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Abstract 
 
This paper aims to demonstrate the application of the decision tree for an agricultural 
company from São Paulo who cultivates oranges, helping the producer of orange to view key 
decisions and their results. This theme was chosen because of the lack of management tools 
focused to serve the informational demands of producers. This situation is characterized as an 
organizational problem, whose solution is presented by applying the decision tree, 
representing a proposition plan. In this sense, the estimates of the major costs and revenues 
associated with the production of oranges were obtained in farm Recanto das Águas, from the 
choice of the region until revenue for the first crop. These data were allocated in the decision 
tree, revealing the main scenarios (sale to industry or market). After that, the estimated cash 
flows were analyzed according to three criteria diffused in the literature (payback, IRR and 
NPV), which indicated that the sale of the fruit to market presents more economically viable. 
Therefore, the main contribution of this work lies in the implementation of a decision model 
for the production of oranges, which requires analysis and preparation of future scenarios 
(decision tree). 
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1. Introdução 

 

O processo de tomada de decisões que ocorre no ambiente das empresas exige 

conhecimento a respeito do negócio e um conjunto de informações acerca dos fatores críticos 

que podem influenciar os resultados. A empresa que busca a sobrevivência e a continuidade 

em um ambiente altamente competitivo enfrenta vários desafios que devem ser gerenciados 

com agilidade. 

Adicionalmente, a incerteza está presente neste contexto dada à possibilidade de 

ocorrerem eventos que a administração desconhece. Consequentemente, o risco está presente 

em menor ou maior grau dependendo do nível de informações acerca do futuro e dos esforços 

voltados para implementar decisões alinhadas com a geração de riqueza. Sendo assim, os 

gestores necessitam de ferramentas que auxiliem o processo de tomada de decisão fornecendo 

respostas mais precisas e rápidas de modo que reduzam as incertezas. 

É importante destacar que a experiência e o conhecimento adquiridos por muitos 

empresários são fundamentais para a tomada de decisão, as quais podem ser baseadas na 

intuição ou percepção. Mas há outros métodos que podem ser utilizados no processo de 

tomada de decisão, por exemplo, a modelagem da situação por meio de simulações com 

diversos cenários o que permite estudar o problema com mais profundidade. 

Para tornar o processo de tomada de decisão mais eficiente, pode-se mapear as 

principais alternativas possíveis a partir de cenários diferentes com o objetivo de identificar a 

escolha mais adequada de acordo com o nível de risco assumido pelo empresário. Para a 

construção destas alternativas sabe-se que é fundamental contar com um conjunto de 

informações relevantes, as quais auxiliam o processo de modelagem e validação do modelo de 

decisão. Os resultados são influenciados diretamente pelas informações adicionadas, o que 

torna este aspecto fundamental para um estudo relacionado. 

Neste contexto, este estudo propõe-se a investigar possíveis cenários de decisões que 

um empresário do setor agrícola – ou mais especificamente um produtor de laranja – enfrenta 

ao buscar maior produtividade e lucratividade no negócio em que atua. Este processo é 

investigado por meio de um planejamento estratégico e operacional, os quais são tratados a 

partir de árvore de decisão. 
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Para isso destaca-se o importante papel da contabilidade, capaz de fornecer conteúdo 

informativo, contribuindo para a tomada de decisões, ou seja, gerando informações que 

podem aumentar a probabilidade de obtenção de sucesso na formação do pomar ou na 

redução de incertezas do produtor. Entre as principais informações que a contabilidade pode 

gerar são: os custos com a formação do pomar de laranjas, os investimentos necessários para 

atuar no negócio, estimativa de retorno, taxas, entre outras. 

Para contextualizar o processo de tomada de decisão na citricultura, este trabalho 

apresenta sua origem e os passos do processo de produção da laranja, desde a análise do solo 

e custos de formação até a sua fase adulta, momento no qual a planta está preparada para a 

colheita. Adicionalmente, considera-se as variações que ocorrem no mercado de laranja, para 

as quais o produtor deve estar preparado para tomar decisões no  curto prazo.  

Neste cenário, foram definidas duas questões de pesquisa, consideradas 

complementares no escopo deste trabalho: i) Como se dá a aplicação de árvores de decisão 

para uma empresa agrícola do interior de São Paulo que cultiva laranja? e ii) Como a árvore 

de decisão auxilia o produtor no momento da tomada de decisões? 

Deste modo, o objetivo deste estudo é aplicar o método da árvore de decisão na 

Fazenda Recanto das Águas, como uma ferramenta gerencial de natureza estratégica, 

verificando seu auxílio para o produtor de laranja ao desenhar vários caminhos e indicar a 

opção mais viável no momento da tomada de decisões, as quais podem gerar resultados 

positivos e contribuir para a sobrevivência da empresa. 

A utilização da árvore de decisão pode contribuir para diversas decisões, por exemplo, 

no planejamento e controle da elaboração dos orçamentos, na redução de custos, na 

identificação do momento de investir, na avaliação dos resultados e no conhecimento de 

alternativas de investimento. O produtor pode-se orientar com menor incerteza ao buscar a 

maximização dos lucros. 

Uma vez que a árvore de decisão tenha sido elaborada pode-se calcular o valor 

presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback das alternativas de investimento com o 

objetivo de identificar aquela que proporcione o maior retorno no menor intervalo de tempo 

possível. 

Um das justificativas deste estudo advém da sazonalidade do ramo, no qual as 

empresas podem enfrentar algumas dificuldades para manter a estabilidade financeira devido 

a fatores externos que influenciam o resultado como o clima, o preço dos produtos e insumos 

utilizados no cultivo, a mão-de-obra, o transporte, entre outros. Portanto, este trabalho pode 
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auxiliar o produtor de laranja a ser cauteloso nas suas decisões, buscando prever as situações 

que poderão ocorrer durante o exercício conhecendo os benefícios do uso da árvore de 

decisão. 

 

2. Revisão da Literatura 

 

É importante que os produtores estejam atentos ao ambiente externo, pois diversas 

mudanças podem afetar sua lucratividade, com isso é necessário que estejam preparados para 

resolvê-las. 

Existem casos em que, devido à falta de planejamento, os produtores enfrentam 

dificuldades financeiras, por alguma alteração da política econômica e das condições de 

mercado. Estas variações podem causar problemas financeiros e dificuldades de manutenção 

do pomar, visto que o investimento pode ser altíssimo e o retorno obtido pode não compensar 

os custos nos casos de variações desfavoráveis para o agricultor. 

Neste contexto, as dificuldades financeiras podem ocorrer com produtores que se 

especializam somente em uma cultura, aumentando o risco de perder o capital investido 

devido a desastres naturais, problemas de mercado, a presença de outros produtores com 

isenção de alguns impostos etc. Além disso, a situação é agravada pelo fato, de que, o fruto 

não pode ser estocado por muito tempo, pois é um produto perecível. Estes fatores contribuem 

para colocar o negócio dos produtores em situação crítica. Em função disto, eles devem estar 

atentos às mudanças do mercado, e, se possível, procurar outros meios de obter retorno, para 

não ficarem tão dependentes dos recursos de apenas uma cultura. 

Uma maneira de se preparar diante das adversidades do mercado e antecipar 

possíveis problemas é por meio da atividade de planejamento. Sua elaboração é fundamental e 

deve ser bem detalhada, pois permite a construção de cenários futuros por meio de 

simulações, com o propósito de precaver contra consequências que podem ser desfavoráveis 

para a empresa. Por isso é necessário que as empresas utilizem o planejamento diante do 

processo de tomada de decisão, para que estejam preparadas perante as mudanças que 

ocorrem na economia, nos costumes dos consumidores, nos custos, na oferta e demanda dos 

produtos e outras ameaças que o mercado oferece (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2002, 

p.15). 

Com a elaboração do planejamento, é possível identificar os fatores do ambiente, 

analisar as condições de mercado e decidir qual é a alternativa mais adequada para iniciar uma 



Application of decision tree for the production of orange: a proposal plan on the farm  
Recanto das Águas 

Sampaio, A.R.; Lima, E.H. de; Silva, R.L.M. de; Nardi, P.C.C. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 4 – Oct/Dec. - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

200

atividade econômica. Dentre as decisões que cabem ao administrador rural destacam: qual a 

atividade rural? O quê, quando e como produzir? Como controlar a ação após o inicio das 

atividades? Como apurar os resultados e analisar a previsão estimada? (CREPALDI, 1998 p. 

22). Neste sentido, é importante ressaltar que a tomada de decisão na atividade rural deve ser 

rápida e hábil diante de mudanças no cenário político e econômico do país. A empresa que 

possui uma administração gerencial operante apresenta uma maior capacidade de garantir o 

sucesso em comparação a outras que não possuem administração gerencial. 

