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RESUMO
A banana está entre as frutíferas de maior presença na mesa do consumidor no diaa-dia. A excelente aceitação da fruta está relacionada aos aspectos sensoriais e ao
valor nutricional, boa fonte energética, devido à presença de carboidratos, minerais
como o potássio, e vitaminas. Objetivou-se neste trabalho analisar a rentabilidade
financeira do cultivo da banana prata anã na fazenda experimental da Universidade
Estadual de Goiás (UEG) localizada no Sudeste de Goiás. Foram realizadas
análises de custos a partir do preparo da área para o plantio, incluindo manutenção
no período de cinco anos. Os indicadores utilizados para a análise de viabilidade
econômica foram: Valor presente líquido (VPL), Relação Benefício Custo (RB/C),
Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback. De acordo com o fluxo de caixa atualizado
o VPL resultou em R$ 80.799,00, a RB/C foi de 3,12, a TIR de 199% e o Payback no
2º ano. Conforme os indicadores econômicos calculados, a implantação da banana é
viável na área em estudo, sendo uma alternativa de investimento promissora para a
região.
PALAVRAS-CHAVE: Fruticultura, Lucratividade, Viabilidade Econômica.

STUDY OF FINANCIAL PROFITABILITY FOR DEPLOYMENT OF DWARF
BANANA
ABSTRACT
The banana is among the fruit of greater presence in the table of the consumer in the
day to day. The excellent acceptance of the fruit is related to the sensorial aspects
and to the nutritional value, good energy source, due to the presence of
carbohydrates, minerals like potassium, and vitamins. The objective of this work was
to analyze the financial profitability of dwarf silver banana cultivation in the
experimental farm of the State University of Goiás (UEG) located in the Southeast of
Goiás. Cost analyzes were carried out from the preparation of the area for planting,
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including maintenance in the period of five years. The indicators used for economic
feasibility analysis are: Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (RB / C), Internal
Rate of Return (IRR) and Payback. According to the updated cash flow VPL resulted
in R$ 80.799,00, the RB/C was 3,12, the IRR of 199% and the Payback in the 2nd
year. According to the economic indicators calculated the implantation of the banana
is feasible in the property under study, being a promising investment alternative.
KEYWORDS: Fruticulture, Profitability, Economic Viability.
INTRODUÇÃO
A banana (Musa sp.) é a fruta tropical mais consumida mundialmente,
consiste em uma ótima fonte de energia, vitaminas e sais minerais, além de ser
considerada como a fruta mais barata, nutrícia e de fácil acesso para os
consumidores (ALMEIDA; GHERARDI, 2018). Pertence à família Musaceae,
apresenta cerca de 30 espécies do gênero Musa e mais 700 variedades (SILVA et
al., 2015).
O Brasil apresenta grande potencial para a bananicultura devido a diversidade
climática e disponibilidade de novas tecnologias, possibilitando a produção
praticamente o ano todo, o que não ocorre em outras regiões fruticultoras do mundo.
Além disso, o cultivo de frutíferas proporciona a fixação do homem no campo em
consequência da grande demanda por mão-de-obra intensiva, assim oportuniza
boas condições de vida para famílias de pequenas áreas (PETINARI et al., 2008).
Neste segmento o Brasil é o quarto produtor mundial de banana, com
produção de aproximadamente 6,8 milhões de toneladas cultivadas em 470 mil
hectares (FAO, 2016). A fruticultura participa de forma direta na economia brasileira,
por meio do valor das exportações e mercado interno, com importância no caráter
econômico-social presente em todos os estados brasileiros, sendo responsável pela
geração de 5,6 milhões de empregos diretos, o equivalente a 27% do total da mão
de obra agrícola do país (FACHINELLO et al., 2011).
A produção de banana está em todo o território brasileiro, segundo o IBGE
(2017) dentre os principais estados produtores destacam: São Paulo (16,25%),
Bahia (13%), Santa Catarina (10,69%), Minas Gerais (10,27%), Pará (7,70%) e o
estado de Goiás encontra-se na 10º posição representando 3,13% da produção
nacional. Foram produzidas cerca de 6.764.324 toneladas de banana, em uma área
de 469.711 hectares (ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2018).
Analisar a viabilidade econômica tem se tornado uma ferramenta essencial
para investimentos em novas áreas, pois possibilita o gestor decidir por investir ou
não em uma atividade, conforme sua rentabilidade (ALMEIDA et al., 2018). Assim,
determinar os custos de produção também auxilia no conhecimento da lucratividade
e rentabilidade das atividades econômicas das propriedades, contribuindo de forma
direta na tomada de decisão, além disso, as avaliações técnicas são necessárias
para construir uma agricultura autossustentável (RICHETTI, 2016). Deste modo, o
objetivo deste trabalho foi analisar a rentabilidade da implantação do cultivo de
banana prata anã no Sudeste de Goiás.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo econômico foi desenvolvido na Fazenda Experimental da
Universidade Estadual de Goiás, localizada no município de Ipameri-GO, com as
seguintes coordenadas: 17°43’19” S, 48°08’38” W e altitude de 764 m. O clima
predominante da região, de acordo com a classificação de Köppen é definido como
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tropical (Aw), proporcionando temperatura média na região de 20ºC (ALVARES et
al., 2013).
