
 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

 

Estratégia Financeira e Sustentabilidade Ambiental: 

Um Estudo Sobre Projetos de Engenharia de Produção de Água que  

Geram Valor Econômico às Empresas do Agronegócio 

 

 

 

 

Gustavo Barros Paolinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 
2017



 

Gustavo Barros Paolinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia Financeira e Sustentabilidade Ambiental: 

Um Estudo Sobre Projetos de Engenharia de Produção de Água que  

Geram Valor Econômico às Empresas do Agronegócio 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Administração 
da Fundação Pedro Leopoldo, como 
requisito parcial para a obtenção do título 
de Mestre em Administração. 

 
Área de concentração: Gestão em 
organizações 
 
Linha de Pesquisa: Estratégia Corporativa  
 
Orientador: Prof. Dr. José Antônio de 
Sousa Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 
Fundação Pedro Leopoldo 

2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P211e 

 
Paolinelli, Gustavo Barros 
 

Estratégia financeira e sustentabilidade ambiental: um 
estudo sobre projetos de engenharia de produção de água 
que geram valor econômico às empresas do 
agronegócio/Gustavo Barros Paolinelli – Pedro Leopoldo: 
Fundação Pedro Leopoldo, 2017. 

 
120 f.; il. (Dissertação de Mestrado Profissional em 

Administração) 
 
1. Sustentabilidade ambiental. 2. Engenharia de 

produção de água. 3. CAPM. 4. Risco sistemático. 5. Valor 
econômico. I. Sousa Neto, José Antonio de (orient.). II. 
Título. 

 
                                                        CDD: 658.4 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha esposa Daniele, exemplo 

de paciência e compreensão. E, aos 

meus filhos Arthur, Lucas e Bruna, 

motivadores de novos sonhos. 



 

Agradecimentos 

 

Aos meus pais Alysson e Helene, pela educação e pelos princípios recebidos, sem os 

quais não seria possível construir uma vida de realizações. 

 

À minha querida esposa Daniele, pela compreensão dos momentos que tive de 

dedicar à dissertação, abdicando do tempo e do convívio familiar, e pelas valiosas 

dicas. 

 

Aos meus filhos, Arthur, Lucas e Bruna, que nesta época com pouca idade, tiveram 

minha companhia dividida com os estudos e trabalhos, mas que sirva de exemplo o 

esforço na conquista de mais um degrau na escada da vida. 

 

Ao Professor Doutor José Antônio Sousa Neto, meu estimado orientador, pelos 

direcionamentos dados, pela amizade e pela confiança creditada em mim para a 

construção desse trabalho. 

 

Aos Professores Ronaldo Lamounier Locatelli e Ricardo Vinícius Jordão, pelas 

valiosas contribuições dadas na fase de decisão do tema da dissertação e na 

propagação do conhecimento que muito contribuiu na minha formação profissional. 

 

A todos os professores e colaboradores da Fundação Pedro Leopoldo, pela 

competência, experiência e profissionalismo na transmissão do conhecimento e 

atendimento especial e carinhoso. 

 

À própria Fundação Pedro Leopoldo, pela oportunidade de realização do mestrado. 

 

Ao meu grande amigo, sócio, irmão de coração, o Mestre Miguel Marques, com quem 

dividi todos os momentos deste mestrado e que contribuiu muito para meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Aos colaboradores das pesquisas que trouxeram conhecimento e experiências ao 

conteúdo do trabalho. Aos meus irmãos, em nome do Rodrigo Paulinelli, que 

colaborou com o meu trabalho. Ao meu amigo Ertty Silva que incentivou, apoiou, e em 



 

seu nome agradeço a todos os demais colaboradores. 

 

Aos meus colegas de mestrado e hoje já mestres, com quem tive o prazer de conviver, 

que além de contribuírem para o desenvolvimento do conhecimento e dos debates, 

puderam compartilhar de vários momentos de alegria durante o período de estudo. 

 

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ativos Financeiros são adquiridos pelos 

fluxos de caixa esperados em decorrência 

da sua posse. Consequentemente, 

percepções de valor têm que ter o suporte 

da realidade, o que implica que o preço 

pago por qualquer ativo deve refletir os 

fluxos de caixa que se espera sejam por 

ele gerados.” 

 

Aswath Damodaran 

 

 

  



 

Resumo 

 

As discussões sobre a deterioração ambiental se ampliaram no mundo e uma das 

vertentes desses debates foca nas responsabilidades das empresas em retribuir à 

sociedade parte de seus ganhos por meio de ações sociais ou da gestão de projetos 

de sustentabilidade ambiental. Um dos principais insumos para a humanidade é a 

água e este estudo foi desenvolvido para analisar se a incorporação de tecnologias 

de engenharia de produção de água, para a preservação do meio ambiente, tem 

capacidade de agregação de valor econômico e de desenvolvimento sustentado das 

empresas do agronegócio brasileiro. Adotou-se o modelo CAPM de precificação de 

ativos e as ferramentas de quantificação do risco de mercado, com foco no setor do 

agronegócio brasileiro, mediante o cálculo do beta bottom up, ou seja, analisou-se os 

riscos de empresas similares que têm ações negociadas em bolsa de valores. 

Estimou-se o custo do capital próprio, consoante ao risco do projeto. Identificou-se o 

fluxo de caixa livre dos investidores e realizou-se o valuation pelo método do fluxo de 

caixa descontado, bem como as condições necessárias para a sustentabilidade 

financeira do projeto. O método de pesquisa foi o estudo de caso múltiplo sobre dois 

projetos de engenharia de produção de água, com a perspectiva de geração de valor 

para os acionistas. No primeiro estudo de caso a água foi tratada como insumo na 

cadeia produtiva, já no segundo caso, a água foi tratada como produto final. Os 

resultados encontrados evidenciam que o desempenho dos dois projetos são 

geradores de valor para os acionistas e o desenvolvimento do estudo fornece 

elementos para a análise de investimentos em ativos ambientais. Os resultados 

apontam que é crível a incorporação da perspectiva de sustentabilidade ambiental ao 

planejamento estratégico. 

 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade ambiental; Engenharia de produção de água; 

CAPM; Risco sistemático; Valor econômico. 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

Discussions on environmental deterioration have widened in the world, and one of the 

strands of these debates focuses on companies' responsibilities to repay part of their 

earnings through social actions or the management of environmental sustainability 

projects. One of the main inputs for humanity is water, and this study was developed 

to analyze whether the incorporation of “water production engineering” for the 

preservation of the environment has the capacity to aggregate economic value and the 

sustainable development of companies in Brazilian agribusiness. The capital asset 

pricing model (CAPM) was utilized and the market risk quantification tools, keeping 

focus on the Brazilian agribusiness, by means of the beta bottom up calculation, in 

other words, similar risks within public companies (companies that have shares traded 

in the stock exchange) were analyzed. The cost of own capital was estimated, adjusted 

on the risk of the project. The free cash flow (FCF) of the investors was identified and 

the valuation was presented by the discounted cash flow method (DCF), as well as the 

necessary conditions for the financial sustainability of the project. The research method 

was the multiple case study of two “water production engineering” projects, with the 

perspective of generating value for shareholders. In the first case study, water was 

seen as an input in the production chain, and in the second case, water was seen as 

final product. The results achieved on the performance of the two projects will provide 

the necessary elements for the definition of investments in environmental assets, 

incorporating the term environment into the corporate sustainability perspective.The 

results indicate that it is believable to incorporate the perspective of environmental 

sustainability into strategic planning. 

 

 

Key-words: Environmental sustainability; Water production; CAPM; Systematic risk; 

Economic value. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualização 

 

Nos últimos tempos, amplia-se a discussão de forma ampla no mundo sobre a 

importância das empresas retribuírem à sociedade parte de seus ganhos por meio de 

ações sociais ou da gestão de sustentabilidade ambiental, social ou econômica. Isso 

deriva do quadro de deterioração ambiental em que vivemos. 

 

É possível desenvolver projetos sustentáveis ambientalmente, tornando-os rentáveis, 

liderados principalmente por empreendedores da nova geração que encontram 

oportunidades de negócios e geração de valor no engajamento às grandes questões 

relacionadas à sustentabilidade. 

 

Um bom planejamento dos fatores ambientais, econômicos e sociais podem levar à 

construção de estruturas que combinem fatores como atividades que geram valor 

pecuniário e não pecuniário de modo sustentável. Em outras palavras, 

sustentabilidade é compatível com a geração de valor econômico para os acionistas. 

Questões sociais, econômicas e ambientais impõem relevância à imagem pública 

institucional das empresas diante da sociedade e da comunidade internacional e, por 

isso, devem ser tratadas com importância nas suas formulações estratégicas. 

 

Em reportagem do G1 (2016) relatou-se as discussões sobre mudança climática que 

culminaram com a assinatura do acordo, por 195 países membros da Conferência das 

Partes (COP21) coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU), com metas 

que irão contribuir para a reversão de processos geradores dos danos ambientais que 

irão comprometer as gerações futuras. 

 

Ainda de acordo com a reportagem do G1 (2016), homologado o Acordo de Paris, os 

países desenvolvidos deverão investir em projetos globais que contribuirão para o 

atingimento das metas propostas. Isso irá provocar uma mudança focal nos projetos 

de investimentos futuros em todas as organizações econômicas. 
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Embora existam várias definições sobre o termo Sustentabilidade, uma que define 

bem pode ser como “atender as demandas da geração atual sem prejudicar a 

capacidade das gerações futuras de atender as suas necessidades” (United Nations 

Development Programme [UNDP], 1997, p. 19). Segundo o UNDP (1997), os negócios 

que serão sustentavelmente bem-sucedidos no século 21 serão aqueles que 

encontrarem oportunidades de negócios no engajamento às grandes questões 

mundiais – incluindo desenvolvimento e meio ambiente. Essa ênfase precisa ser 

colocada nas oportunidades de negócios, e não apenas em filantropia. 

 

Muitas iniciativas apresentadas por organizações sobre seus investimentos em 

sustentabilidade apresentam um apelo de marketing, e segundo Portela, Oliveira, 

Ferreira e Borba (2015), sem que essa ação gere resultados econômicos diretos. 

Apesar de essas iniciativas serem criativas, estão distantes de serem acompanhadas 

como indicadores estratégicos para geração de valor. 

 

Em seu artigo, Romano, Teixeira, Alves e Helleno (2015),descrevem Sustentabilidade 

Corporativa é um conceito novo, alvo de grande interesse, tanto acadêmico quanto 

empresarial. Baseia-se na ideia de que um bom desempenho nas esferas ambiental 

e social agrega valor à companhia e, por isso, deve ser tratado com importância 

equivalente ao desempenho econômico. Tal visão de negócios ancora-se no chamado 

triple bottom line – ou geração de valor, levando em conta as dimensões econômico-

financeira, ambiental e social. Torna-se, assim, nova referência em gestão de 

negócios, pois pressupõe mapeamento adequado de riscos e oportunidades, nas 

diversas áreas de interferência da corporação sobre a sociedade e seus agentes. 

 

1.2 Pergunta norteadora 

 

Quais os resultados econômicos gerados por projetos de engenharia de produção de 

água que contribuem para a sustentabilidade ambiental? 
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1.3 Objetivos 

 

Esta pesquisa busca analisar os estudos de casos de duas empresas distintas, que 

desenvolvem projetos de engenharia de produção de água semelhantes, com dois 

enfoques diferentes: no primeiro caso, a empresa busca a sustentabilidade ambiental 

como insumo de produção; no segundo caso, a empresa busca resultados 

econômicos diretos a partir das mesmas práticas de sustentabilidade. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Objetivo é mensurar os resultados econômicos gerados por projetos de engenharia 

de produção de água que contribuem para a sustentabilidade ambiental. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever dois projetos que incorporaram tecnologias de engenharia de 

produção de água para a preservação do meio ambiente agregada ao 

desenvolvimento sustentado das empresas; 

• Identificar e quantificar: 

• O risco de mercado do setor de agronegócio do país, mediante o 

cálculo do beta do projeto; 

• O custo do capital próprio, consoante o risco do projeto; 

• Os fluxos de caixa livre aos investidores do projeto; 

• O valor do negócio (valuation); e, 

• As condições necessárias para a sustentabilidade financeira do projeto. 

 

1.4 Relevância 

 

Esta pesquisa busca dar uma contribuição para a sociedade, demonstrando que 

podem existir possibilidades de investimentos ambientais autossustentáveis e que 

contribuem para as estratégias empresariais. 
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. Para a academia: O tema requer um debate acadêmico contínuo, pois ainda 

há lacunas de pesquisa a serem exploradas no que concerne às práticas de 

sustentabilidade ambiental e no que elas podem contribuir para a sociedade e 

para as organizações sem comprometimento da viabilidade econômica e 

financeira dos projetos. 

. Para as organizações: Demonstrar que é possível desenvolver práticas de 

sustentabilidade ambiental que geram valor para a empresa, tornando 

investimentos nessa perspectiva atrativos aos interesses econômicos e 

financeiros; e o entendimento de que há uma nova perspectiva estratégica para 

as empresas que pode ser alocada como geradora de valor econômico. 

. Para a sociedade: Demonstrar que projetos de sustentabilidade são mais do 

que projetos de marketing e que podem trazer benefícios à sociedade, mesmo 

quando representam resultados econômicos para as empresas. 

 

1.5 Justificativa e estrutura da dissertação 

 

Muito se tem falado sobre sustentabilidade sócio ambiental, e pouco se demonstrou o 

efeito econômico de ações que são consequência de investimentos com foco no 

desenvolvimento ambiental. A mensuração de ganhos econômicos em projetos 

agroambientais é decorrente da familiaridade com o setor agrícola e da facilidade de 

acesso às informações e às pessoas que são formadoras de opinião neste setor. 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta introdução. 

 

O capítulo dois é dedicado ao desenvolvimento do referencial teórico, que apresenta 

os conceitos e explicações sobre os principais constructos desta análise. A primeira 

parte desse capítulo expõe o entendimento sobre sustentabilidade e sua amplitude 

nesta pesquisa, esclarecimento do termo “sustentabilidade ambiental”, que é o foco 

desta pesquisa, a partir de estudos dos documentos e relatórios de eventos 

internacionais sobre meio ambiente; a segunda parte trata sobre a tecnologia de 

produção de água escolhida para este trabalho, com o levantamento de informações 

sobre a geração de água a partir da captação por barragens de retenção e o porquê 

da escolha desta tecnologia e suas implicações ao meio ambiente; a terceira parte 

expõe sobre dois programas de pagamentos sobre serviços de sustentabilidade 
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ambiental, na concepção de compensação e de incentivo monetário. Sobre os 

incentivos a projetos de sustentabilidade ambiental foram estudados e descritos dois 

programas de estímulo à adoção de ações que promovem o investimento em projetos 

ambientais e a integração entre eles: o primeiro é o de Crédito de Carbono, uma ação 

internacional de compensação de carbono por organismos emissores com projetos 

que retiram carbono da atmosfera; o segundo é o projeto brasileiro denominado 

“Produtor de Água” desenvolvido pelo Ministério da Integração Nacional e pela 

Agência Nacional de Gestão das Águas (ANA), que promove uma compensação 

financeira para quem protege e promove a “produção” de água em propriedades 

rurais; a quarta e última parte deste capítulo irá descrever os métodos e os 

instrumentais de finanças corporativas empregados nas análises de avaliação de 

investimentos, estudo bibliográfico sobre agregação de valor econômico às atividades 

empresariais e os modelos de mensuração de risco. Será adotado o  modelo Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) para mensuração do custo do capital e apropriação do 

risco inerente aos projetos analisados. 

 

No capítulo três é caracterizada a metodologia de pesquisa e os procedimentos dos 

dois estudos de caso, destacando-se a forma de cálculo do custo de oportunidade do 

capital e o levantamento das variáveis que compõem o fluxo de caixa do projeto.  

 

O capítulo quatro é dedicado à análise das entrevistas semiestruturadas e dos 

resultados, no qual se destaca o risco dos projetos e a identificação de seus fluxos de 

caixa operacionais livres. Posteriormente, analisam-se os resultados de acordo com 

duas projeções: por meio do estudo de caso em uma fazenda, localizada no município 

mineiro de Baldim, reconhecida como “produtora de água”. É mensurado o quanto é 

agregado de valor econômico à atividade agrícola e pecuária com o advento da 

implementação dessa tecnologia ambiental. Nesse caso a produção de água tem o 

viés de insumo para pecuária de corte. O segundo estudo de caso é realizado em uma 

área rural no município de Uberaba, também em Minas Gerais. A atividade principal é 

o recebimento de direitos ambientais, a partir da adoção pela sociedade de árvores e 

lagoas, com o objetivo de agregar volume de água ao leito do Rio Uberaba. A 

tecnologia adotada é semelhante ao do primeiro estudo de caso, mas com viés de 

produto final de venda, no modelo de conservação ambiental. É efetuada a análise 

dos resultados econômicos e financeiros para evidenciar o quanto a implantação da 
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tecnologia como insumo e como produto final proporciona um aumento do valor do 

negócio. 

 

Finalmente, no capítulo cinco são apresentadas as considerações finais, as limitações 

do estudo e as sugestões de futuras pesquisas.  
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o referencial teórico que norteia esta 

pesquisa e introduz os conceitos de sustentabilidade ambiental, da tecnologia de 

engenharia utilizada, de programas de incentivo ao uso sustentado dos meios 

ambientais e da geração de valor dos ativos financeiros. 

 

2.1 Sustentabilidade ambiental 

 

Entre todos os animais, o ser humano é o que apresenta a maior capacidade de 

adaptação ao ambiente natural, e essa adaptação é possível porque o homem tem a 

capacidade de transformar o ambiente de acordo com a sua necessidade. Conforme 

Dias (2010), para entender sustentabilidade ambiental é necessário voltar à origem 

das civilizações há 8 mil anos ou mais, quando os humanos aprenderam a se 

organizar em trabalho em conjunto para conquistar o sustento, principalmente após o 

domínio do fogo, que passou a ser uma arma de caça extremamente eficiente para 

afugentar os animais. Essas ações culminavam na morte de vários animais além do 

necessário para o consumo da população local.  

 

Ainda segundo Dias (2010), outro momento da história foi o domínio das técnicas de 

plantio. Foram duas consequências a partir desse ponto: a) a utilização de áreas para 

plantio de grãos; e, b) aglomeração populacional em volta das áreas plantadas e das 

reservas de alimentos. As comunidades iniciaram os processos de degradação 

ambiental comuns aos dias atuais, como descarte de rejeitos, utilização recursos 

naturais como água e florestas para sobrevivência e segurança de clãs. Os núcleos 

familiares precisavam se proteger de animais perigosos, de animais que se 

alimentavam de suas lavouras e de outros grupos invasores, para isso, passaram a 

criar técnicas para isolar suas plantações, construíram edificações sólidas e viverem 

em comunidades, com isso, surgiu o conceito de propriedade privada. 

 

A cada vez que o homem conseguia ampliar a sua capacidade de rendimento, maior 

se tornava a sua interferência no meio ambiente. Isso se destaca na história com a 

Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XVII, quando se ampliou a perspectiva 

de geração de riqueza e melhor qualidade de vida. A ampliação das atividades 
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industriais gerou, consequentemente, maior demanda por energia e matérias-primas. 

Por um lado, a energia era gerada por meio de minerais fósseis e carvão e, por outro, 

ocorreu uma degradação de áreas de mineração e depósitos de resíduos. 

 

O fato é que a Revolução Industrial se expandiu para outros países e sua influência 

se alastrou em nível planetário, deixando em risco o ambiente pela intensificação das 

atividades produtivas e da logística de transporte. Desde 1947, são registrados 

desastres ambientais relevantes, dentre os quais o que teve maior repercussão e 

influência para o início das discussões em fóruns internacionais foi a contaminação 

com o pesticida agrícola Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) - o primeiro pesticida 

moderno tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o 

combate dos mosquitos causadores da malária e do tifo - e que antes de 1962 já havia 

contaminado vários rios, mares e animais em volta do mundo. 

 

2.1.1 Debates sobre sustentabilidade 

 

A discussão sobre a sustentabilidade ambiental tomou proporções mundiais a partir 

de três encontros pioneiros realizados em 1968. O primeiro grupo de debate 

denominado Clube de Roma, reuniu representantes de 10 países na Itália, quando 

discutiram e promoveram o entendimento dos componentes sociais, naturais 

econômicos e políticos. Em seguida, a Assembleia das Nações Unidas iniciou os 

processos de discussão sobre questões ambientais mundiais e propôs o primeiro 

encontro em Estocolmo, em 1972. Nesse mesmo ano, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) promoveu uma conferência 

sobre conservação e uso racional dos recursos da biosfera. A Figura 1 a seguir 

apresenta os principais eventos mundiais ao longo das últimas décadas, pelos quais 

enriquecem as propostas para mudança na consciência humana. 
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Ano Acontecimento Fato Marcante 

1968 Criação do Clube de Roma Organização informal, cujo objetivo era promover o 
entendimento dos componentes variados, mas 
interdependentes - econômicos, políticos, naturais e 
sociais -, que formam o sistema global. 

1968 Conferência da Unesco sobre a 
conservação e o uso racional dos 
recursos da biosfera 

Nessa reunião, em Paris, foram lançadas as bases da 
criação do Programa: Homem e Biosfera (MAB - Man 
and the Biosphere Programme). 

1971 Criação do Programa MAB da 
Unesco 

Programa de pesquisa no campo das Ciências Naturais 
e sociais para a conservação da biodiversidade e para 
a melhoria das relações entre o homem e o meio 
ambiente. 

1972 Publicação do livro Os limites do 
crescimento 

Informe apresentado pelo Clube de Roma o qual previa 
que as tendências que imperavam até então 
conduziriam a uma escassez catastrófica dos recursos 
naturais e a níveis perigosos de contaminação num 
prazo de 100 anos. 

1972 Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, 
em Estocolmo, Suécia 

A primeira manifestação dos governos de todo o mundo 
com a consequência da economia sobre o meio 
ambiente. Participaram 113 Estados-membros da 
ONU. Um dos resultados do evento foi a criação do 
Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
(PNUMA). 

1980 I Estratégia Mundial para a 
Conservação da Natureza 

A IUCN (International Union for Conservation of 
Nature), coma colaboração do PNUMA e do World 
Wildlife Fund (WWF), adota um plano de longo prazo 
para conservar os recursos biológicos do planeta. No 
documento aparece pela primeira vez o conceito de 
“desenvolvimento sustentável”. 

1983 É formado pela ONU a Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (CMMAD) 

Presidida pela Primeira-Ministra da Noruega, Gro 
Harlem Brundtland, tinha como objetivo examinar as 
relações entre o meio ambiente e o desenvolvimento e 
apresentar propostas viáveis. 

1987 É publicado o informe Brundtland, 
da CMMAD, o “Nosso Futuro 
Comum” 

Um dos mais importantes sobre a questão ambiental e 
o desenvolvimento. Vincula estreitamente economia e 
ecologia e estabelece o eixo em torno do qual se deve 
discutir o desenvolvimento, formalizando o conceito de 
desenvolvimento sustentável. 

1991 II Estratégia Mundial para a 
Conservação: “Cuidando da Terra” 

Documento conjunto do IUCN, PNUMA e WWF, mais 
abrangente que o formulado anteriormente; baseado no 
Informe Brundtland, preconiza o reforço dos níveis 
políticos e sociais para a construção de uma sociedade 
mais sustentável. 

1992 Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, ou Cúpula da 
Terra 

Realizada no Rio de Janeiro, constitui-se no mais 
importante foro mundial já realizado, Abordou novas 
perspectivas globais e de integração da questão 
ambiental planetária e definiu mais concretamente o 
modelo de desenvolvimento sustentável. Participaram 
170 Estados, que aprovaram a Declaração do Rio e 
mais quatro documentos, entre os quais a Agenda 21. 

1997 Rio + 5 Realizada em Nova York, teve como objetivo analisara 
a implementação do Programa da Agenda 21. 

1997 Tratado de Kyoto Adoção do Protocolo de Kyoto e sua abertura a 
assinaturas. 

(Continua...) 
Figura 1 - Relação das principais conferências mundiais sobre meio ambiente 
Fonte: Adaptado de Dias, R. (2010). Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 

São Paulo: Atlas. 
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2000 I Foro Mundial de âmbito Ministerial 
– Malmo (Suécia) 

Teve como resultado a aprovação da declaração de 
Malmo, que examina as novas questões ambientais 
para o século XXI e adota compromissos no sentido de 
contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento 
sustentável. 

2002 Cúpula Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável – Rio 
+ 10 

Realizada em Johannesburgo, procurou examinar se 
foram alcançadas as metas estabelecidas pela 
Conferência do Rio-92 e serviu para que os Estados 
reiterassem seu compromisso com os princípios do 
Desenvolvimento Sustentável. 

2005 Tratado de Kyoto O tratado foi ratificado por um número suficiente de 
Países. 

2011 Conferência das Partes COP 17 
(ONU) 

Realizada na África do sul, realinhou as metas de 
emissão de carbono tratadas na conferência de Kyoto, 
em 2002 

2015 Conferência das Partes COP 21 
(ONU) 

Realizada em Paris, envolveu quase todos os países do 
mundo (total de 195 participantes) em um esforço para 
reduzir as emissões de carbono e conter os efeitos do 
aquecimento global. 

