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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo validar a viabilidade econômica obtida no 

estudo de Joaquim (2012) “APLICAÇÃO DA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS NA 

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS”. O estudo foi 

aplicado em um Sistema Agrossilvipastoril que é composto pelo consórcio de eucalipto, 

soja e boi gordo. Para a validação do estudo original foram aplicados os parâmetros 

clássicos da Avaliação Financeira de Projetos. O deflator IGP-DI foi aplicado nas séries 

dos preços de venda dos produtos e nos custos anuais para uma validação mais precisa e 

capaz de atualizar propriamente a avaliação do projeto. O VPL obtido, em um horizonte 

de 15 anos e uma TMA de 10%, foi de R$ 13.126,74/ha e o BPE foi R$ 1.781,91/ha. Os 

valores obtidos para TIR e MTIR foram de 23,79% e 18% respectivamente. Como o 

VPL e o BPE foram positivos, e a TIR e MTIR foram maiores que a TMA, o projeto foi 

avaliado como financeiramente viável, com considerações sobre a adição da Teoria das 

opções reais para aumentar a sensibilidade de mercado da avaliação. Com isso, a 

validação do trabalho original foi conferida, e a expectativa sobre o rendimento 

financeiro de um Sistema Agrossilvipastoril também. 

Palavras-chave: Sistemas Agroflorestais, Viabilidade Financeira, Taxa Interna de 

Retorno Modificada.  
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ABSTRACT 

The present manuscript had the intention to validate Joaquim’s (2012) “APLICAÇÃO 

DA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS NA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM 

SISTEMAS AGROFLORESTAIS”.  The research is applied in an Agroforestry system, 

which has in its composition eucalyptus, soy and livestock.  For the validation of the 

original study, the classic parameters of the Financial Evaluation of Projects were 

applied. A deflator was applied in the series of product sales prices and annual costs for 

a more precise validation that was able to properly update the project evaluation. The 

Net Present Value (NPA) obtained over a 15-year horizon and a 10% Minimum 

Attractiveness Rate (MAR) was R$ 13,126.74/ha and the periodic equivalent advantage 

(PEA) was R$ 1,781.91/ha. The values obtained for Internal Return Rate (IRR) and 

Modified Internal Return Rate (MIRR) were 23.79% and 18%, respectively. Since the 

NPV and PEA were positive, and the IRR and MIRR had higher rates than the MAR, 

the project was evaluated as financially viable, with considerations on adding the 

Theory of Real Options to increase the market sensitivity into the evaluation. With this, 

the validation of the original work was checked, and the expectation on the financial 

income of an Agroforestry System as well. 

Keywords: Agroforestry Systems, Financial Viability, Modified Internal Return Rate.  
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SIGLAS 

VPL – Valor Presente Líquido 

TMA – Taxa Mínima de Atratividade 

BPE – Benefício Periódico Equivalente 

VAE – Valor Anual Equivalente 

TIR – Taxa Interna de Retorno  

MTIR – Taxa Interna de Retorno Modificada 

SAF – Sistema Agroflorestal  

iLPF – Integração Lavoura Pecuária Floresta 
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1. INTRODUÇÃO  

Os arranjos Agroflorestais, sistemas de plantio consorciados, estão cada vez 

mais populares. O crescimento desses sistemas ocorre, principalmente, por aparecerem 

como primeira alternativa às monoculturas. Dentre os arranjos mais comuns temos o 

sistema silvipastoril, o agrossilvipastoril e o agroflorestal sintrópico, sendo este o 

modelo que se torna mais popular por ser uma alternativa mais sustentável em 

comparação com o formato atual do Agronegócio. 

Vários tipos de plantios associados entre culturas anuais e ou entre frutíferas e 

árvores madeireiras são conhecidos na Europa desde a antiguidade. Autores Romanos 

possuíam notas desde o século I d.C., um exemplo deles é Caio Plinio (autor com maior 

repertório sobre a agricultura romana), esse contava sobre consórcios entre nogueiras 

oliveiras e pastagens. Outros autores do século XVI d.C. falam sobre sistemas juntando 

árvores frutíferas e pecuária. Mesmo assim o uso desse tipo de sistema quase sumiu, 

devido, principalmente, à mecanização e intensificação dos sistemas agrícolas 

(BALBINO, 2011). 

A implantação de um arranjo agrossilvipastoril aparece como alternativa para a 

exploração de florestas, esse arranjo é uma forma de uso da terra em que se combinam 

espécies arbóreas lenhosas (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos agrícolas e/ou 

animais, ao mesmo tempo ou encaixando com o passar do tempo, e que devem interagir 

econômica e ecologicamente. Esse tipo de arranjo está cada vez mais importante dentro 

do cenário dos sistemas de produção por ser completo, entre seus inúmeros atrativos 

estão vantagens ecológicas e econômicas, que combinadas proporcionam a 

maximização do lucro, além do estoque de carbono que é evidente nesses sistemas, e 

pode ser um mercado real no futuro. (JOAQUIM, 2012) 

O uso dos sistemas agrossilvipastoris consorciados bem planejados conduz uma 

implantação e manutenção menos onerosa, aumenta a produtividade local, além de 

minimizar a erosão do solo e outros impactos negativos ao meio ambiente. Múltiplos 

estudos e pesquisas no Brasil concluem que a utilização de sistemas agroflorestais é de 

extrema importância e se mostra um modo de uso de terra mais adequado (DUBÉ, 

2000). 
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 A partir desses fatores positivos aparece a necessidade de uma análise da 

viabilidade financeira desses sistemas, com o fim de apresentar aos produtores e aos 

investidores que é um sistema rentável e uma interessante alternativa do uso de terra.  

Estudos realizados demonstram a eficácia desses sistemas, tanto na maior 

capacidade de suporte do rebanho de gado, melhor desenvolvimento do pasto, e um 

melhor uso do solo com culturas de rotação anual. Demonstram que também é 

sustentável na perspectiva financeira, ambiental e social. Esses estudos e trabalhos, 

analisando economicamente os sistemas agrossilvipastoris, em sua maioria utilizam os 

métodos tradicionais de avaliação de projetos: Valor Presente Líquido – VPL e a Taxa 

Interna de Retorno – TIR (JOAQUIM, 2012; LUZ, 2015). 

