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RESUMO 

A avaliação de imóveis é uma prática normatizada pela ABNT que vem desde a 

década de 60, quando surge a necessidade de se fazer grandes desapropriações. A 

normatização para imóveis rurais ganha corpo na década de 70 e desde então a 

ABNT NBR 14653-3 organiza e padroniza os conceitos da engenharia de 

avaliações. O método utilizado para se avaliar imóveis rurais se baseia em preços 

de mercado e este apresenta algumas fragilidades. Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho é de propor o uso de uma metodologia, baseada no valor presente da renda 

do imóvel rural, que complemente a metodologia de preços de mercado, 

incorporando assim geradores de valor que são importantes para a gestão na 

alocação de capital em propriedades agrícolas. Discorre-se também ao longo deste 

trabalho a exemplificação da metodologia proposta por meio de um estudo de caso, 

abordando a caracterização do imóvel, premissas utilizadas para análise e a 

valoração do hectare da propriedade, comparando-a com a avaliação pelo método 

de preços de mercado. Acredita-se que esta abordagem baseada em fundamentos 

econômico-financeiros, aliada ao levantamento de preços de mercado trarão mais 

robustez para a avaliação de imóveis agrícolas com propósito gerencial, trazendo 

para discussão outras variáveis de relevância para a gestão agro imobiliária. 

Palavras Chaves: avaliação de imóveis rurais, propriedades agrícolas, ganho de 

capital, retorno imobiliário, precificação, valoração. 

 



 

ABSTRACT 

Real estate appraisal is a well established discipline in Brazil, which is standardized 

by ABNT, a Brazilian private entity, member of the International Organization for 

Standardization (ISO). Rural real estate appraisal standardization starts to build up 

from the 70´s and since then ABNT NBR 14653-3 organizes the appraisal discipline. 

The commonly used method to value land in Brazil is the sale value estimates from 

comparable sales, but it offers some fragilities. In this context, the objective of this 

research paper is to suggest a methodology capable of incorporating value drivers 

into farmland price, assessing the agricultural potential available at the property 

being analyzed. This method takes into account farmland rents to estimate its value, 

which adds to the current method applied by appraisers. This research paper also 

develops a case study to test the proposed methodology, approaching issues such 

as property agronomical characteristics, economic and financial assumptions to 

realize the property value. It is believed that this approach, based upon economic 

and financial fundamentals, coupled with sale value estimates will bring together a 

robust and comprehensive appraisal toolkit. 

Keywords: appraisal of rural real estate, farmland valuation, capital gain, valuation, 

appraisal, real estate. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O ativo terra tem sido cada vez mais alvo de discussão num contexto 

global de segurança alimentar. Entende-se como ativo terra, um bem de capital 

imobilizado, que é um fator de produção da atividade agrícola.  

Como a terra é um ativo finito e observa-se um grande desafio para 

alimentar uma população crescente, que inclusive está se tornando cada vez mais 

afluente, intensificou-se a busca por novas fronteiras globais para a produção de 

alimentos em larga escala. Esta busca foi motivada por estes fortes fundamentos 

econômicos, brevemente citados aqui, e por grandes movimentos de preços de 

commodities agrícolas observados pouco antes da crise de 2008.  

A terra agrícola, como investimento, é vista como um ativo de baixo risco 

e que proporciona ao investidor uma proteção contra a inflação (BAKER et al., 

2014). Assim como comenta MURRAY (1940), “inflação significa preços de produtos 

agrícolas mais altos e por sua vez preços de terras mais altos”. A expectativa de 

aumento de preços agrícolas acaba por antecipar aumento da renda dos 

proprietários de terras, que por sua vez arrendarão por preços maiores. 

Principalmente em períodos de instabilidade econômica, os investidores recorrem a 

ativos reais para se proteger, mesmo que estes apresentem menor ou baixa liquidez 

comparados com outros ativos financeiros. Adicionalmente são ativos seguros e que 

apresentam baixa volatilidade de retornos (BARRY, 1980). 

Neste contexto, o Brasil é uma das maiores, se não a maior, fronteira 

agrícola mundial. Observamos neste período recente, uma aceleração na entrada de 

investidores internacionais em busca de terra para produção em larga escala, com o 

objetivo de assegurar alimento para a população do seu país de origem ou de se 

tornar um player relevante na produção, comercialização e processamento destes 

produtos.  Esta entrada de investidores internacionais puxou o preço das terras de 

uma maneira nunca vista antes, onde várias regiões brasileiras registraram altas de 

três dígitos (ASAI; GURGEL, 2014). Isto inclusive levou a Advocacia-Geral da União 

(AGU) a emitir nova interpretação para a Lei nº 5.709/71 que trata da aquisição de 
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terras rurais por estrangeiros, limitando sua participação no controle de 

propriedades. Desde então as terras tem aumentado de preço porém em ritmo 

menor.  

A precificação deste ativo é realizada a partir de diversas metodologias 

que atendem a diferentes perspectivas dos agentes deste mercado. Um método 

comumente utilizado é aquele praticado pelos avaliadores de imóveis, que se apoia 

em uma metodologia formatada pela ABNT (NBR 14653-3). Esta leva em 

consideração diferentes aspectos do imóvel, como características geográficas e 

edafoclimáticas, aspectos documentais, e também leva em consideração uma 

pesquisa de preços praticados na mesma região, seja de transações, ofertas ou 

inclusive opinião emitida por especialistas. Ela busca homogeneizar as 

características do imóvel rural em análise com características de outros na mesma 

região com objetivo de determinar seu preço. 

Este método de precificação, denominado método comparativo direto de 

dados de mercado, que consta na NBR 14653-3 (ABNT, 2004), é comumente 

utilizado e tem a preferência dos avaliadores, conforme constata GUSMÃO (2012) 

em pesquisa. Pois além de ser realizado por uma terceira parte, que traz mais 

imparcialidade à avaliação, este baseia-se unicamente em fatos observáveis e na 

sua maioria publicamente disponíveis. Tanto instituições financeiras para fins de 

análise de crédito, quanto os próprios proprietários utilizam esta ferramenta para 

balizar transações de compra e venda ou até avaliar performance de investimento, 

demonstrando assim a criação de valor na terra e/ou empreendimento.  

Este método praticado pelos avaliadores, por sua vez, tem suas 

fragilidades, pois oferece uma visão estática do preço da terra e deixa de lado 

algumas questões fundamentais para valorização do ativo, que são seus geradores 

de valor futuro. Alguns exemplos destes geradores de valor: disponibilidade de 

crédito, desenvolvimento de novas tecnologias e principalmente a capacidade de 

produção da propriedade que é traduzida na aptidão da região. Etapa importante do 

processo de avaliação está no levantamento das ofertas feitas por propriedades a 
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venda e também das últimas transações ocorridas, que deve ser feito na região do 

imóvel em avaliação. Somente neste ponto já se encontra alguns desafios, tanto na 

obtenção de dados estruturados e confiáveis como na própria validação destas 

ofertas. Diante destas observações, a questão que busca ser respondida é: “como 

atribuir valor a terra, como fator de produção agropecuário, de forma que reduza as 

fragilidades observadas no método de avaliação tratado pela NBR 14653-3, e que 

possa capturar a geração de valor futuro?”  

Portanto, o objetivo deste trabalho é de propor uma metodologia de 

precificação do ativo terra que contemple uma visão mais ampla de valor do imóvel 

rural, e que considere a quantificação destes geradores de valor sem menosprezar 

as características do imóvel e muito menos referências de outras transações de 

mercado. Afinal, estas servem como importantes balizadoras do valor em qualquer 

avaliação. Da mesma maneira que múltiplos de transação são utilizados como 

referência para análise de fusão e aquisição de empresas (MARTELANC et al., 

2010). O enfoque desta análise será dado do ponto de vista do investidor de terras, 

explorando como esta abordagem pode ajudar a gestão a acompanhar e demonstrar 

a agregação de valor a terra em projetos de transformação.  

Já como objetivo específico, pretende-se apresentar e discutir a 

metodologia proposta através da modelagem de um caso, que ilustre como esta 

proposição procura abordar algumas das fragilidades observadas na avaliação 

tradicional de imóvel rural.  