(Conclusão) 
Figura 1 - Relação das principais conferências mundiais sobre meio ambiente 
Fonte: Adaptado de Dias, R. (2010). Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 

São Paulo: Atlas. 

 

Nos anos de 1980 do século XX, a discussão propunha em caráter mundial: a) uma 

estratégia ambiental que viabilizem o desenvolvimento sustentável por volta do ano 

2000 em diante; b) recomendar formas de cooperação na área ambiental entre os 

países em desenvolvimento e entre os países em estágios diferentes de 

desenvolvimento econômico e social que os levem a atingir objetivos comuns, 

consideradas as inter-relações de pessoas, recursos, meio ambiente e 

desenvolvimento; c) encontrar meios e maneiras para que a comunidade internacional 

possa lidar mais eficientemente com as preocupações ambientais; d) contribuir com a 

definição de noções comuns relativas a questões ambientais de longo prazo e os 

esforços necessários para tratar com êxito os problemas da proteção e da melhoria 

do meio ambiente, uma agenda de longo prazo a ser posta em prática nos próximos 

decêndios (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento [CMMAD], 

1987). 

 

Nos anos de 1990 do século XX, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, os países 

assinaram cinco documentos importantes para o meio ambiente: 
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• Agenda 21 - programa estratégico, universal, para alcançar o 

desenvolvimento sustentável no século XXI; 

• Convênio sobre a Diversidade Biológica (CDB); 

• Convênio sobre as mudanças climáticas; 

• Princípios para a Gestão Sustentável das Florestas; 

• Declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento. 

 

Em encontros, a cada cinco anos, são debatidos o cumprimento das metas 

estabelecidas na Agenda 21 e os avanços nas ações e soluções para preservação do 

meio ambiente. Mas o fato a ser considerado nessas conferências é a conscientização 

dos agentes econômicos em atender aos preceitos de conservação ambiental e 

climático. 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente ([MMA], 2016) brasileiro, cento e 

noventa e cinco 195 países partes da UNFCCC (United Nations Framework 

Conventionon Climate Change) fecharam um acordo histórico proposto na 21ª 

Conferência das Partes (COP21), em Paris, em 2016, com o objetivo de reverter a 

ameaça global da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar 

com os impactos decorrentes dessas mudanças. O acordo prevê a redução das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) e o compromisso de manter o aumento da 

temperatura média global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais. Esse 

acordo necessita ainda da ratificação de pelo menos 50 países membros da COP21, 

até abril de 2017. 

 

Ainda de acordo com o MMA (2016), o compromisso brasileiro será reduzir até 2025 

a emissão de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005. Dentre as 

ações propostas para atingir essa meta está em aumentar a participação de 

bioenergia sustentável na sua matriz energética, restaurar e reflorestar 12 milhões de 

hectares de florestas. 

 

Para financiar as pretensões firmadas no Acordo de Paris, os países desenvolvidos 

deverão investir cerca de 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à 
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mudança do clima e adaptação, em países em desenvolvimento, de acordo com o 

MMA (2016). 

 

2.1.2 O Conceito de sustentabilidade 

 

O conceito de Sustentabilidade, ou Desenvolvimento Sustentável, é diverso. Baroni 

(1992) encontrou 11 definições para o termo “sustentabilidade”, demonstrando uma 

diversidade de ideias que podem corromper um debate sobre esse tema. O objetivo 

deste trabalho não é debater qual é o melhor conceito para Sustentabilidade, 

entendendo que todos os entendimentos por diversos autores e frentes de debate 

refletem as especificidades de cada evento: a) crescimento econômico contínuo; b) 

projeto social e político destinado a erradicar a pobreza, elevar a qualidade de vida e 

satisfazer as necessidades básicas da humanidade; c) compatibilizar o meio ambiente 

com o crescimento econômico; d) construir uma nova racionalidade ambiental, 

colocando fim à organização social produtiva predadora e o bem-estar material do ser 

humano e o seu desenvolvimento espiritual. 

 

Embora existam várias definições sobre o termo sustentabilidade, há uma em especial 

que reflete bem o conceito desta pesquisa: “o desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades” (CMMAD, 1987). 

 

Em relatório resultante da CMMAD (1991) ficou explicitado que o principal objetivo do 

desenvolvimento sustentável “é um processo de transformação no qual a exploração 

dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente 

e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”. 

 

Em 1992, na Conferência do Rio, o Conselho Empresarial construiu um documento 

declarando que as empresas devem assumir maior responsabilidade social, 

econômica e ambiental em suas ações e planejamentos estratégicos, e que o 

progresso sustentável consegue criar vantagens competitivas e novas oportunidades. 

Em 1998, a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) em sua Declaração de 

Princípios da Indústria para o Desenvolvimento Sustentável reconhece que as 
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empresas adotaram uma consciência nesse âmbito focada em formas de gestão mais 

eficientes para uma produção mais limpa, voltada ao ambiente interno da empresa, 

mas ainda falta um caminho para que as empresas se tornem agentes de 

desenvolvimento sustentável, preconizado pelo relatório do Conselho Empresarial da 

Conferência da Rio 92 (CNI, 2014). 

 

Pelo relatório da CNI (2014), o custo ambiental não é contabilizado pelas empresas 

por vontade própria, quando o foco muitas vezes está em atingir metas ousadas de 

lucratividade e quando para isso muitas vezes são negligenciados os custos externos. 

Esses custos externos vêm sendo transferidos à sociedade de forma arbitrária e, 

somente após fatos ocorridos, é que são debatidos exaustivamente. Caso recente, 

em 2015, que bem exemplifica isso ocorreu com o rompimento da barragem de 

resíduo de extração de minério de uma empresa no município de Mariana, em Minas 

Gerais e que provocou um desastre ambiental de grande magnitude. Casos como 

esse são comuns, mas em proporções diferentes que abrem discursos pontuais de 

maneira corretiva e tempestiva. 

 

Ainda de acordo com a CNI (2014), os custos externos da interferência empresarial já 

têm regulamentação formal, cujos governos federal, estaduais e municipais são fiscais 

dessa legislação, com instrumentos de controle, punição e restauração. Muitas 

normas já são adotadas, retornando às empresas parte desses custos externos, e 

com isso, forçaram às empresas a tratarem seus resíduos antes de devolverem ao 

meio ambiente. 

 

A sociedade é a base dessa regulação porque é a primeira a ser atingida pelo resíduo 

das empresas, e as comunidades locais vêm se organizando para que se evitem os 

danos causados ao meio ambiente e que de forma direta ou indireta os atinjam. Outros 

stackholders têm grande influência na minimização dos custos externos, quando 

cobram de seus parceiros de cadeia de suprimentos a manutenção de uma imagem 

de respeitabilidade com o meio ambiente. 

 

As empresas têm percebido benefícios financeiros na adoção de boas práticas de 

gestão, em especial na melhoria da produtividade com redução de desperdícios. 

Conforme Dias (2010). O grau de envolvimento das empresas com o meio ambiente 
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está relacionado com o acesso às técnicas científicas, compromisso com a ética 

ambiental e o ambiente em que está inserida. Isso se evidencia quando indicadores 

ambientais fazem parte do planejamento estratégico dessas empresas.  

 

Romme (1992, como citado por Dias - 2010) elencou opções estratégicas que podem 

ser adotadas em consonância com a legislação ambiental, como descrito na Figura 2. 

 

Opções Estratégicas Descrição 

Não cumprimento Opção adotada em contraponto à legislação devido 
aos custos inerentes e baixa percepção da 
importância do fator ambiental. 

Cumprimento Opção reativa, limitada ao cumprimento da 
legislação. 

Cumprimento a mais Opção proativa em termos de gestão ambiental. A 
empresa incorpora instrumentos de política 
ambiental, como selos e/ou certificação ecológicos. 

Excelência comercial e 
ambiental 

Baseia-se na premissa de que a gestão ambiental é 
boa administração. Essas empresas consideram que 
a contaminação equivale à ineficiência. 

Liderança ambiental Incentiva seus colaboradores a adotarem as 
melhores práticas ambientais. 

Figura 2 - Opções estratégicas consoantes com a legislação ambiental 
Fonte: Adaptado de Dias, R. (2010). Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 

São Paulo: Atlas. 

 

Algumas iniciativas de empresas brasileiras em enquadramento aos preceitos de 

sustentabilidade esbarram em dificuldades identificadas em pesquisa realizada pela 

CNI (2014), sobre as razões de medidas gerenciais associadas à gestão ambiental 

das indústrias. Foi constatado que a maioria das empresas (45,2%) querem atender 

à regulamentação ambiental, (40,6%) buscam estar em conformidade com a política 

social da empresa e (37,8%) atender às exigências para licenciamento. Nessa mesma 

pesquisa, foram levantadas as informações das principais dificuldades enfrentadas no 

processo de licenciamento ambiental, destacando a demora na análise dos pedidos 

de licenciamento (45,0%), custos dos investimentos necessários para atender às 

exigências do órgão ambiental (43,5%), custo de preparação de estudo e projeto para 

apresentar ao órgão ambiental (35,9%) e dificuldade de identificar e atender aos 

critérios técnicos exigidos. As empresas enfrentam problemas relacionados ao 
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processo de licenciamento por causa de requisitos exagerados (40,6%), 

regulamentação ambiental com custos muito elevados de implantação (39,7%) e 

regulamentação muito complexa (31,1%). 

 

A World Business Concil for Susteinable Development (WBCSD), uma coligação de 

150 empresas internacionais, criou o termo “ecoeficiência” para definir a criação de 

um negócio a partir do desafio da sustentabilidade. 

 

A ecoeficiência atinge-se através da oferta de bens e serviços a preços 
competitivos, que, por um lado, satisfaçam as necessidades humanas e 
contribuam para a qualidade de vida e, por outro, reduzam progressivamente o 
impacto ecológico e a intensidade de utilização de recursos ao longo do ciclo 
de vida, até atingirem um nível, que, pelo menos, respeite a capacidade de 
sustentação estimada para o planeta Terra (WBCSD, 2000) 

 

Conforme Dias (2010) as empresas que incorporam práticas que vão além da 

necessidade legal promovem o ganho competitivo baseado em dois alicerces: a) 

processos: se obtêm melhores resultados com tecnologias ambientais, melhorando a 

competitividade e recebendo certificação; e, b) produtos: análise do ciclo de produção, 

certificação dos produtos e a utilização de práticas ambientais nos projetos dos 

produtos, durante seu ciclo de vida, que respeitam os objetivos ambientais de saúde 

e segurança, o que o autor Epelbaum (2004) utilizou como termo eco-design. 

 

2.1.3 Processos com impacto ambiental 

 

Os processos são grupos de atividades realizadas numa sequência lógica com o 

objetivo de produzir bens ou serviços que têm valor para um grupo específico de 

clientes (Gonçalves, 2000). 

 

As empresas podem reduzir o consumo de recursos, minimizar os riscos de produção 

e reduzir os custos inerentes à produção e custos de resíduos. A WBCSD propõe 

ações para que as empresas ganhem eficiência, com o atendimento aos objetivos de 

sustentabilidade. As propostas são apresentadas na Figura 3. 
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Elementos de melhoria 
para a ecoeficiência 

Objetivos da Sustentabilidade 

Redução da intensidade 
material 

Redução do consumo de recursos: inclui a minimização da 
utilização de energia, materiais, água e solo, englobando a 
reciclabilidade e a durabilidade do produto e fechando o ciclo 
dos materiais. 

Redução da intensidade 
energética 

Redução da dispersão de 
substâncias tóxicas 

Redução do impacto na natureza: inclui a minimização de 
emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de 
desperdícios e dispersão de substâncias tóxicas, assim 
como o fomento da utilização sustentável dos recursos 
renováveis. Aumento da 

reciclabilidade 

Otimização do uso de 
materiais renováveis 

Aumentar o valor do produto ou serviço: significa 
beneficiar os clientes por meio da funcionalidade, 
flexibilidade e modularidade dos produtos, criando serviços 
adicionais (tais como: manutenção, serviços de melhoria e 
troca), concentrando-se na venda das necessidades 
funcionais que os clientes, de fato, querem. Vender um 
serviço, em vez do produto em si, favorece a possibilidade de 
o cliente receber a mesma necessidade funcional com menos 
materiais e recursos. 

Prolongamento do ciclo 
de vida do produto 

Aumento da intensidade 
do serviço 

Figura 3 - Proposta de ações da WBCSD para as empresas ganharem eficiência por 
meio de Processos 
Fonte: Word Business Council for Sustainable Development. (2000). A Guide to Reporting Company 
Performance. Measuring Eco-Efficiency . London: Monsanto Company. Recuperado de 
https://www.gdrc.org/sustbiz/measuring.pdf 
 

2.1.4 Produtos com eco-design 

 

Conforme Epelbaum (2004, p. 59) o termo eco-design (ou Design for Enviroment, ou 

Green Design) se refere a “projetar e entregar produtos minimizando os impactos 

ambientais diretos e indiretos em qualquer oportunidade”. Os produtos com eco-

design introduzem na concepção ou revisão dos produtos, precauções ambientais, 

como biodegradabilidade, reciclabilidade, benefícios ambientais, entre outros. 

 

2.2 Tecnologia de engenharia estudada 

Entre as alternativas tecnológicas disponíveis para serem aplicadas neste estudo, 

optou-se pelas “barraginhas”, que é um sistema de coleta de águas de chuva por meio 

de mini barragens (ou mini açudes) dispersas sucessivamente em áreas de 

enxurradas, detectadas especialmente em propriedades rurais. 
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São escavações em torno de dois metros de profundidade, com 8 a 12 metros de 

largura, semicirculares, que funcionam como: a) depósitos de água nos declives onde 

fluem enxurradas; b) ao mesmo tempo, promovem infiltração lenta evitando que a 

chuva provoque erosão com escorrimento rápido; c) armazenam água durante breve 

período; e, d) servem como filtro de água para os mananciais. A água penetra no solo, 

abastece o lençol freático e nascentes a jusante, conserva umidade no solo por longo 

período (Araújo, Ribeiro, & Reis, 2010). 

 

A Figura 4 acima demonstra o esquema de funcionamento das barraginhas com a 

incorporação ao subsolo das águas de chuva que desencadeariam diretamente nos 

riachos e rios, que seriam escoadas de forma rápida pelos leitos. As barraginhas 

interrompem esse processo de enxurradas e incorpora um volume de água ao solo 

referente a 10 ou 11 volumes da barraginha (Barros & et al., 2010). 

 

 

Figura 4 - Esquema do sistema de barraginhas 
Fonte: Souza, J. Q., Souza, M. V., & Silva, R. L. (2008, p. 163). Zoneamento 
ecológico e econômico (ZEE) como instrumento de combate à desertificação e 
sequestro de carbono: um estudo de caso do município de Gilbués-PI. (IICA/Brasil, 
Ed.) Informe Agronegócios , 5, p. 151-171. Recuperado de 
http://www.iica.org.br/docs/publicacoes/agronegocio/informeagronegocios_vol5.pdf 

  

http://www.iica.org.br/docs/publicacoes/agronegocio/informeagronegocios_vol5.pdf
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Figura 5 - Barraginhas implantadas no município de Baldim (MG) 
Nota*: Barraginhas sucessivas para captação de águas de chuva entre duas 
encostas, na Fazenda Boa Vista, em Baldim (MG) 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Conforme Barros(1998, p. 4):  

 

O solo, como um telhado, coleta a água das chuvas e concentra-a em forma de 
enxurrada, que vai-se avolumando até tornar-se danosa. Ao barrar as 
enxurradas com mini açudes sucessivos, também serão barrados 
assoreamentos e poluentes. 
 
O sistema provocará a elevação do nível de água no solo, o que poderá ser 
percebido visualmente, pela elevação do nível das cisternas, umedecimento 
das baixadas e mesmo com o surgimento de minadouros. Na prática, isso tem 
uma importância muito grande, porque ameniza estiagens (veranicos), propicia 
plantios de safrinha após o encerramento do ciclo chuvoso e, ao perenizar 
alguns mini açudes de baixadas, oferece as condições necessárias para a 
instalação de criatórios de peixe, bem como irrigação suplementar.  
 
Além disso, esse sistema proporciona a filtragem da água retida e sua posterior 
liberação para os córregos e rios, de maneira lenta ao longo do ano, 
estabilizando e perenizando os cursos de água e mananciais. Isso é importante 
quando se pensa na necessidade de garantir o abastecimento de cidades e 
fazendas e também para a geração de energia elétrica, que depende da 
perenização dos grandes lagos. 
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Esse sistema vem se difundindo consideravelmente pelo baixo custo de implantação, 

pela facilidade de construção e os benefícios diretos e indiretos que proporcionam 

(Barros, 2000). Motivo que Murta et al. (2015) sugerem em seu estudo ser uma das 

alternativas de combate à seca no semiárido. 

 

As barraginhas apresentam o menor custo por unidade, conforme demonstrado por 

Araújo et al. (2010). O comparativo de custo, em valores de 2007, são demonstrados 

na tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 1 
Custo aproximado por iniciativas de oferta de água. Valores referentes a 2007, no 
município de Januária (MG) 

Iniciativa 

Custo (R$) 
por Unidade 
Valores de 

2007 

Característica 

Barragem 135.000,00 

São barreiras construídas nos córregos, veredas e rios 
pequenos, unindo as duas margens para reter água e 
regularizar o fluxo a jusante (Comissão Mundial de Barragens, 
2007 

Barragem 
Subterrânea 

5.000,00 

Trata-se de uma parede construída abaixo do nível do fundo dos 
córregos, barrando águas que fluem no subsolo, armazenando-
as em barracão subterrânea que permanece estocada depois 
que acabam as chuvas (ASA, 19—; SCHISTEK, 2001). 

Barraginha 
75,00  

a 
187,50 

A técnica, desenvolvida pela Embrapa, contribui para revitalizar 
mananciais. Mas o objetivo fundamental das barraginhas é 
permitir infiltração lenta da água e não fornecer diretamente a 
água para consumo (EMBRAPA, 2007). 

Poço Tubular 25.000,00 
Poços tubulares profundos atingem médias entre 80 e 120m, 
captam água de lençóis superficiais (BRASIL, 1998; 
REBOUÇAS, 2000). 

P1MC 
(Cisternas) 

1.149,00 

O “Programa de Formação e Mobilização Social para 
Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais 
– P1MC”. Construir cisternas de placas, reservatórios que 
armazenam água de chuva formados por placas pré-moldadas, 
que recolhem água (Cáritas Diocesana de Januária, 2007). 

Fonte: Adaptado de Araújo et al. (2010). Águas no rural do semiárido mineiro: uma análise das 
iniciativas para regularizar o abastecimento em Januária. Organizações Rurais & Agroindústrias, 12(2), 
219-233.  
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2.2.1 Seleção da tecnologia 

 

Não compete a este trabalho a discussão sobre o processo de desertificação no Brasil, 

especialmente nas regiões do semiárido brasileiro, o que provoca o empobrecimento 

do solo, com perdas de áreas agricultáveis e diminuição da produção agropecuária, 

contribuindo para um intenso êxodo rural e levando a perdas econômicas para os 

municípios atingidos (Souza, Souza, & Silva, 2008). Esta pesquisa procura 

demonstrar que a escolha da tecnologia das barraginhas tem importância significativa 

para o meio ambiente apresentando práticas mecânicas de contenção e recuperação 

das áreas em processo de desertificação, a partir do momento em que contem águas 

decorrentes do escoamento superficial em declives e recargas subterrâneas e 

umedecimento prolongado do solo. 

 

Em alguns estudos específicos de Barros et al. (2010), constatou-se em pequenas 

propriedades um aumento do volume de água em cisternas em 250%. Em outro 

estudo desenvolvido por Murta et al. (2015), foi demonstrado que a produtividade no 

plantio de milho em áreas a jusante das barraginhas em 0-10 metros e 10-20 metros 

foram 3,26 e 2,89 vezes maior do que em áreas semelhantes sem a influência das 

barraginhas. O mesmo trabalho demonstrou que no plantio de feijão nas mesmas 

faixas de distância, a produtividade foi respectivamente 4,85 e 5,60 vezes maior do 

que nas áreas sem influência. 

 

De acordo com Luciano Cordoval de Barros, pesquisador da Embrapa, em entrevista, 

vários estudos foram desenvolvidos para medir o aumento do volume de água nas 

áreas de influência das barraginhas, mas as condições de clima, relevo, vegetação e 

solo são tão distintos que os resultados não são definitivos e podem ser conclusivos 

para todas as regiões ou micro bacias. No entanto, a observação empírica confirma 

que há um aumento do volume hídrico na região de influência, como, também, uma 

situação de falta d’água amenizada nos períodos com baixas condições 

pluviométricas. 

 

Esses relatos não só explicitam os efeitos benéficos das barraginhas, mas as colocam 

em destaque quando o tema são medidas de sustentabilidade ambiental, uma vez que 
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potencializam o máximo de aproveitamento da água oriunda das precipitações (Murta 

et al., 2015). 

 

As barraginhas armazenam a água das chuvas, que passariam temporariamente no 

solo ou permaneceria temporariamente na superfície do solo ou vegetação, 

aumentando a disponibilidade de águas dos mananciais.  

 

Segundo Silva et al. (2013, p. 102): 

 

O volume total de água utilizado durante a produção de bens e serviços bem 
como o consumo direto de água pelos seres humanos é definido como pegada 
hídrica (PH). Como indicador de sustentabilidade, a PH é capaz de monitorar o 
impacto humano sobre o meio ambiente. 
 
A PH total de um indivíduo ou comunidade se divide em três componentes: 
azul, verde e cinza. A PH azul é o indicador do consumo de água doce 
superficial e/ou subterrânea. A PH verde representa o volume de água 
proveniente de chuva consumida durante o processo de produção. A PH cinza 
indica o grau de poluição de água doce associada ao processo de produção. 
 
A distinção entre a PH azul e a verde é muito importante em razão dos impactos 
hidrológicos, ambientais e sociais, tal como os custos e impactos do uso da 
água superficial e do subsolo. Essa definição difere dos custos e impactos do 
uso de água de chuva. 
 

A partir deste conceito, verifica-se que as barraginhas são consideradas “águas 

verdes”, porque esse processo retém a água da chuva, sem a qual seriam dispersadas 

diretamente pelos leitos de córregos e rios. Entende-se que as barraginhas servem 

de reservas ou aumento das reservas de água, onde elas são limitadas. 

 

2.2.2 Utilização da tecnologia 

 

Para o bom aproveitamento das barraginhas, a capacidade de absorção por estação 

chuvosa deve ser de 12 a 15 recargas completas do volume do lago (Barros, 2000).. 

Este sistema é mais eficiente onde há precipitação acima de 800 mm/ano. Mais 

especificamente, uma chuva de 60 mm é capaz de encher todos os mini açudes de 
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uma micro bacia1. Sem as barraginhas 90% das águas de chuva iriam diretamente 

para os córregos. 

 

Ainda, segundo Barros (2000), a característica marcante das barraginhas como 

modelo de sustentabilidade são comprovados pela recuperação de áreas degradadas, 

revitalização de matas, retorno de animais silvestres e principalmente pelo efeito de 

conscientização dos empresários e de seus vizinhos. 

 

As barraginhas apresentam resultados em declives considerados abaixo de 12%. 

Para declives superiores a 12%, é sugerido a utilização de curvas de nível com 

“cochos” sucessivos (Barros, Finotti, & Ribeiro, 2017) . 

 

2.2.3 Capacidade de absorção de água pelas barraginhas 

 

As barraginhas apresentam uma capacidade de absorção de 90% do que capta pelas 

enxurradas provocadas pelas chuvas. Uma região como a de Baldim (MG), onde se 

localiza um dos projetos entrevistados, há um volume médio de chuva anual de 800 

mm/m² (milímetros por metro quadrado). O modelo apresentado pelo Atlas Digital da 

Águas de Minas (2011), demonstra a forma de calcular o volume de água de uma 

barragem, por meio da perspectiva de curvas de níveis (Figura 6). 

 

 

 

                                                           
1A micro bacia hidrográfica pode ser entendida como a área geográfica de captação de água (de 

chuva), composta por pequenos canais de confluência e delimitada por divisores naturais, 
considerando-se a menor unidade territorial. Uma bacia hidrográfica – a área de drenagem de um rio 
com seus afluentes – é composta, portanto, por inúmeras micro bacias. 
http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcoresp_mostra/0,6674,POR-969-7014,00.html 
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𝑉 = (
𝑆0 + 𝑆1

2
+ 𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆𝑛−1) ∗ ℎ 

 
Onde: V – volume acumulado (m³); 
S0 – área da curva de nível de ordem 0 (m²); 
Sn – área da curva de nível de ordem n (m²); 
h – diferença de cota entre duas curvas de nível (m) 
 

Figura 6 - Esquema de apuração do volume de água de uma 
barragem 

Fonte: Atlas Digital da Águas de Minas (2011, p. 1) Roteiro básico para o 
dimensionamento de pequenas barragens de terra no estado de MG. Recuperado 
de 
http://www.atlasdasaguas.ufv.br/exemplos_aplicativos/roteiro_dimensionamento_b
arragens.html 

 

Conforme ensina Silva et al. (2013), a pegada hídrica (PH) é definida como o volume 

total de água utilizado durante a produção de bens e serviços, bem como o consumo 

direto de água pelos seres humanos. A água não é consumida só diretamente, mas 

também, indiretamente nos processos de produção. Portanto, o cálculo da pegada 

hídrica permite quantificar o total de água consumida ao longo da cadeia de 

fornecimento global. 