 A existência de flexibilidades é constante em investimentos da área florestal 

como os sistemas agroflorestais, e, para essa classe, os métodos tradicionais de 

avaliação econômica de projetos utilizados podem não ser os mais indicados para 

avaliar corretamente o potencial de um projeto de investimento (JOAQUIM, 2015, 

p.440). 

 O propósito deste trabalho foi fazer a validação da análise financeira obtida em 

um estudo anterior de Joaquim (2012), atualizando os valores até o presente momento 

na tentativa de aplicar as volatilidades do mercado durante o período de sete anos que 

separa os dois estudos. Entender a resposta dessa atualização dos valores na avaliação 

econômica do projeto, e compreender se o projeto ainda é financeiramente viável 

perante comparações com Joaquim (2012) e outros autores. 

2. PROBLEMAS E QUESTÕES DE PESQUISA 

As incertezas inerentes aos investimentos em sistemas agroflorestais são muitas, 

a começar pelo preço dos produtos derivados das culturas que compõem o arranjo, que 

dependerá do foco e da necessidade da empresa naquele momento, renovação ou não de 

possíveis contratos de venda, até a tecnologia a ser utilizada. As empresas que atuam 

neste segmento necessitam de processos e de ferramentas de gestão que priorizem a 

flexibilidade na tomada de decisão, não apenas pontualmente, mas na execução do 

projeto de investimento (JOAQUIM, 2012). 



12 
 

 Conforme estudos anteriores deixam claro, avaliação econômica em sistemas 

agroflorestais é uma área pouco explorada e que não possui uma grande carga histórica 

de dados coletados, por isso ainda existe grande incerteza quanto à efetividade real 

desses sistemas e de sua viabilidade econômica. Logo, se faz necessária uma maior 

carga de estudos voltados para responder essas dúvidas e desmistificar o limite que 

esses sistemas consorciados podem ter. 

 De que forma a volatilidade do mercado florestal influenciou no comportamento 

dos índices previamente obtidos para a avaliação da viabilidade econômica do projeto, 

ao aumentar o horizonte de observação do projeto até o presente?  O passar do tempo 

afetou de forma positiva ou negativa as análises que ditam as tomadas de decisão do 

projeto? 

3. OBJETIVOS 

 Conferência da análise financeira de Joaquim (2012), trazendo os valores 

obtidos para eucalipto, soja e boi gordo, para o ano de 2019, com o fim de observar os 

resultados das alterações do mercado no comportamento dos valores de VPL e TIR e 

adicionar TIR modificada, validando a viabilidade financeira obtida no estudo de 

Joaquim (2012). Com isso comparar os valores obtidos com estudos anteriores. 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. Sistemas Agrossilvipastoris 

Nos últimos anos o interesse por sistemas agrossilvipastoris (SAF’s) só aumenta, 

visando à obtenção de múltiplos produtos, de forma mais efetiva e sustentável. As duas 

últimas décadas foram importantes, pois vários estudos foram desenvolvidos sobre 

SAF’s no Brasil, tendo o eucalipto sido amplamente utilizado nesses sistemas, assim 

abrindo as portas para a valorização desse tipo de plantio no meio acadêmico 

(OLIVEIRA, 2008). 

Os sistemas agrossilvipastoris também são conhecidos como Integração Lavoura 

Pecuária Floresta – iLPF, e são sistemas mais complexos, que envolvem a introdução do 

componente florestal em interação com o componente agrícola e pecuário, e 
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caracterizam-se como um tipo de sistema agroflorestal (SAF). Os SAF’s têm sido 

desenvolvidos em todas as regiões do país, com características específicas quanto às 

espécies utilizadas, ao arranjo temporal e espacial dos componentes e ao objetivo e 

funcionalidade do sistema (ALMEIDA, 2010). 

Algumas considerações sobre os sistemas Agrossilvipastoris devem ser 

colocadas em contexto. No manejo das associações de espécies lenhosas com espécies 

herbáceas, os ovinos e bovinos deverão ter acesso à pastagem quando as copas das 

espécies lenhosas estiverem acima da altura dos animais. A seletividade que manifestam 

as espécies animais por uma determinada espécie vegetal será utilizada para regular a 

competição entre herbáceas e lenhosas. Para evitar perdas de plantas das espécies 

desejáveis em um sistema silvipastoril, a carga animal ajustar-se-á em função do nível 

de oferta de folhas verdes das espécies desejáveis, e não se deve levar em consideração 

a oferta total da biomassa forrageira. A introdução precoce de caprinos que preferem 

ervas e arbustos, por exemplo, em sistemas silvipastoris, somente justifica-se quando as 

espécies lenhosas já cumpriram o propósito forrageiro no sistema (DA COSTA, 2016). 

O potencial de adoção de sistemas de iLPF em diferentes ecossistemas 

brasileiros está condicionado a diversos fatores, de acordo com Vilela et al. (2001) e 

Dias-Filho (2007), que incluem: disponibilidade de solos favoráveis; infraestrutura para 

produção e armazenamento da produção; recursos financeiros próprios ou acesso a 

crédito; domínio da tecnologia para produção de grãos e pecuária; acesso a mercado 

para compra de insumos e comercialização da produção; acesso a assistência técnica; e 

possibilidade de arrendamento da terra ou de parceria com produtores tradicionais de 

grãos (BALBINO, 2011, p. V). 

Os sistemas Agrossilvipastoris contam com o problema de que seus efeitos 

quanto à sustentabilidade e recuperação das áreas apresentam dificuldade em como 

serem monetizados e apresentados para gestores e investidores de empresas e fazendas. 

Com isso, a avaliação econômica dos projetos e um bom planejamento são 

indispensáveis para a criação e execução de um sistema desses. Com isso, a 

identificação dos fatores que estão reduzindo ou aumentando a sustentabilidade dos 

sistemas fica mais fácil, evidenciando esses fatores e auxiliando na tomada de decisão 

(VELOSO, 1997; DUBÈ, 2000; JOAQUIM, 2012). 
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4.2. Valor Presente Líquido – VPL 

O VPL constitui uma ferramenta de análise e avaliação de alternativas de 

investimentos, sua elaboração envolve a identificação dos fluxos de caixa de diversos 

tipos de investimentos com características diferentes entre si, e também o 

estabelecimento de uma taxa de desconto apropriada para o seu cálculo. Porém, o VPL 

não pode ser a única ferramenta de análise em um projeto, devido ao fato de que este 

pode refletir inadequadamente aspectos de natureza não financeira (KIMURA, 2003). 