 

2.1. A contabilidade na atividade rural  

 

A contabilidade rural aplicar-se em empresa agrícola que explora a capacidade do 

solo ou alguma atividade agrícola. De acordo com o item 5 do “CPC 29 – Ativo Biológico e 

Produto Agrícola”, norma contábil emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis que 

trata de ativos biológicos e produto agrícola, a atividade agrícola “é o gerenciamento da 

transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para venda ou para conversão em 

produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais”. 

A referida norma define ativos biológicos como animais ou plantas vivos, sendo que 

a transformação se dá pelo crescimento, degeneração, produção e procriação, isto é, pelas 

mudanças de natureza qualitativa e quantitativa que ocorrem nos ativos biológicos. 

Ao aplicar estes conceitos neste trabalho, o pomar de laranja representa o ativo 

biológico, que possui uma vida útil de aproximadamente 20 anos. O gerenciamento da 

transformação biológica ocorre pelo crescimento e desenvolvimento do pomar, que leva em 

média 4 (quatro) anos para alcançar o estágio de realização da primeira safra. As mudas de 

laranja são utilizadas em média por 20 anos, pois a partir do 21º observa-se uma produção 

abaixo da média. Assim, nas safras obtém-se o produto agrícola que corresponde ao produto 

in natura, isto é, o fruto laranja. 

De acordo com Marion (2000), existem três modos de atividades que as empresas 

rurais podem atuar: 

• Produção vegetal – atividade agrícola por meio da exploração do solo; 

• Produção animal – atividade zootécnica por meio da criação de animais para 

uso doméstico ou industrial atendendo aos serviços da lavoura; 

• Indústrias rurais – atividade agroindustrial com produção de atividade agrícola 

e zootécnica para transformar a matéria-prima do arroz, feijão, soja, milho, 
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laranja, cana-de-açúcar entre outros, em produtos para o mercado consumir, 

como por exemplo, cana-de-açúcar em álcool, açúcar e aguardente. 

A produção de laranja para venda do produto in natura é classificada como produção 

vegetal. Neste contexto, a contabilidade pode contribuir de diversas maneiras, por exemplo, 

na geração de dados para conhecimentos dos custos do período, determinação da rentabilidade 

e avaliação do patrimônio, identificar métodos e procedimentos para o controle das operações 

e atividades da empresa etc. Sendo assim, a contabilidade pode gerar informações que sejam 

úteis nas atividades de planejamento e controle e, por fim, na tomada de decisão (CALLADO, 

2009, p. 84). 

Marion (2000, p. 23) cita duas maneiras de aplicar a contabilidade dentro da 

empresa: pode ser aplicada de forma genérica ou particular. Quando aplicada de forma 

genérica, pode-se chamar de contabilidade geral ou contabilidade financeira; caso venha a ser 

aplicada em outros departamentos da empresa pode ser chamada de acordo a atividade em 

execução. 

O ramo da atividade rural possui duas alternativas jurídicas de explorar a capacidade 

do solo, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. No Brasil prevalecem as empresas em 

que o produtor é pessoa física, pois os encargos são menores em relação às empresas jurídicas 

rurais. A vantagem da pessoa física é que produtor rural pequeno e de médio porte não precisa 

escriturar livros contábeis para fins de imposto de renda, pois pode utilizar somente o livro 

caixa (MARION, 2000, p.27). Por outro lado, a responsabilidade dos produtores de grande 

porte é comparada a uma empresa jurídica para fins contábeis, na qual o responsável terá que 

seguir o “método das partidas dobradas (lançamentos a débito e a crédito simultaneamente)” 

(MARION, 2000, p. 27), bem como se atentar as novas normas de contabilidade provenientes 

do CPC 29. 

No entanto, no campo da contabilidade gerencial algumas empresas rurais 

apresentam dificuldades em saldar suas dívidas devido ao descasamento entre os prazos de 

recebimento e pagamento de dívidas. Essa situação se agrava no período ante safra, já que 

nesta fase a plantação requer desembolsos de caixa que correspondem a cuidados para atingir 

o desenvolvimento necessário. Por isso as empresas devem manter uma administração do 

capital de giro adequada às necessidades de recursos que podem ocorrer no período ante safra, 

bem como informações contábeis atualizadas e relevantes capazes de auxiliar no processo de 

tomada de decisão. Àquelas empresas que não apresentam uma boa saúde financeira em 
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função de não se preparem para estas dificuldades enfrentam restrições para adquirir créditos 

agrícolas como Finame, Pronaf, e outros custeios agrícolas. 

Neste cenário algumas decisões dos produtores são consideradas críticas para a 

sobrevivência do negócio, sendo que a contabilidade pode gerar informações que sejam úteis 

para diversas decisões, entre elas aquelas relacionadas à administração do capital de giro. 

Deste modo, de acordo com Crepaldi (1998. p. 75): 

 
A contabilidade rural é uma ferramenta da administração e é um dos principais 
sistemas de controle de informações, pois ela analisa Balanço patrimonial, 
Demonstração de Resultado do Exercício, também é possível analisar a estrutura da 
empresa, sob mais diversos enfoques, tais como análise de estrutura, de solvência, 
de garantia de capitais e de terceiros, de retorno de investimentos etc.  

 
O autor destaca a necessidade de utilizar a contabilidade para fins de apuração, 

registro e tomada de decisão, sendo que muitas delas exigem algum conhecimento gerencial. 

Esta informação de natureza gerencial pode ser útil em várias decisões tais como: o que 

produzir? Como produzir? Quanto produzir? Para quem vender? 

Segundo Callado (2009, p. 85), infelizmente a contabilidade rural como atividade 

gerencial ainda é pouco utilizada pelos produtores rurais, pois é vista como uma técnica 

complexa para executar e que proporciona pouco retorno prático. O autor explica que a 

contabilidade é quase sempre usada para atender finalidades fiscais, com pouca ou quase 

nenhuma aplicação gerencial, corroborando com Borilli et al. (2005), que realizaram uma 

pesquisa no município de Toledo (PR) com 262 produtos rurais e chegaram a mesma 

conclusão. 

Por sua vez, Vestena et al. (2011, p. 39) pesquisaram a região de Dourados – MS 

com o objetivo de verificar a utilização de contabilidade. Os autores entrevistaram 40 

produtores e concluíram que 

 

[...] na maioria das propriedades os controles de fluxo de caixa e previsão de 
gastos de propriedade (orçamento) são realizados, mas não com a 
confiabilidade necessária exigida para a melhora da tomada de decisão, uma 
vez que são feitas de forma precária e inadequada. 

 
Os resultados, segundo os autores (2011, p. 40), revelam que a contabilidade, para 

fins fiscais, é utilizada para todas as empresas da amostra, mas a aplicação da contabilidade 

como ferramenta gerencial ainda é muito restrita. Os produtores se baseiam na experiência 

que adquiriram ao longo dos anos para decisões de gastos de produção, e “deixam de lado o 
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controle financeiro e orçamentário da propriedade ou realizam o mesmo de forma precária ou 

ineficaz”. 

O trabalho dos autores Callado, Callado e Almeida (2007) investigou a utilização de 

indicadores gerenciais de desempenho em 21 empresas de atividade agroindustrial presentes 

no cadastro da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP-PB. Os resultados 

indicam que 61,9% das empresas utilizam como indicadores financeiros, o custo da produção 

e preço de venda. Neste sentido, Callado e Callado (2006, p. 8) explicam que estes resultados 

podem ser justificados pela extensão das operações rurais e sua complexidade, e pela falta de 

conhecimento por parte dos produtores rurais. No entanto, os autores acreditam que estas 

objeções não podem mais existir, e afirmam que todas as empresas necessitam de 

contabilidade para fins de controle, e geração de informações gerenciais para auxiliar nas 

decisões. 

Assim, de modo geral, verifica-se atualmente uma crescente preocupação com as 

normas de contabilidade voltada para ativos biológicos, a título de exemplo, a implantação no 

Brasil do CPC 29. Contudo, a nível gerencial, no sentido de explorar e informar sobre 

aspectos econômicos e financeiros das atividades agrícolas, parece haver uma lacuna ou 

necessidade de exploração (ou implantação) de aspectos que sejam capazes de orientar o 

produtor rural no processo de tomada de decisão. 

 

2.2. Origem do cultivo da laranja 

 

O cultivo da laranja, de acordo com Nunes Junior (2005), surgiu nos países 

subtropicais do sul e sudoeste da Ásia, incluindo Austrália e África. Logo depois, chegou à 

Europa na época das Cruzadas e no Brasil no século XVI, trazida pelos portugueses no início 

da colonização que provavelmente iniciou-se na Bahia. 

Foram encontrados vestígios de que as primeiras laranjeiras foram cultivadas no ano 

de 1501 pelos portugueses, dentro das feitorias construídas pelo governo de Portugal, com o 

objetivo de demonstrar posse no território sul-americano (SILVA, 2007). 