 

A Tabela 2 demonstra os indicadores de Pegada Hídrica de alguns produtos de 

origens animal e agrícola, para que se possa determinar o volume de água necessário 

para a produção desses alimentos. 
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Tabela 2 

Pegadas hídricas médias de produtos de origens animal e agrícola 

Produtos de origem animal 
Volume de água (L 

kg-1) 
Cultura 

Volume de 
água (L kg-1) 

Carne de Boi 15.500 Arroz 3.400 

Queijo 5.000 Soja* 1.110 

Porco 4.800 Milho 900 

Leite em pó 4.600 Maçã ou Pera 700 

Carne de Cabra 4.000 Laranja 460 

Galinha 3.900 Batata 250 

Ovos 3.300 Tomate 180 

Leite 1.000 Alface 130 

Fonte: Hoeskstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., & Mekonnen, M. M. (2011, p. 103). Manual 

de Avaliação da Pegada Hídrica: Estabelecendo o Padrão Global. Londres: Earthscan. 
 

2.2.4 Curvas de nível em forma de cochos sucessivos, para captar enxurradas 

de chuvas em encostas íngremes 

 

Luciano Cordoval de Barros, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), em entrevista realizada em 4 de agosto de 2016, 

apresentou o sistema de curvas de nível com cochos2 sucessivos de 8 a 10 metros de 

comprimento, por 2.5 m de largura, por um metro de profundidade, separados entre 

eles, por meio de um sulco de 3 a 5 metros de comprimento, por 40 centímetros de 

profundidade e por 60 cm de largura (Dassie, & Santos, 2007). A finalidade dessas 

curvas de nível é captar água das chuvas em encostas íngremes, em regiões 

serranas. A marcação das curvas em nível é realizada utilizando mangueira de 

pedreiro transparente com água para marcar os locais onde bater estacas a cada 15 

metros, surgindo a orientação para a retroescavadeira poder abrir as valas e os 

cochos sucessivos das curvas programadas. 

 

2.2.5 Experiência em Morro do Ferro (MG), em 2014 (Luciano, 2004) 

 

Um experimento do modelo de curvas de nível3 com os cordões de “cochinhos” foi 

testado no distrito de Morro do Ferro em Oliveira-MG, para combater imensas erosões. 

                                                           

2 Cochos: pelo dicionário Houaiss, significa tabuleiro para transportar a cal amassada; bebedouro ou 

comedouro para o gado; espécie de vasilha feita de tronco escavado para depósito de algo. Usado pelo 
pesquisador para denominar o depósito de água cavado no chão. 
3Curva de nível na agricultura é o sulco feito no terreno formando uma linha que agrupa os pontos que 

possuem a mesma altitude. É construída para conter enxurradas no combate à erosões. 
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A curvas foram construídas na beira das voçorocas4, com o objetivo de conter todas 

as enxurradas que por ventura chegassem à beira dos barrancos, por meio de 

infiltração das águas ao solo. As curvas substituem as barraginhas tradicionais 

arredondadas, transformando-se em barramentos lineares, mas com o mesmo 

propósito, de criar os depósitos reservatórios para receber e guardar as enxurradas 

das chuvas e dar tempo para que elas infiltrem, em encostas íngremes, onde as 

barraginhas são impeditivas. 

 

 
Figura 7 - Plantas do projeto de contenção de erosão em Morro do 

Ferro (MG) 
Nota*: O plano em Morro do Ferro consiste em instalar um colar protetor na beira 

das voçorocas, onde os sulcos, riscos coletores de enxurradas capilares, é a linha 

do colar e os e cochos são as contas do colar, as contas são os bulbos 

armazenadores de água de chuvas! Esse colar envolvendo as voçorocas irá 

protegê-las e evitar o seu avanço, estabilizá-las e não desbarrancar mais. Em volta 

dos cochinhos, são plantadas árvores fruteiras, nativas e/ou eucalipto. 

Fonte: Barros, L. C. (2014, p.1). O plano de controle de voçorocas de Morro do 
Ferro finalmente é testado! Recuperado de 
http://projetobarraginhas.blogspot.com.br/2014/03/morro-do-ferro.html 

 

As enxurradas que descerem a rampa do terreno caem na curva ou na vala ou direto 

nos cochinhos, enchendo-os, e um pode extravasar ao outro pelos sulcos rasos em 

ambos extremos. Os cochinhos sucessivos cheios de água, funcionam como as 

barraginhas, infiltram e recarregam o lençol freático. As curvas de nível com cochinhos 

lineares sucessivos adequam para regiões serranas, com inclinações incompatíveis 

                                                           

4Voçoroca: escavação no solo ou em rocha decomposta causada por erosão do lençol de 

escoamento de águas pluviais. 

http://projetobarraginhas.blogspot.com/2015/02/blog-post_11.html
http://projetobarraginhas.blogspot.com/2015/02/blog-post_11.html
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com as barraginhas. As barraginhas são viáveis em rampas de até 10 a 12%, já as 

curvas com cochinhos aceitam inclinações acima de 12%, podendo ir até próximo de 

30%. 

 

Em Morro do Ferro, menos acidentado, foi possível acoplar barraginhas e essa curva 

de nível com cochos sucessivos. Assim, 80% das enxurradas significativas são 

contidas nas barraginhas conforme demonstra a Figura 7 e os demais escorrimentos 

capilares, que por ventura não forem captados e caminharem rumo ao barranco da 

voçoroca, cairá fatalmente nesse anel coletor, que é denominado de colar, onde os 

cochos são as contas e o sulco que liga os cochos o cordão do colar, assim nada 

passará adiante. “A água infiltrando umedece o barranco tornando firme, barrancos 

secos e trincados são vulnerável às primeiras enxurradas, depois que o barranco 

umedece, ele firma valentemente!” O risco de desbarrancar é no início das chuvas. 

 

 
Figura 8 - Barraginhas e cordões com cochos sucessivos 
Nota*: Projeto de Morro do Ferro (MG) onde foram implantadas várias Barraginhas 
de contenção de enxurradas e dois cordões de cochos para contenção do avanço 
das erosões gigantes. O objetivo é interromper o fluxo de água que cai no buraco, 
compactação do solo das beiradas pela umidificação do solo e recuperação da 
vegetação dentro das erosões. 
Esse cordão é que vai interceptar a água, os escorrimentos de enxurradas maiores 
e as pequenas, as capilares, dentro da vala a enxurrada corre para o lado que 
quiser, para o da direita, ou para a esquerda. Quando os “cochinhos” encherem, a 
vala começa a encher também. Entre uma chuva e outra, a água se infiltra no solo 
e poderá receber mais água da chuva. Os “cochinhos” estarão sempre guardando 
água durante todo o ciclo de chuvas. 
Fonte: Google. (2016, 10 outubro, p. 1). Projeto Morro do Ferro (MG). Recuperado 
de https://www.google.com.br/maps/@-20.7791917,-44.5878623,794m/ 
data=!3m1!1e3?hl=pt-BR 
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2.3 Modelos existentes de incentivos à sustentabilidade 

 

Os governos brasileiros, nas três esferas federativas, promovem incentivos à 

sustentabilidade por meio do modelo de compensações pecuniárias para a proteção 

de mananciais de água a montante na cadeia hidrográfica. Projetos centrados em 

sequestro de carbono estavam entre os primeiros programas no Brasil, que foram 

financiados pelo Banco Mundial. Vários projetos foram introduzidos ao longo destes 

últimos anos no território brasileiro que apresentam resultados positivos de estímulo 

à conservação (Pagiola, Glehn, & Taffarello, 2013). 

 

2.3.1 Pagamento por serviços ambientais 

 

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um instrumento baseado no mercado 

para financiamento da conservação que considera os princípios do usuário-pagador e 

provedor-recebedor, pelos quais aqueles que se beneficiam dos serviços ambientais 

(como os usuários de água limpa) devem pagar por eles, e aqueles que contribuem 

para a geração desses serviços(como os usuários de terra a montante) devem ser 

compensados por proporcioná-los (Pagiola et al., 2013). 

 

A tecnologia das barraginhas é aplicada nos projetos de conservação de água em 

suas bacias hidrográficas, utilizando-se do PSA, por meio do fomento da sua 

implantação e manutenção, como exemplo, no projeto de Produtor de Água na Bacia 

Hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí, em São Paulo (Pagiola et al., 2013). 

 

O Projeto “Produtor de Água”, do Governo Federal, de apoio à melhoria, à 

recuperação e à proteção de recursos hídricos em bacias hidrográficas, incentiva 

ações voltadas à redução da erosão e do assoreamento de mananciais (Agência 

Nacional de Águas [ANA], 2012). O Programa se efetiva com o incentivo monetário 

aos produtores rurais que adotam, de forma voluntária, práticas voltadas ao aumento 

da qualidade da água e tornem a oferta regular. 

 

Conforme Chaves, Braga, Domingues e Santos (2005), se aplicado a uma bacia rural 

supridora de água, o Programa do “Produtor de Água” aportaria benefícios externos à 

propriedade rural significativos:  
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• Um abatimento da erosão e da sedimentação;  

• Um aumento na vida útil remanescente do reservatório de captação; 

• Uma redução dos custos de tratamento de água;  

• Redução da poluição da água por mercúrio e inseticidas;  

• Redução dos riscos de interrupção de abastecimento de água;  

• Redução dos riscos de contaminação da população por poluentes tóxicos e 

cumulativos; e 

• Redução da sedimentação e da poluição dos rios e afluentes.  

 

Por sua vez, as compensações financeiras aos produtores também gerariam 

benefícios, tais como:  

 

• Aumento das produtividades agrícola e pecuária, por meio do melhor manejo 

do solo e da água;  

• Aumento da renda da atividade rural;  

• Diminuição das perdas de solo nas glebas; e  

• Melhoria da autoestima dos produtores rurais participantes. 

 

Estes benefícios externos e as compensações financeiras, segundo Chaves (2015), 

são quantificados pelo Programa do “Produtor de Água”, da ANA. Em seu estudo, 

Chaves (2015) adotou a metodologia para mensuração dos valores dos benefícios 

ambientais na Bacia do Ribeirão do Pipiripau, no Distrito Federal. Os valores das 

compensações financeiras são descritos no Manual Operativo do Programa Produtor 

de Água da ANA (2012). 

 

O projeto Produtor de Água é voltado a todos os produtores rurais inseridos na bacia 

hidrográfica a montante dos pontos de captação dos pagadores pelos serviços 

ambientais, não levando em consideração aspectos como o tamanho da propriedade, 

a condição financeira dos produtores ou outra condição discriminatória, masque se 

proponham, de forma voluntária, a adotar práticas e manejos conservacionistas em 

suas propriedades com vistas à conservação de solo e água. Como os benefícios 

advindos das práticas implementadas no âmbito dos projetos ultrapassam as 

fronteiras das propriedades rurais, beneficiando os demais usuários da bacia, o 

programa prevê a remuneração dos produtores participantes com base nos benefícios 
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gerados pelas práticas ou manejos implantados na propriedade, no que diz respeito 

ao abatimento de sedimentação à bacia onde se localiza (Santos, Melo, & Carvalho, 

2013). 

 

2.3.2 Mercado de carbono 

 

Para se descrever sustentabilidade com geração de valor tem que se fazer uma 

analogia com o modelo de Crédito de Carbono ou Mercado de Carbono desenvolvido 

pelas Nações Unidas ao adotarem o tratado internacional United Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC), de 1992, cujo objetivo era reduzir as 

emissões de gases que comprometessem o clima. 

 

Conforme relatório CMMAD (1991), os países industrializados que possuem um ciclo 

positivo (emissão de gases maior do que a capacidade da natureza absorver) de 

gases nocivos ao clima podem financiar projetos em outras regiões ou países que têm 

um ciclo de emissão de gases negativo (emissão de gases menor do que a 

capacidade da natureza absorver) e, com isso, atender ao tratado de garantir o 

equilíbrio climático, reafirmado em Kyoto, em 2002, quando se ampliou o tratado da 

UNFCCC para grande parte dos países desenvolvidos.  

 

O Crédito de Carbono ou Mercado de Carbono teve como objetivo conter o avanço da 

concentração de GHG (Greenhouse Gases5) na atmosfera (Gonzaga, 2005). 

 

No protocolo de Kyoto ficou definida uma redução de 5,2% na emissão de gases que 

provocam o denominado “efeito estufa”, para o período até 2012, para níveis 

equivalentes ao de 1990. Durante a Conferência do Clima (COP 17), realizada em 

2011, na África do Sul, as metas de Kyoto foram atualizadas e ampliadas para cortes 

de 25% a 40% nas emissões, em 2020, sobre os níveis de 1990 para os países 

desenvolvidos (Portal Brasil, 2014). 

 

Ainda de acordo com o Portal Brasil (2014), os agentes de países em desenvolvimento 

que se certificarem a partir de projetos com resultados de retirada de gases do efeito 

                                                           
5 Em português: Gases de efeito estufa: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso 

(N2O), Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e Hexafluoreto de Enxofre (SF6). 
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estufa, expressas em toneladas de CO2 (dióxido de carbônico) podem vender esses 

certificados Certified Emission Reductions (CERs) para agentes de países 

desenvolvidos que não consigam reduzir suas emissões, para cumprirem com suas 

obrigações junto aos países membros do tratado. 

 

Os projetos passíveis de receberem CERs devem atender a alguns requisitos, dentre 

os quais se destacam, conforme Gonzaga (2005) cita: 

 

. Redução adicional de emissões, além do que ocorreria na ausência do projeto; 

. Possuir benefícios mensuráveis de longo prazo, com relação ao objetivo de 

mitigação do clima; e 

. Ter participação voluntária reconhecida pelos envolvidos, ou seja, além de 

não ser uma obrigação legal, deve ter como objetivo a redução de GHGs. 

 

A Tabela 3 demonstra os tipos de projetos considerados economicamente viáveis 

pelos agentes certificadores. 

 

Tipos de projetos 
Participação no volume 
de projetos aprovados 

(2003-2004) 

Geração de energia renovável (biomassa, hidráulica, eólica, 
geotérmica e gás). 

49% 

Fontes de energia com baixa utilização de carbono. - 

Eficiência energética 20% 

Captura, recuperação e utilização de metano em aterros sanitários, 
em jazidas de carvão mineral e indústrias de óleo. Com atenção para 
destruição de hidrofluorcarbonos (HFCs) 

31% 

Destruição de outros gases (não-CO2) - 

Sequestro de carbono em florestas e reflorestamentos. - 

Fonte: Gonzaga, R. G. (2005, p. 28). O mercado de carbono: o impacto da venda do superávit emissões 
disponíveis (AAUs - Assigned Amount Units) sobre os preços dos certificados e aplicação do modelo 
CERT – Carbon Emission Reduction Trade. (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração). 
Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
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Os certificados são comercializados pelo mundo com seu valor influenciado pelas leis 

de demanda e oferta. A Figura 9 demonstra alguns fatores que influenciam os preços 

destes certificados. 

 

Influência da Alta Influência de Baixa 

Custos altos para os agentes implementarem 
projetos internos de redução de gases. 

Custos baixos para os agentes 
implementarem projetos internos de redução 
de gases. 

Custos altos dos projetos certificados. Custo baixo dos projetos certificados. 

Crescimento econômico, sem o acompanhamento 
do desenvolvimento tecnológico no controle de 
emissões de gases. 

Desenvolvimento de tecnologia de 
abatimento de emissões. 

Figura 9 - Fatores que influenciam o valor dos certificados 

Fonte: Gonzaga, R. G. (2005, p. 33). O mercado de carbono: o impacto da venda do superávit 
emissões disponíveis (AAUs - Assigned Amount Units) sobre os preços dos certificados e aplicação 
do modelo CERT – Carbon Emission Reduction Trade. (Dissertação de Mestrado Profissional em 
Administração). Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil 

 

Atualmente, países membros do protocolo de Kyoto estão utilizando seus próprios 

meios e regras para comercialização dos créditos de carbono. Entre outras ações 

decorrentes desse mercado, o Banco Mundial criou o PCF (Prototype Carbon Fund) 

como forma de fomentar projetos de sequestro de carbono em países em 

desenvolvimento. 

 

No site Portal Brasil (2014) existe uma explicação de como funciona o mercado de 

carbono como é demonstrado nas Figuras 10 e 11. 
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Descrição Características 

Crédito de Carbono (CC) 
Unidade comercial, com objetivos monetários, que representa uma 
tonelada de CO2 equivalente (tCO2e). 

Valor do Crédito de 
Carbono 

O valor varia diariamente, de acordo com o mercado (oferta e 
demanda) 

Tonelada de CO2 
equivalente (tCO2e) 

Total emitido em gases que causam o efeito estufa multiplicado pelo 
seu potencial de aquecimento global. 

Mercado de Carbono 

Campo de trocas, regulado pelo Conselho Executivo do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL), que permite a países com altas 
emissões de carbono comprar o “excedente” das cotas de países que 
produzem menos CO2. 

Redução Certifica de 
Emissão (CER) 

Unidade emitida pelo Conselho executivo do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo para cada tCO2 reduzida ou removida do meio 
ambiente. 

Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo 

Projetos que visam o crescimento econômico de um país sem causar 
prejuízos ao meio ambiente 

Capand Trade 

Expressão utilizada para nomear o processo que limita as emissões 
de gases. 

Por meio desse modelo é criada a estrutura do mercado de carbono, 
pois faz com que as empresas que são grandes emissoras de gases 
comprem os créditos excedentes das companhias que emitem menos. 

Principais gases do Efeito 
Estufa 

Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2), 
hexafluoreto de enxofre (SF6). Famílias de gases hidro-fluorcarbonos 
(HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs) 

Fonte: Adaptado de Portal Brasil (2014). Entenda como funciona o mercado de crédito de carbono: 
Recuperado de http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/entenda-como-funciona-o-mercado-
de-credito-de-carbono 
 

Na Figura 11 são apresentadas as característica da comercialização dos títulos nos 

países e quais são os principais locais de comercialização dos certificados de redução 

de emissão de gases nocivos ao clima. 
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País/Bolsa Características 

Brasil 
A compra e a venda de créditos é por meio de leilões, promovidos pela 
BM&FBOVESPA, a pedido de entidades públicas ou privadas. 

Europa 

O mercado europeu utiliza a metodologia “capand trade”. Essa estrutura de compra 
e venda de crédito de carbono compreende 31 países do continente e cobre 45% 
das emissões de gases causadores do efeito estufa na Europa. Aos participantes 
europeus é concedida a permissão limitada de compra de créditos internacionais. 

Estados Unidos 

Os EUA possuem algumas instituições que se propuseram a organizar a realização 
das compras e vendas de crédito de carbono, por exemplo, a Chicago Climate 
Exchange – CCX a Regional Greenhouse Gas Initiative – RGGI e a Western Climate 
Initiative – WCI. 

BM&FBOVESPA 
(Brasil) 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. 

• As transações são feitas em ambiente eletrônico, via internet.  

• Os leilões são modelados conforme as características específicas da oferta.  

• As regras adotadas em cada leilão são divulgadas por meio de anúncios públicos 
ou editais. 

• Participam do comércio: 

- Corretoras associadas e representantes de seus clientes; 

- Agentes credenciados; 

- Traders do mercado de CER (ou RCE) e do mercado de permissões 
europeu; 

- Fundos de carbono; 

- Organismos multilaterais de financiamentos; 

- Entidades governamentais. 

CCX (EUA) 

Chicago Climate Exchange (Bolsa do Clima de Chigaco): operou no modo “capand 
trade” entre dezembro de 2003 e 2010 e, em 2011, lançou o Programa de Registro de 
Compensações. Os membros assumiriam voluntariamente o compromisso de reduzir 
as emissões de gases do efeito estufa, que passavam a ser controladas por meio de 
um acordo jurídico. 

Os membros que reduzissem as emissões abaixo das metas e possuírem permissões 
em excesso poderiam vendê-las àqueles que não alcançassem as metas. 

RGGI (EUA) 

Regional Greenhouse GasInitiative (Iniciativa Regional de Gases do Efeito Estufa): 
Formada pelos estados de Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, 
Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island e Vermont; a instituição 
utiliza o sistema de “capand trade” e implementou, para 2014, a meta de capturar 
91 milhões de toneladas de CO2. 

WCI (USA) 

Western Climate Initiative (Iniciativa do Clima do Oeste): composta pelo estado da 
Califórnia e pelas províncias canadenses Columbia Britânica e Quebec, a iniciativa 
não possui fins lucrativos e busca oferecer serviços técnicos e administrativos para 
a realização de comércio referente às emissões de gases do efeito estufa. 

Fonte: Adaptado de Portal Brasil (2014). Entenda como funciona o mercado de crédito de carbono: 
Recuperado de http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/entenda-como-funciona-o-mercado-
de-credito-de-carbono 
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2.4 Geração de valor 

 

Como elemento fundamental aos objetivos propostos nesta dissertação, esta parte do 

estudo se destina a apresentar o referencial teórico específico sobre Geração de 

Valor.  

 

De acordo com Sousa (2010), com a continuidade da abertura da economia brasileira 

e o desenvolvimento do mercado de capitais local, será exigida das empresas, cada 

vez mais, maior eficiência em suas operações, isto demandará dos gestores a adoção 

de sistemas de gestão baseadas na criação de valor. 

 

Marques (2010) recomenda que a avaliação da empresa não deve ser realizada 

apenas quando se quer vendê-la, mas dar direção aos objetivos estratégicos e quais 

as ações que devem ser tomadas para torná-la mais lucrativa ou mais atrativa ao 

mercado. 

 

Segundo Sousa (2010), a criação de valor é algo intuitivo, portanto, para que uma 

empresa faça acontecer a criação de valor, precisa compreender quais os elementos 

que têm impactos sobre o valor. O desempenho da gestão do valor depende da 

adoção de variáveis que impactem sobre os resultados de um negócio. É 

argumentado que essas variáveis denominadas “vetores de valor” são definidas por: 

(i) estarem diretamente ligadas à criação de valor para o acionista; (ii) representarem 

as metas e medidas com emprego de indicadores chaves de desempenho; e (iii) 

abranger o crescimento de longo prazo e o desempenho operacional. 

 

O valor econômico de uma empresa é resultado da soma dos seus ativos tangíveis e 

intangíveis. Os ativos intangíveis em particular têm crescido em importância na 

formação desse valor (Kayo, Kimura, Martin, & Nakamura, 2006). Ainda segundo os 

autores, quando se trata do valor econômico de uma empresa, precisam destacar o 

valor intrínseco e o valor de mercado: (i) o valor intrínseco de uma empresa é baseado 

no fluxo de caixa que o investidor espera receber no futuro; (ii) o valor de mercado 

depende do preço das ações negociadas em Bolsas de Valores. 
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O valor de mercado da empresa, por sua vez, depende do preço das ações negociado 

em Bolsa de Valores. Portanto, o valor de mercado só pode ser definido para as 

empresas de capital aberto, com ações negociadas em Bolsa. O valor de mercado 

das ações somado ao valor de mercado das dívidas financeiras resulta no valor de 

mercado total da empresa. 

 

 

Figura 12 - Valor de uma empresa 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Segundo Kayo et al. (2006), os ativos intangíveis são importantes fatores de 

diferenciação que contribuem para a obtenção de vantagens competitivas. Isso se 

deve à característica fundamental de todo ativo intangível. Ao contrário dos ativos 

tangíveis como máquinas, equipamentos, fábricas, etc., que são adquiridos a partir 

dos investimentos e imobilizações, os ativos intangíveis são únicos e de propriedade 

de uma única organização. 

 

Pela ótica de finanças, os ativos intangíveis são baseados em recursos quando se 

convergem no objetivo de geração de valor das empresas. Os recursos são alocados 

de forma que atendam à maximização dos resultados econômicos e financeiros, 

gerando valor econômico. 

 

Barbosa e Gomes (2002) classificam os intangíveis em quatro tipos: (1) conhecimento 

acadêmico e tácito de seus colaboradores; (2) processos facilitadores de transferência 

e aquisição de conhecimento; (3) relacionamento com clientes, fornecedores e 

mercado de trabalho; e, (4) capacitação em pesquisa e desenvolvimento. Kayo et al. 
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(2006) apresenta uma taxonomia proposta de classificação de ativos intangíveis, 

apresentado na Figura 13. 

 

Ativos Alguns Ativos Intangíveis 

Humanos 

• Conhecimento, talento, capacidade, habilidade e experiência 
dos empregados 

• Administração superior ou empregados-chaves 

• Treinamento e desenvolvimento 

Inovação 

• Pesquisa e desenvolvimento 

• Patentes 

• Fórmulas secretas 

• Knowhow tecnológico 

Estruturais  

• Processos 

• Software proprietários 

• Banco de Dados 

• Sistemas de informação  

• Sistemas administrativos 

• Inteligência de mercado 

• Canais de Mercado 

Relacionamento 

(com públicos estratégicos) 

• Marcas 

• Logos 

• Trademarks 

• Direitos autorais 

• Contratos com clientes, fornecedores, etc. 