Um projeto analisado pelo método do VPL tem sua viabilidade econômica 

indicada pela diferença positiva entre a receita e os custos, atualizados conforme a taxa 

de desconto. Quanto maior é o VPL, o projeto se torna mais atrativo, em caso de valor 

negativo, o projeto é economicamente inviável. O VPL é um dos melhores métodos até 

hoje, mas não considera o horizonte do projeto, então para equiparar com projetos de 

horizontes diferentes há a necessidade de correção (WEIMANN, 2016). 

4.3. Benefício Periódico Equivalente – BPE  

 O Benefício Periódico Equivalente – BPE, também conhecido como Valor 

Anual Equivalente – VAE ou VPL anualizado, faz referência à parcela periódica e 

constante necessária para o pagamento de valores iguais aos do VPL ao longo da vida 

útil do projeto, ao comparar os BPE’s de diferentes projetos, o que apresentar maior 

valor do Benefício Periódico Equivalente é o projeto de maior viabilidade econômica 

(WEIMANN, 2016). 

 O BPE é a parcela periódica e constante necessária ao pagamento de uma 

quantia igual ao VPL da opção de investimento em análise, ao longo de sua vida útil. 

Dito de outra forma, o BPE transforma o valor atual do projeto ou o seu VPL em fluxo 

de receitas ou custos periódicos e contínuos, equivalentes ao valor atual, durante a vida 

útil do projeto (SILVA, 2005).  

4.4. Taxa Interna de Retorno – TIR 

 Uma das questões que mais importam a administradores financeiros, 

engenheiros, economistas e planejadores de projetos, enfim, a todos aqueles que tomam 

decisões relativas a inversões de capital, é a de aferir a economicidade das mesmas. Na 

avaliação econômica de propostas, ou projetos, de investimento, um procedimento 

frequentemente utilizado é o denominado critério da taxa interna de retorno. Entretanto, 
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embora este aspecto nem sempre seja observado, nem todo projeto de investimento é 

passível de ser corretamente avaliado via o critério da taxa interna de retorno. Para que 

esse critério faça sentido, é necessário que sejam satisfeitas certas condições, não só de 

natureza matemática como ainda de caráter econômico (FARO, 1976). 

A literatura especializada define Taxa Interna de Retorno (TIR) como sendo a 

taxa de juros que anula o VPL do fluxo de caixa de um investimento. A TIR é um 

indicador e também é considerada uma técnica bastante utilizada. No entanto seu 

cálculo manual envolve uma técnica de tentativa e erro, o que a torna bem mais 

complexa do que o cálculo do VPL. A TIR na realidade representa o valor do custo de 

capital, que iguala o VPL a zero, tornando-se assim uma taxa que remunera o valor que 

é investido no projeto (BARBIERI, 2007; JOAQUIM, 2012). 

 A TIR é a taxa anual de retorno do capital que foi investido, com a propriedade 

de ser a taxa de desconto que vai igualar o valor de receitas (no futuro) aos valores 

atualizados dos custos (também no futuro) do projeto. O projeto se torna 

economicamente viável quando a TIR é maior que a taxa de desconto correspondente à 

taxa de remuneração alternativa do capital (WEIMANN, 2016). 

4.4.1. Taxa Interna de Retorno Modificada - MTIR 

 A taxa interna de retorno modificada aparece com o intuito de inserir as 

realidades do mercado na avaliação financeira de projetos. O sucesso da TIR fez com 

que ela apresentasse falhas, principalmente o fato de não apresentar sensibilidade com 

os fluxos de caixa intermediários de um projeto. 

Lin (1976) aparece com uma solução que é trazer os fluxos de caixa positivos 

(recebimentos intermediários) para o momento final do projeto, a uma taxa de mercado 

de reinvestimento do capital, e fazer o inverso com os fluxos de caixa negativos, 

levando esses desembolsos intermediários para a data inicial do projeto. Com isso, 

qualquer fluxo de caixa teria apenas dois pontos, e esse fluxo será associado a uma taxa 

de mercado de reinvestimento ―ir‖ e uma taxa de financiamento ―if‖. Esses parâmetros 

formaram a Taxa Interna de Retorno Modificada (BARBIERI, 2007). 

Concebida para corrigir os problemas de raízes múltiplas ou inexistentes e da 

taxa de reaplicação do investimento da TIR, a MTIR faz com que os fluxos de caixa 
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sejam levados ao valor futuro pelo custo de capital ou pela TMA. Ocorre a comparação 

do valor futuro final com o inicial para determinação da taxa de equilíbrio (MTIR). 

Resumindo, a MTIR oferece valores inferiores e mais realistas do que a TIR e aparece 

como a forma mais precisa nas análises econômicas do fluxo de caixa do 

empreendimento, pois permite o emprego de duas taxas ao mesmo tempo (ABENSUR, 

2012; BALARINE, 1997). 

A fórmula comum para obter a MTIR (Equação 1) é expressa a seguir: 

Equação 1: Equação da MTIR. 

                     (1) 

Onde:  

TMA = custo de capital ou taxa mínima de atratividade (TMA);  

Pj = fluxo de caixa líquido na data j;  

DI = desembolso inicial ou investimento inicial;  

N = nº de períodos;  

MTIR = Taxa Interna de Retorno Modificada. 

5. METODOLOGIA 

5.1. Caracterização da área de estudo 

A área de estudo pertence à Votorantim Siderurgia, Grupo Votorantim, 

localizada no município de Vazante, na região Noroeste do estado de Minas Gerais, na 

fazenda Barra Grande. A latitude é 17°36’ 09’ ’ e a longitude é 46°42’ 02’’ Oeste de 

Greenwich. A altitude é de 550m. O clima é do tipo Aw, tropical úmido de savana, com 

inverno seco e verão chuvoso, segundo a classificação de Köppen (SOUZA, 2007). A 

temperatura média anual é de 24°C e a precipitação média anual é de 1.450mm.  

