode-se utilizar como base taxas de juros praticadas no 

mercado (SOUZA; CLEMENTE, 2009).  

Ogata et al. (2014) explicam que a base para sua estimativa é a taxa de juros do 

mercado, no qual, as que mais a impactam são: Taxa Básica Financeira (TBF); a Taxa 

Referencial (TR); a Taxa de Juro de longo Prazo (TJLP) e Taxa do Sistema de Liquidação e 

Custódia (SELIC). Entretanto, existe uma dificuldade em estabelecer um valor exato à TMA 

para o uso da descapitalização do fluxo projetado, devido às oscilações e às variedades de 

taxas, estas, já citadas (OGATA et al., 2014).  

Para calcular os fluxos de caixa descontados a utiliza-se a Taxa Mínima de 

Atratividade (CAMARGO, 2007). Apresentada a TMA, que será utilizada para mensuração 

do VPL, IBC e payback, a próxima seção aborda os conceitos relativos ao VPL. 

 

2.1.2. Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O Valor Presente Líquido (VPL) é o retorno esperado na data zero descontado o 

investimento inicial. Frizzone e Andrade Junior (2005) explicam que este indicador mostra 

uma expectativa de ganho de capital acima (se positivo) ou abaixo (se negativo) do retorno 

esperado considerando a taxa mínima de atratividade. Nesse sentido, será atrativo quando o 
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VPL esperado foi igual ou maior que zero e rejeita-se por não ser atrativo, quando o VPL for 

negativo (FRIZZONE; ANDRADE JÚNIOR, 2005). A Fórmula 1 ilustra o cálculo do VPL. 

                                   
 


n

j ji

CFj
VPL

0 )1(

][
                                          (1) 

Em que: 

n = tempo de projeto; 

CFj = fluxo de caixa descontado por período; 

i = taxa de desconto. 

 

A facilidade na interpretação do resultado do VPL e a minimização do seu erro 

interpretativo torna este índice uma robusta técnica de análise, visto que o Valor Presente 

Líquido é a soma dos valores presentes de cada um dos fluxos de caixa - tanto positivos como 

negativos - que ocorrem ao longo da vida do projeto (DAMODARAN, 2004).  

Frizzone e Andrade Junior (2005) ainda ressaltam que o VPL é uma medida em moeda 

corrente, que requer a definição de uma taxa de desconto uma vez que podem existir vários 

valores de VPL, um para cada taxa de desconto considerada. Assim, a taxa de desconto 

apropriada para o VPL é aquela na qual se tem maior segurança na decisão, uma vez que 

presume que os fluxos gerados possam ser reinvestidos à taxa de desconto considerada 

(FRIZZONE; ANDRADE JÚNIOR, 2005). 

Souza e Clemente (2008) explicam que trata-se de uma técnica robusta de análise de 

investimento, a qual é a mais conhecida e mais a utilizada, e pode-se resumir como a 

concentração de todos os valores esperado de um fluxo de caixa na data zero. Contextualizado 

os conceitos do Valor Presente Líquido, a próxima seção aborda a Taxa Interna de Retorno 

(TIR). 

 

2.1.3. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Outro índice que avalia o projeto de investimento é a Taxa Interna de Retorno (TIR), 

que para Souza e Clemente (2009) é a taxa que torna o VPL de um fluxo de caixa igual a zero 

e, portanto, é a taxa que torna o valor dos lucros futuros equivalentes aos dos gastos 

realizados com o projeto. Assim, caracteriza-se como uma taxa de remuneração do capital 

investido (SOUZA; CLEMENTE, 2009). Portanto, considerando que esta taxa zera o VPL, a 
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Fórmula 2 ilustra o cálculo da TIR, considerando a fórmula do VPL, mas zerando-o, e 

encontrando como variável a taxa de desconto. 

                                   
 


n

j jTIR

CFj

0 )1(

][
0                                           (2) 

Em que: 

n = tempo de projeto; 

CFj = fluxo de caixa descontado por período. 

 

Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2010) explicam, em consonância com a Fórmula 2 

apresentada, que a Taxa Interna de Retorno é a taxa que iguala as entradas do fluxo de caixa 

em relação ao valor a ser investido no projeto. 

A utilização prática do método da TIR normalmente é utilizada em projetos de 

implantação ou expansão industrial como comparação com os índices normais do setor a que 

o projeto se refere (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010). Assim, a robustez deste 

método aumenta, visto que permite comparabilidade. A TIR tanto pode ser usada para analisar 

a dimensão retorno como também a dimensão risco (SOUZA; CLEMENTE, 2009). 

Apresentada a TIR, a próxima seção traz as definições relativas ao pay-back (PB).  

 

2.1.4. Pay-back (PB) 

 

O Pay-Back (PB) é o período estimado para o retorno do investimento. Souza e 

Clemente (2008) explicam que o pay-back é número de períodos necessários para que o fluxo 

de benefícios supere o capital investido. Também, o Payback é o período de tempo necessário 

para que o fluxo de caixa operacional do projeto recupere o valor a ser investido no projeto 

(LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010). 

Assim, Souza e Clemente (2008) explicam que um dos indicadores de risco de 

projetos de investimentos é o Período de Recuperação do Investimento ou Pay-back. Assim, 

em contextos dinâmicos, este indicador assume importância no processo de decisões de 

investimento, uma vez a tendência é a de mudanças contínuas e acentuadas na economia, não 

se pode esperar muito para recuperar o capital investido sob pena de se alijar das próximas 

oportunidades de investimentos (SOUZA; CLEMENTE, 2009).  
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Souza e Clemente (2008) explicam que este indicador é muito útil porque pode ser 

interpretado como uma medida do grau de risco do projeto.  Ainda, de acordo com o autor, a 

principal fragilidade do PB reside no fato de ele não considerar o que acontece após o período 

de recuperação. Essa última restrição acaba punindo todos os projetos que apresentarem 

receitas iniciais pequenas, porém crescentes ao longo do tempo. 