• Contratos de licenciamento, franquia, etc. 

• Direitos de exploração mineral, de água, etc. 

Figura 13 -Proposta de classificação de ativos intangíveis 
Fonte: Adaptado de Kayo, E. K., Kimura, H., Martin, D. M., & Nakamura, W. T. (2006). Ativos 
intangíveis, ciclo de vida e criação de valor. Revista de Administração Contemporânea, 10(3), 73-90. 
Recuperado de http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552006000300005  
 

Damodaran (2014) salienta que todo ativo, seja financeiro ou real, tem valor. “A chave 

para investir nesses ativos e gerenciá-los com sucesso não reside na compreensão 

do montante desse valor, mas nas fontes de valor”. Os ativos financeiros são avaliados 

pelo fluxo de caixa esperado a partir da sua posse. Grande parte da teoria financeira 

corporativa se baseia no objetivo da maximização do valor da empresa, tendo para 

isso, a delineação das decisões financeiras baseadas na estratégia corporativa e na 

geração de valor a partir da projeção do seu fluxo de caixa. O que interessa ao 

investidor é o retorno dos ativos, e não seu preço. 

 

Conforme Souza (2015), o retorno esperado de um ativo deve ser proporcional ao 

nível de risco a ele inerente, mas há divergências de opiniões quanto à mensuração 

do risco e do retorno das alternativas de investimentos disponíveis.  
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As carteiras de ativos dispostas no mercado não oferecem a garantia plena de 

rentabilidade e segurança. Portanto, ocorrem incertezas aos investidores sobre o 

retorno desses ativos. A incerteza ocorre quando se conhecem os resultados 

possíveis, mas não a probabilidade de eles ocorrerem (Salomon, 2016). A incerteza 

não pode ser medida matematicamente. Citando Knight, Salomon, (2016) demonstra 

que diferentemente da incerteza, o risco ocorre quando o resultado dos atos não é 

conhecido, mas se pode determinar a probabilidade de vários resultados potenciais. 

 

2.4.1 Risco 

 

Segundo Damodaran (2014), para a maioria das pessoas risco é a probabilidade de 

chegar a um resultado indesejável, percebendo-se uma conotação negativa. Em 

finanças é a probabilidade de um retorno sobre um investimento diferente do que se 

espera, seja para mais ou para menos. Ainda segundo o autor, a cultura chinesa 

conseguiu dar um novo paradigma a esse conceito, utilizando dois anagramas: 

“perigo” e “oportunidade”. 

 

A partir de estudos econômicos desenvolvidos no século XX, entende-se que toda a 

atividade de gestão de investimentos, dentro e fora dos mercados financeiros, não 

pode prescindir de alguns conhecimentos básicos sobre as modelagens existentes 

para o entendimento do risco que é subjacente ao ato de se investir em ativos (Silva, 

Locatelli, & Lamounier, 2016). 

 

Segundo Araújo, Bressan, Bertucci e Lamounier, (2004), uma vez que o 

comportamento dos preços dos ativos tem algumas particularidades que dificultam 

sua análise –variações em termos absolutos, não estacionariedade, dentre outras – 

as decisões de investimento têm centrado suas atenções nos retornos, pois estes 

tendem a apresentar comportamento adequado ao tratamento estatístico dos dados.  

Já os riscos relacionados ao mercado podem afetar muitas empresas ou todas, 

dependendo do tamanho desse mercado ou país. Esse risco está, mormente, atrelado 

às medidas governamentais relacionadas a políticas monetárias e cambiais, por 

exemplo, o aumento da taxa de juros, o aumento do valor do dólar em relação à moeda 

nacional e a uma desaceleração da economia.  
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Reis (2013) entende o risco como a divergência entre o retorno esperado e o retorno 

real de um ativo. Ainda o autor, citando Gapenski (1997), define os pontos relevantes 

de um bom modelo de risco:  

 

1. Deve proporcionar uma medida de risco que seja aplicável a todos os ativos, 

não sendo específica a apenas um deles. 

2. Deve estabelecer quais os riscos são recompensados e quais não são, bem 

como fornecer um discernimento lógico para essa distinção. 

3. Deve apresentar medidas de risco padronizadas, capacitando o investidor 

tirar conclusões a respeito do fato de o ativo estar acima ou abaixo da média 

em termos de risco.  

4. Deve traduzir a medida de seu risco em uma taxa de retorno que o investidor 

deverá exigir como compensação por assumir o risco. 

5. Deve ser aplicável para explicar retornos passados, bem como para prever 

retornos futuros. 

 

Damodaram (2014) descreve que riscos de projeto, competitivos e de setor, possuem 

em comum o fato de afetarem apenas um grupo de empresas ou segmento.  

 

O risco específico também é chamado de risco não sistemático e pode ser 

considerado diversificável, pois está associado a causas randômicas, como greves, 

perda de um processo ou de um importante cliente, podendo ser mitigado por meio 

da diversificação de ativos, conforme Marquetotti, Menestrino e Locatelli (2014) 

citando Gitmam (2002). 

 

O risco pode ser definido como sistêmico quando está associado a fatores externos, 

como conjunturais e de mercado e que atingem todas as empresas de determinados 

setores ou de forma geral, que também é conhecido como risco não diversificável. Por 

outro lado, o risco não sistêmico está relacionado com o desempenho de uma carteira 

e pode ser minimizado pela diversificação do portfólio dos investimentos, pelo qual o 

risco de um ativo é compensado pelo risco de outro, portanto, não deve ser precificado 

(Araújo et al., 2004). 
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Figura 14 - Quantidade de ações e risco do portfólio 
Fonte: Adaptado de Souza, F. M. (2015). Disclousure do Capital Intelectual 
sobre o custo do Capital Próprio: estudo em companhias abertas brasileiras. 
Anais do 9º Congresso ANPCONT. Curitiba, PR, Brasil./Reis, P. T. (2013). O 
risco de mercado no agronegócio brasileiro: uma análise do beta de ações do 
setor de carnes. (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração). 
Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 

 

A Figura 14 demonstra como o risco não sistêmico pode ser diluído pela diversificação 

da carteira de ativos, mas não elimina o risco sistêmico, que é inerente aos resultados 

de todos os ativos. Ao diversificar a carteira de ativos, minimiza-se o risco não 

sistêmico. Então, a preocupação é como avaliar o risco sistêmico. 

 

Para a avaliação do valor de empresas há diferentes métodos: entre os mais comuns 

estão o valor de liquidação, valor das ações no mercado de capitais, múltiplos de 

EBTIDA e do valor atual do fluxo de caixa (FCD). Dentre esses métodos, o mais 

utilizado é o Fluxo de Caixa Descontado, popularmente conhecido como Valor 

Presente Líquido (VPL) (Marques, 2010). 

 

Ainda segundo Marques (2010), existe o método da Teoria da Opções Reais que 

seriam mais apropriado para apuração do valor de empresa. No entanto, há questões 

que superam o objetivo deste estudo, devido a limitação de informações não 

financeiras que possam provocar uma análise de uma companhia. Apesar da 

superioridade das opções reais, seu uso ainda é muito limitado, devido à baixa difusão 

da gestão de negócios e avaliação de projetos por intermédio das opções reais. 
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2.4.2 Fluxo de caixa livre (Free Cash Flow) 

 

Marquetotti et al (2014) sustenta que o valor de uma empresa é obtido por sua 

capacidade de geração de fluxo de caixa no longo prazo. Damodaram (2014) salienta 

que o modelo de avaliação, mediante o uso do fluxo de caixa descontado, é o mais 

usual porque é a base para se construir todos os demais modelos. 

 

O Fluxo de Caixa Operacional demonstra as principais fontes de recursos que têm a 

capacidade de gerar caixas suficientes para pagar os recursos de terceiros e a 

distribuição de resultados (lucros) aos sócios. Na visão de futuro, demonstra a 

previsão da geração de caixa, a partir das premissas orçamentárias, e a capacidade 

de honrar investimentos com recursos da própria entidade, ou por meio de aporte de 

novos recursos. 

 

O Fluxo de Caixa Livre (FCL), em inglês, Free Cash Flow, é o fluxo de caixa 

proveniente exclusivamente pelas atividades operacionais, líquido de imposto e 

tributos, diminuídos do caixa necessário aos investimentos em NCG e CAPEX 

(Fleuret, & Zeidan, 2015). 

 

 Vendas líquidas 
 - Despesas operacionais  
 =  EBIT  
 - Impostossobre renda (previsão sobre o EBIT) 
 =  NOPLAT  
 + Depreciação 

 - CAPEX 
 +/- Variação da NCG 
 =  Fluxo de Caixa Livre 

Figura 14 - Fluxo de caixa livre 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Sendo:  

 

EBIT: (EarningsBeforeInterestand Taxes) = lucro antes das despesas financeiras e do 

imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido;  

NOPLAT: (Net Operating Profit LessAdjusted Taxes) = lucro operacional líquido após 

impostos;  

CAPEX:(Capital Expenditure) investimentos em bens de capital; e 
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NCG: Necessidade de Capital de Giro 

 

O Capital Expenditure (CAPEX) corresponde ao investimento bruto realizado ao longo 

da atividade do negócio. O investimento bruto corresponde ao valor investido em bens 

de capital descontado os desinvestimentos (vendas de bens) e acrescido do 

investimento de reposição. Este último corresponde à reposição dos bens de capital 

já instalados, cujo objetivo é a manutenção da estrutura para a perpetuidade da 

atividade. 

 

Se não houver investimento líquido, mas somente o investimento de reposição, pode-

se considerar que o fluxo de caixa livre corresponde exatamente ao NOPLAT (Net 

Operating Profit Less Adjusted Taxes). 

 

A projeção do Fluxo de Caixa Livre é a demonstração do Fluxo de Caixa Operacional 

descontados os investimentos previstos no negócio. O resultado do FCL é a 

capacidade geração operacional de caixa, com os investimentos necessários para que 

o negócio continue gerando benefícios futuros aos acionistas. 

Segundo Moreira, Locatelli e Afonso (2015), a abordagem do fluxo de caixa 

descontado é considerada a mais relevante para avaliação de ativos ou empresas, 

pois contempla a habilidade de uma empresa em criar entradas e saídas de caixa e 

fornecer condições de financiamento e investimento às suas operações.  

 

2.4.3 Valor de uma empresa ou negócio 

 

Segundo Sousa (2010), o valor de uma empresa é baseado no fluxo de caixa que um 

investidor espera receber no futuro. Portanto, por essa perspectiva, o método mais 

apropriado para se valorar uma empresa é o fluxo de caixa descontado, pelo qual o 

valor de um ativo (ou capital) é obtido pela soma dos fluxos de caixa futuros, 

descontados a uma taxa apropriada ao seu nível de risco. O valor de uma empresa é 

definido em três etapas, como mostram a equações a seguir: 

 

Equação 1: Valor da Empresa 
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𝑽𝑬 =  𝐼 + ∑ (
𝐹𝐶𝐿𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
)

𝑘

𝑡=𝑖

+ 𝑃                                                                (1) 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Em que: 

 

 VE=  valor da empresa ou do ativo 

 I =  Investimento inicial 

 FCL =  fluxo de caixa livre projetado (projeções explícitas) 

 k = períodos do fluxo de caixa 

 i=  período do fluxo de caixa 

 r =  taxa de desconto adequada ao risco 

 P =  perpetuidade do FCL projetado em valor presente 

 

Conforme Moreira et al. (2015), o valor de uma empresa pode ser considero em dois 

casos gerais: o primeiro com projeção explícita do fluxo de caixa livre, em caso de 

contratos por tempo definido; o segundo caso, em que se faz a projeção explícita 

acrescida do fluxo de caixa após o período explícito da projeção. 

 

Ainda de acordo com Moreira et al. (2015), a primeira etapa da valorização de uma 

empresa consiste na evidenciação do investimento inicial, neste caso, o recurso 

aplicado antes da operacionalização da atividade. A segunda etapa corresponde ao 

fluxo de caixa livre gerado durante o período da projeção explícita da atividade, 

descontado a valor presente de cada período ao equivalente, em termos reais, no 

mesmo período do investimento inicial. A terceira etapa é o valor da perpetuidade, que 

será explicado no item 0, que corresponde ao valor do fluxo de caixa futuro no período 

com projeção não explícita, que será equiparado ao valor equivalente no período do 

investimento inicial. 

 

A Figura 15 demonstra o diagrama do cálculo do valor da empresa (ou negócio), a 

partir da projeção do fluxo de caixa livre. Todos os valores de caixa nominais residuais 

dos exercícios futuros são trazidos a valor presente acrescido do valor residual do 

projeto ou do valor da perpetuidade, para se encontrar o valor do ativo em sua posse. 
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O valor presente do fluxo de caixa é apurado a partir da equação 1, onde se utiliza, 

para desconto dos caixas operacionais líquidos gerados ao longo da projeção do 

negócio, a taxa de juros representada pelo custo médio do capital utilizado pela 

empresa. Os recursos que compõem o capital da empresa são os recursos próprios e 

de terceiros e se adota a média ponderada entre estas duas fontes para apurar a taxa 

do custo de capital. 

 

 

Figura 15 - Diagrama do cálculo do valor de uma empresa, ativo 
ou projeto 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em que: 

 

VP = Valor Presente 

 

2.4.3.1 Valor residual do projeto x perpetuidade 

 

O Valor Residual do projeto é o valor do desinvestimento do capital de giro no último 

período do projeto se considerando que o projeto é por tempo determinado. 

 

Equação 2: Cálculo do valor presente do resíduo 
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𝑉𝑃𝑅 =
𝑅𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
                                                                            (2) 

 

Em que:  

 

Ri = Valor residual no último período do projeto 

r= Custo do capital 

 

A Perpetuidade é a projeção da continuidade do fluxo de caixa futuro além do período 

projetado de forma explícita. Alguns projetos não possuem prazo determinado, então, 

o seu fluxo dura, hipoteticamente, para sempre ou bem além do prazo explícito. No 

geral, estima-se o valor da perpetuidade, a partir do fluxo de caixa livre do último 

período de projeção explícita aumentado pela expectativa de crescimento para os 

anos futuros adicionados ao período projetado (Damodaran, 2014). 

 

O valor da Perpetuidade será descontado a valor presente e acrescido ao fluxo de 

caixa projetado e descontado para apurar o valor do negócio ou empresa. 

 

Equação 3: Cálculo da Perpetuidade 
 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐹𝐶𝐿𝑡𝑖

𝑟 − 𝑔
                                                              (3) 

 

Em que: 

 

FCLti = Fluxo de caixa livre ao fim do último ano do período de previsão explicita 

g= Taxa de crescimento na perpetuidade 

r = Custo do capital (WACC – ver item 0) 

n = Período final da sequência do FCL 

 

Ajustando a fórmula 3, tem-se: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇 ∗ (1 − 𝑇𝐼)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
                                                              (3.1) 
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Em que: 

 

NOPLAT *(1-TI) = Fluxo de Caixa Livre 

TI = Taxa de Investimento ou IR (Investment Rate) 

WACC = (Weighted Average Cost of Capital) Custo do capital r 

 

2.4.3.2 Taxa de crescimento na perpetuidade 

 

De acordo com Moreira et al. (2015), a definição da taxa de crescimento é uma função 

da taxa de investimento e do retorno esperado sobre o capital investido. 

 

Equação 4:Taxa de crescimento na perpetuidade 

 

𝑔 = 𝑇𝐼 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶                                                                                 (4) 

 

Em que:  

 

TI = Taxa de investimento 

ROIC = Rentabilidade do capital investido (Return Over Invested Capital) 

 

Ajustando a fórmula 4, tem-se: 

 

𝑇𝐼 =
𝑔

𝑅𝑂𝐼𝐶
                                                                                (4.1) 

 

Redefinindo a equação 3.1, considerando a taxa de crescimento, tem-se: 

 

Equação 5: Cálculo da Perpetuidade com crescimento contínuo: 

𝑉𝑃 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡𝑖 ∗ (1 −

𝑔

𝑅𝑂𝐼𝐶
)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
                                                          (5) 

 

Em que: 

 

VP = Valor da Perpetuidade 
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Admitindo-se o ROIC = WACC, tem-se: 

 

𝑉𝑃 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡𝑖 ∗ (1 −

𝑔

𝑊𝐴𝐶𝐶
)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
                                                          (5.1) 

 

Ajustando a fórmula matematicamente, tem-se: 

 

𝑉𝑃 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡𝑖 ∗ (

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔

𝑊𝐴𝐶𝐶
)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
                                                          (5.1.1) 

𝑉𝑃 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡𝑖 ∗ (

𝑊𝐴𝐶𝐶

𝑊𝐴𝐶𝐶
)

𝑊𝐴𝐶𝐶
                                                             (5.1.2) 

𝑉𝑃 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡𝑖

𝑊𝐴𝐶𝐶
                                                                        (5.1.3) 

 

Admitindo-se o ROIC (infinito), teremos: 

 

𝑉𝑃 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡𝑖 ∗ (1 −

𝑔


)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
                                                          (5.2) 

 

Ajustando a fórmula matematicamente, tem-se: 

 

𝑉𝑃 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡𝑖 ∗ (1 − 0)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
                                                          (5.2.1) 

𝑉𝑃 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡𝑖

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
                                                                     (5.2.2) 

 

2.4.4 Modelo de cálculo de valor 

 

Especial atenção é dedicada à capacidade de geração de valor corporativo, com o 

detalhamento do EVATM e seus componentes. Peter Drucker descreveu o EVA como 

medida vital do fator de produtividade total, que reflete todas as dimensões nas quais 

a gerência pode aumentar valor (Stewart, 1999). 
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Segundo Silva (2007), o Economic Value Added ou Valor Econômico Adicionado 

(EVATM), patenteado pela empresa de consultoria Stern Stewart Company, 

aperfeiçoou o entendimento sobre lucro econômico, trazendo para a análise financeira 

o custo de oportunidade do capital próprio.  

 

O EVATM corresponde a uma medida quantitativa que reflete o montante de valor 

criado ou destruído, em um determinado período (Souza, 2010). 

 

 Vendas líquidas 
- Despesas operacionais  
=  EBIT  
- Impostos sobre renda (previsão sobre o EBIT) 
=  NOPLAT 
- Custo do capital 
=  EVA  

Figura 16 - Cálculo do EVATM 

Fonte: Adaptado de Lima, S. M. (2015). Desempenho operacional, geração de valor e retorno aos 

acionistas: uma análise de empresas do setor elétrico brasileiro. (Dissertação de Mestrado Profissional 

em Administração). Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
 

Sendo: 

 

EBIT: Earnings Before Interesand Tax = lucro antes das despesas financeiras e do 

imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido;  

NOPLAT: Net Operating Profit Lass After Tax= lucro operacional líquido após impostos 

sobre a renda gerado pelo EBIT. 

 

2.4.5 Custo de capital investido ou custo do capital 

 

O Capital Investido são os recursos que são alocados na empresa originários dos 

próprios acionistas (sócios) e de terceiros, nesse caso, empréstimos e financiamentos. 

Esses recursos incorrem em custos, por isso são considerados onerosos, 

diferentemente das outras fontes de recursos não onerosas, que são as fontes 

operacionais, como fornecedores, impostos (até o vencimento), salários (incluindo os 

agregados) e outras contas a pagar, sobre os quais não incidem juros. 

 

O custo do capital investido ou custo do capital é apurado pela média ponderada entre 

o custo do capital de terceiros e o custo do capital próprio. O modelo WACC (Weighted 
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Average Cost of Capital) considera a estrutura de capital da empresa, expresso pela 

seguinte equação: 

 

Equação 6: Fórmula do WACC 

 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝐾𝑒 ⌊
𝐸

𝐷 + 𝐸
⌋ +  𝐾𝑑 ⌊

𝐷

𝐷 + 𝐸
⌋ ∗ (1 − 𝑇)                                     (6) 

 

Sendo:  

 

EeD =capital próprio(Equity) e capital de terceiros (Debit), respectivamente; 

Ke e Kd = custos de cada fonte de financiamento; 

T = alíquota marginal do imposto de renda da empresa. 

 

2.4.5.1 Custo do capital de terceiros 

 

Os recursos de terceiros são provenientes de empréstimos e financiamentos 

contraídos junto às instituições financeiras, fornecedores ou outro meio. São 

registrados na contabilidade como passivo circulante e/ou não circulante. Conforme 

Marquetotti et al. (2014), o montante de capital de terceiros indica a situação do 

endividamento de uma empresa. 

 

Custo do capital de terceiros: são os encargos pagos sobre a dívida com terceiros, e 

esse custo é calculado na contabilidade fiscal como despesas financeiras, incluindo 

juros sobre empréstimos, IOF, as tarifas de abertura ou avaliação de crédito, 

descontos financeiros oferecidos a clientes, multas sobre atraso, entre outros. 

 

i) Para empresas que adotam o regime de lucro real, os gastos com despesas 

financeiras são deduzidos da base de cálculo dos impostos sobre a renda. 

Portanto, o seu custo efetivo é apurado pelos gastos com despesas 

financeiras deduzido dos impostos por eles reduzidos. 

ii) Para empresas que adotam o regime de lucro presumido, não há dedução 

dos impostos sobre a renda, referente aos gastos com despesas financeiras, 

pois o imposto é calculado com base nas vendas. 
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2.4.5.2 Custo do capital próprio 

 

Custo do capital próprio é o retorno que os investidores desejam obter em alternativas 

de investimentos, ponderando os riscos de cada oportunidade. Esse custo não é 

evidenciado nas demonstrações contábeis, sendo uma informação implícita de 

controle gerencial, com exceção dos Juros sobre Capital Próprio que pode ser 

apurado na contabilidade, mas tem limitações legais. 

 

No contexto econômico, o custo do capital próprio será maior do que o custo do capital 

de terceiros, em função de sua perenidade na composição das fontes de recursos. No 

caso dos recursos de terceiros, além das garantias aplicadas às operações de 

financiamento, existem os prazos definidos de devolução. Para os investidores, a taxa 

de retorno requerida varia de acordo com o nível de endividamento. 

 

O custo do capital próprio é composto por duas variáveis: a primeira considera a 

oportunidade de aplicação de recursos em uma situação sem risco, na qual o 

investidor está seguro da remuneração de seu capital; a segunda considera um 

prêmio pelo risco adicional inerente à nova oportunidade de aplicação de seus 

recursos. Nesse segundo, considerado risco sistêmico, é o risco calculado para cada 

negócio, que se baseia o investidor para aplicar seus recursos e sair da situação de 

sem risco. 

 

Equação 7: Fórmula custo do capital próprio 

 

𝐾𝑒 = 𝑅0 + 𝑅𝑠                                                                           (7) 

 

Em que: 

 

Ke = Custo do Capital (Equity) 

R0 = Sem Risco (Risco zero) 

Rs = Risco Sistêmico 

 

Para Damodaram (2014), há controvérsia, seja em termos teóricos ou em termos 

práticos, em como medir esse risco e convertê-lo em um retorno esperado. Para que 
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o investidor possa investir em um ativo, ele necessita mensurar o risco, a partir daí, 

definir quanto requer de prêmio, tendo em vista outras possibilidades de investimentos 

(Marquetotti et al., 2014). Ainda segundo o autor, o chamado “prêmio de risco” a ser 

aceito pelos investidores na decisão de alocação do capital pode variar segundo a 

percepção de cada um. 

 

2.4.5.3 Modelo CAPM para cálculo do custo do capital próprio 

 

O CAPM (Capital Asset Pricing Model) é o Modelo de Precificação de Ativos 

Financeiros. Silva et al. (2016) destaca que o CAPM é o modelo de risco e retorno que 

vem sendo utilizado há mais tempo e pode ser considerado como padrão adotado na 

maior parte das análises. Ainda Silva et al. (2013), citando Copeland, Koller e Murrin 

(2002), recomenda o uso desse modelo, destacando, ainda, que as outras 

abordagens de estimativa do custo de capital são conceitualmente falhas. 

 

O CAPM é o modelo de precificação mais utilizado em avaliação de risco de carteira 

em Wall Street (Damodaran, 2014). Seus mentores, Markowitz e Sharpe foram 

laureados com o Prêmio Nobel em 1990. Esse modelo é derivado da Teoria do 

Portfólio6 e determina como podem ser mensurados os componentes básicos de uma 

avaliação de ativos: risco e retorno (Lima, 2015). 

 

O CAPM postula que o retorno de qualquer investimento deve ser igual à taxa de 

retorno livre de risco, mais um prêmio de risco proporcional ao grau de risco 

sistemático do investimento. Esse modelo baseia-se na proposição de que a taxa de 

retorno requerida de qualquer ação é igual à taxa livre de risco mais um prêmio ou 

recompensa de risco (Lima, 2015).  