Observa-se um importante desafio para gestores de projetos agrícolas 

que envolvam transformação de terras: demonstrar o ganho imobiliário de uma 

maneira que este seja incorporado ao retorno total do empreendimento. Similar ao 

desempenho de uma ação de empresa listada em bolsa de valores, o retorno de um 

empreendimento agrícola é composto de duas partes: os fluxos de caixa gerados 

pela operação (yield) e os ganhos de capital provenientes da valorização do imóvel 

rural. Sendo que estão intrinsecamente ligadas, a última inevitavelmente é resultante 

da primeira. A questão ou o desafio, como aqui colocado, é de demonstrar estes 
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retornos de uma maneira clara e transparente, principalmente porque o ganho de 

capital só é efetivamente capturado quando há um evento de liquidez ou venda da 

propriedade.  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. Neste capítulo, 

apresentou-se o tema do trabalho, sua justificativa e motivação para responder o 

problema de pesquisa. No capítulo de revisão da literatura, buscou-se apresentar de 

uma maneira compreensiva as diferentes abordagens aplicadas por pesquisadores e 

práticos quanto a avaliação de propriedades rurais. Explorou-se como a pesquisa 

evoluiu ao longo dos anos na tentativa de explicar os grandes movimentos de preço 

de terra, que servirá de base para a proposição de uma metodologia de 

apreçamento mais ampla no capítulo seguinte. Portanto, no capítulo da metodologia, 

propõe-se a partir da revisão feita, um método que complementa aquele abordado 

na NBR 14653-3, trazendo a luz uma análise dos fundamentos que direcionam o 

valor da terra. Por fim, apresenta-se um caso prático com a utilização desta 

metodologia aplicada a uma propriedade rural, discutindo-se ao longo do caso os 

pontos-chave para avaliação da terra. De forma que ao concluir, recomenda-se a 

adoção desta metodologia como prática pelos avaliadores.  
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

Buscou-se abranger, na revisão de literatura, as diferentes abordagens 

utilizadas por economistas e pesquisadores, algumas mais teóricas e outras mais 

práticas para avaliar a terra agrícola. Nas abordagens mais teóricas, procurou-se 

explicar através de modelos econométricos as flutuações de preço de terra 

observadas ao longo dos anos. Esta revisão inclui também alguns conceitos e 

metodologias importantes de finanças corporativas, que são utilizadas para avaliar 

ativos reais. Na literatura de finanças corporativas encontra-se muito poucas 

referências sobre a avaliação de terras rurais. A maior parte da literatura é discutida 

na disciplina de economia.  

Estudou-se também uma abordagem mais prática que buscou normatizar 

a atividade da engenharia de avaliação. Diferentemente dos modelos mais teóricos, 

esta abordagem busca, por meio de ferramentas mais simples, chegar a uma 

avaliação imparcial e mais objetiva a partir de dados históricos.  

Importante ressaltar alguns aspectos importantes da dinâmica do 

mercado de terras agrícolas antes de entrar na discussão dos resultados 

encontrados destas publicações. A terra agrícola ora é vista como reserva de valor, 

assemelhando-se a metais preciosos que servem de proteção do capital em 

momentos de incerteza econômica e, ora como fator de produção. Estas diferentes 

perspectivas acabam se misturando e consequentemente influenciado o preço deste 

ativo de diferentes maneiras. Na primeira abordagem, o preço da terra sofre mais 

efeitos especulativos em momentos de turbulência econômica e na segunda o preço 

acompanha mais os fundamentos do negócio agrícola. Neste ponto reside a maior 

dificuldade em determinar um modelo que explique amplamente os movimentos de 

preços deste ativo. Adicionado a isto, tem como característica do ativo sua escassez 

e durabilidade, ou seja, não é possível reproduzi-la e se bem mantida, do ponto de 

vista agronômico, possui vida útil praticamente infinita. Além disso, a informação de 

preços deste mercado não é estruturada e disponível, e quando se fala em terra 

bruta ou em transformação, existe razoável assimetria de informação entre vendedor 

e comprador. Adicionalmente, a terra tem um baixo giro, muito por conta dos altos 



19 

custos de transação e também falta de crédito específico para sua aquisição, pelo 

menos no caso do Brasil. Todas estas particularidades acabam causando distorções 

temporárias no preço deste ativo. Alguns autores como FEATHERSTONE; BAKER 

(1987) alegam que é um ativo que tem propensão a bolhas de preços por apresentar 

as características citadas anteriormente. Ademais observou-se no mercado 

americano períodos de descolamento dos fundamentos em que a variação do preço 

de terras não era explicada por sua expectativa de retorno. 

2.1. Teoria econômica 

As grandes variações de preço da terra nos Estados Unidos atraíram o 

interesse de muitos economistas na tentativa de explicar estes movimentos. O que 

chama atenção, principalmente, é o motivo de descolamento entre o alto valor da 

terra relativo a renda que ela proporciona, configurando-se portanto numa situação 

de desequilíbrio econômico. As primeiras linhas de pesquisa surgiram na década de 

60, como no caso de TWEETEN L.G. (1966), que procura explicar o aumento de 

preços da terra desde 1950, em um período em que os preços das commodities 

caíram. Este estudo não é conclusivo, como o próprio autor destaca, representa uma 

indicação metodológica. Mas não descarta a hipótese da alta dos preços de terra 

serem motivados por fatores considerados estáveis como economias de escala. 

Outros autores contemporâneos a este, HERDT; COCHRANE (1966), procuram 

explicar os movimentos de preços a partir de fatores de oferta e demanda, 

mesclando uma abordagem teórica com prática. No lado da demanda, o estudo 

estressa o componente tecnológico como principal fator de influência no preço e 

conclui que este fator beneficia o proprietário da terra e não seu operador.  

Estes modelos desenvolvidos nesta década foram reavaliados por POPE 

et al. (1979) com dados mais recentes e concluíram que novas pesquisas precisam 

ser endereçadas uma vez que, aparentemente, alguma mudança estrutural deva ter 

ocorrido, pois os modelos não explicam as observações do início da década de 70. 

O ciclo seguinte de alta de preços, observado na década de 70, rendeu 

novas linhas de pesquisa. Entre elas, uma das mais citadas foi a de MELICHAR 
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(1979) que abre uma discussão sobre as fontes de retorno da atividade agrícola e 

seu impacto no desenho de políticas agrícolas. Ao comparar séries de dados de 

ganhos de capital e retorno corrente da atividade agrícola, ambos ajustados a 

inflação, observa que crescimentos acelerados no retorno corrente tendem a gerar 

maiores ganhos de capital. E consequentemente menores taxas de retorno sobre o 

ativo (marcado a mercado), correspondendo a maioria das observações desde 1950. 

Diferentemente do que as pesquisas até a data demonstram, MELICHAR (1979) ao 

refinar o cálculo de retorno, incorporando fatores de produção na base de ativos, e 

ajustar a série pela inflação, compara ganhos de capital com o retorno corrente da 

atividade e não somente a renda da operação.  

Assim como demonstrado em seu trabalho, existe uma relação da 

observação histórica destes dados com o modelo de precificação de ativo com um 

retorno crescente, que é demonstrado na equação a seguir. 

Equação 1: Valor presente do ativo segundo relação de retorno crescente 

  
   

   
   

   

   
    

   

   
  

Este modelo é equivalente ao modelo de crescimento na perpetuidade, 

que será abordado na seção seguinte, onde V representa o valor presente do ativo, 

R é o retorno corrente, g é a taxa anual de crescimento do retorno corrente, e d é a 

taxa de desconto aplicada aos retornos futuros. O autor também comenta o papel de 

outras influências no crescimento do retorno como por exemplo novas tecnologias e 

incentivos governamentais a agricultura, além do crescimento da demanda.  

Outra publicação relevante que também reforça os pontos levantados por 

MELICHAR (1979), é a de ALSTON (1986) que faz uma análise do aumento de 

preços de terra nos EUA e também incorpora outros países como Argentina e Nova 

Zelândia. Sua análise sugere que a maior parte dos aumentos reais do preço de 
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terra é explicada pelo crescimento real dos arrendamentos da terra. Esta 

componente da renda é específica do seu estudo, já que MELICHAR (1979) agrega 

também a renda residual do operador da terra. O autor reforça no seu artigo que o 

uso da renda do proprietário é uma medida mais fidedigna, já que é muito difícil de 

apurar o ganho do operador, principalmente seus custos com o capital empregado e 

também despesas de gestão. Por outro lado a renda proveniente do arrendamento é 

uma informação disponível que pode ser obtida através de pesquisas ou entrevistas. 

Por outro lado, FEATHERSTONE; BAKER (1987) conclui em sua 

pesquisa que as variações de preços de terras nos EUA tem propensão a formação 

de bolhas. Ele advoga que foi exatamente isto que foi experimentado no ciclo de 

boom and bust das décadas de 70 e 80. Ou seja, um choque na variação real da 

renda ou na variação real dos juros, que faz com que o preço da terra dispare ou 

reaja sobremaneira. Entende-se por bolha a divergência de preço entre o mercado 

atual e os seus fundamentos por um longo período de tempo.  

Nas publicações da década de 90, as discussões incluem outras variáveis 

nos modelos que tentam explicar os preços de terras, como por exemplo a influência 

da urbanização, que acabam competindo com a agricultura e puxando os preços das 

terras agrícolas para cima. Esta abordagem não foi aprofundada já que não é tema 

específico deste trabalho. 