Para Oldcorn (1998), o PB é uma ferramenta poderosa de análise de investimentos. 

Segundo o autor, a maioria das empresas utiliza esse conceito como um obstáculo que deve 

ser superado por qualquer projeto para que ele seja estudado mais detalhadamente. 

O PB não deve ser a única análise de um investimento. Segundo Oldcorn (1998), o PB 

desconsidera totalmente o lucro ou o fluxo de caixa gerado por um investimento, uma vez 

recuperado o capital investido. 

O PB pode ser simples ou descontado. O PB descontado adota a mesma técnica do 

simples para verificar o tempo de retorno do investimento (LONGMORE, 1989). Porém este 

método, demonstrado pelo autor, corrige o problema originalmente apresentado pelo método 

do PB simples, de não considerar o valor do dinheiro no tempo. Assim, o PB descontado 

considera a TMA como taxa de desconto, pois é necessário trazer os valores do fluxo de caixa 

para a data zero. Então, apresentado o PB, a próxima seção contempla as definições do Índice 

Benefício Custo (IBC). 

 

2.1.5. Índice Benefício Custo (IBC) 

 

Sobre o Índice Benefício Custo (IBC), Souza e Clemente (2009) explicam que trata-se 

de uma medida de quanto se espera ganhar por unidade de capital investido. Assim, presume-

se que no cálculo do IBC os recursos liberados ao longo da vida útil do projeto sejam 

reinvestidos à taxa de mínima atratividade e, além disso, o IBC nada mais é do que uma razão 

entre o Fluxo Esperado de Benefícios de um projeto e o Fluxo Esperado de Investimentos 

necessários para realizá-lo (SOUZA; CLEMENTE, 2009). A Fórmula 3 ilustra o cálculo do 

IBC. 

                                   
VPI

VPB
IBC                                            (3) 

Em que: 

VPB = valor presente do fluxo de benefícios; 

VPI = valor presente do fluxo de investimentos. 
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Apresentados os indicadores tradicionais de retorno, a próxima seção traz explanações 

sobre os riscos de projetos, que podem ser mensurados com a utilização metodologia multi-

índices. 

 

2.2. Metodologia Multi-índices 

 

Os gestores de projetos ou de organização necessitam de conhecimentos a respeito dos 

custos, benefícios e, principalmente, dos riscos envolvidos nas operações de investimentos 

(GRECA et al., 2014). Nesta perspectiva, a metodologia multi-índices, proposta por Souza e 

Clemente (2009), propõe uma mensuração de riscos e confrontação com retorno do projeto. 

Casarotto Filho e Kopittke (2010) explicam que uma variedade de objetivos e políticas de 

caráter qualitativo ou quantitativo pode nortear uma decisão. Considerando isto, Souza e 

Clemente (2009) explicam que de um uso conjunto de indicadores resulta em informações 

mais consistentes e confiáveis do que o uso isolado de qualquer um deles.  

Nesta perspectiva, Souza e Clemente (2009) explicam que este método é utilizado para 

melhorar a percepção do risco e que a essência da metodologia multi-índices consiste em 

expressar 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.  

Este método tem o objetivo de mensurar os riscos atrelados à determinado projeto, e 

confrontá-los com o retorno esperado para o mesmo. Assim, esta metodologia contempla 

cinco indicadores de riscos a serem mensurados, os quais: (i) Taxa Mínima de Atratividade / 

Taxa Interna de Retorno; (ii) Pay-back / tempo do projeto; (iii) Grau de Comprometimento da 

Receita; (iv) Risco de negócio; e, (v) Risco de gestão. Todos estes indicadores são 

mensurados com valores variando entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o 

risco associado.  

No contexto desta metodologia, todos estes indicadores de risco são confrontados com 

o retorno adicional do investimento (ROIA). Nesta perspectiva, as próximas seções abordam 

o ROIA e, em seguida, os indicadores de risco – grau de comprometimento da receita, risco 

de gestão e risco de negócio. 
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2.2.1. Retorno Adicional do Investimento (ROIA) 

 

O Retorno Sobre Investimento Adicional (ROIA) é a melhor estimativa de 

rentabilidade (SOUZA; CLEMENTE, 2009). Neste indicador já é retirado o efeito da TMA, 

do projeto em análise (SOUZA; CLEMENTE, 2009), ou seja, ele indica o retorno do 

investimento acima da TMA. 

 Considerando este retorno, o que resta ao investidor é avaliar se a estimativa de 

retorno de rentabilidade do projeto medido pelo ROIA é suficientemente atrativa para 

compensar o risco percebido pelo mesmo (SOUZA; CLEMENTE, 2009). A Fórmula 4 

apresenta o cálculo do ROIA: 

                                     1001/1 xIBCROIA n                                            (4) 

Em que: 

IBC = Índice Benefício Custo 

 

O resultado do ROIA sempre é em percentual. Contextualizado o ROIA, a próxima 

seção ilustra o Grau de Comprometimento da Receita. 

 

2.2.2. Grau de Comprometimento da Receita (GCR) 

 

O Grau de Comprometimento da Receita (GCR) é comumente utilizado para avaliar 

risco de determinado projeto, uma vez que avaliar o percentual da receita máxima que está 

comprometida com o pagamento dos custos e despesas fixos (SOUZA; CLEMENTE, 2009).  

Neste aspecto o GCR pode ser interpretado como medida de risco operacional do 

projeto (SOUZA; CLEMENTE, 2009), uma vez que quanto maior a razão em seu resultado, 

maiores serão os custos ou despesas fixas e, portanto, maior o risco de, em períodos sazonais 

de baixas vendas, a empresa venha a acumular resultados negativos.  