 

Equação 8: Cálculo do CAPM 

 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅0 +  𝛽(𝐸[𝑅𝑀] − 𝑅0)                                                          (8) 

 

 

                                                           
6Teoria do Portfólio: explica como investidores racionais irão usar o princípio da diversificação para 

otimizar as suas carteiras de investimentos, e como um ativo arriscado deve ser precificado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_de_investimentos
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Em que: 

 

CAPM = retorno esperado sobre qualquer ativo de risco;  

R0 = retorno sobre um ativo livre de risco;  

β (Beta) = medida do risco sistêmico;  

E[RM] = retorno esperado no mercado. 

 

2.4.5.4 Taxa livre de risco 

 

Aqueles ativos que certamente terão liquidez e remuneração esperada ao final de um 

período são considerados ativos livre de risco. Como definem Weston e Brigham 

(2000), os títulos do Tesouro Norte Americano seriam aqueles considerados como 

risco zero, no entanto, consideraremos na análise a remuneração dos títulos do 

Tesouro brasileiros, com a perspectiva certa de liquidez e rentabilidade efetiva. Alguns 

ativos disponíveis que podem ser considerados como livres de risco: 

 

• LFT - Letra Financeira do Tesouro: título pós-fixado, que segue a variação da 

taxa SELIC; 

• LTN - Letra do Tesouro Nacional: título prefixado, com prazos mais curtos 

(inferiores a 10 anos); 

• NTN-F - Nota do Tesouro Nacional: título prefixado, com pagamentos de juros 

em cupons intermediários semestrais, com volta do principal somente no final, 

vencimento mais longo do que a LTN; 

• NTN- C - Nota do Tesouro Nacional – Série C – título pós-fixado (indexador + 

juros), atrelado à inflação (IGP-M); pagamento de juros em cupons 

intermediários semestrais, com a volta do principal apenas no final; 

• NTN-B - Nota do Tesouro Nacional – Série B: título pós-fixado atrelado ao 

IPCA, sem o pagamento de cupom; e 

• Caderneta de Poupança. 

 

Os investidores optam por adquirir ativos representados pelos títulos públicos federais 

e não na poupança, que tem retornos bem menores (Araújo et al., 2004) . A NTN-Bé 

o título público brasileiro mais utilizado como ativo livre de risco, e como cita Alves 

(2015), indica uma taxa “mais limpa”, sem o risco de prêmios exagerados.  
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Figura 17 - Evolução das taxas e valores das NTN-B 
Fonte: Tdcharts.info (2016). Gráficos do tesouro direto. Recuperado de 
http://tdcharts.info/titulos/NTNBPrincipal/150824 
 

A Figura 17 apresenta a evolução da taxa e dos valores das NTN série B com 

vencimento em 2024, ao longo de sua existência. 

 

2.4.5.5 Medida do risco setorial - β (beta) 

 

Conforme Salomon (2016), para avaliar o risco sistêmico de um projeto, utiliza-se uma 

análise comparativa entre o desempenho desse ativo e de uma carteira diversificada 

de mercado. Essa medida é chamada de beta (β). Estatisticamente, o beta é calculado 

por meio da razão entre a covariância do ativo analisado e do mercado pela variância 

do mercado. 

 

Adotando-se a equação de regressão linear simples para apuração do Beta das 

empresas: 

 

Equação 9: Fórmula de Regressão para apurar o Beta 

 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝜀                                                                          (9) 

 

Sendo: 
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Y = variável dependente, retorno das ações da empresa 

X = variável independente, retorno da carteira de mercado (Ibovespa) 

 = é o intercepto da reta de regressão, que que indica o valor médio da variável 

dependente quando a variável independente for igual a zero; 

 = coeficiente angular da reta de regressão 

 = termo de erro da regressão 

 

Equação 10: Cálculo de expressão do Beta 

 

𝜷 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
                                                                     (10) 

 

Em que: 

 

Ri = Retorno da carteira de ativos do setor i 

Rm= Retorno do mercado 

 

Segundo Gitman (2010, como citado em Reis, 2013), o coeficiente beta é uma medida 

relativa do risco não diversificável. É um indicador do grau de variação do retorno de 

um ativo em resposta a uma variação no retorno de mercado. Ativos que apresentam 

betas maiores tem riscos sistêmicos mais altos e com isto, retornos esperados 

maiores, já que esses retornos dependem exclusivamente do risco sistêmico. 

 

Nesse sentido, surge o clássico conceito de beta (β) — o coeficiente angular da 

regressão simples entre o retorno de um ativo individual e do portfólio representando 

o mercado como um todo. É, portanto, uma medida do risco sistemático, em que 

somente o risco vinculado ao mercado é levado em consideração (Silva et al., 2016). 

 

• Ativo com β = 0: o retorno esperado do título é dado pelo título livre de risco.  

• Ativo com β = 1: o retorno esperado do título tende a ser igual ao retorno 

esperado de mercado.  

• Ativo com β < 1: o título possui uma variação no retorno inferior ao da carteira 

de mercado (menor sensibilidade). 
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• Ativos de β > 1: representam uma variação no retorno da carteira de mercado 

maior no retorno do ativo (maior sensibilidade). 

• Ativos com β < 0: possuem comportamento inverso ao do mercado como um 

todo, seriam casos atípicos no mercado. 

 

Segundo Reis (2013), os betas medem o grau de risco de uma empresa relativamente 

a um índice de mercado. Quanto mais sensíveis os negócios forem às condições de 

mercado, maior será é o beta. 

 

Póvoa (2012, como citado por Marquetotti et al., 2014) destaca que, com relação ao 

tempo de observação do beta, para empresas em setores dinâmicos, o prazo ideal 

seria utilizar dados de três anos. Para setores mais maduros, ele sugere utilizar dados 

de até seis anos. O mesmo autor alerta para o fato de, havendo sinais de mudanças 

bruscas na gestão das empresas ou segmentos, fazem-se necessários utilizar prazos 

inferiores aos citados. 

 

Segundo Moreira et al. (2015), para se calcular o beta é necessário definir três 

parâmetros: (i) índice que representa uma proxy do comportamento do mercado – 

qual o índice melhor representa o mercado; (ii) histórico de retornos do ativo e da 

carteira de mercado; e (iii) periodicidade dos retornos. Entretanto, surge aqui uma 

questão muito relevante: se para calcular o beta é necessário o uso de uma série 

histórica dos retornos, como estimar o beta de uma empresa que não é listada em 

bolsa de valores e não negocia suas ações no mercado? Nesses casos, deve usar o 

beta bottom up, conforme salienta Marquetotti et al.(2014) e Fernandes (2013). Assim, 

devem-se identificar empresas com riscos similares, calculando-se o beta de cada 

uma delas.  

 

Seguindo o roteiro apresentado no trabalho de Marquetotti et al.(2014), o processo de 

estimativa do beta bottom up terá os seguintes passos: 

 

1º - Identificar uma empresa que possua ações negociadas em bolsa de 

valores, do mesmo setor em que o ativo estudado participa.  

2º - Obter os betas de suas regressões (betas alavancados). 

3º - Estimar o beta médio não alavancado. 
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O método de beta bottom up tem como princípio a lógica de que empresas dentro do 

mesmo setor tendem a apresentar seus betas diferenciados, basicamente, pela 

alavancagem financeira (Póvoa, 2012). Assim, define-se que o beta de uma empresa 

será função de seu beta desalavancado ponderado exatamente pelo seu grau de 

alavancagem individual. A fórmula desenvolvida por Hamada (1972) está 

representada na equação a seguir. 

 

Equação 11: Cálculo do Beta Desalavancado 

 

𝜷𝒖 =
𝛽𝑙

[1 + ((
𝐷

𝐸
) ∗ (1 − 𝑇))]

                                                           (11) 

 

Em que: 

 

βu = beta desalavancado (unlevered), como se a empresa não tivesse dívida 

βl = beta alavancado (leveraged) da empresa 

D/E = Dívida/Equity em valores de mercado  

T = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da 

dívida.  

 
Segundo (Damodaran, 2014), os betas podem ser influenciados pelo modo como o 

processo de estimação é realizado. Para tanto, é fundamental escolher corretamente 

o índice de mercado, o intervalo de tempo e a frequência dos dados a serem utilizados. 

 

Para avaliar o risco de empresas do agronegócio brasileiro, foram coletados dados 

referentes aos preços de fechamento semanais de empresas vinculadas ao setor do 

agronegócio, extraídos da base de dados BM&FBovespa (Bolsa de Valores, 

Mercadores e Futuros de São Paulo). As empresas foram selecionadas a partir da 

lista das quinhentas melhores empresas do agronegócio em 2016, de acordo com a 

Revista Dinheiro Rural (2016), e que são cotadas na BM&FBovespa. Foram 

selecionadas inicialmente 27 empresas de capital aberto, e após uma análise da 

evolução das ações, descartam-se aquelas que não tinham cotações contínuas, no 

período em análise. Sobraram 21 empresas que foram divididas em sete grupos 

setoriais dentro do agronegócio (Figura 18).  
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Código Empresas Setor 

SLCE3 SLC AGRICOLA Agropecuária 

BRFS3 BRF SA Alimentos 

JBSS3 JBS Alimentos 

MDIA3 M.DIASBRANCO Alimentos 

BEEF3 MINERVA Alimentos 

MNPR3 MINUPAR Alimentos 

SMTO3 SAO MARTINHO Alimentos 

ABEV3 AMBEV S/A Bebidas 

ROMI3 INDS ROMI Equipamentos 

KEPL3 KEPLER WEBER Equipamentos 

WEGE3 WEG Equipamentos 

DTEX3 DURATEX Madeira e Papel 

EUCA4 EUCATEX Madeira e Papel 

FIBR3 FIBRIA Madeira e Papel 

KLBN4 KLABIN S/A Madeira e Papel 

SUZB5 SUZANO PAPEL Madeira e Papel 

JSLG3 JSL Transporte 

ALPA4 ALPARGATAS Vestuário 

GRND3 GRENDENE Vestuário 

GUAR3 GUARARAPES Vestuário 

CTKA4 KARSTEN Vestuário 

Figura 18 - Relação das empresas do agronegócio com capital negociado na 
BMF&BOVESPA – destacadas por grupos setoriais 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Cinco grupos foram excluídos na seleção mais apurada, e separados dois grupos 

correspondentes aos setores dos dois estudos de caso tratados neste trabalho que 

pertencem aos setores de pecuária e de madeira e celulose. 

 

Dentro dos dois grupos setoriais separados, foram escolhidas duas empresas para 

fazer frente ao estudo, de acordo com a comparabilidade dentro dos segmentos de 

produtos ou de características semelhantes. No setor de pecuária, adotou-se o beta 

da empresa JBS e, para o setores de madeira e celulose, a empresa Eucatex. 
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Tabela 5 

Empresas selecionadas para análise do beta setorial 

Empresas Código 
Tipo de 
Ação 

Setor PL* 
Dívida 
Total* 

D/E 

JBS JBSS3 ON NM Alimentos 25.252,1 56.160,0 2,224 

EUCATEX EUCA4 PN N1 Madeira e Papel 1.196,2 362,8 0,303 

Nota*: Valores em milhões 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A JBS S/A foi fundada em 1953, como o nome de Friboi Ltda. e, atualmente, processa 

e comercializa carne bovina, de cordeiro, suína e frango no Brasil e 

internacionalmente. Exporta sua proteína animal para aproximadamente 150 países. 

A empresa é a maior compradora de animais bovinos no Brasil, com influência no 

mercado de carne. 

 

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio foi fundada em 1951 e fabrica e comercializa 

telhas de teto e painéis de eucalipto no Brasil e internacionalmente. Fornece pisos 

laminados, pisos de vinil e pisos para eventos, todos com base em madeira. A escolha 

da Eucatex para análise decorre da similaridade de negócio com a empresa do 

segundo estudo de caso que está inserida no mercado de madeira para móveis de 

eucalipto.  

 

Com base na evolução do valor das ações dessas empresas, apurou-se o risco 

sistêmico em comparação à evolução do índice de mercado, que foi adotado o 

Ibovespa, do período correspondente a janeiro de 2014 a janeiro de 2017. O índice 

Bovespa (Ibovespa) é o resultado de uma carteira teórica de ativos, composta por 59 

ações referentes a 56 empresas listadas na BM&FBovespa. 
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Figura 19 - Evolução semanal do IBOVESPA (2014 – 2017) 
Fonte: Yahoo Finanças 

 

2.4.5.6 Prêmio de risco 

 

O prêmio de risco é definido na fórmula do CAPM como o (E[Rm] – Ro), ou seja, 

refere-se à taxa resultante entre a estimativa de retorno de mercado e a taxa de 

remuneração de títulos sem risco.Existe uma tendência à utilização do valor de 5%, 

com variação de 1% para cima ou para baixo, entretanto, há muitos profissionais de 

mercado e economistas financeiros que rejeitam essa hipótese alegando ser esse um 

valor muito elevado (Reis, 2013). 

 

Conforme Rochman (2009, como citado por Marquetotti et al., 2014), o prêmio de risco 

deve se basear não apenas em valores históricos mas no futuro, da macroeconomia, 

do setor de atuação e da empresa. Damodaram (2014) recomenda prêmios de risco 

entre 5% e 6%. Considerando os setores dos estudos deste trabalho, será utilizado o 

prêmio de risco em 5%, uma vez que a taxa livre de risco já carrega uma sobretaxa 

atrelada à insegurança do mercado focal. O prêmio de risco arbitrado necessita estar 

em consonância ao mercado para não haver questionamentos futuros em relação ao 

resultado do custo de capital próprio.  
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3 Metodologia da Pesquisa 

 

Neste capítulo, descreve-se a metodologia, indicando os métodos e as técnicas 

utilizados para realização desta dissertação, destacando a classificação da pesquisa 

e a descrição/especificação dos modelos adotados. 

 

O método para entendimento dos termos sustentabilidade ambiental pelas empresas 

e geração de valor a partir da utilização de tecnologia específica será a pesquisa 

qualitativa, com instrumentos quantitativos e do tipo bibliográfica, uma vez que se 

propõe gerar maior compreensão da base de conhecimento sobre estratégias da 

inovação. Segundo Nascimento (2012) 

 

[...] é através deste tipo de pesquisa que encontramos meios para explicar e 
discutir, com base nas informações teóricas publicadas em livros e revistas 
especializadas, o assunto, o problema ou a dificuldade que precisamos 
aprender, resolver ou eliminar. 

 

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2010), tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses, e geralmente as pesquisas exploratórias assumem a forma de pesquisa 

bibliográfica ou de estudo de caso. 

 

Na aplicação do método para formulação da construção da sustentabilidade ambiental 

para corporações, adotou-se a pesquisa qualitativa, devido as próprias características 

do método identificado, por meio do estudo de caso, a ser realizado em duas 

empresas do agronegócio. O estudo de caso, segundo Gil (2010), consiste em 

pesquisar um ou poucos objetos com a finalidade de se conhecer com detalhes o tema 

em estudo. 

 

A orientação para a conversação objetiva deve estar ancorada em referencial que está 

dando suporte teórico ao estudo. Nesse caso, os informantes são fundamentais para 

fornecerem ao pesquisador percepções e interpretações de eventos, como também 

podem sugerir fontes alternativas para corroborar evidências obtidas de outras fontes, 

tornando o Estudo de Caso construído com qualidade. Uma entrevista pode oferecer 
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elementos para corroborar evidências coletadas por outras fontes, possibilitando 

triangulações e consequente aumento do grau de confiabilidade do estudo. 

 

A entrevista técnica de pesquisa para coleta de dados visa a entender e a 

compreender o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações, em 

contextos que não foram estruturados anteriormente no levantamento bibliográfico, 

com base nas suposições e conjecturas do pesquisador. 

 

Com a entrevista não estruturada ou semiestruturada, o entrevistador busca obter 

informações, dados e opiniões por meio de uma conversação livre, com pouca 

atenção a prévio roteiro de perguntas. 

 

As perguntas aplicadas na entrevista não estruturada obedecerão à transparência do 

objetivo e do propósito da pesquisa, suas finalidades, tentando despertar o interesse 

do informante para que suas respostas sejam contributivas. A entrevista será tratada 

com questões abertas, totalmente desestruturadas, que possam conduzir o informante 

a responder livremente sobre o tema proposto. 

 

Previamente, será conduzida uma pesquisa de forma bibliográfica, levantamento de 

referências expostas em meios escritos, ou outros meios, para montagem de uma 

plataforma teórica. O que diferencia a pesquisa documental de uma pesquisa 

estritamente bibliográfica, está relacionado ao material editado, como livros, 

periódicos, mas também cartas, memorandos, propostas, relatórios, estudos e 

avaliações. Para a condução de um Estudo de Caso, a realização de pesquisa 

documental é necessária para o melhor entendimento do caso e também para 

corroborar evidências coletadas por outros instrumentos e outras fontes, 

possibilitando a confiabilidade de achados por meio de triangulação de dados e 

resultados. 

 

As práticas de um estudo multicasos foram adotadas por Danaire (1997, como citado 

por Martins, 2008) quando usou três fontes de evidências: entrevista pessoal com 

responsáveis chaves, sendo possível adotar outros participantes; documentação que 

serviu de apoio para constatar as ocorrências referenciais; e observação direta de 
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importância secundária no contexto da pesquisa, mas serve como complemento das 

fontes anteriores. 

 

Martins (2008) explica que o tema para um estudo de caso tem que ser importante, 

original e revelador. A pesquisa tem que garantir confiabilidade e validade para que 

outros possam usufruir dos resultados e aplicá-los em casos semelhantes. 

 

O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência 

são utilizadas (YIN, 2001). 

 

Segundo Teixeira, Nascimento e Antonialle (2013), há a possibilidade de se adotar a 

triangulação metodológica, que corresponde à combinação de métodos de diferentes 

naturezas paradigmáticas. Podem-se buscar informações externas: teoria/achados; 

ou internas: documentos, manuais, sites, entrevistas e informações, além da 

observação direta. 
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4 Resultado da Pesquisa 

 

4.1 Entrevistas 

 

Este capítulo irá apresentar o resultado das pesquisas, começando com a transcrição 

das entrevistas com os empreendedores dos dois estudos de caso que compõem este 

trabalho de estudo. 

 

Além da entrevista com o pesquisador da Embrapa – Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, 

MG, apresentada no referencial teórico, quando foi possível conhecer e descrever 

sobre a tecnologia das barraginhas, as entrevistas apresentadas neste capítulo foram 

realizadas com duas pessoas muito respeitadas no meio agrícola pelo histórico, tanto 

curricular quanto pela experiência no setor agrícola, e principalmente pela influência 

que têm para a divulgação do modelo estudado. 

 

Em seguida, serão apresentados os resultados demonstrando a geração de valor 

desses empreendimentos. 

 

4.1.1 Visão do projeto da Fazenda Boa Vista – Baldim (MG) 

 

A escolha da Fazenda Boa Vista para o estudo de caso foi decorrente da oportunidade 

de frequentá-la continuamente e de ter implantada, entre outras tecnologias 

sustentáveis (sequestro de carbono), 120 barraginhas de contenção de águas de 

chuva, há mais de 15 anos.A experiência adquirida nesta fazenda com os resultados 

alcançados na “produção de água” com a utilização dessa tecnologia e o resultado 

financeiros sobre a produção da fazenda contribuem ao desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 

Em entrevista com o produtor rural do projeto de Baldim (MG), o Engenheiro 

Agrônomo e Professor Alysson Paolinelli, foi possível conhecer a utilização prática da 

tecnologia das Barraginhas.  

 

A Fazenda Boa Vista possui áreas de produção e pastagens adequadas (600 
hectares mecanizados). Um sistema de produtor de água com mais de 120 
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barraginhas de contenção de águas de chuva e reabastecimento do lençol 
freático que a coloca na vanguarda dos sistemas produtivos na região. Pode-
se dizer que é uma produtora de água. 

 

Essa fazenda pratica sua atividade de forma sustentável, preservando e colaborando 

com o meio ambiente. Na entrevista foi possível conhecer várias técnicas de 

sustentabilidade ambiental, entre as quais a utilização das “barraginhas” para 

contenção de água no solo e o seu armazenamento no subsolo (lençol freático) para 

que no período de estiagem não falte água para a pecuária e para as pessoas. Um 

fato apresentado pelo entrevistado é a preocupação com o sequestro de carbono na 

atmosfera. 

 

Atualmente muito se tem falado sobre o excesso de carbono na atmosfera que 
respiramos. Daí surgirem muitas especulações a respeito dos atuais sistemas 
produtivos em todas as áreas, desde a produção de energia, no processamento 
de produtos, a industrialização e a produção de alimentos, matérias-primas 
agrícolas e a energia gerada no próprio campo. De fato, ainda não temos 
resultados efetivamente conclusivos que possam nos dar garantia no uso dos 
nossos recursos naturais com a devida retenção do CO2 e da quantidade que 
seja liberado. 
No setor produtivo agrícola, várias são as tecnologias que foram e estão sendo 
desenvolvidas nessa área. O primeiro exemplo é o ‘Plantio Direto’ (cultivo 
mínimo) que não revolve o solo e mantém o seu sistema biológico praticamente 
estável. Especialmente conjugado como o ‘Plantio Direto sobre Palhas’ ainda 
mais protege o solo e sabe-se que a liberação de carbono é mínima. 
A ampliação do ‘Sistema de Plantio Direto sobre Palhas’ conjugado com a 
Integração Lavoura, Pecuária e posteriormente Florestas ainda dá mais 
garantia de um manejo mais adequado ao uso do solo e só pelo crescimento 
dos índices de matéria orgânica anualmente incorporados ao solo, passa a ser 
uma garantia de que maior do Carbono está sendo fixada. 
Um dos maiores problemas no uso do Bioma Cerrado é a fixação, no solo, de 
carbono, como elemento fundamental, tanto na fertilidade desse solo, como na 
resistência das plantas nos períodos de estiagens (veranicos). Essas 
tecnologias indicadas anteriormente têm sido fundamentais a esse manejo, 
mais ainda, por si só, não são suficientes ao ‘Completo Ciclo Positivo do 
Carbono’. 
Tenho pessoalmente utilizado sistema há 14 anos e conheço bem as suas 
vantagens. Elas são efetivamente muito positivas. Essas observações pessoais 
têm nos levado a acreditar que estamos no caminho certo, mas como as 
tecnologias nessa área ainda estão em evolução, podemos afirmar que há 
muito a se fazer. 

 

Está em estudo outras técnicas para sequestro de carbono, que buscam gerar 

economicidade para que se levar o pasto ao animal (pecuária bovina) e não o animal 
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ao pasto, pelo fato de que o animal pisoteando o capim liberaria carbono na atmosfera, 

conforme relato: 

 

Um dos maiores problemas que temos observado é que o uso, das pastagens 
excelentes que surgem após a colheita dos grãos (milho, soja, sorgo, algodão, 
etc.) é muito desperdiçado, pois os grandes animais geralmente têm ‘cinco 
bocas’ (uma boca real e quatro pés) e não são capazes de aproveitar totalmente 
o potencial dessas pastagens e na realidade mais ‘amassam’ e prejudicam a 
matéria orgânica produzida no sistema do que alimentam. Amassar significa 
destruir, e colocar em putrefação todo ou grande parte desse potencial. Isso 
significa apodrecer e liberar o carbono ali existente para a atmosfera. O ideal 
seria ao invés de levar o ‘boi ao pasto’ seria trazer o ‘pasto aos bois’, o que na 
realidade torna caro o sistema. Enquanto não houver uma real competição na 
alimentação artificial dos animais, essa forma de ‘trazer as pastagens aos 
animais’ fica muito onerosa, a não ser que essa etapa seja compensada por 
uma renda adicional dento ou fora do sistema produtivo que a torne competitiva. 
É o que estamos tentando realizar. 
A técnica proposta não é a de levar os animais às pastagens, é a de trazer as 
pastagens com o maior aproveitamento possível, sem destruir o pasto no 
campo, contando com sistemas regulares que não deteriorem a maior parte da 
planta como se faz no pastejo direto. A pastagem cortada adequadamente se 
transforma em novo potencial de absorção de carbono, pela sua rebrota, 
usando-se e aproveitando-se do potencial de fertilidade do solo em seu novo 
crescimento. 
O material cortado nesse primeiro corte será levado imediatamente, já picado, 
aos animais estabulados, podendo-se, inclusive, por meio de análise 
bromatológica, fazer a complementação da fórmula desejada na alimentação 
animal com as vantagens comparativas ao rendimento maior dos animais em 
relação ao seu ‘novo’ ganho de peso. 

 

Em pesquisas que estão sendo desenvolvidas na Fazenda Boa Vista, está se 

buscando alternativas técnicas que geram economicidade à produção com foco no 

sequestro de carbono. Ações que podem contribuir para o meio ambiente e para 

geração de energia limpa: 

 

A segunda fase, quando se produziram ganhos incontestáveis, seria no uso 
biológico das fezes desses animais alimentados pelas pastagens trazidas a 
eles. Por meio de um sistema racional de captação das fezes, elas seriam 
levadas às ‘lagoas biológicas’ e ‘biodigestores’ para a produção e captação do 
gás metano (CH4) que seria aproveitado em motores ou geradores especiais 
para a produção de energia elétrica e outras formas de uso. 
Uma segunda vantagem seria no aproveitamento dos resíduos dos 
biodigestores na fertilização das próprias áreas de onde se retiraram as 
pastagens e que no próximo ano seriam utilizadas na produção de grão no 
Sistema Integrado, melhorando e muito a fixação do carbono no solo (produção 
de matéria orgânica) e a própria fertilidade do solo. 