A implantação foi projetada para área de um hectare, com utilização 1.300
mudas da bananeira Prata Anã, conforme metodologia proposta por Silva e
Rodrigues (2013). Para levantamento dos valores a serem aplicados estimou-se o
plantio no mês de novembro de 2018, considerando o preparo do solo com um mês
de antecedência, incluindo limpeza da área, calagem, aração e gradagem.
Designou-se o plantio manual das mudas, em covas de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, de
maneira uniforme, com espaçamento entre plantas de três metros e entre linhas de
três metros de acordo com Scarpare filho et al. (2016), perfazendo um estande de
1.300 mudas de banana da variedade Prata Anã, nesse período faz-se necessário
maiores práticas de tratos culturais a fim de garantir a sanidade e boa qualidade das
frutas. Para a colheita optou-se pela forma manual, desenvolvida por trabalhadores
que realizam o corte e o carregamento, tomando os devidos cuidados para não
ocorrer nenhum dano ao fruto, respeitando o ciclo da cultura que é de 12 a 14
meses, desde a implantação até a maturação dos frutos.
Considerando os resultados obtidos com a análise de solo, foram
estabelecidos os cálculos de adubação e calagem por meio das indicações para o
uso de fertilizantes da cultura da banana (RIBEIRO et al., 1999) e do método de
saturação por bases, para correção dos níveis de fertilidade e acidez do solo. A
análise de solo na área experimental apresentou a seguinte composição química: pH
(CaCl2) = 4,4; H + Al= 47 mmolc dm-3; Ca= 7 mmolc dm-3; Mg= 3 mmolc dm-3; P
(resina)= 5 mg dm-3; K= 2,4 mmolc dm-3; Matéria orgânica = 33 g dm-3; CTC= 59
mmolc dm-3; V%= 21; Cu= 1,2 mg dm-3, Fe= 66 mg dm-3, Mn= 6,9 mg dm-3, Zn= 0,6
mg dm-3, e B= 0,12 mg dm-3.
A determinação dos valores de serviços e insumos foi realizada levando em
consideração o mercado no sudeste de Goiás, representando economicamente a
região do estudo, assim como a comercialização, em que o valor foi de R$2,00 o
quilo da fruta, em função do preço efetuado pelo Ceasa (2018). Analisou-se a cultura
nos cinco primeiros anos, levando em consideração que o ano 1 (primeiro ano)
refere-se à implantação da área e os demais anos (segundo ao quinto ano)
correspondem às fases de manutenção e produção.
De acordo com a metodologia proposta por Ratke et al. (2012) estimou-se
uma produção de aproximadamente 20 toneladas ao ano.ha-1. Em conformidade
com a metodologia descrita por Araújo et al., (2015), os dados de orçamento foram
obtidos por intermédio de dados bibliográficos, artigos científicos e boletins técnicos
que consideram informações de plantios e rendimentos da cultura. Posteriormente
os dados técnicos e econômicos utilizados na condução da cultura foram validados
junto a produtores e pesquisadores da área. A partir da produção e preço de
comercialização foi possível calcular a receita estimada do projeto, bem como fixar
as despesas de acordo com o levantamento de custos. Ambas foram utilizadas para
constituir o fluxo de caixa, o qual expõe o retorno esperado do investimento.
Os custos de produção seguiram as descrições feitas por Martin et al. (1998)
e Vilela et al. (2016) especificados com base no Custo Operacional Efetivo (COE)
que é constituído por serviços e insumos aplicados para a produção da cultura, e
pelo Custo Operacional Total (COT) que resulta da soma do COE e outros custos,
representando as eventuais despesas que não foram previstas ao implantar a
cultura, assistência técnica, oportunidade da terra (arrendamento) e funrural. Para
verificar a viabilidade do projeto consideraram-se os indicadores econômicos: Valor
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Presente Líquido (VPL), Razão Benefício Custo (RB/C), Taxa interna de Retorno
(TIR) Ponto de Nivelamento (PN) e Margem de segurança (MS).