Assim, o ideal é que o grau de comprometimento da receita seja baixo pois, caso a 

empresa diminua suas vendas, esta não terá compromissos fixos altos e, portanto, pode 

amenizar resultados de baixas receitas, não assumindo tanto prejuízo.  Apresentado os 

aspectos sobre o GCR, a próxima seção explica o risco de negócio e o risco de gestão. 
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2.2.3. Risco de Negócio e Risco de Gestão 

 

Para avaliar os aspectos econômicos e os graus de concorrência Souza e Clemente 

(2009) apresentam o risco de negócio que associa-se a fatores conjunturais e não controláveis 

que afetam o ambiente do projeto. Em relação ao grau de concorrência, estão relacionadas as 

barreiras à entrada e à saída, as tendências da economia, assim como as tendências do setor de 

atividade da empresa analisada (SOUZA; CLEMENTE, 2009). 

As informações consideradas como relevantes para análise do risco de negócio são 

advindas da opinião de especialistas como das análises clássicas PEST (Fatores Políticos 

Econômicos Sociais e Tecnológicos), 5 Forças de Porter (Concorrência, Novos entrantes, 

Substitutos, Poder relativo dos grandes fornecedores e Poder relativo de grandes clientes e 

consumidores) e SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportinities and Threats) (SOUZA; 

CLEMENTE, 2009). 

O risco de negócio, portanto, refere-se à aspectos externos ao projeto enquanto o risco 

de gestão refere-se a aspectos internos. Sobre este, e tratando-se do grau de conhecimento e 

competência dos gestores, Souza e Clemente (2009) afirmam que o risco de gestão está 

associado ao grau de conhecimento assim como o grau de competência do grupo que 

administra ou gerencia projetos similares. Ambas estas competências e habilidades podem ser 

inferidas, numa escala de 0 a 1, por meio de coleta de opiniões (SOUZA; CLEMENTE, 

2009), onde 0 refere-se a mínimo risco e 1 refere-se a máximo risco. Complementarmente, 

para apuração do risco de gestão é necessário que seja realizada uma avaliação dos gestores 

das áreas funcionais da empresa (SOUZA; CLEMENTE, 2009). 

Apresentado o risco de negócio e o risco de gestão, finaliza-se a fundamentação 

teórica deste artigo. Assim, a próxima seção contempla os aspectos metodológicos utilizados 

para construção da pesquisa. 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

  

Esta seção apresenta a metodologia utilizada. Para tanto, encontra-se dividida em: (i) 

caracterização da pesquisa, (ii) delineamento da pesquisa e, por fim, (iii) tratamento dos 

dados. 
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3.1. Caracterização da pesquisa 

 

Este trabalho tem por característica ser um estudo de caso o qual, segundo Severino 

(2007, p. 121), é a: 

 

“pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente 

representativo. A coleta de dados e sua análise se dão da mesma forma que nas 

pesquisas de campo, em geral.” 

 

Para a construção da pesquisa, foram utilizadas várias técnicas de coleta de dados, o 

que, para Yin (2005, p. 82), “pode ser uma atividade complexa e difícil. Se não for realizada 

corretamente, todo o trabalho de investigação do estudo de caso poderá ser posto em risco, e 

tudo o que foi feito anteriormente [...] terá sido em vão”. 

A primeira pesquisa foi de caráter documental e, quanto à isto Marconi e Lakatos 

(2010, p. 157) expõem que, “está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias”, feita tanto no início quanto depois da ocorrência. Também, 

utilizou-se pesquisa de campo a qual, para Severino (2007, p. 123) “[...] busca apenas levantar 

informações sobre determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando 

as condições de manifestações desse objeto. [...]”. Ainda, foi feita uma pesquisa exploratório-

descritiva combinada a qual, para Marconi e Lakatos (2010, p. 171) tem, “[...] por objetivo 

descrever completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso 

para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas [...]”. 

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

qualitativa, que para Silva e Menezes (2001) representa uma “relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números”. A pesquisa, também, é de caráter 

quantitativo, considerando a análise da viabilidade financeira calculada.  

Tratando-se da análise do problema, Yin (2005, p. 167) explica que, primeiramente 

“sua análise deve deixar claro que ela se baseou em todas as evidências”. Ainda, o autor 

explica que, em um segundo momento a “análise deve abranger todas as principais 

interpretações concorrentes”. Por último, Yin (2005, p. 167) explana que a “análise deve se 
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dedicar aos aspectos mais significativos de seu estudo de caso, devendo-se, ainda, utilizar seu 

conhecimento prévio de especialista”. 

 No que tange à conclusão Koche (2010, p. 146) explica que “apresenta o resultado 

final, global da investigação”, desta forma para Marconi e Lakatos (2010, p. 155) a conclusão 

é a “última fase do planejamento e organização do projeto de pesquisa, que explicita os 

resultados finais, considerados relevantes”. Assim para Santos (2006, p. 133) a conclusão “é o 

fechamento do texto propriamente dito [...] considerando as ideias” descritas no decorrer do 

trabalho. Apresentada a caracterização, a próxima seção contempla o delineamento da 

pesquisa. 

 

3.2. Delineamento da Pesquisa 

 

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

um levantamento documental dos aspectos gerais da produção convencional do tomate 

pomodoro, com os dados do sistema de plantio, coletados na Chácara Bertolin, localizada no 

município de Colombo-PR, localizado no Sul do Brasil, que produz tomate e outras 

leguminosas há mais de dez anos. Justifica-se a escolha desta região por questões de 

acessibilidade aos dados. Esta etapa também compreendeu pesquisas acadêmicas para o 

levantamento das informações necessárias para a pesquisa. 

Em um segundo momento foram identificados os problemas na produção do tomate 

pomodoro. A identificação destes problemas foi realizada por meio de entrevistas não 

estruturadas realizadas na Chácara Bertolin, e também por meio de pesquisas acadêmicas. As 

entrevistas foram realizadas com o proprietário da Chácara, assim como com funcionários. 