82 

As ações na Fazenda Boa Vista são focadas na produção de animais de pecuária 

bovina e isso envolve a produção de pastagens. Também se faz a produção de grãos 

(milho e soja) e um dos componentes mais onerosos no plantio são os fertilizantes. 

Assim, estão sendo avaliados a implantação de uma nova técnica de incorporação de 

insumos e nutrientes que contribuirão para o meio ambiente, como também, para a 

redução deste custo, conforme apresentou na entrevista: 

 

Entendemos que essas ações de aproveitamento e de adição de produtos 
complementares além de enriquecerem e fertilizarem os solos, com nítida 
economia em relação à utilização de fertilizantes químicos a cada dia mais 
caros, poderão compensar e muito o processo de levar o pasto aos bois. É 
indiscutível que os animais confinados terão ganho de peso muito superior aos 
de pastagens naturais, representando, também, vantagens comparativas para 
o sistema proposto, além de se evitar a perda das pastagens naturais pelos pés 
dos animais na pastagem de forma direta e, ainda, evitando-se a compactação 
do solo pelos pés dos animais, como, também, evitando-se as perdas e as 
fermentações aeróbicas das pastagens amassadas pelo pastejo direto. Outra 
grande e incontestável vantagem é a rebrota das pastagens cortadas e 
retiradas das áreas a sem fermentações e a absorção do carbono no 
crescimento dessa nova pastagem em solo fertilizado pelos orno minerais 
originários do sistema. Esse seria um ‘ciclo virtuoso do carbono’ na natureza, 
cujo resultado iria nos fornecer: grãos, carne, leite, florestas, energia, processos 
mais seguros (irrigação), aumento indiscutível tanto na produção dos produtos 
citados, como na sobra produzida. Convém, ainda, salientar o fato de que esse 
processo proposto evitaria a contaminação das águas, suas nascentes e 
caudais, controlados e protegidos pela biologia dos solos muito intensificada. 
 

4.1.2 Visão do projeto da Fazenda São Francisco – Uberaba (MG) 

 

A escolha da Fazenda São Francisco para o estudo de caso se deve ao contato com 

o seu mentor e empreendedor, o engenheiro agrônomo Marco Tulio Paolinelli, que em 

uma entrevista a priori, apresentou o projeto de sustentabilidade ambiental e social 

que pretendia implantar na área. O objetivo do projeto é aumentar a vazão do Rio 

Uberaba que compõe a bacia que atende à população da cidade de Uberaba, e que 

em tempo recente, chegou a secar. 

 

Na entrevista específica para este estudo, realizada in loco, pôde-se conhecer todo o 

propósito do projeto que prevê a reabilitação das matas ciliares aos córregos afluentes 

do Rio Uberaba, a construção de barragens, que ele chama de “poções” interligadas 

por curvas de nível, nos moldes do projeto apresentado no item da Tecnologia 
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Estudada, aplicada no município de Oliveira (MG). O princípio dos “poções” é o 

mesmo das “barraginhas”, enquanto estas são construídas nos veios formados pelas 

encostas de dois morros, os “poções” são construídos em declives mais acentuados. 

O propósito dos dois projetos dos estudos de casos atende aos mesmos princípios: 

construir escavações que funcionam para: a) depósitos de água nos declives onde 

fluem enxurradas; b) infiltração das águas ao subsolo, alimentando o lençol freático, 

c) evitar que as chuvas provoquem erosão com escorrimento rápido das águas; c) 

armazenarem a água durante o período chuvoso; e, d) servir como filtro de água para 

os mananciais. A água penetra no solo, abastece o lençol freático e nascentes a 

jusante, conserva umidade no solo por longo período. 

 

O projeto na fazenda São Francisco é registrado sob o nome de Águas Perenes, que 

atende bem ao objetivo do empreendimento, mas tem o codinome de Fábrica de 

Águas, que vem bem a calhar devido à quantidade de barragens por área. Contudo, 

o projeto não está centrado somente nas barragens, mas também no investimento em 

curvas de níveis, na recomposição das matas naturais ciliares e na educação 

ambiental, por meio de seu Instituto Agronelli. Esse projeto tem um caráter ambiental, 

com reflexo na sociedade. 

 

 

Figura 20 - Projeto Águas Perenes 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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O projeto prevê curvas de nível com cochos sucessivos de 10 a 14 metros de 

comprimento, por 3m de largura, por um metro de profundidade, separados entre eles, 

por meio de um sulco de 3 a 5 metros de comprimento, por 40 centímetros de 

profundidade e por 60 cm de largura. 

 

Em entrevista, o engenheiro descreveu o projeto inicial em 110 hectares, dentro dos 

quais foi feito um plantio imediato de 30 hectares com eucalipto para dar sustentação 

ao projeto. Nos 80 hectares restantes, será possível plantar 40 mil árvores de qualquer 

espécie. As árvores serão adotadas por pessoas físicas ou jurídicas, estas últimas 

escolherão as áreas para plantar árvores as quais serão identificadas com placas, 

demonstrando que contribui com o projeto, com o Rio Uberaba e, consequentemente, 

com a população de Uberaba. A pessoa física também contribuirá com o projeto, mas 

terá uma perspectiva mais emocional pelo plantio de uma árvore que irá crescer e 

durar anos, para que seus descendentes possam perceber a grandeza de seu gesto. 

A área será composta com um restaurante panorâmico que já está em construção, 

com atividades educativas, estrutura para esportes como tirolesa, bicicletas, 

caminhadas entre outros. Cada árvore será adotada com a contribuição de um valor. 

 

A etapa II do projeto será executada em 190 hectares, dentro dos quais serão 

plantadas árvores de grande porte (tipo Gameleira), nesse caso, será adotada a área 

para o crescimento dessa espécie, que será plantada pelo proponente. O valor 

arrecadado com esse projeto será proporcional ao tamanho da árvore a cada ano, ou 

seja, o valor será acrescido pelo volume da copa das árvores, numa perspectiva de 

longo prazo. Essa parte do projeto terá um caráter emocional e de realização de um 

ato de contribuição para o futuro do Rio Uberaba e para a sociedade dos 

descendentes dos colaboradores. O objetivo dessa etapa é a conscientização 

ambiental e social, que terá como foco as crianças e jovens. Conforme disse o 

entrevistado: 

 

Daqui a 30 anos ele (o contribuinte) vai vir aqui com seus netos fazer um pique 
nique na árvore que ele plantou. E esse neto dele vai falar assim ‘puxa vida, o 
meu avô, quantas vidas o meu avô salvou nestes 30 anos, quanto ele ajudou o 
Rio Uberaba’, então isto aqui é para ajudar a salvar o Rio Uberaba e salvar 
vida. 
Nosso objetivo maior é fazer com que a criança, o jovem, passe a participar 
disso aqui como uma forma de conscientização ambiental e social. É saber que 
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ele tem que ajudar o próximo. Essa é uma filosofia que a gente quer implantar 
na sociedade. 

 

Nessa segunda etapa serão construídos de 800 a 1.000 “bolsões” que também serão 

adotados pelas pessoas, pelo valor de influência que cada uma contribuirá para 

incorporação da água ao lençol freático e aos afluentes do Rio Uberaba. O adotante 

receberá um certificado demonstrando a quantidade de água com que contribuiu para 

o rio. 

 

A terceira etapa será implantada após três anos, quando serão retirados e vendidos 

os eucaliptos plantados na primeira etapa. No lugar será construído um condomínio 

de árvores que será adotado pelas pessoas. Estas poderão dar o nome que quiserem 

às ruas ou aos lotes que adotarem, plantarão as espécies que quiserem, e pagarão 

para cuidar dessas áreas. 

 

Os recursos oriundos da arrecadação das três etapas do projeto serão totalmente 

distribuídos para saúde e bem-estar da população em forma de ações sociais (tabela 

5). 

 

Tabela 5 

Distribuição dos recursos do Projeto Águas Perenes 

Destinação dos Recursos % 

. Gastos Administrativos e Investimentos 25 

. Distribuição do Valor de Arrecadação 75 

Remédio para o Hospital do Câncer de Uberaba 50 

Instituto Agronelli – ação sócio ambiental 20 

Instituto do Cego  10 

OASIS – Org. Amigos Solidários à Infância e a Saúde 10 

Associação dos Voluntários do Hospital do Câncer 10 

Total 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os estudos sobre o aumento das vazões dos afluentes do Rio Uberaba estão sendo 

levantados nos últimos três anos, mas de forma prévia, os dados até agora 

demonstram que ocorreu o fenômeno de aumento de água no período de seca, 

quando foram comparados dois pontos do Córrego Borá. A comparação entre dois 
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pontos de medição de vazão, sendo um com influência direta das barragens já 

construídas e outro, até a data da última coleta, não tinha influência das barragens. 

 

O fenômeno que ocorreu no Córrego Borá demonstra que, no período chuvoso, a 

vazão na ponte 2, sem influência das barragens de captação de água, foi superior à 

da ponte 1. Nos meses de agosto a outubro, período de seca na região, a vazão da 

ponte 1, com influência direta das barragens, foi superior à da ponte 2. Esse trabalho 

de medição vem corroborar com todas as hipóteses sobre as pesquisas das barragens 

de contenção de água. Esses dados trazem subsídio e estímulo à continuidade dos 

estudos e aplicação da tecnologia. A partir de 2016, os dois pontos de coleta passaram 

a ter influência das barragens, o que provocará outros métodos de aferição da 

influência do projeto, tendo em vista que a variação do volume de água, em todos os 

períodos dependem do clima, que é uma variável complexa. 

 

 

Figura 21 - Medição de águas vertedouros - Projeto Águas Perenes - 2015 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nos 300 hectares será construída uma estrutura de hospedagem com chalés e 

transformar essa área num parque, quando o projeto dará retorno ao empreendedor, 

tornando-o autossustentável.  
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O ponto fundamental que aufere credibilidade ao projeto Águas Perenes é o histórico 

de atividades do engenheiro. Há 35 anos, antes mesmos do surgimento dos 

movimentos atuais sobre sustentabilidade, começou seus negócios a partir do resíduo 

da produção de fertilizantes da indústria Fosfértil. Estudando sobre o gesso agrícola 

residual para a correção e enriquecimento dos solos, passou a comercializar esse 

produto no Brasil. Nesses mesmos anos, fundou a Agronelli numa propriedade rural, 

onde desenvolveu sua concepção da produção de água, transformando uma área 

comum num parque com abundância de água. 

 

A visão do grupo Agronelli confirma sua preocupação com o meio ambiente e com a 

sociedade: “Ser referência no mercado de atuação, utilizando de práticas 

responsáveis e tecnológicas, contribuindo com o desenvolvimento sustentável nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais”. Todos os empreendimentos, seja na 

produção de alimentos (leite tipo A), móveis com madeira e tecnologia sustentável, 

pecuária leiteira sustentável e insumos agrícolas, ou em projetos sociais (Instituto 

Agronelli de Desenvolvimento Social), atendem aos preceitos da visão do grupo. 

 

Seja qual for a definição desse empreendedor: sonhador, visionário, maluco, 

perfeccionista, ele tem demonstrado que em sua história há o conceito de colaboração 

com a sociedade e com o meio ambiente. Quando se usa o termo sustentabilidade, 

nesses projetos, vemos a aplicação bem definida da concepção do termo 

sustentabilidade ambiental, do termo sustentabilidade social e, também, 

sustentabilidade econômica, trazendo aos estudiosos e empreendedores a existência 

efetiva da perspectiva sustentabilidade no planejamento estratégico das corporações. 

 

4.2 Informações técnicas de absorção e consumo de água 

 

A base para a apuração dos valores e resultados do primeiro estudo de caso requer 

informações preliminares que irão compor a a estrutura do fluxo de caixa. Para apurar 

o potencial produtivo adicionado pelo incremento de água ao projeto, torna-se 

necessário levantar a capacidade de absorção de água pelas barraginhas. 
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4.2.1 Capacidade de absorção de água pelas barraginhas 

 

A Tabela 6 demonstra o resultado dos cálculos do volume de absorção de água pelas 

barraginhas, adotando-se o modelo da Figura 6, para três diferentes tamanhos de 

barragem. Foram consideradas: a) uma barragem de pequeno porte, cujo volume de 

absorção de água foi de 371m³ por ano; b) uma barragem de médio porte, cujo volume 

absorvido ao solo foi de 1.299m³ no ano; e, c) uma barragem de grande porte, com 

um volume de água absorvido de 3.564m³ anuais.  

 

Para este volume de absorção de água, foram considerados 11 recargas de água por 

ano em cada barragem. Apesar dos resultados demonstrarem somente três 

tamanhos, não impede que as barraginhas sejam feitas com tamanhos diferentes dos 

três modelos apresentados. 

 

Tabela 6 

Capacidade de absorção de água pelas barraginhas 

Formato da Barraginha Pequena Média Grande 

Trapezoide       

Base Superior (Barragem) 6 m 9 m 12 m 

Base Inferior 4 m 6 m 8 m 

Altura do Trapézio 5 m 7 m 9 m 

Área do Trapézio 25 m² 53 m² 90 m² 

Profundidade 1,5 m 2,5 m 4 m 

Volume aproximado da Barragem 38 m³ 131 m³ 360 m³ 

Recargas por ano* 11 vezes 11 vezes 11 vezes 

Absorção 90%  90%  90%  

Volume Absorvido por ano 371 m³ 1.299 m³ 3.564 m³ 
Nota *: Quantidade de vezes que a barragem renova o estoque de água  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2.2 Pegada hídrica dos produtos agrícolas 

 

Na Tabela 7 é demonstrada a pegada hídrica média para uma unidade de produção 

animal e agrícola, de três principais atividades do agronegócio mineiro. Para cada 

hectare de milho, cuja produtividade seja de 11.000 kg (equivale a 200 sacas de 50 

kg) por hectare, serão necessários 9.900 m³ (nove mil e novecentos metros cúbicos) 
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de água. Para cada animal bovino para corte (abate), serão necessários 

aproximadamente 3,1 mil m³ durante o seu tempo de vida.  

 

Tabela 7 

Pegadas hídricas de produtos de origens animal e agrícola 

Produto 
PH  

(L kg-1) 
Unidade Produção (kg) 

PH 
(m3) 

Milho 900 kg / hectare 11.000 9.900 

Soja 1.110 kg / hectare 4.800 5.328 

Carne de boi 15.500 kg /Animais 200 3.100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme Silva et.al. (2013), para o caso específico da carne vermelha, considera-se 

um sistema industrial de produção que leva três anos para se abater um animal e 

produzir 200 kg de carne desossada. Admite-se que o animal tenha consumido 1.300 

kg de ração, 7.200 kg de forragem, 24 m³ de água para dessedentação e 7 m³ de água 

para limpeza geral, significa que, para cada quilograma de carne desossada, são 

utilizados 6,5 kg de ração, 36 kg de forragem e 155 litros de água de beber. A produção 

de todo esse sustento tem embutidos 15.500 litros de água. 

 

Tabela 8  

Processo de engorda – Ciclo total da pecuária 

Fase Meses 
Peso do Animal 

em @ 
Produção 
(kg/ano) 

PH 
(m3) 

Bezerro 0 4,67 0,00 0 

Bezerro até 1 ano 12 10 80,00 1.240 

Animal até 2º ano 12 14 60,00 930 

Animal com 3º ano 12 18 60,00 930 

Totais 36 18 200,00 3.100 

Nota*: O cálculo acima considera um animal após a desmama, no processo de engorda até sua 
maturidade para abate, com três anos. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Adotando-se a PH (Pegada Hídrica), o consumo médio seria de 15,5 m³ de água por 

cada quilo de carne bovina produzido. 
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4.3 Análise do projeto da Fazenda Boa Vista – Baldim (MG) 

 

O projeto da Fazenda Boa Vista, em Baldim (MG) requer uma análise dos fatores 

econômicos existentes. Hoje é uma propriedade produtiva, com 600 hectares 

cultiváveis. Utiliza a técnica de cultivo conhecida como Integração Lavoura e Pecuária 

(ILP) e plantio direto. Dois processos produtivos que contribuem para a redução do 

carbono da atmosfera. O sistema ILP proporciona a rotatividade da pastagem a cada 

três anos, quando se planta uma cultura (milho ou soja) consorciado com o capim. 

Isso praticamente anula o custo dos investimentos com o pasto, que aproveita os 

nutrientes do solo e, logo que a cultura é colhida, o capim recebe a iluminação 

suficiente para se desenvolver. 

 

Para o caso do Projeto da Fazenda Boa Vista (FBV), o estudo avalia a adição de 

animais bovinos no modelo de pecuária de corte, somente no processo de engorda. 

Isto é, aquisição de bezerros com aproximadamente um ano de vida, equivalente a 10 

arrobas e permanência do animal em processo de semiconfinamento por 18 meses. 

O ganho de peso de oito arrobas líquidas, ou seja, sem o peso de carcaça representa 

50% do peso bruto, que não é renda para o produtor. 

 

Tabela 9 

Projeto Fazenda Boa Vista – Baldim (MG) para 2016 

Descrição Área       

Uso da Área     
. Área de Preservação  230  ha   
. Área de Benfeitorias  23  ha   
. Área Aproveitável  983  ha (Fonte: ITR*)     

.. Área Agricultável  600   ha (Considerado na avaliação) 

.. Área de Silvicultura  20  ha     

.. Área Inexplorada  10  ha     

.. Área de Pastagem  353  ha     

Total 1.236  ha     

Produção com Rotação de Cultura (Área Agricultável   
. Plantio de Milho  200  ha   
. Plantio de Soja  200  ha  Densidade 

. Pecuária Intensiva  200  ha 4  animais/ha  

Total   600  ha 800 animais 

Nota*: ITR: Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
Fonte: Dados da pesquisa 
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. Agregação de animais em função do adicional hídrico: O consumo 

previsto por cabeça bovina é de aproximadamente 1.240 m³ por ano. No 

modelo de semiconfinamento é possível projetar uma densidade de 4 (quatro) 

animais por hectare e um ciclo operacional de um ano e meio (18 meses) que 

representa o período de permanência do animal na propriedade, durante o qual 

adquire cerca de oito arrobas, de acordo com a informação do Produtor. O 

projeto é de 200 hectares por ano de pecuária intensiva, que perfaz um 

consumo de 992 mil m³ de água para produção de animais. A fazenda possui 

uma área de 636 hectares chamada de “não agricultável” por causa do relevo, 

mas servem também para captação de água. A área soma-se os 200 hectares 

de pecuário no manejo de rotação, que também é considerado na captação de 

água. Então, tem-se uma área total de 836 hectares que são capazes de 

absorver 869,7 mil m³ ao longo de cada ano, quando consideramos o índice 

pluviométrico de 800 mm/m² na região de Baldim (MG). 

 

Tabela 10 

Agregação de animais em função do adicional hídrico 

Descrição  Valores  
. Pegada Hídrica (PH) de Carne Bovina 15,5 m³ /kg produzido 

. Ganho de Peso no Ciclo Operacional 8,0 @ (1@ = 15 kg) 

. Ciclo de preparação do animal 1,5 anos 

. PH de Carne Bovina (Ano) 1.240 m³ /animal ano 

. Densidade de Animais 4  por hectare 

. Índice Pluviométrico 820 mm / m² Baldim (MG) 

. Volume de água por unidade 1 hectare = 10.000 m² 

. Capacidade de Retenção de Água 13%  

. Área não Agricultável  636 ha 

. Área de Pecuária Intensiva  200  ha 

. Volume de água absorvido nessa área 869.752 m³ 

. Consumo de água por hectare 4.960 m³ 

. Consumo Total de Água 992.000  m³ 

. Superávit (-Déficit) de água -306.234 m³ 

. Animais subtraídos da produção -99 Animais (limitado pela água) 

. Barraginhas  120  ud 

. Capacidade média das Barragens 1.299  m³ Capacidade de retenção 

. Capacidade de Produção de Água 155.925  m³ 

. Período de estiagem 4 Meses 

. Quantidade de animais adicionais 94 ud 

. Limite de Animais - somente com Chuva 701  ud 

. Limite de Animais a partir das Barraginhas 795 ud 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para a produção em 200 hectares com pecuária intensiva, de acordo com os dados 

acima, é possível observar um déficit de 306,2 mil m³ de água de chuva. Em função 

disto, a quantidade de animal possível de se produzir na FBV seria de 701 unidades, 

diante da capacidade técnica de se produzir 800 animais. A FBV possui instalada 120 

barraginhas que adicionam cerca de 155 mil m³, que não cobre o déficit total, mas 

agrega 94 animais ao plantel, perfazendo uma produção de 795 animais por ano, 

tendo em vista que toda a água absorvida será consumida no período de estiagem. 

 

. Valor do investimento: gastos de investimentos para a construção de cada 

barraginha: entre R$ 75,00 e R$ 187,50, valores em 2007 apresentados pela 

Embrapa. Valor atualizado pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor – Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) até 2016 que foi de 75,634% acumulados. O valor de 

investimento nas barraginhas fica entre R$ 131,75 a R$ 329,30. Para nosso 

estudo, vamos utilizar o valor médio entre o mínimo e o máximo, de R$ 230,50. 

 

A aquisição inicial de 31 animais representa um investimento de R$ 49,6 mil reais 

aproximadamente. Os animais são vendidos a cada um ano e meio e, para a 

reposição, há necessidade de adquirir 24 novos animais todos os anos seguintes, o 

que perfaz um investimento anual de R$ 40,1 mil no primeiro ano, valor já corrigido 

pela inflação. O valor de investimento dessas 120 barraginhas seria de R$ 14 mil em 

valores atuais. Para esse estudo foi considerada a utilização de recursos próprios. 

 

Tabela 11 

Investimentos adicionais e fontes – Projeto Baldim (MG) - 2016 

Descrição Valor Unitário Qte 
Anos 

0 1 ao 5* 

Investimento     
. Animais R$ 160,00 94 ud * 10@ R$150,00 0 

. Barraginhas R$ 230,50 120unid R$ 27.660 0 

Fonte de Recurso     
. Capital Próprio     R$ 178.060  

. Reinvestimento      0 

Nota*: Valores anuais 
Fonte: Dados da pesquisa 
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. Previsão de renda: a cada ano serão vendidos para abate 71 animais 

pesando 18 arrobas em média ao preço atual de R$ 160,00 por arroba. Então, 

o faturamento anual será de R$ 204.480 mil pelos animais adicionais. 

. Custeio Variável: O custo variável para a produção de animais, incluindo 

alimentação, saúde e pessoal é de R$ 450,00 por animal, de acordo com a 

informação do produtor. Isso significa um gasto variável anual de R$ 42,4 mil. 

Além dos custos de manutenção, são necessárias a reposição dos 71 animais, 

perfazendo um custo anual de R$ 113.600 mil. 

. Despesa de área: O custo de área foi calculado com base no preço da terra 

preparada na região da fazenda, que hoje é de R$ 15 mil, a uma taxa de 0,4%. 

Isso corresponde ao aluguel de R$ 60,00 por cada hectare necessário, 

condizente com o custo de arrendamento de terra na região. É necessária, para 

as 94 cabeças, uma área de 24 hectares ao custo anual de R$ 1.415,00. 

. Despesa de manutenção das barraginhas: manutenção de cada barraginha 

deveria ser feita a cada sete anos. De acordo com a entrevista com o produtor 

rural da Fazenda Boa Vista, para a manutenção de barraginha pequena gasta-

se uma hora de trator e, para as maiores, em torno de três horas cada. Esse 

custo terceirizado está em média R$ 115,25 a hora, incluindo o valor da hora 

do tratorista. Para efeito de cálculo, foi adotado o critério do custo de 

manutenção anual referente a um sétimo do número de barraginhas a cada 

ano, ou seja, o custo de manutenção de 17 barraginhas por ano, ao custo médio 

de duas horas para cada uma, o que representa uma despesa de manutenção 

de R$ 3,9 mil por ano, aproximadamente. 

 
Tabela 12  

Cronograma físico e financeiro – Projeto Baldim (MG) - 2016 

Descrição   Valor Unitário Qte Ano 1 ao 5 

Previsão de Renda Hipotética     
. Animais para Abate   75% 71 ud  
. Receita com a Venda de Animais R$ 160,00 18  @  R$ 204.480 

Custos Variáveis      
. Custeio Pecuário   R$ 450,00 94 ud R$ 42.439 

. Reposição de Animais R$ 160,00 x 10@ 71 ud R$ 113.600 

Custos e Despesas Fixas*     
. Aluguel da áreas   R$ 60,00 24 ha R$ 1.415 

. Manutenção das Barraginhas R$ 115,25 2 hora/trator c/tratorista  

    R$ 230,50 17 ud/ano  R$ 3.951 

Nota*: Os custos fixos são calculados com base no aumento dos gastos 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os gastos fixos (custos e despesas) que não estão demonstrados no cálculo são parte 

da análise financeira do projeto dos 200 hectares. Nessa produção agregada somente 

foram adicionados os custos fixos que seriam implementados.  