Uma outra abordagem que merece destaque na década de 90 é feita por 

JUST; MIRANOWSKI (1993), que utiliza uma estrutura mais teórica na tentativa de 

agrupar todas as variáveis explicativas utilizadas em pesquisas anteriores, como 

retorno da operação, inflação, juros e nível de endividamento. O autor comenta que 

os modelos econométricos não conseguem estimar os coeficientes com precisão 

suficiente para explicar o tema. E conclui que dois dos três principais fatores que 

explicam os movimentos de preços de terra são macroeconômicos, inflação e custo 

de oportunidade, e somente um é relativo ao negócio, retorno da operação. 
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Em resumo, esta revisão das publicações sobre economia agrícola 

mostra as diferentes estratégias ou abordagens assumidas pelos pesquisadores na 

tentativa de explicar os movimentos de preços de terra observados nos EUA. 

Algumas delas se baseiam na teoria de apreçamento de ativos, como por exemplo o 

valor presente da geração de fluxos de caixa futuros. E esta acaba sendo a 

explicação comumente aceita, segundo comenta JUST; MIRANOWSKI (1993). 

No Brasil existem poucas publicações que abordam o tema com a mesma 

amplitude e profundidade. Um dos autores pesquisados foi José Garcia Gasques do 

Ministério da Agricultura que possui alguns artigos publicados que procuram explicar 

movimentos de preços de terra recentes no Brasil.  

2.2. Teoria de finanças corporativas 

2.2.1. Avaliação de ativos reais 

A teoria de finanças corporativas para avaliação de investimento explora 

pouco a valoração de terras rurais. A literatura trata a avaliação de ativos reais 

tomando como base o seu ativo mais representativo, o ativo imobiliário (urbano), que 

possui suas singularidades da mesma forma que observamos nas propriedades 

rurais. Em alguns casos estes ativos podem apresentar alguma restrição na sua 

capacidade de geração de caixa. Esta especificidade do imóvel rural pode vir de 

suas características edafoclimáticas, como condições determinantes para produção 

de determinada commodity. Dependendo do índice pluviométrico da região por 

exemplo, não é possível implementar uma safrinha. Outra característica ainda mais 

restritiva refere-se a altitude da propriedade rural, pois diferentemente do volume de 

chuvas que pode ser corrigido por um sistema de irrigação, a altitude não pode ser 

compensada. Outra restrição de uma propriedade rural pode estar ligada a cadeia 

produtiva ou também a infraestrutura logística da região na qual a propriedade se 

encontra. A exemplo da indústria sucroalcooleira, pois só é economicamente viável 

produzir cana de açúcar em uma propriedade rural caso haja uma indústria nas 

proximidades para que o custo de corte, carregamento e transporte seja competitivo. 
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Da mesma forma que o valor de uma propriedade é maior caso exista infra estrutura 

de armazenagem e/ou beneficiamento de grãos por exemplo.  

Traçando-se um paralelo com o mercado imobiliário, muitos imóveis tem 

também suas especificidades, inclusive de localização, o que também restringe seu 

valor. Portanto parece bastante razoável aplicar os mesmos fundamentos para 

avaliação de imóveis para propriedades rurais. Estes ativos compartilham outras 

características que devem tornar a abordagem de avaliação um pouco mais 

cuidadosa na tentativa de incorporar estas características, pois dependendo do 

investidor pode ser fonte adicional de risco. Estas características são tratadas a 

seguir.  

2.2.2. Características que circundam a avaliação de ativos reais 

Da mesma forma que avalia-se um projeto ou empresa pelos fluxos de 

caixa que esta gera, um ativo real também segue o mesmo princípio. Porém no caso 

de um edifício, por exemplo, o fluxo de caixa dele deveria cessar em algum 

momento pois ele deprecia.  Já o terreno onde ele foi construído não, este tem uma 

característica distinta, possui uma vida infinita.  

2.2.3. São características típicas de ativos reais: 

1. Liquidez: ativos reais possuem menor liquidez. Diferentemente de ativos 

financeiros em que o investidor pode entrar e sair de uma posição com facilidade, 

um ativo real como shopping center, por exemplo, apresenta maior dificuldade para 

ser transacionado.  

2. Custo de transação: de certa forma ligado ao aspecto de liquidez, os custos 

de transação de um ativo real são muito maiores, exigindo um empenho de capital 

maior e também uma série de burocracias adicionais, no sentido dar segurança 

jurídica ao investidor na sua transação.  

3. Horizonte de investimento: o investidor de ativos reais tende a ser um 

investidor de mais longo prazo, apresenta em geral um perfil mais conservador e 
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tem capital disponível para empenhar no projeto. No caso de investimentos em 

terras no Brasil, é pouco provável obter financiamento para aquisição de 

propriedades rurais. Assim como é possível obter financiamento para compra de um 

imóvel (urbano).  

4. Conhecimento local: o investimento em ativos reais exige maior conhecimento 

específico da região ou do tipo da propriedade, seja ela urbana ou rural, residencial 

ou comercial. Investir num prédio na Avenida Faria Lima em São Paulo pode não ser 

tão trivial para um estrangeiro se comparado a um investidor doméstico. Da mesma 

forma que investir em terras no Piauí é uma realidade bastante distinta da Bahia por 

exemplo, devido não só a características intrínsecas da propriedade mas também 

àquelas no seu entorno como direito de propriedade e gestão ambiental.  

Existe uma diferença fundamental em se tratando de ativos reais versus 

ativos financeiros, o efeito da inflação sobre eles. Os ativos financeiros, como títulos 

de dívida do governo, acabam sendo negativamente impactados por inflação maior 

que esperada. Por outro lado, ativos reais acabam se beneficiando do efeito de 

inflação não esperada por diferentes motivos. Sendo um deles a preferência do 

investidor buscar ativos mais seguros e tangíveis em momentos de instabilidade 

econômica e descontrole inflacionário (BAKER et al., 2014).  

Todas estas características aqui expostas devem ser levadas em 

consideração na hora de apurar o valor de um ativo real e se necessário 

incorporadas no risco do projeto, seja no fluxo de caixa projetado ou na taxa de 

desconto.  

2.2.4. Fluxo de caixa descontado 

O fluxo de caixa descontado é uma metodologia utilizada para se 

encontrar o valor de um projeto, empresa, ou qualquer ativo que gere um fluxo de 

caixa. Da mesma forma que é utilizado para avaliar um ativo financeiro, pode ser 

usado para avaliar um ativo real que apresente geração de fluxo de caixa. Para isso 

é necessário estimar os fluxos de caixa futuros do ativo para toda a duração ou vida 
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do projeto e também mensurar o nível de risco do investimento neste ativo e sua 

respectiva taxa de desconto, que é baseada no risco do mesmo.  

Segundo DAMODARAN (2002), esta abordagem para valoração de ativos 

representa os principais fundamentos sobre os quais outras metodologias são 

construídas. Sendo o conceito do valor presente o elemento central desta 

metodologia, onde o valor de qualquer ativo é calculado pelo valor presente dos 

fluxos de caixa futuros que ele gera. Alguns ativos tem um fluxo de caixa mais 

previsível e outros menos, portanto estes últimos acabam carregando um certo grau 

de incerteza nas estimativas. Por exemplo uma operação de arrendamento de um 

imóvel rural versus uma operação de produção agropecuária propriamente dita. No 

primeiro caso a quantidade de sacos ou toneladas a receber já é conhecida, o 

principal risco é preço. Já no segundo caso uma operação de produção 

agropecuária envolve muitos riscos operacionais e financeiros, portanto o investidor 

irá exigir um maior retorno, por apresentar maior nível de risco. Esta incerteza na 

projeção do fluxo de caixa é determinante para estimar a taxa de desconto e 

consequentemente afetará o valor presente do ativo.  

2.2.5. Valor terminal e taxa de crescimento esperada 

Outra componente de valor relevante de um ativo ou projeto é o valor 

terminal, que pode ser calculado como uma perpetuidade para os ativos reais. 

Normalmente esta componente representa a maior parte do valor, principalmente em 

projetos de alto crescimento. Segundo aborda DAMODARAN (2002), existem 

basicamente três maneiras de se calcular o valor terminal para ativos reais: 

1. Assume-se que o valor atual da propriedade irá variar conforme a inflação 

para se chegar ao valor terminal. O problema desta abordagem está em assumir que 

o valor atual da propriedade é razoável; 

2.  Como alternativa, pode-se assumir que o fluxo de caixa no período terminal, 

que seria o último ano de projeção, continuará a crescer a uma taxa constante 

perpetuamente (g). Conforme o autor cita, isto pode deixar alguns analistas 
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desconfortáveis, pois este crescimento deveria ter uma compensação. No caso da 

agricultura, se este crescimento vier de tecnologia, estará embutido no custeio de 

safra e também no capital empregado nos outros fatores de produção, como 

máquinas e implementos por exemplo. Isto na perspectiva do produtor, que pode 

tomar risco de usar novas tecnologias na tentativa de extrair mais valor. No caso do 

proprietário, esta agregação de valor é transferida somente em intervalos de tempos 

maiores (a medida que os contratos são renovados ou operadores substituídos), já 

que durante o contrato de arrendamento o produtor não tem a obrigação de 

transferir estes ganhos, pois a renda do proprietário é fixa; 

3.  A terceira abordagem colocada pelo autor é a taxa de capitalização, que nada 

mais é do que a taxa que se usa para dividir a renda do proprietário para se chegar 

no valor do imóvel ou propriedade rural.  