Foram realizadas, no total, 9 (nove) entrevistas. Todas foram gravadas e, posteriormente, 

transcritas para apuração dos achados das entrevistas. 

Depois, foram buscados os dados quantitativos para levantar informações necessárias 

para o cálculo da análise de viabilidade financeira para produção do tomate na estufa agrícola. 

Assim, foram buscados dados de aplicações financeiras em bancos comerciais do Brasil para 

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

gastos para implantação da estufa, e, por meio das entrevistas na Chácara Bertolin, foram 

identificadas as receitas incrementais e/ou gastos decrementais que existirão, por ocasião da 

implantação da estufa agrícola. 
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Para mensuração do risco de negócio e risco de gestão, foram também utilizados os 

achados das entrevistas não estruturadas na Chácara Bertolin, e analisado o mercado no qual 

as empresas do agronegócio brasileiras encontram-se inseridas.  

 

3.3. Tratamento dos Dados 

  

Para tratar os dados e mensurar a viabilidade financeira do projeto, optou-se em 

calcular o Valor Presente Líquido (VPL) do negócio. Trabalhos anteriores contemporâneos 

relacionados ao tema agronegócio (CATAPAN et al., 2015) e relacionados à outros temas 

(OGATA et al., 2014; SEGURA et al., 2015) já utilizaram tal método para verificar a 

viabilidade em projetos. 

 Depois, com o intuito de incrementar o projeto, não considerando apenas aspectos 

financeiros, mas também o aspecto de risco do negócio utilizou-se a Metodologia Multi-

índices, que relaciona risco e retorno do projeto. Apresentados os aspectos metodológicos, a 

próxima seção mostra os resultados da pesquisa. 

 

4. Resultados Obtidos 

 

  Nesta seção será apresentada uma nova alternativa para o plantio: uma estufa agrícola, 

utilizada para a produção do tomate da variedade pomodoro, em função da necessidade do 

produtor garantir a qualidade do produto e a lucratividade do negócio. Assim, a seção esta 

dividida em orçamento, análise de produtividade da estufa em comparação ao campo aberto e 

por fim, será apresentada a análise de investimento do projeto, utilizando os indicadores da 

Metodologia Multi-índices. 

 

4.1. Orçamento 

 

Para que seja efetuada a construção de uma estufa agrícola para a plantação de 2.500 

plantas do tomate pomodoro (quantidade que a Chácara Bertolin possui mercado para venda, 

conforme entrevistas realizadas), foram levantados os gastos necessários para a montagem e 

implantação do sistema de produção protegido. 
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Tabela 1: Orçamento da Estufa Agrícola 

Orçamento Para Montagem de Estufa Agrícola de 1.260 m 

Categoria Produto quant. ValorUnit. Valor Total 

Estrutura Estufa Agrícola MTP - 7030 1 87.500,00 87.500,00 

Estrutura Rafia de Solo 4.100 1,65 6.765,00 

Estrutura Caixa de transmissão primaria e secundaria 2 494,40 988,80 

Estrutura Clipes KVS 1.900 0,09 171,00 

Estrutura Conector 8 1.260 0,35 441,00 

Estrutura Grippleplusmedium 240 2,93 703,20 

   TOTAL   R$ 96.569,00 

Implantação de Sistema Hidropônico em Estufa Agrícola 

Categoria Produto quant. ValorUnit. Valor Total 

Bombeamento Caixa d’água FV 5.000L BAKOF 1.700,00  4 720,00 2.880,00 

Bombeamento Moto bomba 3 cv monofásico 4 1.120,00 4.480,00 

Bombeamento Programador GALCON 8056-6S 220V 320,00  2 220,00 440,00 

Bombeamento Rele acoplador 100,00  4 50,00 200,00 

Bombeamento Chave contatora 3 cv mono – 220V 220,00  4 110,00 440,00 

Bombeamento Flange 50mm 28,00  4 14,00 56,00 

Bombeamento Registro esfera 50mm 72,00  8 18,00 144,00 

Bombeamento Registro de gaveta 2” 148,00  4 74,00 296,00 

Bombeamento Te LF 50mm 11,90  4 5,95 23,80 

Bombeamento Niple BR 2” 10,00  4 5,00 20,00 

Bombeamento Luva FF 2” x 1.1/2” 36,00  4 18,00 72,00 

Bombeamento Adaptador LF 50 x 2” 5,00  4 2,50 10,00 

Bombeamento Perfil TP75FR x 5 metros 9.360,00  960 15,60 14.976,00 

Bombeamento Suportes de sustentação 3.206,00  480 14,70 7.056,00 

Bombeamento Calhas de recolhimento 1,70m 588,00  48 24,50 1.176,00 

Bombeamento Metros microtubo 60,00  100 1,20 120,00 

Bombeamento Conector para microtubo 360,00  480 1,50 720,00 

Bombeamento Tampão inicial 300,00  480 1,25 600,00 

Bombeamento Tubo LF azul 50mm PN60 405,00  60 13,50 810,00 

Bombeamento Tubo LF azul 75mm PN60 580,00  40 29,00 1.160,00 

Bombeamento Te LF 50mm 142,80  50 5,70 285,00 

Bombeamento Adaptador LF 50 x 1.1/2”  20 3,90 78,00 

Bombeamento Cap BR 1.1/2” 42,00  20 4,20 84,00 

Bombeamento 24 Te LF 50 x ¾” 599,00  48 25,00 1.200,00 

Bombeamento 48 Adaptadores 35 x ¾” 19,20  96 0,40 38,40 

Bombeamento 24 Cap BR ¾” 20,40  48 0,85 40,80 

Bombeamento 24 Registro esfera 25mm 180,00  48 7,50 360,00 

Bombeamento 24 Joelhos 25mm 12,00  48 0,50 24,00 

Bombeamento 08 Te LF 75 x 50mm 66,40  16 8,30 132,80 

Bombeamento 02 Cap LF 75mm 10,00  4 5,00 20,00 

Bombeamento 08 Joelhossold. 50mm 95,20  16 11,90 190,40 

Bombeamento 05 Adesivos 175g 30,00  10 6,00 60,00 

Bombeamento 05 Fita veda rosca 50m 25,00  10 5,00 50,00 

   Total   R$ 38.243,20 

                 Investimento Total   R$ 134.812,20 

      Fonte: os autores, 2014. 
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Conforme pode ser observado na Tabela 1, o valor total do investimento para a 

montagem de uma estufa é de R$134.812,20. Desta forma serão apresentadas as formas de 

financiamentos ofertadas, para esse tipo de bens. 