 

O Fluxo de Caixa consiste na representação dinâmica da situação financeira de uma 

empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as aplicações. Dessa 

forma, o administrador financeiro pode verificar se haverá excedentes ou escassez de 

caixa, em função do nível desejado pela empresa. (Correa, 2005). 

 

Tabela 13 

Fluxo de caixa livre – Projeto Baldim (MG) - 2016 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.1 Custo do capital – Fazenda Boa Vista – pecuária 

 

O cálculo do Custo do Capital seria feito a partir do modelo Weighted Average Costof 

Capital (WACC), pelo qual seria apurado o custo médio entre o custo do capital de 

terceiros e o custo do capital próprio. No entanto, no projeto da Fazenda Boa Vista os 

investimentos na tecnologia das barraginhas e a aquisição dos animais já tinham sido 

feitos e, portanto, para este projeto adotou-se para o WACC o custo do capital 

equivalente aos custos dos recursos próprios. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Receita Adicional 213.682 223.297 233.346 243.846 254.819

(-) Impostos Indiretos -13.889 -14.514 -15.167 -15.850 -16.563 

(=) Receita Líquida 199.792 208.783 218.178 227.996 238.256

(-) Custos e Despesas Variáveis -163.061 -170.399 -178.067 -186.080 -194.453 

(=) Margem de Contribuição 36.731 38.384 40.111 41.916 43.803

(-) Custos e Despesas Fixas -5.608 -5.860 -6.124 -6.399 -6.687 

(=) EBITDA 31.124 32.524 33.988 35.517 37.116

(-) Depreciação 0 0 0 0 0

(=) Resultado Operacional (EBIT) 31.124 32.524 33.988 35.517 37.116

(-) Impostos Diretos -7.781 -8.131 -8.497 -8.879 -9.279 

(=) Resultado Operacional Líquido (NOPLAT) 23.343 24.393 25.491 26.638 27.837

Investimentos -178.060 0 0 0 0 0

(=) Fluxo de Caixa Livre -178.060 23.343 24.393 25.491 26.638 27.837

Anos
Descrição
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4.3.1.1 Cálculo do risco sistêmico (Beta Bottom Up) para pecuária 

 

O principal item da análise do custo do capital próprio foi calcular o risco sistêmico da 

JBS, empresas ligadas à pecuária de corte. Utilizou-se a Equação 10: Cálculo de 

expressão do Beta𝜷 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
, sendo Ri o retorno histórico da JBS e Rm o retorno 

do índice Bovespa. A evolução da variação das variáveis é apresentadas Anexo A. 

 

 

Figura 22 - Variação semanal das ações da JBS em relação às 
empresas que compõem o IBovespa - janeiro de 2014 a janeiro de 
2017 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados da regressão da JBS estão retratados na Tabela 14, que contém os 

coeficientes estimados e os principais testes estatísticos. 

 

Tabela 14 

Estimativa do beta da JBS – Jan/2017 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

Interseção 0,0015 0,0039 0,3734 0,7093 

IBovespa 0,4866 0,1176 4,1366 0,0001 

R² = 0,09884 R² ajustado = 0,09307 F= 17,1111 

Nota*: Numero de observações 157 – variações semanais equivalentes a três anos – jan. 2014 a jan. 

2017 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O beta da JBS foi estimado em 0,4866, sendo o coeficiente estatisticamente 

significativo. É importante ressaltar que é comumente aceita como válida a relação 

com níveis de significância de até 5%. 

-8%

-4%

0%

4%
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Esse beta demostra que as ações da JBS são menos voláteis do que a composição 

de ações do índice da bolsa de valores. Assim, estima-se que quando o índice de 

mercado (Ibovespa) variar 1%, as ações da JBS variariam em torno de 0,48%, para 

cima ou para baixo, diretamente ao sentido da variação do mercado. 

 

O R² ajustado indica a capacidade explicativa do modelo, demonstrado que apenas 

9,3% é explicado pela regressão. Entretanto, a regressão é válida, sendo confirmada 

pela estatística F da regressão, altamente significativa. 

 

Para o ajuste do Beta desalavancado, adotou-se a Equação 11: Cálculo do Beta 

Desalavancado, apurando um coeficiente de: 

 

𝜷𝒖 =
0,4866

[1 + ((2,224) ∗ (1 − 34%))]
=  0,1972 

 

O beta da JBS desalavancado foi estimado em 0,1972, que será utilizado na fórmula 

do CAPM. Esse beta desalavancado não sofrerá alavancagem para ajustar ao projeto 

da Fazenda Boa Vista, pois o estudo considera a utilização somente de capital próprio. 

 

O Custo do capital próprio foi calculado com base no modelo CAPM que é utilizado 

para estimar o custo de capital próprio de uma empresa e é de grande importância 

tanto para o investidor quanto para o gestor de uma empresa. Para o investidor, reflete 

a taxa que ele almeja em compensação ao risco assumido em investir e, para o gestor 

empresarial, representa o retorno que ele tem a oferecer aos investidores a um dado 

risco que eles devem assumir. 
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Tabela 15 

Custo do capital – Projeto Baldim (MG) - 2016 

Dados da Análise     

FreeTax(R0) 5,87% NTN-B p/ 2024 (Dez/2016) 

β 0,1972 Beta BottomUp (JBS)* 

E[RM] 5,00% Inflação:       4,5% 

Custo KP 11,36% Modelo CAPM 

Nota*: Beta desalavancado 

Nota**: O cálculo do custo do KP (Capital Próprio ou Equity) foi com base no modelo CPAM e pode ser 
descrito na seguinte fórmula: 𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅0 +  𝛽{𝐸[𝑅𝑀] − 𝑅0}.Sendo: R0 = retorno sobre um ativo 
livre de risco; β (Beta) = medida do risco setorial; e E[RM] = retorno esperado no mercado. 

Equação do CAPM da JBS 

𝐶𝐴𝑃𝑀𝐽𝐵𝑆 = (5,87% + 4,5%) + 0,1972 ∗ (5%) = 11,36% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

. Taxa Livre de Risco: reflete a rentabilidade fornecida pelo título do governo 

federal, NTN-B com vencimento em 2024. Geralmente esse título é atrelado ao 

IPCA, que o mercado projeta uma taxa média de inflação para o período de 

4,5% a.a. Portanto, a informação referente ao título público NTN-B, fornecida 

pelo site Tesouro Direto do governo federal, para Dezembro de 2016 está 

cotado em 5,87% ao qual foi acrescido da expectativa de inflação. 

 

O Fluxo de Caixa Livre Descontado é a verificação dos fluxos futuros em valor atual, 

para que possamos comparar valores do futuro ao valor do dinheiro no presente. Na 

análise de cinco anos, adotou-se o valor residual no último ano do fluxo, que 

corresponde à venda dos animais, o que gerará um montante de R$ 337,4 mil ao fluxo 

de caixa ao final do quinto ano, em valores atuais. 

 

Tabela 16 

Resultado da análise de valor agregado – Projeto Baldim (MG) – 2016 

Descrição Ano 0 Período explícito (Valores nominais) 

1 2 3 4 5 

Investimento inicial -R$178.060      
Valor presente do fluxo de caixa R$92.676 23.343 24.393 25.491 26.638 27.837 
Valor presente de resíduo R$186.714     337.366 
Valor presente líquido R$101.330      

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A escolha do valor residual neste projeto está baseada no fato da compra de animais 

ser considerado CAPEX somente no ano inicial. A taxa de investimento no período 

projetado foi nulo. 
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Para apurar o valor presente líquido, adotou-se a Equação 1: Valor da Empresa. O 

fluxo de caixa, incluindo o valor residual, foi descontado à taxa do custo de capital de 

11,36% ao ano, destacando que o valor residual foi acrescento em 0,5 (meio) período, 

por ser o valor ao final do último ano e não no prazo médio anual como ocorreu em 

todo o fluxo. O valor presente do fluxo de caixa livre descontado representa o valor 

econômico ao empreendimento agregado ao valor do ativo atual, por meio do 

incremento de resultado operacional à atividade normal da empresa. A disponibilidade 

de água proporcionou na atividade da Fazenda Boa Vista um incremento de valor 

econômico de R$ 101,3 mil. 

 

4.4 Análise do projeto Águas Perenes ou Fábrica de Água – Fazenda São 

Francisco - Uberaba (MG) 

 

O projeto da Fazenda São Francisco, em Uberaba (MG) requer uma análise dos 

fatores econômicos existentes. A propriedade rural tem 800 hectares, dos quais foram 

separados 300 hectares para o Projeto Águas Perenes, ou como foi sugerido pelos 

parceiros do projeto: Fábrica de Água, muito apropriado pela alusão do volume de 

água gerada pelos inúmeros bolsões de contenção. 

 

Tabela 17 

Projeto Águas Perenes – Uberaba (MG) 

Descrição  Área   

Uso da Área - Fazenda São Francisco   
. Área Agricultável  500  ha   

. Área de Silvicultura e Reserva   300  ha (Considerado na avaliação) 

  Total 800  ha   

Projeto Águas Perenes     
. Etapa I  79,5  ha 40 mil árvores 

. Etapa II  190,5  ha 40 mil árvores 

. Etapa III   30,0  ha 300 lotes de árvores nativas 

  Total  300,0  ha   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Projeto Águas Perenes tem uma conotação totalmente social e ambiental. De 

acordo com o empreendedor, a totalização da renda líquida será destinada a 

entidades que trabalham com a sociedade, como descrito na tabela 16. A gestão do 

projeto terá uma receita que deve ser de 25% do valor arrecadado, para investimentos, 

manutenção dos gastos fixos e promocionais. 
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. Valor do investimento: os investimentos serão feitos em três etapas: 

 

• Etapa I: Preparação de cerca 80 hectares e plantio de 40 mil mudas de 

árvores de qualquer espécie ao custo médio de R$ 25,00 acrescido dos 

gastos (insumos e serviços) em torno de R$ 5,00. Estima-se que serão 

plantadas 503 mudas por hectare. Nessa etapa, será investido, 

também, em 42 mil mudas de eucaliptos ao custo médio de R$ 8,00, 

em 30 hectares adicionais. Essa área está separada para ser utilizada 

na etapa III. Além das árvores, a etapa I conta com 45 curvas de níveis 

e 240 poções (barragens interligadas pelas curvas de nível), 

consumindo aproximadamente 658 horas de trator com tratorista ao 

custo unitário de R$ 120,00 por hora. Parte desse investimento já foi 

realizado e já traz retorno ao meio ambiente. Atualmente está sendo 

construído um mirante com estrutura de atendimento aos usuários, com 

banheiros, restaurante, estacionamento e de passeios (caminhadas e 

bicicletas), numa área de 400 m². Todo esse investimento está sendo 

suportado com recursos da Agronelli. 

 

Tabela 18 

Cronograma físico-financeiro Etapa I - Projeto Águas Perenes –2016 

Descrição 
Etapa I 

Valor Unitário Qte Total 

Investimento Implantado no ano 0 

. Plantio de Árvores     

. Mudas R$ 25,00 40.000 R$ 1.000.000 

. Insumos e Matéria-Prima R$ 5,00 40.000 R$ 200.000 

. Eucaliptos R$ 8,00 42.000 R$ 336.000 

. Infraestrutura de Recepção R$ 1.500,00 400 m² R$ 600.000 

. Curvas de Nível R$ 600,00 45 R$ 27.000 

. Barraginhas (Poções de 12 m) R$ 329,30 240 R$ 79.032 

Fonte de Recurso    
. Capital Próprio     R$ 2.242.032 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

• Etapa II: Preparação de cerca de190 hectares e plantio de 40 mudas de 

árvores de qualquer espécie adquiridas pelos colaboradores 

(arrendadores) que consumirão insumos e serviços na ordem de R$ 5,00 

por muda. Estima-se que serão plantadas 210 mudas por hectare. Além 

das árvores, a etapa II conta com 69 curvas de níveis e 857 poções, 
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consumindo aproximadamente2.352 horas de trator com tratorista ao 

custo unitário de R$ 120,00 por hora. Todo o investimento será 

suportado com recursos da Agronelli. 

 

Tabela19 

Cronograma físico-financeiro Etapa II - Projeto Águas Perenes –2016 

Descrição 
Etapa II 

Valor Unitário Qte Total 

Investimento no 1º ano  

. Plantio de Árvores Mudas adquiridas pelo Arrendador 

. Mudas R$ 0,00 40.000 R$ 0 

. Insumos e Matéria Prima R$ 5,00 40.000 R$ 200.000 

. Curvas de Nível R$ 600,00 69 R$ 41.400 

. Barraginhas (Poções de 12 m) R$ 329,30 857 R$ 282.257 

Fonte de Recurso     

. Capital Próprio     R$ 523.657 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

• Etapa III: Preparação de cerca de 300 lotes com árvores nativas ou 

selecionadas que consumirão na ordem de R$ 5.000,00 por lote, entre 

plantio de árvores nativas, insumos e serviços. Serão construídos cerca 

de 30 km de ruas para separar e interligar os lotes, dando acesso aos 

arrendatários das áreas, consumindo serviços terceirizados por 

empreitada na ordem de R$ 108 mil. Ainda será construída uma 

estrutura de chalés individuais e áreas de lazer somando um total de 

700 m² de área interna, em área fora dos 300 hectares do Projeto 

Águas Perenes. Todo o investimento será suportado com a venda dos 

eucaliptos plantados durante a etapa I. 

 
Tabela 20 

Cronograma físico-financeiro Etapa III - Projeto Águas Perenes - 2016 

Descrição 
Etapa III 

Valor Unitário Qte Total 

Investimento Implantado no 3º ano 

. Lotes R$ 5.000,00 300 lotes R$ 1.500.000 

. Infraestrutura de Estradas R$ 3.600,00 30 km R$ 108.000 

. Infraestrutura de Hospedagem R$ 2.600,00 700 m² R$ 1.820.000 

Fonte de Recurso    
. Capital Próprio     R$ 3.428.000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

. Fontes de Receitas: na etapa I, os colaboradores adotarão as 40 mil árvores 

ao valor médio de R$ 100,00 por ano, que incluirão a garantia de permanência 



101 

das espécies e das engenharias de produção de água, pelos quais receberão 

o certificado representativo de sua contribuição em metros cúbicos de água ao 

Rio Uberaba. Na etapa II, os colaboradores adotarão outras 40 mil árvores de 

espécies de suas escolhas, na perspectiva de uma contribuição perene, para 

que cada árvore seja entregue às gerações futuras. Da mesma forma, os 

colaboradores receberão certificados com a contribuição para o Rio Uberaba. 

Já a etapa III terá a receita proveniente da adoção dos 300 lotes por prazos de 

5 anos ao valor de R$ 1.200,00 por ano e os colaboradores poderão comprar o 

direito de nomear as ruas locais. O projeto terá no ano de sua implantação a 

receita proveniente da venda dos eucaliptos plantados durante a primeira 

etapa. Por fim, o projeto fará jus à receita proveniente dos usuários do parque 

que abrange o Projeto Águas Perenes, tanto na parte de restaurante e lazer, 

como na área de hospedagem, fora da área do parque de Fábrica de Água. 

. Custeio Variável: O custo variável envolve insumos e matérias-primas para 

controle de pragas e fertilização das árvores plantadas, insumos e materiais 

para a área de lazer e restaurante e a comissão pela arrecadação que envolve 

toda a parte promocional, prevista no início do projeto em 10% do valor 

arrecadado e em 5% nos anos seguintes. 

. Despesa de área: O custo de área foi calculado com base no preço da terra 

preparada na região da fazenda, que hoje é de R$ 25 mil, a uma taxa de 0,4%. 

Isso corresponde ao aluguel de R$ 100,00 por cada hectare necessário, 

condizente com o custo de arrendamento de terra na região. Serão 

empregados cerca de 24 colaboradores no empreendimento total, com um 

salário médio, incluindo as verbas acessórias, em R$ 2.700,00. 

. Despesa de Manutenção da Barragens: manutenção de cada barragem e de 

cada curva de nível será feita a cada cinco anos. Cada barragem consome duas 

horas de trator e as linhas de curva de nível consomem quatro horas de trator. 

Esse custo terceirizado está em média R$ 120,00 a hora, incluindo o valor da 

hora do tratorista. Para efeito de cálculo, foi adotado o critério do custo de 

manutenção anual referente a um quinto do número de barragens e linhas de 

nível a cada ano, ou seja, o custo de manutenção de 219 barragens por ano e 

23 curvas de níveis. Os detalhamentos dos gastos das três etapas estão nas 

tabelas de cronograma físico e financeira, a seguir. 
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Tabela 21 

Cronograma físico-financeiro Etapa I - Projeto Águas Perenes - 2016 

Descrição 
Valor 

Unitário 
Qte Unidade Ano 1 

Previsão de Renda  503 árvores por hectare   

. Adoção de Árvores R$ 100,00 40.000  ud R$ 4.000.000 

. Ingressos e Alimentação R$ 50,00 4.800  pessoas R$ 240.000 

Custos Variáveis     

. Insumos e Matéria Prima R$ 3,00 40.000 ud R$ 120.000 

. Matéria Prima - Restaurante R$ 12,00 4.800 ud R$ 57.600 

. Comissão de Arrecadação* R$ 10,00 40.000 ud R$ 400.000 

Custos e Despesas Fixas     

. Aluguel da áreas R$ 100,00 80 ha R$ 7.950 

. Mão de Obra R$ 2.700,00 10 pessoas R$ 324.000 

. Manutenção das Barraginhas e Curvas de 
Nível 

      

. Barragens R$ 120,00 2 hora/trator  

  R$ 240,00 48 barragens R$ 11.520 

. Curvas de Níveis R$ 120,00 4 hora/trator  

  R$ 480,00 9 curvas de nível  R$ 4.320 

Nota*: Comissões: no 1º ano do projeto = 10%, nos anos seguintes = 5% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em específico, no cronograma físico e financeiro da etapa II do projeto Águas 

Perenes, os gastos com a muda não foram computados, pelo fato de elas serem 

compradas diretamente pelos colaboradores. Outro ponto destacado nessa etapa é a 

contribuição crescente ao longo dos anos, à medida em que as copas das árvores 

crescem. Esse acréscimo foi calculado em 20% ao ano. 

 

Tabela 22 

Cronograma físico-financeiro Etapa II - Projeto Águas Perenes - 2016 

Descrição 
Valor 

Unitário 
Qte  Unidade Ano 1 

Previsão de Renda  210 árvores por hectare   

. Adoção de Árvores R$ 100,00 40.000  ud R$ 4.000.000 

 Valor aumento com o aumento da copa da árvore:  20% ao ano aproximadamente  

Custos Variáveis     

. Insumos e Matéria-Prima R$ 5,00 40.000 ud R$ 200.000 

. Comissão de Arrecadação* R$ 10,00 40.000 ud R$ 400.000 

Custos e Despesas Fixas     

. Aluguel da áreas R$ 100,00 190,5 ha R$ 19.048 

. Mão de Obra R$ 2.700,00 5 pessoas R$ 162.000 

. Manutenção das Barraginhas e Curvas de 
Nível 

      

. Barragens R$ 120,00 2 hora/trator  

  R$ 240,00 171 barragens R$ 41.143 

. Curvas de Níveis R$ 120,00 4 hora/trator  

  R$ 480,00 14 curvas de nível  R$ 6.624 

Nota*: Comissões: no 1º ano do projeto = 10%, nos anos seguintes = 5% 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O destaque na etapa III do projeto Águas Perenes, demonstrado em seu cronograma 

físico e financeiro é a entrada de recursos com a venda dos eucaliptos plantados na 

época da primeira etapa que irá patrocinar os investimentos dessa fase. 

 

Tabela 23 

Cronograma físico-financeiro - Etapa III - Projeto Águas Perenes - 2016 

Descrição 
Valor 

Unitário 
Qte  Unidade Ano 1 

Previsão de Renda  0 árvores por hectare   

Aluguel dos Lotes R$ 1.200,00 300  lotes R$ 360.000 

Venda de Eucaliptos R$ 232,50 560  m³/ha  R$ 3.906.000 

Serviços de Atendimento R$ 330,00 68  diárias R$ 200.772 

Custos Variáveis     

. Insumos e Matéria Prima R$ 600,00 300 ud R$ 180.000 

. Comissão de Arrecadação* R$ 120,00 300 ud R$ 36.000 

Custos e Despesas Fixas     

. Aluguel da áreas R$ 100,00 30 ha R$ 3.000 

. Mão de Obra R$ 2.700,00 9 pessoas R$ 291.600 

. Manutenção das Estradas R$ 120,00 4 hora/trator/km   

  R$ 480,00 15 km R$ 7.200 

Nota*: Comissões: no 1º ano do projeto = 10%, nos anos seguintes = 5% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Fluxo de Caixa Livre a seguir demonstra a dinâmica financeira do projeto, 

considerando todas as fontes de recursos e todos os gastos, incluindo os variáveis, 

os fixos, o repasse aos beneficiários e os investimentos. O repasse sob a chancela de 

Distribuição Sócio Ambiental não foi tributado e repassado integralmente para as 

instituições beneficentes, tendo seu registro logo após o EBITDA. Os impostos 

indiretos incidiram sobre a receita para gestão, de atendimento e venda de eucaliptos. 

O Programa de Integração Social (PIS) e o Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) somam 3,65% sobre o valor da receita tributada, o 

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) incidiu com a taxa de 3% sobe 

a Receita de Gestão e de Atendimento. Os impostos diretos (Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) incidiram sob o regime 

de lucro presumido, à alíquota de 34% (sendo 15% de IRPJ + 10% de IR adicional + 

9% de CSLL) sobre uma base de cálculo de lucro presumido de 32%. Convém 

destacar que os valores são corrigidos pela inflação prevista. 

  



104 

Tabela 24 

Fluxo de Caixa Livre – Projeto Águas Perenes – 2016 

 
Nota*: Valores nominais em R$ 1.000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.1 Custo do capital – Projeto Águas Perenes - Uberaba 

 

O cálculo do custo do capital seria feito a partir do modelo WACC (Weighted Average 

Cost of Capital), pelo qual se apuraria o custo médio entre o custo do capital de 

terceiros e o custo do capital próprio. No entanto, no projeto Águas Perenes, de 

Uberaba, os investimentos na tecnologia das barragens e curvas de níveis, plantio 

das árvores e infraestrutura foram oriundos de recursos próprios. Portanto, o custo de 

capital é exatamente igual ao CAPM. 

 

4.4.1.1 Cálculo do risco sistêmico (Beta Bottom Up) para madeira 

 

O principal foco da análise do custo do capital próprio foi calcular o risco sistêmico da 

EUCATEX, empresas ligadas à produção de madeiras e derivados. Utilizou-se a 

Equação 10: Cálculo de expressão do Beta𝜷 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
, sendo Ri o retorno histórico 

das ações da Eucatex e Rm o retorno do índice Bovespa. A evolução da variação das 

variáveis é apresentada no Anexo A. 

  

0 1 2 3 4 5

Receita 4.000,00 8.610,80 9.871,91 16.279,88 13.967,70 16.318,97

(+) Arrecadação Líquida 75% 3.000,00 6.270,00 7.207,37 8.661,45 10.081,55 11.827,26

(+) Receita para Gestão 25% 1.000,00 2.090,00 2.402,46 2.887,15 3.360,52 3.942,42

(+) Receita de Atendimento 0,00 250,80 262,09 273,88 525,63 549,28

(+) Venda dos Eucaliptos 0,00 0,00 0,00 4.457,39 0,00 0,00

(-) Impostos Indiretos -66,50 -155,66 -177,19 -372,90 -258,43 -298,70 

(=) Receita Líquida 3.933,50 8.455,14 9.694,71 15.906,97 13.709,27 16.020,27

(-) Custos e Despesas Variáveis 0,00 -394,59 -412,35 -636,31 -664,95 -694,87 

(-) Despesas Comerciais Variáveis -400,00 -627,00 -480,49 -597,97 -672,10 -788,48 

(=) Margem de Contribuição 3.533,50 7.433,54 8.801,87 14.672,69 12.372,22 14.536,91

(-) Custos e Despesas Fixas 0,00 -602,55 -629,67 -1.002,41 -1.047,51 -1.094,65 

(=) EBITDA 3.533,50 7.070,10 8.422,08 14.275,80 11.957,47 14.103,50

(-) Distribuição Sócio Ambiental -3.000,00 -6.270,00 -7.207,37 -8.661,45 -10.081,55 -11.827,26 

(=) Resultado Operacional (EBIT) 533,50 800,10 1.214,71 5.614,35 1.875,92 2.276,24

(-) Impostos Diretos (Presumido) 11% -108,80 -254,68 -289,90 -828,88 -422,81 -488,70 

(=) Resultado Operacional Líquido (NOPLAT) 424,70 545,43 924,81 4.785,47 1.453,11 1.787,54

Investimentos -2.242,03 -547,22 0,00 -3.428,00 0,00 0,00

(=) Fluxo de Caixa Livre -1.817,33 -1,80 924,81 1.357,47 1.453,11 1.787,54

Descrição
Anos



105 

 

Figura 23 - Variação semanal das ações da Eucatex em relação 
às empresas que compõem o IBovespa - janeiro de 2014 a janeiro 
de 2017 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados da regressão da Eucatex estão retratados na Tabela 25, que contém 

os coeficientes estimados e os principais testes estatísticos. 