A partir daí, essas plantas cítricas espalharam-se por todo o país, e em algumas áreas 

tornaram-se parte da flora natural, como o estado de Mato Grosso. 

A plantação de laranjeiras para fins comerciais teve início em 1760, mas somente em 

1880 começou a exportação para a Inglaterra. Nessa época surgiram problemas na exportação, 
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pela péssima qualidade da colheita e do transporte, resultando em reclamação pelo mau estado 

que a fruta chegava ao destino (AMARO, 1984, apud SILVA, 2007). 

Porém, no final do século XIX o clima favorável do Rio de Janeiro para a cultura de 

laranjas permitiu a propagação de pomares com qualidade superior, quase sem danos. Na 

época, o objetivo dos produtores era obter melhores condições para exportar a fruta para 

Argentina e países da Europa. 

Em 1915, a diretoria da Agricultura de São Paulo resolveu incentivar os agricultores 

a plantar, e para isso começou a produzir e vender mudas cítricas enxertadas em laranjeira 

azeda. O transporte das mudas era feito por meio das estradas de ferro, e por volta da década 

de 20, a plantação de laranja já era conhecida em diversos municípios de São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

Mas o sucesso durou pouco, pois na década de 30 surgiram as primeiras doenças, por 

exemplo, a “tristeza”, uma das mais conhecidas e que eliminou cerca de 10 milhões de plantas 

enxertadas em laranjeiras-azedas somente em São Paulo (HASSE, 1987, apud SILVA, 2007). 

Esse problema foi resolvido com a criação de novas plantas com porta enxerto mais 

resistentes a doença, as quais foram criadas por meio de experiências e começaram a ser 

produzidas em 1936 na Estação Experimental de Limeira (HASSE, 1987, apud SILVA, 

2007). 

Além disso, se acordo com Silva (2007), a citricultura no Brasil passou por vários 

desafios até se consolidar e passar a ser um dos setores mais importantes para a economia no 

país. O consumo da fruta na forma “in natura”, que era o suporte do mercado interno, foi 

sendo substituído pela industrialização, sendo que em 1998 de cada laranja destinada ao 

consumo, três eram destinadas a indústria. 

Com a necessidade de novos investimentos na citricultura o Estado de São Paulo se 

destacou, pois, atualmente, é considerado o principal produtor de laranja, pois representa 85% 

da produção de laranja do Brasil - 14,8 milhões de toneladas em 700 mil hectares em 2005. 

Por outro lado, os estados Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul, também 

possuem uma produção razoável neste segmento, produzindo laranjas, tangerinas e limão. 

Para ilustrar, observe a tabela 1 a seguir, que contém estimativa da produção de 

laranja no período 2000-2009, em milhões de caixa. 
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Tabela 1: Estimativa e projeção da produção de laranja no Estado de São Paulo, 2000 a 
2009 
Caixa/Planta Faixa Etária 

(anos) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0 até 3 - - - - - - - - - - 

1,5 4 a 7 71,8 64,0 57,9 46,8 42,2 47,1 47,7 53,7 58,3 44,4 

2,0 8 a 10 85,6 82,2 79,4 77,4 69,8 62,0 54,4 46,0 55,4 46,0 

2,2 Mais de 10 222,0 217,8 230,6 228,8 237,8 247,1 255,6 256,5 252,1 255,2 

Total  379,4 364,0 367,9 353,0 349,8 356,2 357,7 356,2 365,8 345,6 

Fonte: Instituto Economia Agrícola - IEA (2003). 
Nota: Faixa etária refere-se à idade média da plantação de laranja. 

 

Essa tabela demonstra a produção de laranja anualmente, onde se destaca a produção 

de caixa por planta em determinada idade. Percebe-se que até 3 (três) anos de idade as plantas 

novas não apresentam produção, mas que o número de caixa de laranja por planta é maior 

quando o a mesma apresenta mais de 10 anos de idade. Segundo o IEA, os dados anteriores 

indicam que a produção poderia variar de 368 milhões de caixas em 2002 até 346 milhões em 

2009 quando se adota o cálculo em função das quatro faixas etárias. 

 

2.3. Processo de produção da laranja 

 

O entendimento sobre o processo de produção da laranja é necessário para aplicar da 

árvore de decisão. Deste modo, esta seção o descreve com o intuito de vincular com a árvore 

de decisão na produção de laranja. 

No caso dos produtores de laranja, o investimento inicial é relativamente elevado em 

relação aos outros gastos, sendo que este investimento pode ser crucial para a obtenção do 

retorno do investimento. Vários aspectos devem ser levados em consideração, tais como 

clima, qualidade da fruta esperada, região etc. Por isso, é fundamental que os produtores 

façam um planejamento estratégico com uma análise detalhada do ambiente onde será 

realizado o investimento. 
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Adicionalmente, deve-se ter cautela para não perder os frutos em períodos de seca e, 

para isso, pode ser necessário instalar uma infraestrutura adequada como um sistema de 

irrigação, mesmo que a região escolhida seja úmida. Esta prática justifica-se pelos fenômenos 

da natureza que são imprevisíveis. 

Para obter os frutos com a qualidade esperada, primeiramente é necessário apurar os 

custos de formação do pomar de laranja. Para isso, são apresentados a seguir os passos do 

processo de produção da laranja de acordo com a Fazenda Recanto das Águas, os quais 

podem ser utilizados como um guia para a apuração dos custos. 

O primeiro passo é extrair uma pequena quantidade de terra, e enviar para análise em 

laboratório com o objetivo de obter informações a respeito da riqueza da terra. Esse 

procedimento pode ser utilizado para prever o desenvolvimento da plantação naquela terra 

que poderá ser satisfatório ou não. 

Com o resultado da análise em mãos, o segundo passo se dá pela observação do nível 

de nutrientes. Caso obtenha um nível satisfatório parte-se para o plantio, mas se o resultado 

for insatisfatório pode-se fazer correções no solo com adubações (adubos químicos, adubos 

orgânicos, calcário, gesso etc.). O produto mais caro para utilizar na correção do solo é o 

adubo químico (Nitrato e Super Simples) e o mais barato é o gesso, segundo dados da 

Fazenda Recanto das Águas (tabela 3). Além disso, é altamente recomendável a realização de 

análise do solo pelo menos uma vez ao ano, aproveitando para adubar e fazer correções no 

período das chuvas, com o objetivo de desenvolver cada vez mais a plantação. 

No terceiro passo, que ocorre após correção do solo, é preciso definir a variedade das 

mudas e o porta-enxerto, o qual deve ser o mais resistente para a região escolhida. Além 

disso, deve-se definir os espaçamentos (largura entre as ruas), e a distância entre uma planta e 

outra. Esse detalhe é importante, pois se o espaçamento não for adequado, a produção poderá 

ficar comprometida. 

No quarto passo se realiza o plantio, sendo que cada muda deve seguir o padrão de 

espaçamento definido na etapa anterior, de modo que a fotossíntese não fique prejudicada e a 

planta possa obter os raios solares diretamente. Se o espaçamento de uma plantação não for 

planejado de maneira adequada, o local poderá ficar abafado e com poucos raios solares, o 

que pode contribuir para um desenvolvimento insuficiente, comprometendo a produção. 

O quinto passo tem a finalidade de analisar a folha para precaver alguma deficiência 

da planta, e verificar se a planta conseguirá desenvolver bons frutos. Esta análise também é 

feita anualmente e no período de ante safra. 
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Até este momento (passo 5) incorreu-se em custos, por exemplo, despesas para 

análise das amostras de solo em laboratório, mão-de-obra especializada, adubos químicos para 

correção do solo, compra das mudas de laranja e, por fim, o plantio. As etapas do processo de 

produção associadas a estes custos exigem decisões importantes, as quais influenciarão a 

lucratividade futura. Por isso, é fundamental efetuar uma análise do ambiente externo, se 

precaver com reservas até o pomar começar a produzir e analisar todos os custos com cautela. 

Após a etapa do plantio, o sexto passo é nutrir a plantação e protegê-la das pragas e 

doenças dos citros. É importante manter a parte de baixo da planta limpa, não deixando 

nenhuma folha ou resíduo em composição, evitando assim, que a saia tenha contato com 

fungos e insetos hospedeiros. Além disso, deve-se manter as ruas roçadas ou gradeadas para 

evitar procriação. 

Por ser um plantio novo, ele é mais suscetível às pragas, sendo necessário ficar 

atento ao desenvolvimento da plantação, verificando qualquer modificação que ocorra nas 

plantas. 

Par isto, a primeira inspeção deverá ocorrer dentro de 6 meses após o plantio. Após 

esse período, a inspeção poderá ser realizada a cada 15 dias. O administrador e o agrônomo 

do escritório vão avaliar todas as pragas para que, por meio destas análises, possam tomar a 

decisão de pulverizar ou não o talhão. 