Como opções de captação de recursos, existem linhas de créditos como o BNDES 

Finame Agrícola e o BNDES PSI rural, destinadas a atividades agrícolas, com taxas e prazos 

especiais, onde são consideradas as particularidades do setor agrícola. As cotações são feitas 

por meio das instituições financeiras. Outra linha de crédito destinada a ampliação e 

modernização de empresas é o Proger Urbano que, apesar de receber o nome urbano, pode ser 

destinado a área rural, que também apresenta taxas de juros acessíveis e bom prazo de 

pagamento. Com base nas taxas de juros das linhas de crédito supracitadas, será considerada 

uma taxa de 6,50% para este projeto (média das linhas de créditos apresentadas). Desta forma 

apresenta-se o sistema de amortização Price para este financiamento.  

 

              Tabela 2: Sistema de Amortização Price 

Ano Saldo Devedor Juros Amortização Prestação 

  134.812,20       

1 111.134,52 8.762,79 23.677,68 32.440,47 

2 85.917,80 7.223,74 25.216,73 32.440,47 

3 59.061,98 5.584,66 26.855,81 32.440,47 

4 30.460,54 3.839,03 28.601,44 32.440,47 

5 0,00 1.979,94 30.460,54 32.440,48 

TOTAL 

 
R$ 27.390,16   R$ 162.202,36 

 Fonte: os autores, 2014. 

 

Na Tabela 2, está descrito o valor total a ser financiado para a montagem da estufa 

agrícola, já considerando os juros e o prazo de cinco anos. A modalidade de amortização foi 

anual, aplicável para os financiamentos agrícolas. Apresentado o orçamento e o financiamento 

do projeto, a próxima etapa mostra a análise de produtividade. 

 

4.2. Análise de Produtividade 

 

O ciclo de produção do tomate pomodoro em uma estufa agrícola é de três meses a 

mais que o ciclo de produção do tomate em campo aberto, conforme a Figura 2. Estes dados 

foram observados nas visitas técnicas e entrevistas realizadas na Chácara Bertolin. 
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Figura 2: Ciclo Total de Produção 

Fonte: os autores, 2014. 

 

Pode-se perceber que o início do plantio na estufa começa em agosto, enquanto no 

campo aberto é iniciado em setembro. Isto ocorre devido ao mês de agosto ainda apresentar 

baixas temperaturas, podendo prejudicar a plantação no campo aberto, assim a produção 

efetuada na estufa ganha um mês a mais que no plantio convencional.  

Verifica-se ainda que a produção em estufa pode prolongar o período de produção em 

média de dois meses em relação ao plantio convencional, conseguindo assim obter maior 

produtividade e consequentemente maior resultado financeiro. Assim, no total do ciclo de 

produção, pode-se considerar três meses de colheita a mais, considerando a utilização da 

estufa. Segundo visitas técnicas e entrevistas realizadas, o plantio em estufa gera um aumento 

de produtividade, em média, de 35%. 

Além de ganhos financeiros pela produção prolongada o plantio em estufas pode 

reduzir custos de produção, com a economia de insumos utilizados, pois alguns defensivos 

utilizados no campo aberto podem deixar de ser aplicados na produção em estufa e outros 

serão utilizados de forma reduzida, conforme pode-se observar no Quadro 1. 
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     Quadro 1: Comparativo de aplica de defensivos: Campo aberto x Estufa 

Ciclo Insetos/Pragas Alojamento 

Aplicação 

Preventiva no 

Campo 

Aplicação 

Preventiva na 

Estufa 

% 

1º dia 

Mosca Branca 

Muda 1 1 0 Tripés 

Pulgão 

10 primeiros dias Lagarta do Sol Flor 3 0 -100 

10º ao 30º dia 
Requeima 

Produto 5 2 -60 
Pinta – Preta 

30º ao 60º dia 

Requeima 

Produto 8 4 -50 

Pinta – Preta 

Broca Grande 

Broca Pequena 

Traça 

Bactéria 

60º ao 90º dia 

Requeima 

Produto 8 2 -75 

Broca Grande 

Broca Pequena 

Traça 

Mosca Branca 

91º ao 180º - Período 

de colheita 

*(91º dia - primeiro 

dia da Colheita) 

Requeima 

Produto 12 9 -25 

Pinta – Preta 

Broca Grande 

Broca Pequena 

Traça 

Bactéria 

Total de Aplicação De Produtos 37 18 -51,35 

Preço Médio dos Produtos Utilizados 122 122   

Custo de Insumos por Produção R$ 4.514,00 R$ 2.196,00 -51,35 

      Fonte: os autores, 2014. 

 

Como observa-se no Quadro 1, a economia gerada pode ser superior a 50% dos custos 

dos defensivos utilizados na produção do tomate em estufa, comparado com os defensivos 

utilizados no plantio em campo aberto. 