 

Tabela 25  
Estimativa do beta da Eucatex: Janeiro de 2017 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

Interseção -0,0057 0,0041 -1,4031 0,1626 

IBovespa 0,4425 0,1212 3,6506 0,0004 

R² = 0,07870 R² ajustado = 0,07280 F= 13,3267 

Nota*: Numero de observações 157 – variações semanais equivalentes a três anos – jan. 2014 a jan. 

2017 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O beta da Eucatex foi estimado em 0,4425, sendo o coeficiente estatisticamente 

significativo. Importante ressaltar que é comumente aceita como válida a relação com 

níveis de significância de até 5%.  

 

Esse beta demostra que as ações da Eucatex são menos voláteis do que a 

composição de ações do índice da bolsa de valores. Assim, estima-se que quando o 

índice de mercado (Ibovespa) variar 1%, as ações da JBS variariam em torno de 

0,44%, para cima ou para baixo, diretamente ao sentido da variação do mercado. 

 

O R² ajustado indica a capacidade explicativa do modelo, demonstrado que apenas 

7,3% é explicado pela regressão. Entretanto, a regressão é válida, sendo confirmada 

pela estatística F da regressão, altamente significativa. 

-8%

-4%

0%

4%

8%

IBOVESPA Eucatex

Linear (IBOVESPA) Linear (Eucatex)
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Para o ajuste do beta desalavancado, adotou-se a fórmula u = l ÷ [1+((D/E)*(1-T)], 

apurando um coeficiente de: 

 

𝜷𝒖 =
0,4425

[1 + ((0,303) ∗ (1 − 34%))]
=  0,3687 

 

O beta da Eucatex desalavancado foi estimado em 0,3687, que será utilizado na 

fórmula do CAPM. Esse beta desalavancado não sofrerá alavancagem para ajustar 

ao projeto Águas Perenes, porque o estudo considera a utilização somente de capital 

próprio. 

 

Tabela 26 

Custo do Capital – Projeto Águas Perenes (Uberaba - MG) - 2016 

Dados da Análise     

FreeTax(R0) 5,87% NTN-B p/ 2024 (Dez/2016) 

β 0,3687 Beta BottomUp (Eucatex)* 

E[RM] 5,00%  

Inflação: 4,50%  

Custo KP 12,21% Modelo CAPM 

Nota*: Beta desalavancado 

Nota**: O cálculo do custo do KP (Capital Próprio ou Equity) foi com base no modelo CPAM e pode ser 
descrito na seguinte fórmula: 𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅0 +  𝛽{𝐸[𝑅𝑀] − 𝑅0}.Sendo: R0 = retorno sobre um ativo 
livre de risco; β (Beta) = medida do risco setorial; e E[RM] = retorno esperado no mercado. 

Equação do CAPM da Eucatex 

𝐶𝐴𝑃𝑀𝐽𝐵𝑆 = (5,87% + 4,5%) + 0,3687 ∗ (5%) = 12,21% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Fluxo de Caixa Livre Descontado é a verificação dos fluxos futuros em valor atual, 

para que possamos comparar valores o futuro ao valor do dinheiro no presente. Com 

a análise de cinco anos, adotou-se o valor de perpetuidade no último ano de análise, 

que corresponde à previsão dos fluxos de caixa futuros, com prazo indefinido de 

término, o que gerará um montante de R$ 14,7 milhões ao fluxo de caixa, em valores 

atuais. 

 

O valor da perpetuidade considerou um aumento no fluxo de caixa não explícito de 

2% ao ano acrescido de uma inflação projetada de 2,5% ao ano. 
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Tabela 27 

Resultado da análise de valor agregado – Projeto Baldim (MG) - 2016 

Descrição Ano 0 Período explícito (Valores nominais) 

1 2 3 4 5 

Investimento inicial -
R$1.817.332 

     

Valor presente do fluxo 
de caixa 

R$3.614.718 -1.797 924.812 1.357.466 1.453.107 1.787.543 

Valor presente de 
resíduo 

R$7.765.478     14.635.795 

Valor presente líquido R$9.562.865      

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O fluxo de caixa, incluindo o valor residual, foi descontado à taxa do custo de capital 

de 12,21% ao ano, destacando que o valor residual foi acrescento em 0,5 período, por 

ser o valor ao final do último ano e não no prazo médio anual. O valor presente do 

fluxo de caixa livre descontado representa o valor econômico ao empreendimento 

agregado ao valor do ativo atual, por meio do incremento de resultado operacional à 

atividade normal da empresa. A disponibilidade de água proporcionou na atividade da 

Fazenda Boa Vista um incremento de valor econômico de R$ 9,5 milhões. 

 

4.4.2 Adicional hídrico – Projeto Águas Perenes – Uberaba - 2016 

 

Em estudo recente, foi constatado o aumento de 50% na vazão do Córrego Borá que 

faz parte da Bacia do Rio Uberaba, sendo seu afluente. Como já demonstrado 

anteriormente no processo de medição, abaixo apresentam-se os valores agregados 

ao volume de água desse córrego com a implantação da tecnologia de barragens 

(“cochinhos” ou “poções”) em curvas de níveis.  

 

O aumento do fluxo hídrico até então foi de mais de 33 mil m³ de água por segundo. 

Com o projeto total implantado, há uma perspectiva de aumento do volume do fluxo 

de água em 714% no córrego Borá, acrescentado cerca de 408 mil m³ por segundo, 

somente com o Projeto Águas Perenes. Sem dúvida, será uma contribuição magnífica 

à sociedade que depende das águas do Rio Uberaba, ao longo de sua bacia.  
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Tabela 28 

Adicional hídrico – Projeto Águas Perenes (Uberaba - MG) - 2016 

Descrição Valores Unidades 

Já Implantado   

. Vazão Original Córrego Borá - Ponte 1 66.452,0 m³ / segundo 

. Aumento da vazão no período de seca 50%  

. Barragens (poções) implantados 120  

. Curvas de Nível implantadas 23  

. Vazão Medida com a influência do Projeto 99.678,0 m³ / segundo (Média de Ago a Out) 

Terminar a Etapa I e Implantar a Etapa II   

. Barragens (poções) a serem implantados 977  

. Curvas de Nível a serem implantadas 92  

. Previsão de Aumento da Vazão pelo Córrego Boró 714%  

. Vazão prevista com a influência do Projeto 474,657,1 m³ / segundo (Média de Ago a Out) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Nos programas governamentais de Pagamento de Serviços Ambientais (PSA), os 

produtores de água receberiam uma remuneração referente aos benefícios gerados 

pelos projetos, tanto pela água, quanto pela conservação, manutenção e recuperação 

de áreas degradadas, no entanto, não faz parte do propósito desse estudo analisar se 

esse valor é condizente com a necessidade de investimentos, mas em princípio, os 

dois projetos aqui apresentados estariam aptos aos recursos desses programas. Mas 

se considerarmos o acréscimo no volume de água previsto, poderíamos analisar o 

benefício em função do valor de referência da água definido pelo Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas ([IGAM], 2016), para projetos realizados na Bacia do Rio Araguari, 

em Minas Gerais, região onde se localiza a bacia do Rio Uberaba e 

consequentemente, a Fazenda São Francisco. O valor de outorga para a captação 

superficial de águas o PPU (preço por unidade) do m³ (metro cúbico) é de R$ 0,01. 

Nessas condições, com o valor de referência de água, o projeto geraria um crédito de 

R$ 4.082,00. Nada estimulante aos investidores. Portanto, um projeto de 

sustentabilidade precisa ser mais do que uma ação de consciência ambiental, precisa 

ser rentável aos acionistas. 
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5 Considerações Finais 

 

A mudança climática é uma preocupação comum da humanidade e, ao longo dos 

últimos anos, vêm se intensificando os debates mundiais sobre o meio ambiente e as 

formas de reversão dos agentes contributivos para a poluição geradora dos danos 

ambientais que irão comprometer as gerações futuras. Pelo Acordo de Paris, de 2016, 

quando os chefes de 195 nações assinaram o acordo para, além de várias medidas 

importantes, a redução da temperatura média mundial para 2º (dois graus), até 2020, 

acima níveis anteriores aos da Revolução Industrial. Quando esse acordo for 

homologado pela ONU, os países desenvolvidos deverão investir em projetos globais 

que contribuirão para o atingimento das metas propostas. Isso irá provocar uma 

mudança focal nos projetos de investimentos futuros em todas as organizações 

econômicas. 

 

Os projetos de engenharia de produção de água, seja como produtor ou fábrica de 

água, podem ser rentáveis, apresentarem retorno como demonstrado neste trabalho 

e os investimentos em sustentabilidade ambiental podem contribuir para a geração 

valor ao acionista. Mas, acima do resultado econômico, a perspectiva de preservação, 

conservação e melhoria das condições produtivas, atendem aos preceitos do PENUD, 

ou seja, de utilizar os recursos atuais considerando a utilização também das próximas 

gerações. Os dois projetos apresentados neste estudo de caso têm uma função acima 

do resultado econômico, que é a sua capacidade de regeneração de áreas 

degradadas e principalmente, contribuir na reversão do processo de esgotamento do 

principal insumo humano, a água. 

 

A seleção da técnica das barraginhas se aplica bem a este estudo: a) pelo caráter 

conservacionista de recursos importantes para a vida; b) contribuição para o meio 

ambiente, tornando-se um filtro de purificação de águas; c) por sua contribuição social, 

com o aumento do volume de águas disponibilizadas para as comunidades em suas 

áreas de influência, inclusive na contenção do processo de desertificação; d) para a 

agricultura, como fator de aumento de produtividade; e) pelo baixo custo de 

implantação, podendo ser construída tanto em pequenas propriedades quanto em 

grandes áreas; e, f) trata-se essencialmente do aumento do volume de um dos 
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insumos mais importantes para a vida animal e vegetal, por fazer parte de qualquer 

cadeia produtiva do agronegócio. 

 

A pesquisa utilizou o método de estudo de caso de duas empresas distintas, que 

desenvolvem projetos de engenharia de produção de água semelhantes, com dois 

enfoques diferentes: no primeiro estudo de caso, a empresa busca a sustentabilidade 

ambiental como insumo de produção; no segundo caso, a empresa busca resultados 

econômicos a partir das mesmas práticas de sustentabilidade, mas com a visão do 

produto final. O foco do trabalho foi analisar projetos ambientais de engenharia de 

produção de água que estão acontecendo, ou seja, estão já implantados ou em 

processo de execução, que possam contribuir para a sociedade e demonstrar que 

existem possibilidades de investimentos ambientais autossustentáveis, que esses 

projetos contribuem na geração de valor econômico de empresas do agronegócioe 

que devem fazer parte da nova perspectiva estratégica das empresas. 

 

Os dois casos estudados demonstram que projetos de sustentabilidade são mais do 

que práticas de marketing, e que podem definitivamente trazer benefícios à sociedade, 

mesmo quando representam resultados econômicos positivos para as empresas. 

Questões sociais ou ambientais irão se tornar foco estratégico nas próximas gerações, 

e as organizações estão em seus primeiros passos nesse sentido. Os empresários 

encontram barreiras legais e financeiras para implementar projetos sócio ambientais 

em suas atividades, mesmo que em seus discursos reconheçam a necessidade de 

melhorias nos processos de produção e redução de desperdício. Esses obstáculos à 

introdução de ações ambientais efetivas podem ser superados com criatividade e 

busca de novas possibilidades, assim como vários empresários estão fazendo e como 

demonstrou os dois empreendedores que foram estudados neste trabalho. 

 

O estudo dos dois projetos requereu uma metodologia específica de análise 

econômica e financeira, contemplando a mensuração do risco de mercado de duas 

empresas do setor de agronegócio do Brasil, com representatividade no mercado 

acionário, com maturidade na bolsa de valores e que tivessem os ramos de atividades 

muito próximos. Nesse aspecto, para apuração do risco sistêmico realizou-se a 

análise comparativa entre o desempenho desses ativos e de uma carteira 

diversificada de mercado, nesse caso, o Ibovespa. Para tirar o efeito do 
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endividamento, foi necessário utilizar o método de beta bottom up, cujo princípio é a 

função do beta desalavancado ponderado exatamente pelo seu grau de alavancagem 

individual. 

A precificação dos dois ativos ocorreu por meio do Capital Asset Pricing Model ( 

CAPM),cujo modelo contempla a mensuração dos componentes básicos de uma 

avaliação de ativos: risco e retorno, e é o modelo mais aceito pelo analistas de 

mercado, em detrimento de outros modelos mais complexos não compensam o 

benefício dos resultados. Portanto, a taxa apurada pelo modelo reflete o custo do 

capital próprio (equity) a ser aplicado nos projetos, e que são responsáveis pelo 

processo decisório de investimentos de recursos em determinados projetos em que 

os retornos previstos são maiores do que o risco calculado. 

 

A partir do cálculo do custo do capital próprio seria possível apurar o custo médio do 

capital investido, por meio do modelo Weighted Average Cost of Capital (WACC). No 

entanto, o projeto de Baldim já tinha sido implantado com recursos próprios, e o de 

Uberaba é patrocinado pelo empreendedor, também com recursos próprios, com isso, 

a taxa média ponderada para o custo de capital passou a ser o próprio CAPM. 

 

A utilização de dois projetos proporcionou um esforço maior para montar o fluxo de 

caixa livre para cada um deles. As características semelhantes da tecnologia adotada 

para geração de água não facilitaram a transcrição dos fatos que culminaram os 

resultados financeiros de cada um. Cada projeto tem sua particularidade, começando 

pelo fato de que em um projeto a produção de água há a característica de insumo na 

cadeia produtiva, e no outro projeto, a produção de água é o produto fim. Portanto, 

desenharam-se dois projetos que são distintos, percebidos no formato do 

demonstrativo de fluxo de caixa livre. 

 

Demonstrado o fluxo de caixa livre, foi possível apurar o valor econômico adicionado 

aos dois ativos, por meio do modelo de desconto do fluxo de caixa, aceito nas análises 

de valuation. As condições de ambos os projetos foram suficientes para demonstrar a 

sustentabilidade financeira de cada um deles. 

 

Nesse aspecto, o projeto “Produtor de Água” de Baldim (MG) proporcionou um 

aumento do valor econômico, mas não se limitou apenas à agregação de valor, tendo 
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em vista que as suas ações contemplam outras técnicas de manejo de solo que 

contribuem para o meio ambiente. As barraginhas foram somente um instrumento 

entre outros na composição das ações de preservação, conservação e recuperação 

ambiental, transcendendo os limites da propriedade, como divulgadora das 

possibilidades de se produzir grãos e carne tendo o devido cuidado com os recursos 

naturais. 

 

O projeto “Águas Perenes”, de Uberaba, não termina no limite de sua área. Estão 

sendo mapeadas outras fontes de águas (nascentes), desde a fronteira do projeto até 

as margens do Rio Uberaba, e será proposto o mesmo modelo de conservação e 

recuperação das áreas desenvolvido pela Agronelli. O ponto fundamental é que tanto 

o próprio empresário, como também, outros empreendedores poderão fomentar ações 

de sustentabilidade ambiental, almejando retorno econômico da atividade dentro da 

estratégia do projeto. 

 

Por se tratar de um estudo de caso, os resultados aqui alcançados não devem ser 

generalizados, devido à particularidade de cada negócio e da expectativa sobre as 

previsões de fluxo de caixa que derivam de vários fatores que mudam constantemente 

e que talvez nem surgiram ainda. Entretanto, esta limitação não impede que a 

metodologia apresentada possa ser utilizada por gestores e analistas de empresas 

que avaliam oportunidades de investimentos, ou que tenham necessidade de 

conhecer os riscos e a forma de precificar o custo de capital do negócio. 

 

O assunto de projetos geradores de valor econômico e análise de risco para as 

empresas ainda é muito incipiente e tem uma vasta gama de estudos que podem ser 

desenvolvidos, focadas na necessidade e oportunidades de investimentos em projetos 

ambientais, dentro do planejamento estratégico, entoando os preceitos do PENUD na 

real perspectiva de sustentabilidade. O tema requer um debate acadêmico contínuo, 

pois ainda há lacunas de pesquisa a serem exploradas no que concernem às práticas 

de sustentabilidade ambiental e no que elas podem contribuir para a sociedade. 
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Anexo A 

 

Evolução da variação das ações das empresas do agronegócio (Pecuária e Madeira) 

e do Ibovespa. 

 

Pecuária Madeira e Papel Pecuária Madeira e Papel

JBS Eucatex JBS Eucatex

13/01/2014 -1,04% 1,85% -3,67% 20/07/2015 -6,10% -6,24% 6,60%

20/01/2014 -2,88% -5,91% -3,65% 27/07/2015 3,23% 4,02% 3,76%

27/01/2014 -0,31% 2,30% 1,76% 03/08/2015 -4,60% -4,52% -6,68%

03/02/2014 0,91% -5,33% -7,41% 10/08/2015 -2,23% 2,25% -1,99%

10/02/2014 0,26% -0,40% 2,53% 17/08/2015 -3,84% -6,01% -6,23%

17/02/2014 -1,72% -6,08% -6,90% 24/08/2015 3,09% 0,00% 0,00%

24/02/2014 -0,61% 0,00% -1,80% 31/08/2015 -1,40% 10,23% -2,90%

03/03/2014 -1,82% -0,86% -2,95% 08/09/2015 -0,21% 9,04% -1,11%

10/03/2014 -2,80% -3,21% -6,98% 14/09/2015 1,84% -5,57% -3,40%

17/03/2014 5,23% 6,18% 7,17% 21/09/2015 -5,28% 3,42% 0,00%

24/03/2014 4,92% 0,28% -3,04% 28/09/2015 4,79% -0,06% 7,41%

31/03/2014 2,61% 0,69% 9,37% 05/10/2015 4,78% -11,46% -4,38%

07/04/2014 1,53% 4,98% -6,52% 13/10/2015 -4,35% 0,76% -1,50%

14/04/2014 0,47% -0,79% -3,62% 19/10/2015 0,76% 0,21% 8,70%

21/04/2014 -1,38% -3,37% 2,30% 26/10/2015 -3,70% -6,13% -1,40%

28/04/2014 3,03% 1,09% 1,51% 03/11/2015 2,26% -1,78% -3,58%

05/05/2014 0,23% -0,27% -4,98% 09/11/2015 -0,86% 0,75% -2,96%

12/05/2014 1,64% 2,68% -3,19% 16/11/2015 3,43% -0,07% 4,77%

19/05/2014 -2,53% -3,23% -0,61% 23/11/2015 -4,82% -4,56% -2,54%

26/05/2014 -2,67% -3,47% -1,03% 30/11/2015 -1,12% -9,45% 2,18%

02/06/2014 3,62% -0,57% 1,43% 07/12/2015 -0,22% 3,69% -2,18%

09/06/2014 3,11% 3,22% -2,68% 14/12/2015 -3,03% -0,50% -9,23%

16/06/2014 -0,31% 0,28% -0,84% 21/12/2015 0,24% -0,91% 19,03%

23/06/2014 -2,75% -3,64% -0,63% 28/12/2015 -1,52% -1,43% -8,70%

30/06/2014 1,68% 6,08% -6,79% 04/01/2016 -6,52% -9,79% -3,70%

07/07/2014 1,34% 1,07% -4,17% 11/01/2016 -5,16% -7,77% -7,03%

14/07/2014 3,98% 7,90% -1,19% 18/01/2016 -1,40% 2,59% -7,13%

21/07/2014 1,41% -1,48% 6,71% 26/01/2016 6,06% 1,56% 3,00%

28/07/2014 -3,37% 3,18% -1,80% 01/02/2016 0,46% -2,06% 5,34%

04/08/2014 -0,59% -0,97% -2,07% 10/02/2016 -1,95% -5,18% -10,09%

11/08/2014 2,47% 3,35% 1,15% 15/02/2016 4,27% 10,10% 8,48%

18/08/2014 2,50% 1,63% -0,23% 22/02/2016 0,12% 0,56% -0,41%

25/08/2014 4,81% 10,01% 3,62% 29/02/2016 16,56% -2,75% 4,39%

01/09/2014 -0,99% -3,41% 2,85% 07/03/2016 1,12% 8,04% -0,39%

08/09/2014 -6,39% -1,97% -1,74% Continuação 14/03/2016 2,34% 1,32% 3,85%

15/09/2014 1,50% 0,88% -3,35% 21/03/2016 -2,31% -9,08% -1,14%

22/09/2014 -1,00% 0,11% -1,14% 28/03/2016 1,81% -1,45% -8,77%

29/09/2014 -4,78% 2,27% -8,89% 04/04/2016 -0,53% -11,11% 6,06%

06/10/2014 1,40% 3,78% 3,46% 11/04/2016 5,67% 0,33% 3,47%

13/10/2014 0,74% 0,10% -2,71% 18/04/2016 -0,60% -7,78% 7,95%

20/10/2014 -7,03% -5,82% -0,50% 25/04/2016 1,88% 1,17% -9,95%

27/10/2014 5,05% 12,97% 8,64% 02/05/2016 -4,15% 2,52% -2,75%

03/11/2014 -2,61% 0,48% -2,80% 09/05/2016 0,17% 17,10% -6,59%

10/11/2014 -2,76% -0,38% -3,12% 16/05/2016 -4,10% 4,65% -1,72%

17/11/2014 8,00% 8,00% 0,00% 23/05/2016 -1,36% -7,06% 4,65%

24/11/2014 -2,56% -0,62% -17,26% 30/05/2016 3,15% 5,13% 3,25%

01/12/2014 -5,01% -4,45% -2,05% 06/06/2016 -2,39% -5,43% -1,21%

08/12/2014 -7,98% 2,84% 0,59% 13/06/2016 0,23% -6,05% -2,46%

15/12/2014 3,38% 4,24% -7,32% 20/06/2016 1,15% -3,60% 4,07%

22/12/2014 0,99% -11,07% 1,88% 27/06/2016 4,16% 2,34% -0,40%

29/12/2014 -3,31% -3,34% -0,62% 04/07/2016 1,72% 3,92% -4,92%

05/01/2015 0,67% -1,51% 6,94% 11/07/2016 4,48% 2,30% 6,11%

12/01/2015 0,36% 6,77% -2,36% 18/07/2016 2,53% 3,12% 2,73%

19/01/2015 -0,49% -1,72% -1,20% 25/07/2016 0,54% 4,41% -0,39%

26/01/2015 -3,90% 4,25% -6,55% 01/08/2016 0,61% 1,28% 10,61%

02/02/2015 3,94% -1,21% 4,73% 08/08/2016 1,10% -0,09% 11,78%

09/02/2015 3,71% 2,77% 2,73% 15/08/2016 1,36% 5,81% 4,23%

17/02/2015 1,18% 3,05% -7,46% 22/08/2016 -2,37% 5,41% -7,05%

23/02/2015 0,67% 4,41% -3,61% 29/08/2016 3,24% 0,89% -2,25%

02/03/2015 -3,15% 4,79% -0,67% 05/09/2016 -2,75% -6,47% -7,41%

09/03/2015 -2,81% -1,79% 9,01% 12/09/2016 -1,60% 2,79% 13,40%

16/03/2015 6,71% 8,87% 1,22% 19/09/2016 2,79% 1,90% -5,34%

23/03/2015 -3,67% -0,90% 5,61% 26/09/2016 -0,56% -3,41% 3,49%

30/03/2015 5,87% 9,12% 0,00% 03/10/2016 4,59% 4,39% -0,94%

06/04/2015 2,03% 7,01% -3,51% 10/10/2016 1,07% 2,72% -0,95%

13/04/2015 -0,48% -5,70% 2,03% 17/10/2016 3,72% -5,76% -4,88%

20/04/2015 4,78% -0,41% 0,00% 24/10/2016 0,31% -20,60% 1,65%

27/04/2015 -0,65% 0,61% 3,19% 31/10/2016 -4,31% -6,79% -3,00%

04/05/2015 1,62% 7,23% 7,96% 07/11/2016 -4,00% -0,11% -1,36%

11/05/2015 0,17% -0,19% 2,09% 14/11/2016 1,31% 10,92% -0,69%

18/05/2015 -5,15% -0,25% -10,05% 21/11/2016 2,63% -3,20% -3,87%

25/05/2015 -3,02% -5,29% -2,90% 28/11/2016 -2,04% -1,85% 0,00%

01/06/2015 0,40% 1,66% 0,00% 05/12/2016 0,31% 13,28% 7,26%

08/06/2015 0,71% 0,26% -0,59% 12/12/2016 -3,55% 1,35% -1,68%

15/06/2015 0,75% 3,43% -2,70% 19/12/2016 -0,78% 2,04% -9,60%

22/06/2015 0,50% -2,19% 0,91% 26/12/2016 3,88% 0,00% 4,74%

29/06/2015 -2,81% -0,52% -0,60% 02/01/2017 2,36% 0,87% 2,81%

06/07/2015 0,14% -0,72% -3,08% 09/01/2017 3,17% 2,49% 8,61%

13/07/2015 -0,47% -0,93% -8,82% 16/01/2017 0,28% -2,84% -5,55%

Data

Variações

IBOVESPA
Data

Variações

IBOVESPA