As unidades de estudo foram compostas por talhões de um clone de híbridos 

naturais de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus camaldulensis provenientes de matrizes 
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remanescentes de áreas produtivas da própria empresa, plantados no espaçamento 9 + 3 

x 2 metros, em consórcio com soja e boi gordo, objetivando produzir madeira para 

serraria (fabricação de móveis) e energia (produção de carvão) (JOAQUIM, 2012, p.53; 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2008, p.60). 

5.2. Base de Dados 

 A base de dados utilizada na análise financeira do projeto foi em maior parte 

obtida no estudo a ser validado, Joaquim (2012). Como as séries históricas dos preços 

dos produtos do Sistema Agrossilvipastoril, acabavam no mês de julho de 2012, foram 

obtidos os novos valores, até o mês de abril de 2019. 

5.2.1. Série Histórica de Preços 

5.2.1.1. Soja 

 A série histórica de preços da saca de soja (60 kg) foi obtida em parte no estudo 

de Joaquim (2012), onde os valores terminavam em junho de 2012, os seguintes valores 

até o mês de abril de 2019, foram obtidos nas cotações do site do AGRO LINK 

(https://www.agrolink.com.br/cotacoes/graos/soja/). 

5.2.1.2. Boi Gordo 

 A série histórica de preços do Boi Gordo foi obtida em parte no estudo de 

Joaquim (2012), onde os valores terminavam em junho de 2012, os seguintes valores até 

o mês de abril de 2019 foram obtidos nas cotações do site de ações financeiras 

INVESTING (https://br.investing.com/commodities/live-cattle-historical-data?cid=964528). 

5.2.1.3. Eucalipto 

A série histórica de preços do m³ da madeira de Eucalipto em pé (toras para 

serraria) foi obtida em parte no estudo de Joaquim (2012), nesse caso, os valores 

terminavam em junho de 2012, os seguintes valores até o mês de abril de 2019 foram 

gentilmente cedidos pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA), do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola 

Superior de Agricultura ―Luiz de Queiroz‖ (ESALQ), unidade da Universidade de São 

Paulo (USP). 

https://www.agrolink.com.br/cotacoes/graos/soja/
https://br.investing.com/commodities/live-cattle-historical-data?cid=964528
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5.2.2. Custos Anuais 

 Os custos de implantação e manejo para esse sistema foram obtidos a partir do 

estudo de Joaquim (2012). Esses custos eram atuais no período do estudo que é validado 

no presente trabalho, por isso foram aplicados deflatores para os específicos anos em 

que ocorrem, atualizando os valores. 

 5.2.2.1. Soja 

Os custos anuais para a implantação da soja foram os mesmos aplicados por 

Joaquim (2012), a Tabela 1 a seguir, confere os valores aplicados nesse estudo base:  

Tabela 1: Custos anuais de implantação e Manejo do Cultivo da Soja. Com os respectivos anos de ocorrência.  

Implantação Soja R$/ ha Ano de ocorrência 

Mecanização 274,04 0 

 
Manual 5,68 0 

 Insumo 454,02 0 

 Mecanização 245,02 1 

 Manual 5,68 1 

 Insumo 412,21 1 

 Mecanização 245,02 7 

 Manual 5,68 7 

 Insumo 412,21 7 

 Mecanização 245,02 8 

 Manual 5,68 8 

 Insumo 412,21 8 

  

 5.2.2.2. Boi Gordo 

 O mesmo que foi aplicado para os custos anuais da soja ocorreu com o Boi 

Gordo. Os valores estão explícitos na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2: Custos anuais de implantação e Manejo para a produção do Boi Gordo. Com os respectivos anos de 

ocorrência. 

Formação da Pastagem 

Formação de pasto R$/ ha  Ano de ocorrência 

Mecanização 193,00 2 

Manual 8,52 2 

Insumo 270,30 2 

Mecanização 193,00 9 

Manual 8,52 9 

Insumo 270,30 9 

Infraestrutura R$/ ha  Ano de ocorrência 

Mecanização 55,00 3 

Manual 107,56 3 

Insumo 45,88 3 

Mecanização 55,00 9 

Manual 107,56 9 

Insumo 45,88 9 

Aquisição de animal R$/ ha  Ano de ocorrência 

Insumos 64,03 3,4,5,6,10,11,12,13,14 

Mão de obra 17,69 3,4,5,6,10,11,12,13,14 

Animais 618,75 3,4,5,6,10,11,12,13,14 

Depreciação da 

infraestrutura R$/ ha  Ano de ocorrência 

  2,49 2 a 14 

 

 5.2.2.3. Eucalitpo 

 Da mesma forma que Joaquim (2012) forneceu os custos para a Soja e para o 

Boi Gordo, o estudo a ser validado forneceu os valores dos custos de implantação e 

manejo do plantio de Eucalipto. Esses valores estão na Tabela 3 a seguir: 
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Tabela 3: Custos anuais de implantação e Manejo do Cultivo do Eucalipto. Com os respectivos anos de ocorrência. 

Rotação Implantação Eucalipto R$/ ha  Ano de ocorrência 

1° rotação Mecanização 712,85 0 

1° rotação Manual 346,10 0 

1° rotação Insumo 1.333,89 0 

  Manutenção da Floresta R$/ha Ano de ocorrência 

1° rotação Mecanização 178,50 1 

1° rotação Manual 202,69 1 

1° rotação Insumo 237,05 1 

1° rotação Mecanização 115,50 2 

1° rotação Manual 165,22 2 

1° rotação Insumo 139,05 2 

1° rotação Mecanização 27,50 3 

1° rotação Manual 240,16 3 

1° rotação Insumo 49,05 3 

1° rotação Mecanização 27,50 4 

1° rotação Manual 19,93 4 

1° rotação Insumo 49,05 4 

1° rotação Mecanização 27,50 5 

1° rotação Manual 90,27 5 

1° rotação Insumo 49,05 5 

1° rotação Mecanização 107,50 6 

1° rotação Manual 90,27 6 

1° rotação Insumo 62,37 6 

1° rotação Mecanização 155,50 7 

1° rotação Manual 240,16 7 

1° rotação Insumo 424,05 7 

1° rotação Mecanização 4,40 8 

1° rotação Manual 262,30 8 

1° rotação Insumo 109,75 8 

2° rotação Mecanização 27,50 9 

2° rotação Manual 90,27 9 

2° rotação Insumo 49,05 9 

2° rotação Mecanização 27,50 10 

2° rotação Manual 127,75 10 

2° rotação Insumo 49,05 10 

2° rotação Mecanização 27,50 11 

2° rotação Manual 90,27 11 

2° rotação Insumo 49,05 11 

2° rotação Mecanização 27,50 12 

2° rotação Manual 90,27 12 

2° rotação Insumo 49,05 12 

2° rotação Mecanização 27,50 13 

2° rotação Manual 90,27 13 

2° rotação Insumo 49,05 13 

2° rotação Mecanização 27,50 14 

2° rotação Manual 165,22 14 

2° rotação Insumo 49,05 14 
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5.3. Correção Monetária dos Valores dos Produtos 