Também, segundo entrevistas realizadas, a empresa se beneficiará na redução de 

custos de pessoal, com a redução de um funcionário, pois o sistema de irrigação, outrora 

realizado em bombas manuais, será realizado por sistema automatizado. A Tabela 3 

demonstra o custo médio mensal de um funcionário que será economizado. 
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                              Tabela 3: Encargos de Salário de um funcionário 

Gastos com Folha de Pagamento Valor Mensal 

Salário base R$ 1.000,00 

INSS R$ 275,00 

FGTS R$ 80,00 

Provisão de 13º. Salário R$ 83,33 

Provisão de férias R$ 83,33 

Provisão de 1/3 de férias R$ 27,78 

FGTS sobre provisões R$ 15,55 

INSS sobre provisões R$ 53,47 

Ajuda de custo R$ 200,00 

Vale transporte R$ 58,00 

Total R$ 1.876,46 

                 Fonte: os autores, 2014. 

 

A Tabela 3 mostra que pode existir a economia de R$ 1.876,46 mensais, caso seja 

implantada a estufa na Chácara Bertolin. Apresentada a análise de produtividade, a próxima 

seção contempla a viabilidade financeira do projeto. 

 

4.3. Análise de viabilidade financeira 

 

Na Figura 3 ilustra opções de investimentos disponíveis no mercado brasileiro, 

considerando aplicações de bancos e da poupança. 
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Figura 3: Planos de Investimentos 

Fonte: os autores, 2014 

 

A taxa média, considerando os investimentos da Figura 3, foi de 6,77% ao ano (já 

descontado o valor de Imposto de Renda de 15%). Assim, para este projeto será considerada 

uma TMA de 8,77% ao ano, com base na média oferecida pelas instituições financeiras, e 

adicionado um prêmio de risco de 2%. 

O valor do orçamento para montagem da estufa agrícola será o investimento inicial do 

projeto e formará a projeção de fluxo de caixa juntamente com os ganhos adicionais do 

projeto, mais o desembolso financeiro. Será analisado se existe viabilidade no projeto, 

considerando apenas os benefícios. O projeto será analisado por dez anos e, mesmo a estufa 

tendo uma vida útil superior, também não será considerado o valor residual (sugestão de troca 

do equipamento após este tempo, conforme entrevistas realizadas). O tempo do projeto de 10 

anos baseou-se em trabalhos anteriores (CATAPAN et al., 2012; CATAPAN et al., 2013). 
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. 

Figura 4: Projeção de fluxo de caixa (R$) 

Fonte: os autores, 2014 

 

Por meio dos resultados obtidos no fluxo de caixa da Figura 4, obtém-se uma TIR de 

40,10% a.a., que comparada a uma TMA de 8,77% a.a. apresenta um retorno financeiro do 

projeto, e um VPL de R$ 269.446,97, o que significa que o fluxo esperado de benefícios 

superou o investimento inicial. Quanto ao Pay-back será possível o retorno do investimento 

em três anos e um mês, como demonstra a Tabela 04. 

 

                         Tabela 4: Pay-Back 

Ano VPL          VP ACUMULADO 

Ano 1 43.737,00   

Ano 2 43.416,09 87.153,09 

Ano 3 43.010,38 130.163,47 

Ano 4 42.530,94 172.694,41 

Ano 5 41.987,76 214.682,17 

               Fonte: os autores, 2014. 

 

 Apresentada a TIR, VPL e pay-back do projeto, a próxima seção ilustra o risco do 

projeto de investimento. 

 

4.3.1. Risco do projeto 

 

Com a metodologia multiíndice será calculado os índices TMA/TIR, Pay-back/N, 

Grau de comprometimento da Receita (GCR), Risco de Gestão e o Risco do Negócio. Estes 

índices serão calculados com base nos dados coletados na Chácara Bertolin e estes 

apresentam os riscos do projeto. 
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Com bases nos dados já evidenciados anteriormente, utilizou-se uma TMA 8,77%, e a 

TIR calculada foi 40,10%. Para que o projeto seja viável, o grau de risco deverá ser menor 

que 1 (e quanto menor, melhor), caso contrário o projeto não será viável. Para esse estudo de 

caso, o resultado obtido é de 0,22, o que indica um baixo grau de risco. 

O cálculo do Pay-back, dividido pelo número de período do projeto (PB/N), apresenta 

o risco da recuperação do capital investido pela Chácara Bertolin de 0,31, considerado um 

baixo grau de risco. 

O Grau de Comprometimento da Receita (GCR) indica grau de risco de 

comprometimento da receita em relação aos gastos fixos. Neste índice, quanto menor melhor, 

visto que uma quantidade menor da receita total comprometida com gastos fixos indica menor 

risco operacional. Conforme evidencia-se na Tabela 5, a média do GCR da Chácara Bertolin é 

0,43, o que representa um baixo/médio grau de risco. 

 

Tabela 5: Grau de Comprometimento da Receita 

Descrição out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 

Faturamento Bruto Mensal 598.746,94 619.765,89 613.768,98 647.876,23 601.734,18 

Custos fixos 179.624,08 173.534,45 177.993,00 194.362,87 180.520,25 

Despesas fixas 95.799,51 86.767,22 85.927,66 84.223,91 78.225,44 

Total de gastos fixos 275.423,59 260.301,67 263.920,66 278.586,78 258.745,70 

GCR 0,46 0,42 0,43 0,43 0,43 

Média 0,43 

 Fonte: adaptado de Souza e Clemente, 2009. 

 

O Risco de Gestão é utilizado para averiguar o grau de conhecimento e competência 

dos gestores e segundo Souza e Clemente (2009, p.127), é “escala de 0 a 1 onde 0 implica em 

risco nulo de competência suficiente para gerenciar situações de crise”. Assim, o Quadro 2 foi 

construído para o contexto da Chácara Bertolin e demonstra competência média/alta e risco 

médio/baixo por parte dos gestores. 
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           Quadro 2: Risco de Gestão 

Áreas Administrativo Financeiro Produção (Plantio) 

Aspectos Econômicos 0,4 0,2 0,4 

Aspectos Industriais 0,5 0,4 0,4 

Aspectos Produtivos 0,4 0,4 0,2 

Aspectos Comerciais 0,2 0,3 0,5 

Aspectos Estratégicos 0,4 0,3 0,4 

Média 0,38 0,32 0,38 

Média Total 0,36 

Fonte: adaptado de Souza e Clemente, 2009. 