Após o parecer do agrônomo e do administrador, a pulverização tem por objetivo 

precaver a plantação das ameaças e doenças do citros. Para combater ameaças como bicho-

furão, orthézia, psilídeio, cigarrinhas, pulgões, entre outras, as pulverizações são realizadas 

periodicamente a cada 15 dias. Adicionalmente, poderão ser realizadas três pulverizações 

anuais para a nutrição da vegetação com adubo foliar.  

Na safra, sétima fase, os custos aumentam consideravelmente devido às 

pulverizações, mão-de-obra especializada, custos com maquinários agrícolas (tratores e 

implementos), gastos com a colheita e o transporte. Nesta fase podem surgir algumas 

ameaças, por exemplo, o cancro cítrico, uma doença transmissível e considerada de grande 

risco. Além disso, observam-se alguns custos de natureza recorrente com a colheita, tais 

como, a desinfecção dos materiais (escadas, sacolas, Equipamento de Proteção Individual - 

EPI, veículos), terceirização da mão-de-obra, e outros de natureza não recorrente como os 

atrasos nas pulverizações. 

Seguidas estas etapas, estima-se que a lucratividade no cultivo de laranja inicia-se a 

partir do quarto ano, período no qual as plantas já estão na fase adulta. Porém, o manuseio de 
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uma propriedade de laranja deve ser rigoroso para mantê-la livre de pragas e outros riscos 

naturais. Portanto, deve-se planejar as tarefas que devem ser executadas, criar cenários 

alternativos e, principalmente, não executar nenhuma tarefa antes de analisar as questões 

favoráveis e desfavoráveis do planejamento. 

Para ilustrar, o processo de produção da laranja descrito anteriormente pode ser 

representado pela seguinte figura. 

 

Primeiro passo – análise 
da terra

Segundo passo –
observação e correção do 

nível de nutrientes

Terceiro passo –
escolher mudas, porta-
enxerto e espaçamentos

Quarto passo – plantio

Quinto passo –
identificar deficiências 

da planta

Sexto passo – inspeção e 
proteção contra pragas e 

doenças

Sétimo passo – colheita 
e transporte

 

Figura 1: Processo de produção passo a passo 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As duas primeiras etapas são consideradas como uma preparação do solo, pois tem 

como objetivo atender ao nível satisfatório de nutrientes. As escolhas de porta-enxerto e 

variedade antecedem a fase de plantio. Em seguida tem-se a implantação dos talhões, tratos 

fitossanitários e nutricionais, finalizando no sétimo passo (colheita e transporte). 

Para prever as entradas e saídas de caixa associadas ao processo de produção de 

laranja, o produtor ainda pode elaborar um orçamento de implantação e formação, prevendo, 

principalmente, os principais gastos ao longo da produção. Neste orçamento, o produtor ainda 

deve considerar a escolha da região, que pode implicar em elevados recursos financeiros. 

 

2.4. Árvore de decisão e critérios de avaliação de investimento 
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Conforme descrito na seção anterior o pomar de laranja está sujeito a diversas 

ameaças como pragas e riscos naturais que são inerentes ao processo de produção, mas os 

produtores podem incorrer em custos com o objetivo de garantir ou aumentar a probabilidade 

de um resultado favorável. As escolhas dos produtores quantos aos custos estão associadas a 

tarefas distintas, as quais podem resultar em cenários diferentes. Neste sentido, a utilização da 

árvore de decisão pode facilitar a visualização dos principais cenários e os seus respectivos 

resultados, auxiliando os produtores. 

Este método permite avaliar as situações que podem ocorrer em determinado 

período, contribuindo para prever quais ações serão necessárias em situação de mudança 

climática ou oscilação no preço da laranja. Sendo assim, a árvore de decisão permite que a 

empresa visualize graficamente as decisões sequenciais e as alternativas de seus possíveis 

resultados. 

De acordo com Ragsdale (2008) a árvore de decisão é formada por nós que 
podem ser representados por círculos e quadrados, sendo que cada “nó 
quadrado” representa uma decisão, enquanto os “nós circulares” são 
chamados de eventos, refletindo a incerteza. Estes nós são interconectados 
por ramos, os quais podem ser representados por linhas. Os ramos 
representam as diferentes alternativas para uma decisão particular. Por outro 
lado, os ramos que surgem dos eventos incertos correspondem a possíveis 
alternativas que podem ocorrer que não dependem da administração da 
empresa. Neste sentido, pode-se fazer uma representação gráfica da esquerda 
para a direita, sendo que a avaliação dos cenários é realizada da direita para a 
esquerda, por meio da soma dos valores esperados em cada chance, 
multiplicados pela probabilidade a ela associada (OLIVEIRA, 2004). 

 

Os responsáveis pelas decisões da empresa deverão analisar pelo menos duas 

alternativas diante de uma situação-problema, com o propósito de compará-las e escolher 

aquela que possa trazer mais benefícios para a empresa. Ressalta-se que estas decisões muitas 

vezes envolvem alocação de recursos financeiros e humanos. O maior benefício pode ser 

entendido como o maior fluxo de caixa a valor presente entre todas as alternativas de 

investimento. 

Uma vez elaborada a árvore, a empresa pode visualizar vários caminhos disponíveis 

para escolha, além de conhecer as principais decisões que devem ser tomadas no andamento 

das operações e as suas respectivas consequências. Outra vantagem ao adotar o método da 

árvore de decisão é a possibilidade de desenhar alterações no planejamento estratégico e 

operacional da empresa durante um período de acordo com as decisões tomadas (PEDRO; 

GUERREIRO, 2004). 
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Para Lachman (1960) o uso de um modelo de árvore de decisão traz as 

seguintes vantagens: 

i. Aparece sob a forma de representação gráfica; 

ii. Ajuda a identificar várias interpretações sobre as relações entre seus elementos; 

iii. Serve como base para regras de referência; 

iv. Facilita a visualização do sistema.  

Porém, mesmo com um grande conhecimento das operações da empresa é difícil 

colocar na árvore de decisão todas as opções que poderão ocorrer em um determinado período 

(ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002). Por esta razão torna-se necessário colocar os 

problemas mais relevantes, ou seja, aqueles que indicam as principais restrições e limitações 

para a empresa. 

Winston e Albright (1997) afirmam que as árvores de decisões são modelos 

matemáticos e representam, simplificadamente, uma situação real. Há sete passos 

para a construção destes modelos: 

i. Definir o problema; 

ii. Observar o sistema e colher dados; 

iii. Formular o modelo – simulação; 

iv. Verificar o modelo – previsão e apresentação de resultados; 

v. Selecionar as melhores alternativas; 

vi. Apresentar os resultados dos estudos e os efeitos desses na organização; 

vii. Implementar as recomendações. 

No quinto passo, “selecionar as melhores alternativas” é fundamental que a empresa 

atente para a sua estratégia operacional, para que haja um vínculo entre as principais decisões 

visualizadas na árvore de decisão e os planos da organização. Isto auxilia a gestão a estruturar 

os problemas de decisão, mapeando todas as possíveis alternativas de ações gerenciais em 

eventos futuros. Consequentemente, os gestores podem reconhecer que, as decisões de 

investimentos a serem tomadas no futuro dependem de decisões tomadas no presente (ZEN, 

2005). 

No entanto, Lootsma (1997) alerta para algumas situações em que, o tomador de 

decisões não leva em consideração apenas os fluxos de caixa associados às suas respectivas 
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posições financeiras. Outros aspectos podem influenciar a decisão do gestor, tais como, 

incentivos derivados da busca de status e prestígio, incentivos decorrentes de relações com 

outras pessoas etc. Portanto, ao invés de observar o valor esperado de um resultado, ele pode 

ser influenciado por uma maior ou menor propensão a assumir riscos, analisando o problema 

a partir de multicritérios. 

Independentemente da quantidade de critérios adotados, a árvore de decisão pode 

contribuir para que a empresa alcance maior eficiência no momento da tomada de decisão, 

pois ela permite prever problemas que serão enfrentados, buscando antecipar as possíveis 

soluções. 

Todavia, para avaliar os diversos cenários proporcionados pela árvore de decisão, 

pode-se utilizar alguns critérios de avaliação de projetos de investimento, tais como, o 

Payback, o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retono (TIR). 

O Payback refere-se ao período que um investimento leva para ser recuperado por 

meio de fluxos líquidos de caixa, ou seja, é o período em que os fluxos negativos 

(investimentos) se anulam aos fluxos positivos de caixa (ASSAF NETO et al., 2005). Sendo 

assim, diante de vários cenários ou alternativas de investimento, Ross, Westerfield e Jaffe 

(2002) explicam que, a tomada de decisão pode ser pautada com base em um período de 

corte. Uma vez definido este período, pode-se escolher (ou priorizar) os projetos (ou cenários) 

que apresentarem fluxos de caixa superiores ao investimento realizado dentro do período 

determinado. No entanto, devido a alguns problemas inerentes a este método, a literatura 

sugere a utilização do Valor Presente Líquido (VPL). 