 No estudo que serve como base para o presente, todos os preços foram 

corrigidos (deflacionados) pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade 

Interna), pois o IGP-DI é o índice que tem a melhor representação da cesta de produtos 

do agronegócio. A deflação do estudo de 2012 se deu com a seguinte aplicação: o 

último mês da série – junho de 2012 – foi considerado como base, igualado a 100, então 

se aplicou a equação (2) para determinar o IGP-DI corrigido. No caso desse estudo o 

último mês da série será o mês de abril de 2019 (JOAQUIM, 2012). 

Equação 2: Equação IGP-DI Corrigido. 

                  
              

       
                (2) 

Onde:  

IGP – DI (t-1) = acumulado do mês anterior;  

Base = 100;  

IGP – DI t = acumulado do mês atual (da base). 

Após o cálculo do IGP-DI corrigido foi determinado um novo valor do deflator, 

atualizado, obtido pela seguinte equação (3): 

Equação 3: Equação do Deflator. 

          
       

         
                                    (3) 

 

Onde:  

IGP – DI t = IGP – DI corrigido base;  

IGP – DI (t-1) = IGP – DI corrigido ao ano. 

A Tabela 4 apresenta o resumo da série históricas dos preços dos produtos antes 

da aplicação do Deflator. 
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Tabela 4: Preços médios das séries históricas antes da aplicação do Deflator. De 1998 até 2019. Os preços para a Saca 

de Soja (60kg), Boi Gordo e Madeira de Eucalipto em pé, para toras de serraria, estão apresentados em Reais (R$). 

Valores Médios dos Preços (R$/ano) 

Ano Soja (Saca 60kg) Boi Gordo Eucalipto (m³/em pé/serraria) 

1998 14,76 27,17 25,49 

1999 18,13 33,68 24,59 

2000 19,16 39,90 24,88 

2001 23,81 42,35 32,17 

2002 33,26 47,94 36,45 

2003 40,77 56,73 46,00 

2004 42,24 59,94 52,22 

2005 31,32 54,63 59,47 

2006 28,34 52,76 61,49 

2007 34,81 60,93 69,97 

2008 46,21 84,16 85,68 

2009 47,00 78,85 96,34 

2010 40,06 88,52 100,21 

2011 46,48 101,79 106,86 

2012 62,63 95,24 108,75 

2013 59,59 102,21 118,62 

2014 61,05 126,47 122,82 

2015 64,46 145,62 122,85 

2016 72,84 153,24 137,67 

2017 61,85 138,69 138,02 

2018 72,35 145,68 137,79 

2019 66,92 153,48 138,80 
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A Tabela 5 a seguir apresenta um resumo da série dos preços dos produtos 

deflacionados. 

Tabela 5: Preços médios das séries históricas dos produtos já deflacionados. De 1998 até 2019. Os preços para a Saca 

de Soja (60kg), Boi Gordo e Madeira de Eucalipto em pé, para toras de serraria, estão apresentados em Reais (R$). 

Valores Médios dos Preços (R$/ano) 

Ano Soja (Saca 60kg) Boi Gordo Eucalipto (m³/em pé/serraria) 

1998 72,81 134,01 125,70 

1999 81,29 150,86 110,65 

2000 75,12 156,39 97,43 

2001 84,18 150,38 114,17 

2002 103,93 151,53 115,66 

2003 103,71 144,34 116,94 

2004 99,18 139,95 121,72 

2005 68,37 119,27 129,83 

2006 60,91 113,41 132,24 

2007 71,32 124,92 143,54 

2008 85,47 155,30 158,15 

2009 84,58 141,88 173,40 

2010 68,83 152,01 172,58 

2011 73,43 160,77 168,71 

2012 93,29 142,35 162,45 

2013 83,64 143,54 166,51 

2014 81,31 168,39 163,59 

2015 80,58 182,53 153,74 

2016 82,55 173,79 156,09 

2017 69,03 154,75 154,04 

2018 76,70 154,65 146,32 

2019 68,49 157,10 142,08 

 

 5.4. Valor Presente Líquido - VPL 

É definido como a soma algébrica dos valores descontados do fluxo de caixa a ele 

associado. A viabilidade econômica de um projeto é indicada pela diferença positiva 

entre receitas e custos, atualizada de acordo com a taxa de desconto. O projeto será 

economicamente viável se o VPL for maior que zero, sendo calculado por meio da 

Equação 4: 
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Equação 4: Equação VPL. 

     ∑      (   )
    ∑      (   )

                           (4) 

 

Onde:  

 𝑗 é o valor atual da receita; 

 𝑗 é o valor atual do custo; 

i é a taxa mínima de atratividade; 

 j é o período que caracteriza um ciclo e n é o número de ciclos.  

 

A taxa mínima de atratividade – TMA (i) utilizada na equação e em todo o resto 

da análise do presente estudo foi de 10% a.a., pois é a mesma taxa pré-estabelecida pela 

empresa no estudo de Joaquim (2012) que foi o estudo validado. Onde foi pré-

estabelecida a partir do retorno exigido pelos investidores externos, as taxas combinadas 

WACC como foram descritas no estudo original. 

A partir dos valores de fluxo de caixa positivos, provenientes das vendas das três 

culturas consorciadas, e dos fluxos de caixa negativos, provenientes dos custos anuais 

das três culturas, utilizou-se a função VPL do programa Microsoft Excel. Esse fluxo de 

caixa está descrito no Apêndice I, no final do trabalho. 