O VPL é definido pela subtração do investimento inicial com o investimento
descontado à taxa de juros, tal taxa é a remuneração que o produtor terá do capital
empregado (LUCENA et al., 2016; CARREIRA & SANTOS, 2017). Expresso pela
equação 1:
(1)
Onde:
VPL: valor presente líquido;
FCj: fluxo de caixa no período que varia de j até n;
FC0: fluxo de caixa no período do investimento;
i: taxa de juros ou taxa de desconto;
A relação benefício-custo foi estimada pela Equação 2, pelo quociente entre
os valores da renda bruta e os custos, ambos descontados da taxa estipulada
(MENDONÇA et al., 2009). Se o resultado da operação for superior a 1 o
empreendimento é considerado viável, resultados menores ou igual a 1 mostram
risco para projeto (ARAÚJO et al., 2015). Assim:
(2)
Onde:
R: receitas de cada período;
D: despesas de cada período;
r: taxa de desconto;
n: duração do projeto.
A taxa interna de retorno (TIR) é calculada para todo o investimento pelas
entradas de caixa subtraídas às saídas, interpretada através de comparação com a
taxa mínima de atratividade (TMA), que estabelece a viabilidade do projeto quando a
TIR for igual ou maior à TMA (LIZOTE et al., 2014; SANTOS FILHO et al., 2016).
Conforme a Equação 3:
(3)
Onde:
Ri: Receita do projeto no ano i;
Ci: Custos do projeto no ano i;
ni: Período em anos;
r: Taxa interna de retorno.
O PayBack atualizado determinado pela Equação 4 demonstra uma
atualização no fluxo liquido levando em consideração o tempo de capital, sobre a
taxa utilizada para desconto (PARAENSE et al., 2013).
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Além destes indicadores procedeu-se a análise de sensibilidade, que visa
constituir cenários para identificar os eventuais riscos da atividade e expressar
situações reais ao produtor, principalmente quanto aos limites de queda na
quantidade produzida ou aumento no seu custo de produção (VIRGENS et al., 2015;
RICHETTI, 2013). Estabeleceu-se para esta análise:
Situação I: situação real do projeto.
Situação II: aumento de 10% nos custos de produção.
Situação III: queda de 10% na produtividade.
Situação IV: aumento de 10% nos custos e queda de 10% na produtividade.
O levantamento dos dados foi realizado no período de janeiro a agosto de
2018, com um horizonte de análise de cinco anos e taxa de atualização de 6,75%
a.a, taxa de juro a longo prazo (BNDES, 2018). A projeção econômica juntamente
com os critérios de avaliações foram tabuladas por meio de planilhas eletrônicas do
Microsoft Excel ®.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 1 são apresentados os custos do ciclo produtivo da cultura em um
horizonte de cinco anos de cultivo, em que o ano 1 representa a implantação do
plantio gerando um investimento de R$11.438,58. Entre os anos dois e cinco
observaram-se os custos com a manutenção do cultivo, sendo inferior ao custo do
ano im devido à redução de algumas atividades realizadas apenas no período de
instalação, tais como preparo de solo e aquisição de mudas, apresentando um total
de R$7.871,31 por ano. No entanto, esta cultura demanda grande quantidade de
mão de obra para a realização dos tratos culturais como: capina na área, colheita de
cachos e podas de limpeza nas plantas.
TABELA 1. Estimativas de custos de produção da cultura Banana Prata anã por
hectare para 5 anos no Sudeste de Goiás.
Ano 1
Ano 2
...
Ano 5
Composição
(implantação)
(manutenção)
(manutenção)
Especificação
Valor/ha-1
Valor/ha-1
Valor/ha-1
1. Insumos
Subtotal
R$8.471,00
R$ 4.630,90
R$ 4.630,90
2. Preparo do solo e plantio
Subtotal
R$ 620,00
3. Tratos culturais e Fitossanitários
Subtotal
R$ 407,00
R$ 977,00
R$ 977,00
4. Colheita
Subtotal
R$ 300,00
R$ 300,00
COE
R$9.498,00
R$5.907,90
R$5.907,90
1
Outras despesas
R$949,80
R$590,79
R$590,79
Assistência técnica
R$290,78
R$140,05
R$140,05
Oportunidade
da R$700,00
R$ 700,00
R$ 700,00
terra
Funrural
R$1.232,57
R$1.232,57
2
COT
R$11.438,58
R$7.871,31
R$7.871,31
1

2

Notas: Refere-se a 10% sobre o COE; Refere- se a soma do COE mais outros custos.
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Em trabalho descrito por Pacheco et al. (2016) na implantação da banana o
Custo Operacional Efetivo (COE) foi superior 28,42% quando comparado com a
atual projeção, em consequência da diferença dos manejos entre os estudos.
Observa-se na Figura 1 os custos que mais se destacam no ano de
implantação da cultura, sendo os insumos o custo mais oneroso do estudo
representando 74,06% do Custo Operacional Total (COT) da atividade, seguido aos
custos com tratos culturais (3,56%), outras despesas (8,30%) Funrural (0,00%),
oportunidade de terra (6,12%), preparo do solo e plantio (5,42%), assistência técnica
(2,54%) e colheita (0,00%) visto que não houve produção do fruto neste ano.