Segundo Assaf Neto et al. (2005) o VPL reflete a riqueza em valores monetários do 

investimento medida pela diferença entre o valor das entradas de caixa e o valor presente das 

saídas de caixa, a uma determinada taxa de desconto. Assim, os projetos ou cenários que 

apresentam um VPL positivo são economicamente atraentes para a empresa. Neste sentido, as 

estimativas de VPL tratam de resultados futuros incertos, os quais envolvem uma sequência 

de decisões. A árvore de decisão pode ser usada como instrumento de identificação de 

decisões sequenciais na análise de VPL (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002). 

Por outro lado, pode-se utilizar a TIR para avaliar os cenários de uma árvore de 

decisão. A taxa interna de retorno (TIR) representa a taxa de desconto que iguala, num único 

momento, os fluxos de entrada com os de saída de caixa. Em outras palavras, é a taxa que 

produz um VPL igual à zero. A regra básica de decisão consiste em comparar a TIR com a 
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taxa de desconto, sendo que o projeto (ou cenário) é aceito (é favorável economicamente) 

quando a TIR é superior à taxa de desconto (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002). 

Todavia, antes do cálculo do VPL e da TIR pode-se apresentar o método do Payback 

com o objetivo de fornecer uma visão mais simplificada das escolhas de investimento. 

 

3. Metodologia 

 

Esta seção está dividida em 3 subseções: i) proposição de planos e programas; ii) 

caracterização da empresa objeto de estudo; e iii) implementação da árvore de decisão. 

 

3.1. Proposição de planos e programas 

 

De acordo com Ruiz (2002), quando um problema é pouco conhecido, ou seja, 

quando as hipóteses ainda não foram claramente definidas, estamos diante de uma pesquisa 

exploratória. Assim, devido à baixa produção científica e técnica nesta área, esta pesquisa 

também se classifica como exploratória, e tem por finalidade esclarecer as dificuldades que o 

produtor irá enfrentar em suas decisões, desde o preparo do solo até a venda do produto. 

Neste contexto, uma a pesquisa exploratória visando a solução de problemas 

organizacionais pode ser classificada como uma Proposição de Planos e Programas. Segundo 

Martins e Theóphilo (2009, p. 80-81), a proposição de planos e programas “trata-se de uma 

estratégia que tem por objetivo apresentar soluções para problemas organizacionais já 

diagnosticados. Busca-se por meio de uma pesquisa empírico-analítica, um estudo de 

viabilidade de planos alternativos para a solução de problemas”. 

É importante lembrar que a questão de pesquisa deste trabalho refere-se à aplicação 

de uma ferramenta gerencial para tomada de decisão já difundida no mercado (árvore de 

decisão) em uma fazenda do interior de São Paulo. As dificuldades associadas às decisões do 

processo de produção da laranja já são conhecidas pelo produtor, ou seja, elas já foram 

diagnosticadas em algum momento. Este produtor utiliza-se de outros critérios para tomar 

decisão, os quais se baseiam fundamentalmente em sua experiência. 

A grande contribuição deste trabalho está na proposição de uma ferramenta gerencial 

para decisão, que é conhecida no mercado e na academia como árvore de decisão. Deste 

modo, espera-se contribuir para os produtores de laranja ao demonstrar a sua aplicabilidade 

em decisões que são fundamentais para aumentar a chance de retorno no negócio. Martins e 
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Theóphilo (2009) ressaltam que ao utilizar este método deve-se propor a aplicação de 

modelos a situações práticas. 

 

3.2. Caracterização da empresa objeto de estudo 

 

A proposição de plano, ou ainda árvore de decisão, foi aplicada na Fazenda Recanto 

das Águas, na cidade de Turmalina – Estado de São Paulo, onde há uma plantação 

diversificada de mudas de laranja que são: Valencia, Hamilin, Natal e Folha Murcha. 

A Fazenda Recanto das Águas é administrada por pessoa física, considerado um 

produtor de médio porte, onde todas as receitas e custos são registrados em seu nome. 

Neste cenário, esta pesquisa buscou proporcionar um planejamento das operações da 

empresa, com o objetivo de prepará-la diante das dificuldades que enfrentará desde a escolha 

da terra para o plantio, até o momento da colheita e venda do produto. Essas dificuldades 

envolvem, por exemplo, a formação de preço na citricultura, que depende da demanda do 

mercado, muitas vezes influenciada diretamente pelas indústrias que utilizam a laranja na 

produção. Por falta de estímulos e apoio do governo, no Brasil quase não há incentivo para 

produzir o suco de laranja e não há um preço justo para cada caixa de laranja, de modo que 

possa suprir os custos da produção e garantir algum retorno. 

Adicionalmente, busca-se demonstrar os custos que a fazenda incorre, e as decisões 

que devem ser tomadas no decorrer das operações por meio da utilização da árvore de 

decisão. 

 

3.3. Implementação da árvore de decisão 

 
Para construir a árvore de decisão foram coletados os dados dos custos incorridos na 

Fazenda Recanto das Águas desde o início da formação da cultura até o momento da venda do 

produto. A seção 2.3 descreve o processo de produção da laranja na fazenda e os principais 

custos relacionados a cada fase. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa 

documental, com dados armazenados no sistema do proprietário. 

Após a coleta desses dados, o objetivo foi buscar alternativas que implicassem em 

alterações de custos da produção, e em seguida, demonstrar o impacto destas diferentes 

alternativas na rentabilidade do negócio. Esta análise demonstra quais são as alternativas que 
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um produtor de laranjas tem a sua disposição e os seus respectivos benefícios em termos de 

fluxo de caixa trazido a valor presente, além de considerar possíveis reduções de custos. 

A árvore de decisão foi elaborada por meio do aplicativo Precision Tree, o qual pode 

ser executado em planilha do Microsoft Excel (MICROSOFT, 2009). 

 

4. Aplicação da Árvore de Decisão na Fazenda Recanto das Águas 

 
Esta seção abrange as principais decisões, e seus respectivos custos, que o produtor 

rural poderá incorrer ao longo da árvore de decisão. 

Inicialmente, o produtor se depara com a escolha da região para o plantio, que pode 

ser Turmalina ou Monte Azul, ambas localizadas no interior do Estado de São Paulo. Em 

função dos vários fatores que podem influenciar esta decisão, a escolha é normalmente 

pautada pelo custo do alqueire, que é menor para a região de Turmalina. Esta decisão permite 

economizar recursos para investimentos no plantio e na formação do pomar. A tabela 2 a 

seguir apresenta o custo por alqueire nas cidades de Turmalina e Monte Azul. 

 

Tabela 2: Decisão quanto à região 

Região Quant. Vr.Unitário Vr.Total 
Turmalina 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 
Monte Azul 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
 

Em seguida, tem-se a fase preparação do solo, na qual o produtor tem a sua 

disposição 4 (quatro) opções de acordo com a tabela 3. Nesta tabela, os custos de preparação 

do solo são: mão de obra direta, óleo diesel e outros, e adubos. Os adubos são usados para 

correção do solo e podem ser químicos, orgânicos, compostos por calcário ou gesso etc. Em 

função de sua experiência, o produtor decide utilizar o calcário (C) e nitrato (N) devido aos 

benefícios que estes produtos podem proporcionar, ou seja, considerando a possibilidade de 

produzir frutos de maior qualidade. 

Outra justificativa para a opção 1 da tabela 3 é que a utilização do calcário contribui 

para corrigir a acidez da terra, permitindo um aproveitamento mais adequado dos insumos 

aplicados no solo. Apesar do gesso (G) proporcionar o aproveitamento dos insumos, o mesmo 

não corrige a acidez do solo, o que pode comprometer a produção. O nitrato e o super simples 

(SS) são aplicados no solo para auxiliar na formação da planta. 
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Tabela 3: Decisão quanto ao Preparo do solo 

Custos Quant. Vr.Unitário Vr.Total     
Mão-de-obra direta 4 R$ 550,00 R$ 2.200,00   
Desp. com óleo diesel (Litros) 384 R$ 1,75 R$ 672,00   
Total mão-de-obra e outros (MOO) R$ 2.872,00   

Custos dos insumos 
Produtos N C SS G  
Quantidade 2,5 250 2,5 250  
Valor Unitário R$ 595,00 R$ 35,00 R$ 485,00 R$ 20,80  
Total com insumos R$ 1.487,50 R$ 8.750,00 R$ 1.212,50 R$ 5.200,00  
      
Opção 1 MOO + N + C R$ 13.109,50 
Opção 2 MOO + SS + C R$ 12.834,50 
Opção 3 MOO + N + G R$ 9.559,50 
Opção 4 MOO + SS + G R$ 9.284,50 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
Onde MOO = Total de mão-de-obra e outros; N = Nitrato; C = Calcário; SS = Super simples; G = Gesso 
 

 

Após a preparação do solo, o produtor deve escolher as mudas, uma decisão também 

considerada importante visto que pode influenciar o desenvolvimento das plantas ou até 

mesmo o nível de perdas. A plantação de mudas não adequadas à região escolhida pode gerar 

mais gastos para o produtor, uma vez que seja necessário refazer o plantio. Com isso, o 

período de recuperação do investimento pode aumentar. A tabela 4 apresenta os custos de 

plantação para quatro tipos de mudas. 