Nesse estudo, o valor de n é de 15 anos, da mesma forma que o Estudo original 

de Joaquim (2012), porém no presente estudo o ano ZERO do projeto é o ano de 2005, 

de forma que o ano 14 seja o último do horizonte do projeto, terminando no ano de 

2019, com o intuito de validar os valores para o presente momento da forma mais 

atualizada. 

 5.5. Benefício Periódico Equivalente - BPE 

É o fluxo de caixa líquido constante, sendo o primeiro supostamente concentrado 

no mesmo período de operação do projeto que tenha o mesmo tempo de vida útil que o 

projeto que se está analisando, ou seja, BPE é a parcela periódica e constante necessária 

para o pagamento de um total equivalente de VPL. O projeto será economicamente 

viável se possuir BPE positivo, indicando que os benefícios periódicos são maiores que 

os custos periódicos. Para a comparação de projetos, aquele a ser escolhido deve ser o 

que possuir maior valor de BPE para determinada taxa de desconto. O BPE é definido 

de acordo com a Equação 5: 
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Equação 5: Equação BPE. 

     
    [(   ) ](   )  

(   )    
    (5) 

 

Onde:  

VPL é o Valor Presente Líquido do Projeto; 

n é o período de duração do projeto em anos; 

t é o número de períodos de capitalização; 

i é a Taxa Mínima de Atratividade; 

Nesse estudo, o valor de n é de 15 anos, da mesma forma que no cálculo do Valor 

Presente Líquido. 

 5.6. Taxa Interna de Retorno - TIR 

 A partir dos fluxos de caixa base para a obtenção do VPL, foi utilizada a função 

TIR do programa Microsoft Excel®, com objetivo de obter o valor da taxa percentual 

que vai recompor o investimento inicial do projeto.  

Outra forma de obter a TIR pode ser matematicamente. A taxa interna de retorno 

(TIR) é a taxa de desconto que torna nulo o valor presente líquido (VPL) (MANESCHY 

et al., 2009). Segundo Rezende; Oliveira (2001) um projeto será considerado viável 

quando a TIR (6) for maior que uma taxa de desconto correspondente à taxa de 

remuneração alternativa do capital, denominada taxa mínima de atratividade (TMA) 

(DA SILVA, 2012).  

Equação 6: Equação utilizada para obter a TIR. 

                                           (6) 

 

Onde:  

i = taxa interna de retorno;  

Aj= receita líquida no final do ano j, sendo Aj = Rj – Cj ; 
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Cj = custo no final do ano j ou do período de tempo considerado;  

Rj = receita no final do ano ou período de tempo;  

n = duração do projeto em número de períodos de tempo. 

  

Para o presente projeto foi utilizado o método com a função TIR no programa 

Microsoft Excel®. O fluxo de caixa aplicado na função foi o mesmo utilizado para a 

função que obteve o VPL. A taxa aplicada na função foi a taxa mínima de atratividade 

utilizada em todo o estudo, 10% ao ano. 

 5.7. Taxa Interna de Retorno Modificada - MTIR 

 Para obter a Taxa Interna de Retorno – MTIR foi utilizada a função MTIR do 

programa Microsoft Excel, como foi explicado a MTIR tende ser mais efetiva, pois ela 

contém duas taxas, uma de financiamento e uma de reinvestimento, no caso do estudo a 

Taxa Mínima de Atratividade e a Selic respectivamente.  

Assim como na TIR, nessa função o Fluxo de caixa selecionado foi o mesmo 

que gerou o VPL do projeto. Como falado antes, a Taxa Mínima de Atratividade já 

estava pré-definida em 10% ao ano. A Selic, é a taxa básica de juros da economia, e 

serve como o principal instrumento da política monetária do Banco Central (BC) no 

controle da inflação. No momento do estudo a taxa da Selic está avaliada em 6,5% ao 

ano. Esses dois valores foram os utilizados na Função MTIR do programa Microsoft 

Excel.  

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir das metodologias explicadas anteriormente, foram obtidos valores para 

o Valor Presente Líquido – VPL, Benefício Periódico Equivalente – BPE, Taxa Interna 

de Retorno – TIR e a Taxa Interna de Retorno Modificada – MTIR, para o projeto. 

Esses valores obtidos estão na Tabela 6 a seguir: 

 

 



27 
 

Tabela 6: Valores Obtidos Na Avaliação Financeira do Projeto. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

VPL R$ 13.126,74/ha 

BPE R$ 1781,91/ha 

TIR 23,79% 

MTIR 18% 

 

6.1. Valor Presente Líquido – VPL 

 Avaliando o valor de R$ 13.126,74/ha obtido para o VPL, da forma mais 

simples, por ser um valor positivo, significa que o projeto é economicamente viável. 

Porém esse estudo pretende comparar com os resultados obtidos no estudo de Joaquim 

(2012), entre outros trabalhos que envolvem avaliações financeiras em sistemas 

agroflorestais. 

 Joaquim (2012) obteve um valor de R$ 5.684,32/ha e uma TIR de 23,89%, um 

valor também positivo, porém como esse estudo usou da TOR – Teoria das Opções 

Reais, esse é um valor simplificado do VPL que depois foi trabalhado e levado a uma 

árvore de opções, onde o VPL que foi considerado desejado foi a partir de R$ 

16.780,72/ha, esse valor se aproxima da realidade da validação do presente estudo. 

 Coelho (2016) testou VPL para diversos produtos finais em plantios de 

eucalipto, porém usou três valores diferentes para a TMA, 6%, 9% e 12%. O valor 

obtido para madeira de serraria foi parecido quando a taxa de 6% foi utilizada, com um 

valor de R$ 14.649,21/ha e na taxa mais parecida com a do presente estudo, a taxa de 

9% o valor obtido foi de R$ 7.819,63/ha, o que já seria uma diferença significativa com 

o valor de VPL obtido no presente estudo. Isso se deve, principalmente, ao fato de o 

presente estudo avaliar um Sistema Agrossilvipastoril, com muitos fluxos de caixa 

intermediários positivos. 