A taxa de crescimento é uma componente muito importante na hora de 

projetar os fluxos de caixa do ativo. Muitas vezes este crescimento deve refletir a 

variação de preços, ou inflação, já que muitos dos contratos de renda estão 

atrelados a índices de preço. E no caso de terras rurais existe uma alta correlação 

das variações de preço de terra com a inflação. Outro componente que exerce uma 

influência grande na taxa de crescimento do fluxo de caixa é a tecnologia, que 

permite, no caso da agricultura, ganhos incrementais na renda do produtor. 

Conforme apontado por MELICHAR (1979), o componente tecnologia atribui um 

crescimento real ao fluxo de caixa do produtor e portanto é razoável assumir uma 

taxa acima da inflação. 

2.2.6. Taxa de desconto e demais fatores de risco 

Na hora de estimar a taxa de desconto ou o risco associado a ativos 

reais, DAMODARAN (2002) advoga que pode-se aplicar os modelos CAPM e APT 

para estimar o custo do acionista (equity), atentando-se somente para o fato da 

liquidez deste ativo. No caso de ativos reais, a apuração do Beta, que demonstra a 

variância do retorno do ativo em relação ao mercado, torna-se bastante difícil devido 

ao baixo número de transações que ocorrem no mercado e pela variedade de 
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características dos imóveis, no tocante a localização, destinação do imóvel, 

qualidade, entre outros motivos. O mercado imobiliário, de certa forma, já encontrou 

outras maneiras de circundar este problema, com o uso de índices de fundos 

imobiliários que são transacionados no mercado secundário. Por outro lado, o 

mercado de terras carece de instrumentos de investimento como REITS (Real Estate 

Investment Trusts), ou seja, para se tornar um ativo de classe terá de passar por 

toda esta evolução mercadológica que a classe de ativos imobiliários passou. 

Ainda sobre a menor liquidez de ativos reais, comparado com ativos 

financeiros, e o quanto isto pode ser considerado um fator adicional de risco, 

argumenta-se que o investidor que está disposto a ter um portfólio de longo prazo e 

investir em terras por exemplo, está menos preocupado com sua liquidez. 

2.2.7. Uso de múltiplos de valor 

O uso de múltiplos de valor é um instrumento bastante difundido entre os 

avaliadores, analistas de mercado, compradores/vendedores e operadores de terras. 

Da mesma forma que utiliza-se para avaliação de ações negociadas em bolsa, 

pode-se utiliza-los desde que levando em conta algumas restrições, notadamente no 

caso de terras agrícolas. Existem vantagens e desvantagens de se utilizar múltiplos, 

mas por ser uma ferramenta de fácil utilização e bastante intuitiva, acaba sendo 

adotada pela sua simplicidade comparada a uma avaliação por fluxo de caixa 

descontado por exemplo. Pode-se também conseguir capturar tendências de 

mercado que não estejam refletidas nos fluxos de caixa projetados. Porém a 

limitação do seu uso é devido as diferenças nas características dos ativos, que de 

alguma forma precisam ser ajustadas para uma comparação de ativos mais 

homogênea.  

DAMODARAN (2002) argumenta que o uso de múltiplos pode funcionar 

melhor para ativos reais do que para ações pois as condições de risco e crescimento 

de empresas podem variar bastante, mesmo sendo do mesmo setor. Por outro lado, 

utilizando-se múltiplos de ativos reais para uma mesma localização, é possível dizer 

que as características de risco e crescimento são bastante similares dentre as 
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propriedades e que as únicas diferenças se resumiriam na capacidade de gerar 

renda. Isto não deixa de se aplicar a propriedades rurais, pois numa mesma região a 

aptidão da terra tende a ser muito parecida. O que vai distinguir uma propriedade da 

outra é o estágio de desenvolvimento ou preparo para gerar caixa. Uma propriedade 

rural pode estar fechada com mata nativa e não ter condições de gerar caixa, 

enquanto outra pode ter somente áreas de pastagem e ainda outras terem áreas de 

grãos já desenvolvidas e consolidadas, o que permite alcançar altas produtividades. 

Ainda assim existe a possibilidade de propriedades que estão numa mesma região 

alcançarem produtividades distintas dado as características do solo.   

Um dos múltiplos que é bastante adotado por analistas de mercado de 

capitais é o preço / lucro, que também é analisado por alguns autores como GLOY 

et al. (2011). Esta relação de preço e renda gera um múltiplo interessante que pode 

balizar as transações de terras. E quando analisado os fundamentos econômicos do 

mercado de terras, representado pelo múltiplo preço / arrendamento, o autor 

observa que estes múltiplos guardam consistência. 

2.3. Avaliação de terra agrícolas 

A avaliação de terras agrícolas é realizada para diferentes fins. Os 

diferentes agentes deste mercado utilizam estas avaliações para balizar uma 

transação de compra e venda de terras, no caso de um investidor ou produtor; ou 

até com o objetivo de suportar uma operação de crédito, cujo colateral é a própria 

terra, no caso de uma instituição financeira.  Apesar destas avaliações servirem 

diferentes propósitos, segundo MURRAY (1940), elas devem abordar três 

componentes básicos, que são eles: 

1. Identificação da propriedade do ponto de vista geográfico e legal; 

2. Inventário físico da propriedade, como tipo de solo, topografia, área 

aproveitável e não aproveitável, entre outras características; 

3. Valor monetário para a propriedade. 
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No passado recente, o processo de avaliação de terra tem se tornado 

cada vez mais profissional e institucionalizado. Provavelmente devido a 

profissionalização, corporativização da atividade rural e aumento dos investimentos 

em terra por meio de fundos de capital privado. A exemplo disto a Brookfield Asset 

Management Inc., levantou USD 300MM para um novo fundo de investimento em 

Agronegócio, o Brookfield Brazil Agriculture Fund II, conforme nota divulgada pela 

Bloomberg em 28 de Maio de 2015. Outras grandes transações de terras tem 

acontecido, a exemplo da recente aquisição (de Junho de 2015) de uma fazenda no 

Piauí feita por um fundo Australiano da Macquarie Group, no valor de R$ 270 

milhões, conforme nota divulgada pela BrasilAgro em 10 de Junho de 2015 

(RELAÇÕES COM INVESTIDORES - BRASILAGRO, 2015).  

Estes avaliadores independentes ou mesmo internos de bancos, como no 

caso do Banco do Brasil, se baseiam em uma norma da ABNT para elaborar as 

avaliações de “imóveis” rurais, que leva em consideração basicamente os aspectos 

citados anteriormente. Esta norma da ABNT será discutida na próxima seção, onde 

serão apontados seus pontos fortes e pontos fracos. 

Outro ponto relevante, apontado por pesquisa realizada por GUSMÃO 

(2012), indica que os agentes atuantes no mercado de terras julgam que o processo 

de valoração da terra é muito complexo, devido as diferentes variáveis subjacentes 

de valor, como por exemplo, potencialidade de uso da terra, pelo componente 

climático que afeta diferentemente as regiões, pela volatilidade dos preços agrícolas, 

entre outros. E por isto acabam optando por ferramentas de preço de mercado por a 

julgarem mais segura e precisa. 

“Os próprios entrevistados afirmam que há pouca profissionalização no 

mercado e muitos agentes não tem os conceitos econômicos de retorno, valor e 

risco muito bem esclarecidos. Modelos de valor são utilizados somente por agentes 

de maior porte.” (GUSMÃO, 2012) 
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Muitos dos aspectos que são abordados na norma da ABNT (NBR 14653-

3) foram organizados pela primeira vez por MURRAY (1940). Sua publicação serve 

como guia para avaliadores de terra dado as diferentes perspectivas de avaliação. 

Descreve todas as características de uma propriedade rural que podem influenciar 

seu valor, como por exemplo característica do solo, topografia, etc. Depois entra nas 

diferentes metodologias de avaliação da propriedade rural, não se limitando ao valor 

da terra, incluindo benfeitorias, estoques, entre outras fontes de valor. É um livro 

com viés bastante prático, pois trata como deve ser conduzida uma avaliação de 

uma propriedade agrícola segundo aspectos agronômicos. Todavia não deixa de 

tratar aspectos financeiros valoração também.  

 

 

2.4. O modelo de avaliação segundo a norma ABNT  

O modelo de avaliação de terras segundo a norma ABNT (NBR 14653-3) 

é uma ferramenta utilizada por diferentes agentes no mercado. A NBR 14653 trata 

de avaliação de bens, dentre eles, imóveis urbanos, imóveis rurais e 

empreendimentos. O capítulo três da norma descreve critérios e estrutura que 

devem ser seguidos para avaliação de imóveis rurais, que é o tema central deste 

trabalho.  