FIGURA 1. Distribuição da participação dos custos para implantação da
banana prata ãna no estado de Goiás, 2018.
Na tabela 2 demonstram-se os indicadores de rentabilidade econômica da
cultura da banana, totalizando um VPL de R$ 80.799,00 para 1 hectare, que
demonstra lucratividade significativa ao ser ajustado à taxa de juros. Nota-se que a
Taxa Interna de Retorno (TIR) foi de 199%, resultado superior a taxa mínima de
atratividade (6,75% a.a.) atestando o elevado retorno dessa fruta e que corrobora
com o valor obtido pelos autores Lacerda et al. (2013) de 194,24%, sendo
semelhante ao presente estudo, demonstrando que o plantio e comercialização de
banana na região é uma atividade altamente lucrativa e promissora.
Recupera-se o capital investido no 2° ano conforme o Payback, mostrando a
alta atratividade para realização do investimento nesta atividade, dando ao produtor
a oportunidade de manter a sua produção, concordando com Pacheco et al. (2016) e
Lacerda et al. (2013) que obtiveram resultados positivos e com retorno dos
investimentos a partir do segundo ano.
TABELA 2. Indicadores econômicos atualizados para o cultivo de banana prata anã
em 1 hectare aos juros de 6,75% a.a.
Indicadores Econômicos
VPL
R$ 80.799,00
RB/C
3,12
TIR
199%
Payback
2º ano
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Observou-se que para a produção de Banana Prata Anã, o indicador RB/C
resultou em 3,12, constatando que a partir do segundo ano a cada 1 real investido
no projeto obtêm-se R$ 2,12 de retorno líquido, mostrando-se viável ao produtor. Em
estudo desenvolvido por Kogler et al. (2007), se obteve uma RB/C de 1,53
apresentando um índice menor que o estudo em questão, portanto, está relacionado
ao aprimoramento da tecnologia para cultura e a diferença no preço do fruto in
natura entre os dois trabalhos.
A análise de sensibilidade tem como finalidade cogitar possíveis cenários que
mostrem circunstâncias reais ao produtor. Portanto, para a Tabela 3 foram
projetados os seguintes indicadores: VPL, RB/C, TIR e PLAYBACK, atribuiu uma
situação de acréscimo de 10% nos custos de implantação e manutenção da cultura,
visto que, com as constantes oscilações do mercado as despesas tendem a
aumentar, elevando os custos de produção. Portanto, contribuí para uma tomada de
decisão futura, expressando possíveis variações na rentabilidade do projeto. Outra
situação expressa é referente a queda de 10% na produtividade, visto que no
decorrer do tempo de cultivo em consequências de intempéries edafoclimáticos
pode ocorrer queda na produtividade de frutos, gerando uma redução na receita do
produtor. E visando analisar a pior situação possível para o produtor, fez-se a
análise das duas situações anteriores em conjunto, agravando a situação, pois
ocorre a redução da produtividade e o aumento dos custos de produção reduzindo o
lucro líquido do produtor.
TABELA 3. Análise de sensibilidade relativo a 1 hectare, para o cultivo de banana
prata anã, utilizando os indicadores econômicos VPL, RB/C, TIR e
Payback.
Análise de Sensibilidade
Payback
Cenários
VPL
RB/C
TIR
I
R$ 80.799,00
3,12
199%
2º ano
II
R$ 76.992,35
2,84
176%
2º ano
III
R$ 68.912,45
2,81
174%
2º ano
IV
R$ 65.105,79
2,55
154%
2º ano
Notas: Situação I – Real; Situação II - aumento de 10% nos custos; Situação III –
queda de 10% na produtividade; Situação IV - aumento de 10% nos custos e queda
de 10% na produtividade.
Nota-se que nos resultados obtidos por meio da análise de sensibilidade, não
demonstrou diferença significativa quanto aos parâmetros observados,
demonstrando que até nas piores situações apresentadas a cultura da banana ainda
é viável para o produtor. Desta forma, percebe-se que a utilização da análise de
sensibilidade no projeto auxilia o produtor rural a visualizar uma segurança na
tomada de decisão, podendo ressaltar que o projeto apresenta suas características
específicas para a região estudada e influenciada pelo manejo da cultura.
CONCLUSÃO
Nas condições apresentadas no estudo, mostraram-se economicamente
viável a prática da bananicultura na região Sudeste de Goiás, levando em
consideração os resultados obtidos por meio dos indicadores econômicos, que
demonstram um retorno considerável a partir do segundo ano, momento em que as
receitas foram superiores aos custos.
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