 Oliveira (2009) obteve para um sistema agroflorestal mais voltado para 

consórcios da agricultura sintrópica (café, cupuaçu, castanheira com arroz e feijão no 

primeiro ano e milho no segundo), um valor de VPL de R$ 2.116,14, a uma TMA de 

6% a.a.. Porém no mesmo estudo um dos consórcios (café, banana, açaí, seringueira, 

milho e feijão) apresentou um VPL de R$ 12.714,05, um valor mais próximo ao obtido 

no presente estudo. Essa diferença entre os consórcios significa que a decisão das 

espécies influencia diretamente na avaliação econômica. 
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 Mendonça (2018) em uma avaliação financeira de um cultivo de soja no Norte 

do Brasil obteve um VPL de R$ 16.984,53 e foi calculado para uma área produtiva de 

28,4ha e em apenas uma safra. O paralelo entre o estudo de Mendonça (2018) e a 

presente validação, é um produto, que são as sacas de soja e o VPL positivo, porém o 

horizonte de trabalho é extremamente diferente. 

 Em uma análise financeira de um sistema agroflorestal de horizonte de trabalho 

de 20 anos, composto por diversas culturas anuais (arroz, milho, soja, feijão caupi 

(Vigna sp.) e mandioca), bananeira, ingá-de-metro, gliricídia (Gliricidia sepium), 

cupuaçuzeiro, pupunheira, castanha-do-brasil e cupiúba (Goupia glabra), Arco-Verde 

(2015) obteve um VPL de R$ 20.372,75.  Mais um estudo com VPL positivo, indicando 

a viabilidade de sistemas agroflorestais. A diferença obtida entre os valores obtidos ao 

comparar os estudos, se deve a diversos fatores, mas principalmente à TMA, às culturas 

envolvidas e ao horizonte de trabalho. 

 Cordeiro (2018) em um SAF contendo eucalipto, arroz, soja e gado, em três 

diferentes espaçamentos para o eucalipto, obteve VPL’s com valores de R$ 

11.025,01/ha, R$ 12.979,14/ha e R$ 23.005,37/ha. A comparação desse consórcio com 

o presente estudo é facilitada pelas semelhanças entre ambos. O horizonte de trabalho é 

o mesmo (15 anos) e as espécies consorciadas se diferem apenas no arroz, que foi 

cultivado no estudo de Cordeiro (2018). O projeto é considerado financeiramente viável 

pelo fato de o VPL ser positivo. 

 A partir de todas as comparações com estudos anteriores e do valor obtido para 

o VPL do presente estudo, o projeto é avaliado como financeiramente viável. 

6.2. Benefício Periódico Equivalente – BPE 

 Ocorre praticamente a mesma avaliação que no VPL, se o BPE for positivo o 

projeto é considerado viável, é o caso do presente estudo, o valor obtido para o BPE foi 

de R$ 1781,91/ha. Porém, é um parâmetro não aplicado no estudo a ser validado de 

Joaquim (2012), foi adicionado com a função de aprofundar a análise financeira do 

projeto. 

 No estudo de Cordeiro (2018), ele obteve os valores de BPE, para os três 

espaçamentos do SAF avaliado, R$ 1.396,12/ha, R$ 1.643,58/ha e R$ 2.913,22/ha. 
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Todos foram avaliados como financeiramente viáveis, pelo fato de os três valores serem 

positivos. 

 Oliveira (2016) trabalhou com o nome VAE, o sinônimo do BPE, em um 

sistema agroflorestal. O valor obtido nesse estudo foi de R$ 2.656,50/ha e por isso 

considerado financeiramente viável. Já Oliveira (2017) em uma avaliação financeira de 

um SAF localizado na Fazenda Água Limpa, que pertence à UnB, obteve o valor de R$ 

2.703,10/ha para o BPE e considerou o projeto viável. 

 Quando comparado com outros valores obtidos para o BPE em estudos 

anteriores, pode se observar que esse valor de R$ 1.781,91/ha é um bom valor e similar 

com os obtidos anteriormente. O Benefício Periódico Equivalente representa o lucro 

anual desse projeto, como foi positivo é um parâmetro que confere a validação do 

estudo. 

6.3. Taxa Interna de Retorno – TIR 

 A Taxa Interna de Retorno obtida foi de 23,79%, com isso maior que a TMA de 

10% ao ano estipulada no estudo. Isso é um fator importante para a validação deste 

estudo, verificando a viabilidade financeira desse projeto, mesmo que no período atual.  

 O comportamento desse parâmetro é similar nos outros estudos que serviram de 

comparação para os parâmetros de VPL e BPE, mesmo com as TMA aplicadas nesses 

estudos sendo diferentes do valor de 10%, no geral menores. Mesmo com TMA’s 

diferentes, Oliveira (2016), Cordeiro (2018), Mendonça (2018) e os outros estudos 

citados, avaliaram a TIR maior que a TMA e com isso conferindo a viabilidade 

financeira dos projetos em questão. 

6.3. Taxa Interna de Retorno Modificada – MTIR 

 A MTIR é um parâmetro que ainda não é muito aplicado nas avaliações de 

projetos com sistemas agroflorestais. Mas seu entendimento é bem parecido com a TIR 

padrão. O valor obtido para o presente estudo da MTIR foi de 18%, que é um valor 

maior que os 10% da TMA e os 6,5% da Selic, logo o projeto é economicamente viável. 

 O comportamento da Selic poderia mudar totalmente a viabilidade do projeto, 

pois, por exemplo, nos ano de 2015 e 2016 o valor dela estava em 14,25% a.a. Um valor 
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alto desses tornaria o projeto inviável financeiramente. Ou mesmo em 2011 com 12,5% 

a.a.. 

O único estudo entre os citados durante as comparações do VPL e BPE que 

possui uma avaliação da MTIR foi o de Mendonça (2016), com um valor de 7% que 

também foi mais alta que as taxas de financiamento e reinvestimento adotadas. Não 

esquecendo que é um cultivo de monocultura de soja, mas mesmo assim Mendonça 

(2016) considerou o projeto financeiramente viável. 

A aplicação das duas taxas nessa metodologia da MTIR é o diferencial, pois a 

tentativa de aplicar maior sensibilidade advinda da volatilidade do mercado, e valoriza 

as diferenças entre os fluxos de caixa intermediários, positivos e negativos. Com isso 

ocorre uma tentativa de minimizar os erros da TIR. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo os valores obtidos para os parâmetros da avaliação financeira 

foram bem positivos, o VPL foi de R$ 13.126,74/ha, o BPE foi de R$ 1.781,91/ha, a 

TIR foi de 23,79% e a MTIR de 18%. Com isso é possível concluir que o projeto ainda 

é financeiramente positivo, mesmo em uma análise com valores atualizados. 