Esta NBR já sofreu uma série de revisões. As primeiras normas de 

avaliação de imóveis surgem na década de 50, organizadas por entidades públicas e 

institutos ligados a engenharia de avaliações. Que logo depois foram normatizados 

pela ABNT, motivados principalmente pelo grande número de desapropriações que 

ocorreram na década de 60. Essas continuam a se desenvolver e somente na 

década de 70 que surge a primeira norma para avaliação de imóveis urbanos, que 

depois são detalhados outros bens incluindo os imóveis rurais. Esta NBR colabora 

para a consolidação de conceitos, métodos e procedimentos importantes para o 

serviço de avaliação de bens.   
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Estas avaliações apresentam inúmeras finalidades, entre elas a 

desapropriação, aquisição, arrendamento, alienação, permuta, garantia, fins 

contábeis, seguro, entre outros. E uma finalidade importante dado o contexto do 

mercado de terras, abordado na introdução deste trabalho, é a gerencial. Para este 

fim, a avaliação do imóvel rural contribui para colocar em pauta um componente de 

valor importante que é o ganho de capital sobre a terra, que complementa a renda 

da atividade agrícola. Algumas empresas de produção agrícola de grande porte tem 

procurado demonstrar isto e se baseiam nestes documentos para demonstrar ao 

mercado este driver importante de valor.   

No tocante a metodologia, existe uma preferência para o método 

comparativo direto de dados de mercado. Somente no caso de exceções outros 

métodos são empregados. Os métodos sugeridos pela norma NBR 14.653 estão 

descritos a seguir:  

 

2.4.1. Método comparativo direto de dados de mercado  

É o método mais utilizado. Este método quantifica o valor de mercado da 

terra em questão a partir de uma comparação de preços de um banco de dados de 

terras com os mesmos atributos: localização, destinação, capacidade de uso das 

terras, entre outros.   

2.4.2. Método de capitalização da renda  

Avalia-se a renda líquida gerada pela terra e calcula-se o preço pela 

capitalização por uma taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade 

de igual risco.   

2.4.3. Método involutivo  

Elabora-se um projeto hipotético, em que o avaliador verifica o 

aproveitamento eficiente (ou potencial) do imóvel em questão. Assume-se uma série 
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de premissas para projetar o resultado deste empreendimento para se chegar ao 

seu valor econômico.   

É usado para precificar terrenos fora do comum, que não tem parâmetros 

de comparação.   

2.4.4. Método evolutivo  

Este método consiste na identificação do valor de cada um dos 

componentes do imóvel, como por exemplo: terra nua, benfeitorias, produção 

vegetal, entre outros.   

2.4.5. Método comparativo direto de custo  

A utilização do método comparativo direto para a avaliação de custos 

deve considerar uma amostra composta por benfeitorias de projetos semelhantes, a 

partir da qual são elaborados modelos seguindo os procedimentos usuais do método 

comparativo direto de dados de mercado.   

2.4.6. Método da quantificação de custo  

Este método é utilizado para identificar o custo de reedição de 

benfeitorias, como se estas fossem ser construídas novamente. Pode ser feito um 

orçamento da obra por exemplo com as devidas citações das fontes.  

Como esta norma pode ser utilizada para diferentes fins, entende-se que 

a seleção do método mais adequado é fundamental para que a análise cumpra o 

seu objetivo. Inclusive a profundidade que o estudo requer, em termos de 

fundamentação e precisão dos dados. 

2.4.7. Fragilidades do método comparativo direto de dados de mercado 

Conforme citado anteriormente, o método que é mais utilizado dentre 

aqueles abordados pela norma ABNT é o método comparativo direto de dados de 

mercado. Conforme apontado por GUSMÃO (2012), em entrevistas realizadas com 
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os diferentes agentes de terra agrícola, estes optam por ferramenta de preços de 

mercado por a julgarem mais segura e precisa.  

Ainda segundo a autora: 

As respostas obtidas em respeito aos modelos de avaliação utilizados pelo 

mercado apontam algumas linhas de análise. Primeiramente elas confirmam 

que os agentes julgam muito complexo o processo de apuração do valor da 

terra, por suas diversas potencialidades de uso, pela volatilidade dos preços 

agrícolas, pelo componente climático que afeta algumas regiões e outros 

fatores. Esses agentes optam, portanto, por se isentar dos riscos da 

subjetividade de julgamento e buscam ferramentas de preços de mercado 

por a julgarem mais segura e precisa. (GUSMÃO, 2012) 

Estes agentes evitam métodos que envolvam julgamentos de valor e 

análises de premissas. Outra constatação que a autora também cita é a pouca 

profissionalização dos agentes do mercado de terras e atribui a isso não adoção de 

conceitos de avaliação econômica.  

Na Tabela 1 ilustra-se um exemplo de avaliação de uma fazenda da São 

Martinho S.A., publicada pela empresa em relatório de avaliação patrimonial datado 

de maio de 2014. Para melhor entendimento, seções desta tabela serão analisadas 

separadamente.  

Tabela 1: Exemplo de tabela de homogeneização utilizada no método comparativo 
direto de dados de mercado 

Fonte: CVM, relatório de avaliação patrimonial elaborado pela Deloitte Touche 

Tohmatsu Consultores Ltda. a pedido da São Martinho S.A. Comunicado ao 

mercado em 05/05/2014. pg. 127 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU USINA SANTA CRUZ S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL

PLANILHA DE HOMOGENEIZAÇÃO DE VALORES PESQUISADOS DATA-BASE: 28/02/2014

GRUPO DE BENS: TERRAS VALORES EM REAIS (R$)

ESPECULAÇÃO TRANSPOSIÇÃO MELHORAMENTOS ACESSO TOPOGRAFIA SOLO OCUPAÇÃO ÁGUA FORMA

 Ribeirão Bonito - SP  Kaito Imóveis - (16) 3333-7722 217,80 5.850.000,00 26.859,50 0,90 1,11 1,00 1,00 1,05 1,26 1,00 1,06 1,00 1,40 37.697,55 37.697,55

 São Carlos - SP  Sr. Elias - Estância Imóveis - (11) 4014-7225 1.000,00 25.000.000,00 25.000,00 0,90 1,11 0,91 1,00 1,05 1,26 1,00 1,06 1,00 1,28 31.897,93 31.897,93

 São Carlos - SP  Sr. Elias - Estância Imóveis - (11) 4014-7225 181,50 6.000.000,00 33.057,85 0,90 1,11 0,71 1,26 1,05 1,20 0,95 1,00 1,00 1,08 35.791,96 35.791,96

 Araraquara - SP  Sr. Eduardo Delfino - corretor - (16) 3336-6669 121,00 4.250.000,00 35.123,97 0,90 1,00 0,91 1,00 1,00 1,26 1,00 1,00 1,00 1,03 36.300,37 36.300,37

 Ribeirão Bonito - SP  Sr. Eduardo Delfino - corretor - (16) 3336-6669 169,40 3.850.000,00 22.727,27 0,90 1,00 0,91 1,20 1,00 1,26 1,00 1,06 1,00 1,31 29.752,07 (*) *

 São Carlos - SP  R Torres Imobiliária - (11) 7114-5056 706,64 24.000.000,00 33.963,55 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,20 1,00 1,06 1,00 1,09 36.874,71 36.874,71

 São Carlos - SP  Sr. Lorival - corretor - (16) 3201-4626 24,20 1.000.000,00 41.322,31 0,90 1,00 0,83 1,00 1,05 1,26 1,00 1,06 1,00 1,05 43.497,17 (*) *

35.973,11 4.394,06

35.716,19 12%

LOCALIZAÇÃO: Fazenda Santa Cruz - Américo Brasiliense - SP

Preço unitário saneado (PS), onde: (PM - dp) < PS < (PM + dp) e n > ou = 05; Coeficiente de Variação (%)

VALOR ATUAL (VA), onde: VA = Área do Imóvel x PS + Melhoramentos 40.170.000,00

Área (ha):            1.124,70

Preço Médio (PM) +/- desvio padrão (dp)

Localização das 

Amostras
Fontes Consultadas Área (ha)

Valor 

Informado 

(R$)

Valor 

Unitário 

(R$/ha)

Localização das Amostras FATOR 

TOTAL

Valor Unitário 

Homogenizado 

(R$/ha)

Valor 

Unitário 

Saneado
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A avaliação da fazenda segue o método comparativo direto, cujo valor é 

obtido a partir de dados de mercado com o uso da tabela de homogeneização. Em 

resumo, esta tabela pondera os valores pesquisados por uma série de atributos para 

se chegar a um valor homogeneizado. Estes atributos variam, podem ser aspectos 

físicos do imóvel como topografia, solo e água, ou contemplar outros atributos de 

mercado conforme ilustrado a seguir. 