 

Tabela 4: Variedade das mudas 

Custos Quant. Vr.Unitário Vr.Total 
Mudas de Valencia 14.388  R$ 3,50 R$ 50.358,00 
Mudas de Hamlin 4.889  R$ 3,50 R$ 17.111,50 
Mudas de Natal 10.363  R$ 3,50 R$ 36.270,50 
Mudas de Folha Murcha 8.038  R$ 3,50 R$ 28.133,00 
TOTAL   R$ 131.873,00 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
 

Para efetuar o plantio o produtor deverá escolher entre contratar uma empresa 

terceirizada que cobra por muda plantada ou contratar funcionários qualificados. A primeira 

opção implica em gastar menos tempo para o plantio, enquanto a segunda pode exigir um 

tempo maior para terminar o plantio. Estas diferenças baseiam-se na experiência dos 

proprietários, que sugerem a contratação de empresa terceirizada, pois essa assume um 

compromisso para com a fazenda, e se torna responsável pelos empregados ou quaisquer 
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danos e problemas relacionados ao plantio, além dos encargos trabalhistas. Portanto, assume-

se que o risco é menor ao terceirizar tal etapa. 

Os custos relacionados à terceirização do plantio são apresentados na tabela 5 a 

seguir.  

 

Tabela 5: Decisão para terceirizar o plantio 

Custos Quant. Vr.Unitário Vr.Total 
Mudas de Valencia 14.388  R$ 0,47 R$ 6.762,36 
Mudas de Hamlin 4.889  R$ 0,47 R$ 2.297,83 
Mudas de Natal 10.363  R$ 0,47 R$ 4.870,61 
Mudas de Folha Murcha 8.038  R$ 0,47 R$ 3.777,86 
TOTAL 37.678   R$ 17.708,66 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
 

No caso de efetuar o plantio sem terceirização os custos são apresentados na tabela 6 

a seguir. Ressalta-se que não foram considerados todos os custos quando da escolha de 

plantio próprio, pois não foi possível reunir informação para tal, além de fugir do escopo deste 

trabalho estimar custos com ações trabalhistas e treinamento. 

 

Tabela 6: Decisão para efetuar o plantio sem terceirização 

Custos Quant. Funcionários Salário Vr.Total 
Plantio total das variedades 37.678  4 R$ 550,00 R$ 2.200,00 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
 

Após o plantio, tem-se a implantação dos talhões. No momento da identificação dos 

talhões o produtor deve fixar uma placa de cimento ou ferro no início de cada talhão. Um 

grande problema que decorre da não identificação dos talhões é a possibilidade de pulverizar 

o talhão errado, o que implica em prejuízo ou perda no momento das aplicações. A placa de 

cimento tem um custo menor e pode quebrar por ser mais frágil, enquanto que a de ferro pode 

entortar, porém por meio de ferramentas o produtor pode desentortá-la evitando a compra de 

outra placa. 

Neste contexto, a opção foi pela utilização das placas de cimento que possuem um 

custo menor. Essa escolha baseia-se no custo de aquisição das placas e em alguma experiência 

por parte do produtor no manuseio destas para evitar perdas. 

Os custos para a utilização das placas de cimento e ferros estão descritos nas tabelas 

7 e 8 a seguir. 
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Tabela 7: Implantação de talhões com placas de cimento 

Custos Quant. Vr.Unitário Vr.Total 
Placas divisão do talhão de Valencia 7  R$ 9,00 R$ 63,00 
Placas divisão do talhão de Hamlin 3  R$ 9,00 R$ 27,00 
Placas divisão do talhão de Natal 6  R$ 9,00 R$ 54,00 
Placas divisão do talhão de Folha Murcha 5  R$ 9,00 R$ 45,00 
TOTAL   R$ 189,00 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 

 

Tabela 8 - Implantação de talhões com placas de ferro 

Custos Quant. Vr.Unitário Vr.Total 
Placas divisão do talhão de Valencia 7  R$ 20,00 R$ 140,00 
Placas divisão do talhão de Hamlin 3  R$ 20,00 R$ 60,00 
Placas divisão do talhão de Natal 6  R$ 20,00 R$ 120,00 
Placas divisão do talhão de Folha Murcha 5  R$ 20,00 R$ 100,00 
TOTAL   R$ 420,00 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 

 

A próxima decisão delimita-se ao tratamento fitossanitário, que é essencial para obter 

um fruto de boa qualidade e manter a produtividade da planta, pois previne a plantação de 

pragas e doenças dos citros. A decisão deve ser precisa e baseada nas inspeções que ocorrem a 

cada 15 dias. O produtor irá analisar os relatórios para definir qual produto poderá ser 

utilizado, visando o custo-benefício das aplicações. 

Nesta fase, a decisão foi voltada para realizar a pulverização com base nos itens da 

tabela 9 em relação à alternativa apresentada na tabela 10. Apesar de esta decisão 

proporcionar uma aplicação mais onerosa para a empresa, ela previne não somente contra a 

praga principal, mas também contra outras pragas que podem aparecer no pomar. Neste caso, 

o custo a maior é justificado pelos benefícios em termos de prevenção que a pulverização 

pode acarretar. 

 

Tabela 9: Primeira alternativa de tratos fitossanitários com mão de obra 

Custos Quant.  Vr.Unitário Vr.Total 
¹Bombas 

Pulverizações de acaricidas – Envidor 183 R$ 94,89 R$ 17.364,87 
Pulverizações de fungicidas - Sulfu-M + Cobre 130 R$ 42,51 R$ 5.526,30 
Pulverizações de foliares/ Ureia, S.Zinco/ S.Manganes  130 R$ 19,04 R$ 2.475,20 
Pulverizações inseticidas 94 R$ 45,95 R$ 4.319,30 
Pulverizações de calda sulfocalcica 183 R$ 32,00 R$ 5.856,00 
Despesas anuais com salário e 13o.   R$ 32.890,00 
TOTAL   R$ 68.431,67 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
¹Bomba =Pulverizador de 2000 Litros 
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Tabela 10: Segunda alternativa de tratos fitossanitários com mão de obra 

Custos Quant.  Vr.Unitário Vr.Total 
¹Bombas 

Pulverizações de acaricidas - Tricofol + Borneo 183 R$ 68,71 R$ 12.573,75 
Pulverizações de fungicidas - Kumulus + Cobre 130 R$ 45,84 R$ 5.959,20 
Pulverizações de foliares – Citrolino 130 R$ 19,83 R$ 2.577,90 
Pulverizações inseticidas 94 R$ 81,77 R$ 7.686,38 
Pulverizações de calda sulfocalcica 183 R$ 32,00 R$ 5.856,00 
Despesas anuais com salário e 13o.   R$ 32.890,00 
TOTAL   R$ 67.543,23 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
¹Bomba =Pulverizador de 2000 Litros 
 

Os dados das tabelas anteriores foram retirados da Fazenda Recanto das Águas, onde 

a mão-de-obra foi estimada como uma despesa anual. 

Por último, tem-se a decisão de venda do produto. Os dados contidos nas tabelas 11 e 

12 referem-se à decisão de venda do produto: mercado ou indústria. Se o produtor vender para 

o mercado, a exigência no tratamento do fruto será maior, pois o mercado busca mais 

qualidade na fruta in natura. Com isso, o custo de pulverização pode vir a aumentar e em 

contrapartida a receita de vendas também, já que o produtor não incorre em custos com a 

colheita e frete. Por outro lado, se o produtor vender para a indústria, esta oferece um preço 

menor e apresenta um menor nível de exigência em termos de qualidade do fruto, mas a 

colheita e o transporte passam a ser de responsabilidade do produtor. 