Na comparação com o estudo de Joaquim (2012), o estudo validado aqui, vemos 

que em ambas as situações o projeto é economicamente viável. Porém o VPL obtido por 

Joaquim (2012), após a aplicação da Teoria das Opções Reais, de 16.780,72/há é mais 

atrativo para qualquer empresa interessada no projeto. Isso se deve pela capacidade que 

a Teoria das Opções Reais tem de captar e inserir a volatilidade do mercado nas 

decisões e valores de uma análise financeira de um projeto. Logo, a aplicação dessa 

teoria posteriormente é indicada, pois o resultado tende a ser mais real e satisfatório. 

 O fato de todas as avaliações financeiras anteriores apresentadas também 

reproduzirem esse comportamento em todos os parâmetros e consequentemente 

avaliarem os projetos como economicamente viáveis, representa a afirmação do 

potencial econômico que os SAF’s têm, aliados a uma produção mais consciente e de 

menor impacto ambiental.  

Deve ocorrer um investimento maior nos estudos de Avaliação Financeira de 

Projetos de Sistemas Agroflorestais, pois é uma excelente alternativa às monoculturas. 

Um maior entendimento desses sistemas consorciados vai afirmar cada vez mais essa 

alternativa, que no momento se faz muito necessária, devido ao imenso crescimento do 

setor do Agronegócio, aliviando o impacto ambiental que esse setor gera. 

 No fim, a validação do trabalho de Joaquim (2012) é positiva, pois a avaliação 

do presente estudo considera que o Sistema Agrossilvipastoril em questão ainda é 

financeiramente viável. 
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Apêndice I 

Tabela 7: Tabela com o fluxo de caixa utilizado no trabalho, cos os custos e receitas para os devidos anos. 

 

  

Ano Saldo

Fonte de receita R$/ha Tipo de custo R$/ha R$/ha 

0 Venda de soja 2.393,03 Cultivo de soja 1.601,78 791,26

2005 Implantação Florestal 5.223,73 -5.223,73

Sub-total 2.393,03 6.825,50 -4.432,47

1 Venda de soja 2.436,59 Manutenção do eucalipto 1.329,64

2006 Cultivo de soja 1.425,71

Sub-total 2.436,59 2.755,36 -318,77

Manutenção do eucalipto 862,20

Formação de pastagem 969,10

Sub-total 0,00 1.831,30 -1.831,30

Arrobas (@) de Carne 2.562,39 Manutenção do eucalipto 585,69 1.976,70

Infra-estrutura da pecuária 385,47 -385,47

Insumos da pecuária 118,40 -118,40

Mão-de-obra da pecuária 32,72 -32,72

Aquisição de novilhos 1.144,24 -1.144,24

Depreciação 2,49 -2,49

Sub-total 2.562,39 2.269,01 293,37

Arrobas (@) de Carne 2.341,06 Manutenção do eucalipto 173,63

Insumos da pecuária 115,23

Mão-de-obra da pecuária 31,84

Aquisição de novilhos 1.113,57

Depreciação 2,49

Sub-total 2.341,06 1.436,77 904,29

Arrobas (@) de Carne 2.508,23 Manutenção do eucalipto 287,52

Insumos da pecuária 110,35

Mão-de-obra da pecuária 30,50

Aquisição de novilhos 1.066,42

Sub-total 2.508,23 1.494,79 1.013,44

Arrobas (@) de Carne 2.652,64 Manutenção do eucalipto 410,84

Venda de madeira para energia Insumos da pecuária 101,12

Mão-de-obra da pecuária 27,94

Aquisição de novilhos 977,18

Sub-total 2.652,64 1.517,08 1.135,56

Manutenção do eucalipto 1.225,21

Sub-total 0,00 1.225,21 -1.225,21

4         2009

5         2010

7          2012

6           2011

2          2007

3          2008

Receitas Custos
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Arrobas (@) de Carne 2.368,40 Manutenção do eucalipto 529,10

Venda de soja 4.181,93 Cultivo de soja 931,70

Venda de madeira nobre 7.992,25

Sub-total 14.542,59 1.460,80 13.081,79

Venda de soja 4.065,37 Manutenção do eucalipto 222,19

Cultivo de soja 878,85

Sub-total 4.065,37 1.101,04 2.964,32

Arrobas (@) de Carne 3.011,76 Manutenção do eucalipto 256,11

Formação de pastagem 591,47

Infra-estrutura da pecuária 261,30

Insumos da pecuária 80,27

Mão-de-obra da pecuária 22,18

Aquisição de novilhos 775,67

Depreciação 2,49

Sub-total 3.011,76 1.989,50 1.022,27

Arrobas (@) de Carne 2.867,56 Manutenção do eucalipto 189,18

Insumos da pecuária 72,61

Mão-de-obra da pecuária 20,07

Aquisição de novilhos 701,68

Depreciação 2,49

Sub-total 2.867,56 986,03 1.881,53

Arrobas (@) de Carne 2.553,45 Manutenção do eucalipto 186,19

Insumos da pecuária 71,46

Mão-de-obra da pecuária 19,75

Aquisição de novilhos 690,59

Depreciação 2,49

Sub-total 2.553,45 970,48 1.582,96

Arrobas (@) de Carne 2.551,73 Manutenção do eucalipto 166,82

Insumos da pecuária 64,03

Mão-de-obra da pecuária 17,69

Aquisição de novilhos 657,07

Depreciação 2,49

Sub-total 2.551,73 908,11 1.643,62

Arrobas (@) de Carne 2.592,16 Manutenção do eucalipto 247,50

Venda Madeira Nobre Toras Serraria30.690,10 Insumos da pecuária 65,55

Mão-de-obra da pecuária 18,11

Aquisição de novilhos 633,42

Depreciação 2,49

Sub-total 33.282,26 967,08 32.315,18

77.768,67 27.738,06 50.030,60

11           

2016

Total Geral

12          2017       

13         2018

14          2019

Continuação Quadro do Fluxo de Caixa

9           2014

10         2015

8          2013