Tabela 2: Atributos utilizados para análise da tabela de homogeneização  

Nota: tabela foi reconstruída conforme dados contidos em relatório 

Importante ressaltar que mesmo sendo preferência dos agentes do 

mercado de terras pela sua segurança e precisão, este método imputa certo grau de 

subjetividade pois cabe ao engenheiro de avaliação ponderar estes atributos de 

acordo com as características do imóvel avaliado e seus “pares” pesquisados. Além 

disto o avaliador, neste exemplo, faz também um saneamento da amostra, 

mantendo somente cinco referências de preços para se chegar ao valor da 

propriedade, conforme ilustrado a seguir.  

 

 

 

 

 

ESPECULAÇÃO TRANSPOSIÇÃO MELHORAMENTOS ACESSO TOPOGRAFIA SOLO OCUPAÇÃO ÁGUA FORMA

 Ribeirão Bonito - SP 0,90 1,11 1,00 1,00 1,05 1,26 1,00 1,06 1,00 1,40

 São Carlos - SP 0,90 1,11 0,91 1,00 1,05 1,26 1,00 1,06 1,00 1,28

 São Carlos - SP 0,90 1,11 0,71 1,26 1,05 1,20 0,95 1,00 1,00 1,08

 Araraquara - SP 0,90 1,00 0,91 1,00 1,00 1,26 1,00 1,00 1,00 1,03

 Ribeirão Bonito - SP 0,90 1,00 0,91 1,20 1,00 1,26 1,00 1,06 1,00 1,31

 São Carlos - SP 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,20 1,00 1,06 1,00 1,09

 São Carlos - SP 0,90 1,00 0,83 1,00 1,05 1,26 1,00 1,06 1,00 1,05

Localização das 

Amostras

Localização das Amostras FATOR 

TOTAL
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Tabela 3: Amostra utilizada para análise da tabela de homogeneização 

Nota: tabela foi reconstruída conforme dados contidos em relatório 

Outra fragilidade da metodologia em questão está na limitação das 

informações de mercado que podem ser obtidas. Neste exemplo, obteve-se sete 

referências de preços, todas, aparentemente, de corretores ou imobiliárias da região 

onde se encontra o imóvel.  

Estes dados podem ser de pedidas de preço feitas pelos proprietários das 

terras em questão, portanto não refletem valor de mercado efetivo. A própria 

empresa responsável pela elaboração do relatório destaca que foram feitas 

comparações “a outras (terras) semelhantes que estão à venda ou que foram 

vendidas e até mesmo opiniões colhidas no mercado das regiões” (Sic). Mesmo 

apresentada como informação para fins gerenciais, este seria mais plausível se 

representasse o valor transacionado, ou seja, de um negócio efetivamente fechado. 

 

 

 Ribeirão Bonito - SP  Kaito Imóveis - (16) 3333-7722 217,80 5.850.000,00 26.859,50 37.697,55 37.697,55

 São Carlos - SP  Sr. Elias - Estância Imóveis - (11) 4014-7225 1.000,00 25.000.000,00 25.000,00 31.897,93 31.897,93

 São Carlos - SP  Sr. Elias - Estância Imóveis - (11) 4014-7225 181,50 6.000.000,00 33.057,85 35.791,96 35.791,96

 Araraquara - SP  Sr. Eduardo Delfino - corretor - (16) 3336-6669 121,00 4.250.000,00 35.123,97 36.300,37 36.300,37

 Ribeirão Bonito - SP  Sr. Eduardo Delfino - corretor - (16) 3336-6669 169,40 3.850.000,00 22.727,27 29.752,07 (*) *

 São Carlos - SP  R Torres Imobiliária - (11) 7114-5056 706,64 24.000.000,00 33.963,55 36.874,71 36.874,71

 São Carlos - SP  Sr. Lorival - corretor - (16) 3201-4626 24,20 1.000.000,00 41.322,31 43.497,17 (*) *

35.973,11 4.394,06

35.716,19 12%

LOCALIZAÇÃO: Fazenda Santa Cruz - Américo Brasiliense - SP

Preço unitário saneado (PS), onde: (PM - dp) < PS < (PM + dp) e n > ou = 05; Coeficiente de Variação (%)

VALOR ATUAL (VA), onde: VA = Área do Imóvel x PS + Melhoramentos 40.170.000,00

Área (ha):            1.124,70

Preço Médio (PM) +/- desvio padrão (dp)

Localização das 

Amostras
Fontes Consultadas Área (ha)

Valor 

Informado 

(R$)

Valor 

Unitário 

(R$/ha)

Valor Unitário 

Homogenizado 

(R$/ha)

Valor 

Unitário 

Saneado
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3 - METODOLOGIA   

Do ponto de vista metodológico, este trabalho visa sugerir uma 

metodologia de precificação da terra como fator de produção, levando em 

consideração as características que são particulares de cada região e de cada 

propriedade. Os laudos de avaliação que são produzidos por profissionais 

especializados e com grande experiência na área agronômica já trazem de forma 

bastante estruturada um descritivo elaborado sobre as características 

edafoclimáticas da meso e microrregião onde o imóvel se encontra. Estes laudos 

tratam de variáveis que são muito relevantes para a precificação do imóvel rural, 

como por exemplo acesso a propriedade, topografia, características do solo, índices 

de pluviometria, entre outros fatores. O que permite a comparação com imóveis 

similares que se encontram na mesma região. Esta atividade é normatizada pela 

ABNT e a classe dos profissionais que atuam na atividade é organizada pelo 

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE), que foi fundado 

em 1957 e é bastante atuante no aperfeiçoamento das normas.  

Por outro lado, quando se trata de valor da terra nua, os avaliadores 

empregam o método de preço comparativo direto de dados de mercado, que tem 

suas fragilidades. No sentido de trazer mais um método, propõe-se utilizar o fluxo de 

caixa descontado com crescimento na perpetuidade para incorporar o ganho de 

capital como valor terminal, segundo a relação entre a renda e valor da propriedade 

apresentada por MELICHAR (1979). A metodologia aplicada neste trabalho 

compreenderá nos seguintes passos: 

I. Caracterização da propriedade rural quanto ao seu potencial produtivo; 

II. Levantamento dos preços de arrendamento praticados na microrregião da 

propriedade e sua taxa de crescimento no longo prazo; 

III. Projeção dos preços das commodities com potencial produtivo; 

IV. Estabelecer a taxa de desconto para o produtor rural; 

V. Calcular o valor presente do fluxo de caixa gerado pela propriedade. 
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3.1. Caracterização da propriedade rural   

Esta primeira etapa da avaliação é fundamental para identificar o 

potencial agronômico da propriedade em análise. Segundo MURRAY (1940), o 

inventário das características ou recursos físicos da propriedade tem um único 

propósito: verificar a produtividade, que é a variável que faz uma propriedade rural 

ter maior valor do que outra.  

Algumas características que são importantes serem analisadas: 

a. Solo; 

b. Clima; 

c. Relevo. 

Estas características impactam diretamente o potencial produtivo e 

também a possibilidade de mecanização da operação agrícola. Esta análise inclui o 

potencial de se produzir mais de uma safra por exemplo, pois dependendo do 

regime de chuvas da região é possível cultivar uma safra de inverno, o que 

maximiza a renda do proprietário. Além disto é necessário identificar a área total 

produtiva, ou seja, a área líquida das áreas de reserva e das áreas de preservação 

permanente. Estas análises precisam necessariamente passar por um profissional 

qualificado.  

3.2. Levantamento de preços de arrendamento 

O levantamento de preços pode ser feito por meio de pesquisa com 

operadores agrícolas ou mesmo com corretores na região onde o imóvel se localiza. 

Algumas empresas privadas, como a Informa Economics FNP, possuem estas 

pesquisas estruturadas e as publicam periodicamente, porém são cobradas.  

Alternativamente, alguns centros de pesquisa, como a Federação da Agricultura e 

Pecuária de Goiás (FAEG), sugerem uma remuneração para a terra como fator de 

produção que pode ser usado como remuneração do proprietário da terra. É uma 

informação pública e disponível para diferentes regiões do país. Organizações como 

esta também divulgam premissas de custeio agrícola para determinadas lavouras de 
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acordo com o nível de tecnologia empregado, servindo como referência para 

produtores rurais.  

Os preços para arrendamento normalmente são indexados em sacos de 

soja, medida utilizada pelos agentes no mercado de compra e venda de terras em 

regiões onde esta lavoura tem predominância. E podem variar de acordo com oferta 

e demanda da região, que depende da competição com outras culturas e também 

variam de acordo com o estágio de desenvolvimento da terra (OLIVETTE et al., 

2011).  

Outro aspecto relevante relacionado ao arrendamento é seu crescimento 

no longo prazo. Além da correção monetária que a commodity irá sofrer, existe um 

crescimento real atribuído principalmente à tecnologia. Esta tecnologia não está 

relacionada somente a genética das sementes e novas moléculas de agroquímicos, 

mas também ao manejo da lavoura, mecanização, tecnologia da informação, e 

modernas técnicas de gestão. Séries históricas de produtividade que são 

compiladas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), desde o final da 

década de 70, servem como base para projeção de ganhos de produtividade futuros, 

que por sua vez afetam a renda do proprietário do imóvel rural. Esta taxa de 

crescimento (g) será importante para se calcular o valor terminal. 