 

Tabela 11: Decisão de vender as frutas para a indústria 

Produto 
Laranja 

 
Nº Plantas 

Estimativa 
de Caixas 

Preço 
de 

Venda 
(R$) 

Receita 
Bruta (R$) 

Colheita 
R$ 1,85 

Frete 
R$ 1,10 

Lucro 
Bruto (R$) 

Valencia 14.388  28.776 4,00 115.104,00 (53.235,60) (31.653,60) 30.214,80 
Hamlin 4.889  9.778 4,00 39.112,00 (18.089,30) (10.755,80) 10.266,90 
Natal 10.363  20.726 4,00 82.904,00 (38.343,10) (22.798,60) 21.762,30 
Folha 
Murcha 

8.038  16.076 4,00 64.304,00 (29.740,60) (17.683,60) 16.879,80 

TOTAL 37.678  75.356 4,00 301.424,00 (139.408,60) (82.891,60) 79.123,80 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
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Tabela 12: Decisão de vender as frutas para o mercado 
Produto  

Nº Plantas 
Estimativa Preço de Lucro 

Laranja De Caixas Venda Bruto 
Valencia 14.388  28.776 R$ 8,00 R$ 230.208,00 
Hamlin 4.889  9.778 R$ 8,00 R$ 78.224,00 
Natal 10.363  20.726 R$ 8,00 R$ 165.808,00 
Folha Murcha 8.038  16.076 R$ 8,00 R$ 128.608,00 
TOTAL 37.678  75.356 R$ 8,00 R$ 602.848,00 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
 

 

As principais decisões apresentadas até aqui forneceram a base para elaboração da 

árvore de decisão apresentada na figura 2, pela qual o produtor da Fazenda Recanto das 

Águas pode definir as decisões a serem tomadas visando o maior retorno esperado. Nela estão 

presentes as principais etapas do processo de produção, desde o preparo do solo até a 1ª safra 

de laranja. 

Nesta árvore de decisão foram considerados os principais custos da produção da 

laranja, desde a sua formação até a primeira safra. 

O resultado final foi calculado a partir de estimativas de custos da formação do 

pomar e da colheita descritos nas tabelas de 2 a 10, além de estimativas de receita de venda 

(tabelas 11 e 12), com o objetivo de comparar o resultado entre venda para a indústria e 

mercado. Com isto, espera-se auxiliar o produtor na decisão de qual cenário será mais 

vantajoso de acordo com os dados fornecidos. Ao observar a figura 2, a venda para o mercado 

aparentemente é a opção mais interessante, pois a receita de venda cobre todas as despesas 

incorridas até a 1ª safra, enquanto que no caso da indústria observa-se um resultado negativo. 

O mercado permite que o produtor alcance um lucro maior, mas em contrapartida 

exige maior qualidade do produto. Uma desvantagem desta opção de venda é a ausência de 

garantia no recebimento, pois a experiência indica uma grande inadimplência por parte do 

mercado. Na indústria apesar do lucro ser menor, a exigência em termos de qualidade do 

produto é menor e há maior garantia para o recebimento. 
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Figura 2: Modelo de árvore de decisão da Fazenda Recanto das Águas 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

É fundamental destacar que a árvore de decisão poderia considerar outras decisões e 

cenários, mas decidiu-se restringir o modelo para apenas algumas decisões consideradas 

relevantes para o produtor. 

 

4.1. Análise do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback 

 

Após apresentação da árvore de decisão, os fluxos de caixa foram projetados para os 

próximos 20 anos a partir do investimento inicial (escolha da região), que corresponde ao 
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tempo de vida estimado de uma muda de laranja. Estes fluxos de caixa podem ser 

visualizados nas tabelas 13 e 14, sendo que a primeira representa a venda para o mercado, 

enquanto a segunda para a indústria. 

 

Tabela 13: Fluxo de caixa da venda para o mercado 

 
ANO INVESTIMENTO 

(R$) 
CUSTOS E DESPESAS 

(R$) 
RECEITAS 

(R$) 
FLUXO LÍQUIDO 

(R$) 

0  
(1.250.000,00) 

  (1.250.000,00) 

1  (198.421,83)  (198.421,83) 
2  (68.431,67)  (68.431,67) 
3  (68.431,67)  (68.431,67) 
4  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
5  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
6  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
7  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
8  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
9  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
10  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
11  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
12  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
13  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
14  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
15  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
16  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
17  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
18  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
19  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 
20  (68.431,67) 602.848,00 534.416,33 

TOTAL -1.250.000,00 (1.498.623,56) 10.248.416,00 7.499.792,44 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
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Tabela 14: Fluxo de caixa da venda para indústria 
ANO INVESTIMENT

O (R$) 
CUSTOS E DESPESAS 

(R$) 
RECEITAS 

(R$) 
FLUXO 

LÍQUIDO (R$) 

0 -1.250.000,00   (1.250.000,00) 
1  (198.421,83)  (198.421,83) 
2  (68.431,67)  (68.431,67) 
3  (68.431,67)  (68.431,67) 
4  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
5  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
6  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
7  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
8  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
9  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
10  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
11  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
12  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
13  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
14  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
15  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
16  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
17  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
18  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
19  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 
20  (68.431,67) 301.424,00 232.992,33 

TOTAL (1.250.000,00) (1.498.623,56) 5.124.208,00 2.375.584,44 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
 

Para fins de simplificação as receitas, os custos e as despesas são considerados a 

vista, isto é, afetam o caixa quando da ocorrência do fato gerador. Em seguida, pode-se 

aplicar os critérios de avaliação (payback, TIR e VPL) para os dois principais cenários: o 

mercado e a indústria. 

Inicialmente, o método do payback foi utilizado devido a sua simplicidade de cálculo 

e interpretação. As tabelas 15 (mercado) e 16 (indústria) possuem os valores necessários para 

o produtor tomar uma decisão pelo payback, sendo que, a primeira coluna corresponde ao 

fluxo de caixa líquido, a segunda é o fluxo de caixa líquido descontado a taxa de 12% ao ano 

e a terceira indica o saldo a recuperar. De acordo com Kassai et al. (2007) o índice de risco 

para pequenas empresas gira em torno de 12% a 22%, com isso foi utilizado para este trabalho 

a taxa de 12% ao ano. 
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Tabela 15: Análise de payback (venda para o mercado) 

ANO FLUXO 
LÍQUIDO (R$) 

VALORES DESCONTADOS 
(R$) 

SALDO A RECUPERAR (R$) 

0 (1.250.000,00) (1.250.000,00) (1.250.000,00) 
1 (198.421,83) (177.162,35) (1.427.162,35) 
2 (68.431,67) (54.553,31) (1.481.715,66) 
3 (68.431,67) (48.708,31) (1.530.423,97) 
4 534.416,33 339.631,24 (1.190.792,73) 
5 534.416,33 303.242,18 (887.550,55) 
6 534.416,33 270.751,94 (616.798,61) 
7 534.416,33 241.742,81 (375.055,80) 
8 534.416,33 215.841,79 (159.214,01) 
9 534.416,33 192.715,89 33.501,88 

10 534.416,33 172.067,76 205.569,64 
11 534.416,33 153.631,92 359.201,56 
12 534.416,33 137.171,36 496.372,92 
13 534.416,33 122.474,43 618.847,35 
14 534.416,33 109.352,17 728.199,52 
15 534.416,33 97.635,87 825.835,39 
16 534.416,33 87.174,88 913.010,27 
17 534.416,33 77.834,71 990.844,98 
18 534.416,33 69.495,28 1.060.340,26 
19 534.416,33 62.049,36 1.122.389,62 
20 534.416,33 55.401,21 1.177.790,83 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
 
Tabela 16: Análise de payback (venda para a indústria) 
 

ANO FLUXO LÍQUIDO 
(R$) 

VALORES DESCONTADOS 
(R$) 

SALDO A RECUPERAR 
(R$) 

0 (1.250.000,00) (1.250.000,00) (1.250.000,00) 
1 (198.421,83) (177.162,35) (1.427.162,35) 
2 (68.431,67) (54.553,31) (1.481.715,66) 
3 (68.431,67) (48.708,31) (1.530.423,97) 
4 232.992,33 148.070,84 (1.382.353,13) 
5 232.992,33 132.206,11 (1.250.147,02) 
6 232.992,33 118.041,17 (1.132.105,86) 
7 232.992,33 105.393,90 (1.026.711,96) 
8 232.992,33 94.101,69 (932.610,27) 
9 232.992,33 84.019,37 (848.590,90) 
10 232.992,33 75.017,29 (773.573,60) 
11 232.992,33 66.979,73 (706.593,88) 
12 232.992,33 59.803,33 (646.790,55) 
13 232.992,33 53.395,83 (593.394,72) 
14 232.992,33 47.674,85 (545.719,87) 
15 232.992,33 42.566,83 (503.153,04) 
16 232.992,33 38.006,10 (465.146,95) 
17 232.992,33 33.934,01 (431.212,93) 
18 232.992,33 30.298,23 (400.914,71) 
19 232.992,33 27.051,99 (373.862,72) 
20 232.992,33 24.153,56 (349.709,16) 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 
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Conforme as tabelas 15 e 16 a melhor opção para o produtor é a venda para o 

mercado, pois o retorno do investimento de acordo com este método ocorre por volta do 9º 

ano, enquanto que, para a indústria não houve retorno no horizonte de tempo estudado (20 

anos). 

Este critério possui algumas limitações como a não consideração da lucratividade 

total do projeto, visto que sua decisão está baseada apenas no critério de tempo de 

recuperação do investimento. Em vista disso, esse trabalhou também apresenta a análise por 

meio da Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor presente Líquido (VPL). 