 

O Risco de Negócio irá mensurar os fatores que afetam o ambiente do projeto da 

Chácara Bertolin, que indicará a percepção dos aspectos apresentado no Quadro 3. 

 

  Quadro 3: Risco de Negócio 

PEST Cinco Forças de Porter SWOT 

Aspectos Percepção Aspectos Percepção Aspectos Percepção 

Político-econômico 0,8 Entrantes 0,4 Pontos fortes 0,5 

Econômico 0,7 Substitutos 0,6 Pontos fracos 0,6 

Sociocultural 0,7 Fornecedores 0,3 Oportunidades 0,3 

Tecnológico 0,5 Clientes 0,6 Ameaças 0,4 

Demográfico 0,8 Concorrentes 0,4     

Média 0,7 0,5 0,4 

Média Total 0,54 

  Fonte: adaptado de Souza e Clemente, 2009. 

 

A avaliação de Risco de Negócio da Chácara Bertolin no Quadro 3, apresenta um 

médio grau de risco. Adiante será apresentado o gráfico radar dos resultados obtidos, 

conforme Figura 5. 
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Figura 5: Gráfico Radar da Metodologia Multi-índices 

Fonte: adaptado de Souza e Clemente, 2009. 

 

Com os resultados evidenciados no gráfico radar, verifica-se que o projeto apresenta 

bons índices de risco. Adiante será apresentado o resultado do ROIA, que avaliará o retorno 

do projeto, e se a atratividade é suficiente para compensar o risco de projeto. 

 

 

                                     Tabela 6: Indicadores de Retorno 

TMA                                                                                                                         8,77% 

VP R$  (vpl) R$ 404.259,17 

VPL R$ (VP+(-CF0)) R$ 269.446,97 

VPLa R$ (pgto) R$ 41.561,17 

IBC (VP/CF0)*(-1)                                              2,99  

ROIA % (taxa) 11,57% 

                        Fonte: os autores, 2014. 

 

A Tabela 6 apresenta os índices de retorno do projeto. O ROIA (Retorno adicional do 

investimento) de 11,57% no projeto de investimento da Chácara Bertolin significa um 

médio/alto retorno de investimento. No quadro 4 será apresentado um resumo de risco/retorno 

do projeto. 
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                  Quadro 4: Retorno x Risco (Projeto Chácara Bertolin) 

  
Baixo B/M Médio M/A Alto 

Indicadores Índice 0 à 0,2 0,2 à 0,4 0,4 à 0,6 0,6 à 0,8 0,8 à 1,0 

ROIA 

 

      

 

  

Índice TMA/TIR 0,22 

 

        

Índice Pay-Back/N 0,31   

 

      

GCR 0,43     

 

    

Risco de Gestão 0,64       

 

  

Risco de Negócio 0,46     

 

    

    Fonte: adaptado de Souza e Clemente, 2009. 

 

Após apresentado os resultados de Risco/Retorno do projeto, pode-se verificar a 

viabilidade do projeto apresentado para Chácara Bertolin, considerando que a empresa terá 

um bom retorno de investimento e baixo/médio grau de risco. 

 

5. Conclusão 

 

As decisões de investimento ocupam um lugar relevante na atividade das organizações 

em geral, em especial aquelas de caráter empresarial, quer na sua fase de constituição, quer 

em fases posteriores, tendo em vista o crescimento da sua atividade. O  investimento permite 

criar valor para a empresa obtendo aproveitamento da sua capacidade competitiva. Quando 

uma empresa se depara com uma opção de investimento (aqui entendido como investimento 

em ativos reais, que implicam a sua utilização com vista à produção), a sua decisão deve ter 

como base a avaliação do mesmo, quer em termos de valor, quer em termos estratégicos.  

Isto implica que previamente ao estudo da sua viabilidade financeira, haja uma 

conclusão relativamente à sua viabilidade técnica e econômica, que engloba, entre outros, 

áreas como a ambiental, e a componente jurídico-legal. 

O objetivo geral desta pesquisa foi verificar a viabilidade financeira para o plantio de 

tomate em estufa agrícola em comparação com o campo aberto. Para implantação da estufa 

para plantação do tomate pomodoro, verificou-se necessidade de um investimento inicial no 

valor de R$ 134.812,20, investimento este necessário para a montagem da estufa. Quatro 

indicadores de risco (TMA/TIR, PB/N, GCR e Risco de Gestão) são baixos/médios ou médios 

e apenas um indicador de risco (Risco de Negócio) é alto. Em relação ao retorno, o projeto 

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


Cultivo do tomate pomodoro em estufa agrícola: uma análise da viabilidade financeira por meio 

 da metodologia multi-índices 

Oliveira, A.B. de; Lachowski, D.C.; Leal, D.R.; Catapan, A.; Martins, P.F.; Benner, L.C.; Cardoso, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Abr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

151 

tem TIR de 40,10%, VPL de R$ 269.446,97, pay-back de 3 anos e um mês e ROIA de 

11,57%. 

Em uma análise utilizando a metodologia multi-índices o projeto demonstrou, com 

base nestes indicadores, ser viável, tendo em vista o baixo grau de risco e alto retorno 

apresentado. Este projeto apresentou vantagens na redução dos custos com insumos e na 

economia dos gastos relativos à um funcionário. 

Respondendo a questão de pesquisa, existe a viabilidade econômico-financeira na 

construção da estufa agrícola. Também, o plantio em estufa comparado ao campo aberto 

apresenta maior rentabilidade para o contexto Chácara Bertolin. 