3.3. Projeção de preços das commodities  

Como o mercado de algumas commodities agrícolas é bastante líquido e 

com negociação internacional, é possível obter cotações de preços nos mercados à 

vista e futuro de soja na Chicago Board of Trade (CBOT), que oferece uma 

referência mundial de preços para commodities. Para se chegar no preço praticado 

na região do imóvel basta deduzir as despesas de frete. As cotações do mercado à 

vista são amplamente disponíveis e acessíveis ao público interessado para cada 

região produtora do Brasil.  

3.4. Estabelecer a taxa de desconto  

Esta etapa da avaliação é bastante importante, pois estima o risco que o 

investidor de terra está exposto e que será usado para trazer o fluxo da renda a 
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valor presente. De acordo com os estudos feitos por BARRY (1980), a terra oferece 

baixo risco sistemático em um portfólio diversificado. O risco não sistemático é 

atribuído as condições de oferta e demanda que são particulares da agricultura e 

podem ser neutralizados pela diversificação. Para chegar nestas conclusões, 

BARRY (1980) utilizou o modelo CAPM para analisar o comportamento dos retornos 

da terra e sua relação com os retornos do mercado. O modelo CAPM está ilustrado 

a seguir: 

Equação 2: Modelo CAPM 

                                 

Onde        é o retorno esperado do ativo a,    a taxa livre de risco,    a 

medida de risco específica do ativo a, e       o retorno esperado do mercado.  

Por se tratar de um ativo ilíquido, esta análise tem suas limitações, tanto 

para estimar o Beta do ativo quanto ao fato de proprietários de terra não terem um 

portfólio de investimentos diversificados, que é uma premissa do modelo CAPM. 

Além disto, não foram identificadas referências similares no Brasil, que pode ser um 

reflexo da dificuldade de se obter séries históricas de preços de terra para se estimar 

o risco do ativo.  

3.5. Calcular o valor presente da renda 

Para cálculo do valor presente da renda será utilizado o seguinte modelo 

com valor terminal: 

  
                        

      
 

                

      

   

   

 

Neste modelo o valor presente é calculado pela somatória dos fluxos de 

caixa projetados e descontados pela taxa de desconto d. O período de projeção 

explícito deve compreender o período de maior crescimento, até que atinja a 

maturidade ou crescimento constante (DAMODARAN, 2002). O último período de 

projeção servirá de base para a projeção do fluxo de caixa para cálculo do valor 
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terminal, que também é trazido a valor presente pela taxa de desconto d e é somado 

a primeira parcela, encontrando-se o valor presente total. Este modelo é apropriado 

para a análise em questão por ser um projeto de transformação, ou seja, a terra está 

em processo de consolidação para produção agrícola. Dado também que a terra tem 

vida ilimitada, incluiu-se no modelo o cálculo do valor terminal. Para cálculo do valor 

terminal, será utilizado o modelo de crescimento na perpetuidade, conforme 

demonstrado na Equação 1.  

Desta forma, acredita-se que serão incorporados ao valor da terra outras 

variáveis que traduzem o potencial de geração de caixa da terra. E não somente o 

que a terra está gerando no momento presente da avaliação, ou até, como as 

propriedades vizinhas estão sendo avaliadas.  

No capítulo seguinte será desenvolvido um caso de um imóvel rural, onde 

será aplicado o método proposto para se encontrar o preço justo do imóvel. O preço 

encontrado será comparado com o preço que fora obtido por meio de uma avaliação 

tradicional colocando-se em discussão os pontos mais relevantes da análise e sua 

contribuição para a demonstração do valor que um projeto agrícola com estas 

características pode gerar.  
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4 - ESTUDO DE CASO  

Para cumprir com o objetivo específico deste trabalho, buscou-se estudar 

um caso prático de uma propriedade rural que possui potencial para maior 

rentabilização do ativo. O conceito por trás disto é buscar atividades que aumentem 

o giro do ativo, com o cultivo da safra e safrinha, agreguem maior margem de 

contribuição, com o cultivo de grãos, e consequentemente aumentem sua 

rentabilidade e retorno.   

Pretende-se simular neste estudo de caso um projeto de agregação de 

valor na propriedade em questão, por meio da projeção de seus fluxos de caixa para 

avaliar a viabilidade do mesmo.  Por suas características, este projeto é denominado 

um projeto de transformação. É uma terra que já gera renda com exploração da 

pecuária extensiva, mas se as áreas de pastagem forem transformadas para cultivo 

de grãos, espera-se que seu valor seja multiplicado.  

Num segundo momento este fluxo de caixa será decomposto em dois, um 

fluxo da operação e outro fluxo da renda do proprietário que é o principal 

direcionador de valor do imóvel agrícola. Pretende-se chegar ao valor justo da 

propriedade que reflita seu potencial e com isto recomendar que esta mesma 

abordagem seja utilizada para fins gerenciais na avaliação do preço de terras com 

potencial de agregação de valor. E também demonstrar esta valorização ao longo do 

tempo, a medida que o projeto atinja a maturidade.  

4.1. Caracterização e potencial do imóvel em estudo  

O imóvel em análise está localizado na região centro-oeste do país, onde 

existe um avanço significativo da cultura de grãos. Somente nas últimas cinco safras 

observou-se um crescimento da área cultivada de soja da ordem de 39%, passando 

de 10.539 ha para 14.616 ha, conforme demonstrado na tabela a seguir.  
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Tabela 4: Evolução da área plantada de soja no centro-oeste (hectares)  

 

Fonte: CONAB 

Somente o Estado de Goiás, onde a propriedade em estudo se encontra, 

responde por 23% da área cultivada de soja, que sozinho teve 30% de incremento 

de área, configurando-se no segundo maior produtor de soja do região. O imóvel 

estudado pertence ao bioma do cerrado, com boa altitude e precipitação, o que 

permite a cultura de safrinha e está localizado na microrregião do sudoeste goiano, a 

principal produtora de grãos do estado.  

O Estado de Goiás tem uma presença muito forte no Agronegócio 

Brasileiro. Além de grande produtor de grãos como sorgo, soja e milho, possui o 

terceiro maior rebanho bovino do país e a segunda maior produção de cana de 

açúcar, conforme demonstrado a seguir. Com isso criou-se um complexo 

agroindustrial para beneficiamento e processamento desta produção agrícola, 

também como a instalação de complexos granjeiros.  

Tabela 5: Produção Agropecuária do Estado de Goiás 

  

Fonte: IBGE, CONAB 

REGIÃO/UF 2009/10 2010/11    2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Var. (%) 

5 anos

CENTRO-OESTE 10.539 10.819 11.495 12.778 13.909 14.616 39%

MT 6.225 6.399 6.981 7.818 8.616 8.935 44%

MS 1.712 1.760 1.815 2.017 2.120 2.301 34%

GO 2.550 2.606 2.645 2.888 3.102 3.325 30%

DF 53 55 55 55 72 56 6%

BRASIL 23.468 24.181 25.042 27.736 30.173 32.093 37%

Produção de Cana de açucar

Em mil toneladas

REGIÃO/UF 2014/15 AV (%)

BRASIL 634.767       100%

SP 341.590       54%

GO 66.329         10%

MG 59.529         9%

Rebanho Bovino

Em cabeças

REGIÃO/UF 2014 AV (%)

BRASIL 212.343.932 100%

MT 28.592.183   13%

MG 23.707.042   11%

GO 21.538.072   10%



43 

Observa-se no Estado de Goiás uma intensificação do avanço da cana de 

açúcar, soja e outras culturas sobre áreas de pastagens há pelo menos cinco anos, 

assim como observado no estado de São Paulo na década passada. O que acaba 

por “empurrar” a pecuária extensiva para regiões de fronteira, onde existe menos 

competição com outras culturas e invariavelmente a terra é mais barata. Conforme 

relata OLIVETTE et al. (2011), esta competição por terras produtivas, observada 

principalmente no oeste do estado de São Paulo, avançou em áreas de pastagem, o 

que fez com que o rebanho bovino do estado reduzisse significativamente.   

Tabela 6: Evolução do rebanho bovino no estado de São Paulo 

 

Fonte: IBGE   

Observa-se também um avanço significativo, nos últimos anos, da 

infraestrutura local para comercialização de grãos, fator importante para escoamento 

da produção. Apesar da distância até o porto de Santos, a região centro-oeste ainda 

consegue viabilizar a cultura de grãos com destino a exportação.  