As tabelas 17 e 18 demonstram o critério de decisão pela TIR que considera uma 

taxa mínima de atratividade ou custo de oportunidade de 12% ao ano. 

 

Tabela 17: Análise de VPL e TIR (venda para o mercado) 

ANO FLUXO LÍQUIDO (R$) 

0 (1.250.000,00) 
1 (198.421,83) 
2 (68.431,67) 
3 (68.431,67) 
4 534.416,33 
5 534.416,33 
6 534.416,33 
7 534.416,33 
8 534.416,33 
9 534.416,33 
10 534.416,33 
11 534.416,33 
12 534.416,33 
13 534.416,33 
14 534.416,33 
15 534.416,33 
16 534.416,33 
17 534.416,33 
18 534.416,33 
19 534.416,33 
20 534.416,33 

VPL R$ 1.177.790,83 
TMR 12,00% 
TIR 20% 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 

 

 

 

 

 



Application of decision tree for the production of orange: a proposal plan on the farm  
Recanto das Águas 

Sampaio, A.R.; Lima, E.H. de; Silva, R.L.M. de; Nardi, P.C.C. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 4 – Oct/Dec. - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

225

 

 

Tabela 18: Análise de VPL e TIR (venda para a indústria) 
ANO FLUXO LÍQUIDO (R$) 

0 (1.250.000,00) 
1 (198.421,83) 
2 (68.431,67) 
3 (68.431,67) 
4 232.992,33 
5 232.992,33 
6 232.992,33 
7 232.992,33 
8 232.992,33 
9 232.992,33 
10 232.992,33 
11 232.992,33 
12 232.992,33 
13 232.992,33 
14 232.992,33 
15 232.992,33 
16 232.992,33 
17 232.992,33 
18 232.992,33 
19 232.992,33 
20 232.992,33 

VPL (R$ 349.709,16) 
TMR 12,00% 
TIR 9% 

Fonte: Fazenda Recanto das Águas 

 

Os dados da tabela indicam que a opção de venda para o mercado permite que o 

produtor obtenha uma taxa interna de retorno de 20%, enquanto que a venda para a indústria 

gera uma taxa de 9%. Estes resultados revelam que o produtor terá um retorno 

consideravelmente menor se optar pela indústria, e ainda é inferior ao custo de oportunidade 

do capital investido, não atendendo à remuneração exigida pelas fontes de capital. 

Este resultado é confirmado pelo método do VPL, indicando que o mercado é uma 

opção mais interessante para o produtor rural, pois o VPL é maior que zero (R$1.177.790,83 

na tabela 17). Ross, Westerfield e Jaffe (2002) explicam que, quando a TIR é maior que a taxa 

mínima de remuneração (TMR), o VPL é positivo. Portanto, os resultados dos critérios estão 

alinhados. Por outro lado, no cenário de vender para a indústria tem-se um VPL negativo de 

R$ 349.709,16 (tabela 18). 

A tabela 19 a seguir apresenta os resultados principais dos três (3) critérios 

estudados. 
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Tabela 19: Resultados principais dos critérios de avaliação 

 Mercado Indústria 

Tempo de recuperação (em anos) 9 - 

TIR 20% 9% 

Custo de Capital 12% 12% 

VPL (R$) 1.177.790,83 (349.709,16) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Pela tabela anterior nota-se que os três resultados estão alinhados para um custo de 

capital de 12% ao ano, revelando que a alternativa de vender para o mercado (fruta in natura) 

apresenta-se mais viável economicamente. No entanto, é importante destacar que neste 

cenário a empresa deve-se preocupar mais com a qualidade da fruta, além de ter algumas 

desvantagens: ausência de garantia no recebimento e grande inadimplência de alguns clientes. 

Estes aspectos poderiam ser mais explorados na elaboração da árvore de decisão (figura 2), 

porém, devido à limitação de algumas informações financeiras e estratégicas, apenas as 

principais decisões e seus respectivos custos de produção foram considerados, desde a 

formação do pomar até a primeira safra. 

Apesar desta restrição, este trabalhou visou atender uma lacuna nos estudos voltados 

para decisões no setor de agronegócios (BORILLI et al. 2005; CALLADO; CALLADO, 

2006; CALLADO; CALLADO; ALMEIDA, 2007; VESTENA et al. 2011). Neste contexto, 

uma vez que o problema organizacional tenha sido detectado (ausência de aplicação de 

ferramentas gerenciais para tomada de decisão) este trabalho apresenta um modelo de decisão 

(ou plano alternativo) a partir da implementação da árvore de decisão. Adicionalmente, os 

fluxos de caixa estimados foram analisados de acordo com três critérios de avaliação 

difundidos na literatura (payback, TIR e VPL). 

Portanto, considerando que algumas decisões são consideradas críticas para a 

sobrevivência das empresas rurais, este trabalho contribui para a literatura ao aplicar um 

modelo de decisão para a produção de laranja, que exige análise e elaboração de cenários 

futuros (árvore de decisão). Ao buscar um cenário favorável, o produtor volta-se para 

observar a estratégia operacional da empresa, permitindo um vínculo entre as principais 

decisões visualizadas na árvore de decisão e os planos da organização. Consequentemente, a 

gestão pode estruturar os problemas de decisão, mapeando todas as possíveis alternativas de 

ações gerenciais em eventos futuros (ZEN, 2005). Neste sentido, espera-se que os empresários 

estejam mais preparados e busquem aumentar a chance de sobrevivência do negócio. 
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5. Considerações finais 

 

Este estudo se justifica pela importância que as atividades agrícolas têm na economia 

nacional, sendo que vários estudos (BORILLI et al. 2005; CALLADO; CALLADO, 2006; 

CALLADO; CALLADO; ALMEIDA, 2007; VESTENA et al. 2011) constataram uma 

ausência de ferramentas gerenciais ou de critérios de decisão voltados para atender a demanda 

informacional dos produtores rurais. Além disto, vale ressaltar que encontram-se poucos 

artigos na literatura que exploram este tema. 

Nesse sentido, o presente estudo baseou-se em duas questões de pesquisa: i) Como se 

dá a aplicação de árvores de decisão para uma empresa agrícola do interior de São Paulo que 

cultiva laranja?; e ii) Como a árvore de decisão auxilia o produtor no momento da tomada de 

decisões? Assim, o objetivo foi aplicar o método da árvore de decisão na Fazenda Recanto 

das Águas, como uma ferramenta gerencial de natureza estratégica, analisando seu auxílio 

para o produtor de laranja ao expor cenários e indicar as opções no momento da tomada de 

decisões. 

Após elaboração da árvore de decisão e aplicação dos critérios de avaliação (TIR, 

VPL e payback) pode-se notar que os três resultados estão alinhados para um custo de capital 

de 12% ao ano, indicando que a alternativa de vender para o mercado (fruta in natura) 

apresenta-se mais viável economicamente. Porém, deve-se destacar que este cenário requer 

uma preocupação maior com a qualidade da fruta, pois a mesma é vendida in natura e, para 

isto, deve ter ótima aparência e sabor. Além disto, esta opção implica em ausência de garantia 

no recebimento e grande inadimplência de alguns clientes. Por outro lado, ao vender para a 

indústria, o produtor rural tem maior garantia no recebimento, implicando em menor risco. 

Estes aspectos poderiam ser mais explorados na elaboração da árvore de decisão 

(figura 2), porém, devido à limitação de algumas informações financeiras e estratégicas, 

apenas as principais decisões e seus respectivos custos de produção foram considerados, 

desde a formação do pomar até a primeira safra. 

Como resultado, percebe-se que o produtor deve estar atento às outras variáveis que 

podem influenciar o retorno do investimento, além daquelas consideradas no modelo de 

decisão, buscando uma diminuição na sua dependência financeira. Sendo assim, é 

fundamental conhecer a atividade e os riscos associados a ela. Neste contexto, o empresário 

não pode ignorar o quão competitivo é este mercado, além de conhecer a sua estrutura de 

custos e despesas, e os principais indicadores de retorno.  
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Portanto, considerando que algumas decisões são consideradas críticas para a 

sobrevivência das empresas rurais, este trabalho contribui para a literatura ao aplicar um 

modelo de decisão para a produção de laranja, que exige análise e elaboração de cenários 

futuros (árvore de decisão). Ao buscar um cenário favorável, o produtor volta-se para 

observar a estratégia operacional da empresa, permitindo um vínculo entre as principais 

decisões visualizadas na árvore de decisão e os planos da organização. Consequentemente, a 

gestão pode estruturar os problemas de decisão, mapeando todas as possíveis alternativas de 

ações gerenciais em eventos futuros (ZEN, 2005). Neste sentido, espera-se que os empresários 

estejam mais preparados e busquem aumentar a chance de sobrevivência do negócio. 
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