Este estudo de caso reflete a condição financeira e estrutural da Chácara Bertolin, 

portanto deve-se atentar ao generalizar os resultados descritos neste projeto, devendo-se 

respeitar as particularidades de cada empresa. A viabilidade financeira calculada mostra a 

importância deste tipo de produção, e mostra que este tipo de produção pode maximizar a 

geração de riqueza em empresas do agronegócio no Brasil. 

 Dentro deste contexto sugere-se para trabalhos futuros que sejam realizados estudos 

semelhantes em empresa similar ou diferente, ampliando o conhecimento neste campo de 

estudo. 

6. Referências 

 

BARROS, C. P. Avaliação Financeira de Projectos de Investimento. Lisboa: Escolar Editora, 

2007. 

 

CAMARGO, C. Análise de investimentos e demonstrativos financeiros. Curitiba: Ibpex, 

2007. 

 

CARMONA, C. U. M. Finanças Corporativas e Mercados. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

CASAROTTO FILHO, N.; KOPITTKE, B. H. Análise de investimentos: matemática 

financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

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


Cultivo do tomate pomodoro em estufa agrícola: uma análise da viabilidade financeira por meio 

 da metodologia multi-índices 

Oliveira, A.B. de; Lachowski, D.C.; Leal, D.R.; Catapan, A.; Martins, P.F.; Benner, L.C.; Cardoso, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Abr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

152 

CATAPAN, A.; CATAPAN, D. C.; CATAPAN, E. A. Formas alternativas de geração de 

energia elétrica a partir do biogás: uma abordagem do custo de geração da energia. Custos e 

@gronegócio online, v. 7, n. 1, p. 25-37, 2011. 

 

CATAPAN, A.; SOUZA, A.; CATAPAN, D. C.; HARZER, J. H Use of Bio-digesters for the 

Generation of Electric Energy from Equine Waste in Brazil: An Analysis of the Financial 

Viability with the Use of Monte Carlo Simulation. Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences, v. 7, n. 14, p. 436-441, 2013. 

 

CATAPAN, A.; SOUZA, A.; CATAPAN, D. C.; HARZER, J. H. Electric Energy Production 

from Swine Deject: Analysis of Financial Feasibility with the Use of Monte Carlo Simulation 

for the Implantation of Bio-digester. Bulgarian Journal of Agricultural Science, v. 21, n. 2, p. 

257-260, 2015. 

 

CATAPAN, D. C.; CATAPAN, A.; ROSSET, N. R.; HARZER, J. H. Análise da viabilidade 

financeira da produção de biogás através de dejetos de equinos. Custos e @gronegócio online, 

v. 8, n. 4, p. 25-51, 2012. 

 

DAMODARAN, A. Finanças Corporativas: teoria e prática. Porto Alegre: Bookman, 2004.  

 

FRIZZONE, J. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. Planejamento de irrigação: análise de decisão 

de investimento. Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2005. 

 

GRECA, F. M.; BARDDAL, R. L.; RAVACHE, S. C.; SILVA, D. G.; CATAPAN, A.; 

MARTINS, P. F. Análise de Um Projeto de Investimento Para Minimização de Quebras de 

Estoque Com a Utilização da Metodologia Multi-índices e da Simulação de Monte Carlo. 

Revista GEINTEC, v. 4, n. 3, p. 1092-1107, 2014. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Análise do 

consumo alimentar pessoal no Brasil. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_

consumo/default.shtm>. Acesso em: 12 abr. 2014. 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3719547555062456
http://lattes.cnpq.br/6364712348781820
http://lattes.cnpq.br/0591055848156652
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_consumo/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_consumo/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_consumo/default.shtm


Cultivo do tomate pomodoro em estufa agrícola: uma análise da viabilidade financeira por meio 

 da metodologia multi-índices 

Oliveira, A.B. de; Lachowski, D.C.; Leal, D.R.; Catapan, A.; Martins, P.F.; Benner, L.C.; Cardoso, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Abr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

153 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Índice nacional de 

preços ao consumidor. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-

inpc_201310comentarios.pdf>. Acesso em: 02 mai. 2014. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de 

Orçamentos Familiares. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisica

o/pof20082009_aquisicao.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014. 

 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da 

pesquisa. 27. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

LEMES JÚNIOR, A. B.; RIGO, C. M.; CHEROBIM, A. P. M. S. Administração Financeira: 

Princípios, Fundamentos e Práticas Brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

OGATA, C. R. D.; OLIVEIRA, S. C. K.; CAMARGO, T. M.; LEMES, D. P. P.; CATAPAN, 

A.; MARTINS, P. F. Projeto de Investimento Para Automação no Brasil: Uma Análise Com a 

Utilização da Metodologia Multi-Índices e da Simulação de Monte Carlo. Espacios 

(Caracas), v. 35, n. 5, p. 18, 2014. 

 

SANTOS, A R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2006. 

 

SEGURA, R. C. F. ; TARDELLI, M. ; CATAPAN, E. A. ; CATAPAN, A. ; CATAPAN, D. 

C. Análise de viabilidade econômica da implantação de painéis fotovoltaicos para geração de 

energia em pequenas e médias empresas: estudo de caso no contexto brasileiro. Espacios 

(Caracas), v. 36, n. 8, p. 2, 2015. 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquisicao.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquisicao.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquisicao.pdf
http://lattes.cnpq.br/1093564858548604


Cultivo do tomate pomodoro em estufa agrícola: uma análise da viabilidade financeira por meio 

 da metodologia multi-índices 

Oliveira, A.B. de; Lachowski, D.C.; Leal, D.R.; Catapan, A.; Martins, P.F.; Benner, L.C.; Cardoso, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Abr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

154 

 

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3. 

ed. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001. 

 

SOBRAL, V. S. Cultura do tomate. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1987. 

 

SOUZA, A.; CLEMENTE, A. Decisões financeiras e análise de investimentos: fundamentos, 

técnicas e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

 

 

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