Tabela 7: Principais itens da pauta de exportação do Estado de Goiás 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, SEGPLAN-GO 

Ainda do ponto de vista de infraestrutura, a microrregião onde a 

propriedade se encontra possui 46% da capacidade de armazenamento do tipo 

mil cabeças 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. (%)

Bovinos misto 4.768 4.649 4.220 4.250 4.299 4.227 4.009 3.782 3.231 3.266 -32%

Bovinos para leite 1.746 1.735 1.391 1.402 911 1.202 1.271 1.348 1.189 1.273 -27%

Para corte 7.559 7.371 6.587 6.333 5.798 5.944 5.877 5.946 5.422 5.794 -23%

Total 14.073 13.755 12.198 11.985 11.008 11.373 11.157 11.076 9.842 10.333 -27%

Balança Comercial 2015 (jan-ago) 2014 (jan-ago)

Estado de Goiás US$ FOB Part. % US$ FOB Part. %

Exportação 3.922.129.022 100% 4.971.816.218 100%

Soja, mesmo triturada, exceto 

para semeadura 1.100.466.275 28% 1.664.292.067 33%

Carnes desossadas de 

bovino,congeladas 396.689.308 10% 483.503.278 10%

Bagacos e outs.residuos 

solidos,da extr.do oleo de soja 333.508.916 9% 457.703.004 9%
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graneleiro, o que representa 3.335.225 toneladas, de acordo com dados do SICARM 

(Sistema de Cadastro Nacional de Unidade Armazenadoras). Segundo estudos do 

próprio órgão o Estado de Goiás possui boa capacidade de armazenagem de grãos 

se comparados com outros estados brasileiros, porém os armazéns estão muito 

concentrados conforme exposto anteriormente.  

Outro fator importante que caracteriza a viabilidade de grãos no imóvel 

em análise é a possibilidade de mecanização, o que traz cada vez mais ganhos para 

a agricultura, aumentando a eficiência, diminuindo as perdas e fazendo melhor uso 

do solo. A transformação de uma propriedade de cultura de pastagem para cultura 

de grãos exige um investimento significativo. Mas a discussão que pretende-se 

trazer a luz é a importância do entendimento da capacidade produtiva de uma 

propriedade rural, o que permite melhorar a rentabilidade do imóvel e 

consequentemente seu preço. De uma maneira análoga, uma análise econômica 

para valoração de um ativo operacional, leva em consideração seus fluxos de caixa 

futuros e para gerar estes fluxos de caixa investimentos de capital são necessários. 

Portanto ressalta-se a importância de se analisar o potencial de geração de caixa 

futuro para avaliação do valor de uma propriedade, através de uma metodologia de 

fluxo de caixa descontado por exemplo. Não deixando de utilizar valores de 

transação de propriedades similares como referência, assim como DAMODARAN 

(2002) comenta como alternativa para uma avaliação rápida.  

4.2. Premissas para análise  

Utilizou-se como premissas para análise, dados de uma propriedade que 

apresenta exatamente as características descritas no item anterior. Esta propriedade 

durante muito tempo serviu de pulmão para uma operação de pecuária intensiva, 

onde se recriava animais para serem terminados em regime de confinamento. Esta 

atividade apresenta uma baixa rentabilidade se comparada com outras culturas, pois 

além do capital empregado na terra, emprega-se capital de giro para compra de 

animais principalmente. A seguir será feita uma análise da renda gerada pelo 

arrendamento de pasto, que depois será comparado com a renda de outras 

atividades com margem melhor. Como referência para análise, o arrendamento de 

pasto praticado na região é de 15% do indicador do boi gordo CEPEA (GO), que se 



45 

olhado isoladamente não é uma rentabilidade ruim. Porém, quando se leva em 

consideração a capacidade de lotação do pasto em regime extensivo, esta 

rentabilidade cai consideravelmente. Normalmente este tipo de arrendamento 

remunera o proprietário da terra por animal que é colocado no pasto. Abaixo 

apresenta-se uma indicação da rentabilidade da atividade.  

Tabela 8: Composição do arrendamento de pasto para propriedade em estudo 

 

Fonte: CEPEA, ESALQ, análise autor 

Notas: Para a análise demonstrada acima considerou-se a área total disponível para 

exploração agropecuária na propriedade. Indicador do boi gordo CEPEA de 

Junho/2015. A lotação foi obtida em literatura especializada, OLIVEIRA et al. (2006).  

Conforme demonstrado, o arrendamento para pasto, assumindo lotação 

máxima da área produtiva, é equivalente a R$ 171/ha com preços de Agosto de 

2015 na região onde a propriedade se encontra.  

4.2.1. Produtividade da soja  

A propriedade em questão já foi parcialmente transformada em área de 

cultivo de grãos. Cerca de 1.000 ha de soja foram plantados em área que antes era 

de pastagem e na primeira colheita apurou-se uma produtividade de 40 sacos por 

hectare, ou 2.400kg/ha, considerada razoável para uma área de primeiro ano. A 

média da produtividade do estado de Goiás na safra 2014/15 foi de 2.594kg/ha, 

COMPOSIÇÃO ARRENDAMENTO PASTO

área de pastagem (ha) 7.482

lotação (ua/ha) 1,00

taxa de conversão 0,79

capacidade (cabeças) 5.911

indicador CEPEA (GO) - R$/@ 120

percentual remuneração 0,15

renda por animal/mês (R$) 18

renda total mensal (R$) 106.400

renda total anual (R$) 1.276.797

renda total anual/ha (R$) 171
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segundo dados da CONAB apresentados na tabela a seguir. A produtividade média 

do estado caiu significativamente nesta última safra, aproximadamente 10%, devido 

ao forte veranico observado em Janeiro de 2015, que prejudicou o desenvolvimento 

da soja (“Faeg estima que prejuízos da seca cheguem a R$ 1.2 bilhão”, 2015).  

Tabela 9: Evolução da produtividade da soja na região Centro-Oeste 

Fonte: CONAB, (¹) Estimativa em novembro/2015 

Como premissa de maturação da terra, assumiu-se que na quinta safra 

consecutiva esta atingiria 55 sacos de produtividade. E a partir daí os incrementos 

anuais são projetados de acordo com o desenvolvimento de novas tecnologias, seja 

ligada a genética da planta ou do uso racional de insumos, como o emprego de 

práticas de agricultura de precisão. Tecnologias estas hoje disponíveis graças aos 

investimentos feitos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

que tem papel importante no desenvolvimento de genética adaptada para o bioma 

do Cerrado Brasileiro. A seguir, ilustra-se a evolução tecnológica da soja em termos 

de produtividade, de acordo com dados da CONAB. Nos últimos quarenta anos, 

histórico disponibilizado pela CONAB, a área plantada com soja aumentou 72% 

enquanto que a produtividade cresceu mais que proporcionalmente, com aumento 

em 362%.  

No longo prazo, assumiu-se no modelo um crescimento (real) da 

produtividade de 2% a.a., equivalente crescimento médio anual dos últimos 39 anos 

na região centro-oeste. A esta taxa acrescentou-se inflação de 3%. 

 

 

 

REGIÃO/UF 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11    2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

2015/16 

Previsão 

(¹)

média

10 anos

CENTRO-OESTE 2.590     2.910     3.022     2.943      2.997      3.137      3.036      2.981      3.005      3.008     3.119      2.963       

MT 2.695     2.997     3.145     3.082       3.015       3.190       3.130       3.010       3.069       3.136     3.179       3.047       

MS 2.280     2.810     2.639     2.436       3.100       2.937       2.550       2.880       2.900       3.120     2.969       2.765       

GO 2.570     2.790     3.002     2.963       2.880       3.140       3.120       2.965       2.900       2.594     3.064       2.892       

DF 2.699     2.712     3.150     3.200       3.196       3.200       3.200       3.395       3.000       2.626     3.178       3.038       

BRASIL 2.419     2.823     2.816     2.629      2.927      3.115      2.651      2.938      2.854      2.999     3.087      2.817       
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Figura 1: Evolução da produtividade da Soja no Brasil e na Região Centro-Oeste 

Fonte: CONAB 

4.2.2. Produtividade do milho de segunda safra (safrinha) 

A produção de milho safrinha será introduzida depois da 4ª safra de soja, 

limitado a metade da área neste estágio, já que o milho é uma cultura mais exigente 

em termos de nutrientes. A segunda safra de milho ganhou muito espaço na região 

centro-oeste do Brasil, atingindo produtividades equivalentes a safra de verão. Do 

ponto de vista financeiro, o plantio do milho de segunda safra possibilita maior renda 

para o produtor e sua palha dá cobertura e proteção ao solo, mantendo a fertilidade 

do solo e permitindo uso do sistema de plantio direto na palha.  

Segundo dados da CONAB, o plantio do milho safrinha no estado de 

Goiás, cresce 20% ao ano, em área, nas últimas dez safras. E sua produtividade 

atinge níveis superiores ao da região centro-oeste, conforme demonstrado a seguir. 
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Tabela 10: Evolução da produtividade do milho na região Centro-Oeste 

 

Fonte: CONAB, (¹) Estimativa em novembro/2015 

A produtividade média do estado de Goiás na safra 2014/15 foi 

equivalente a 110 sacos/ha.  Para fins de projeção será utilizada a premissa de 100 

sacos/ha por serem terras não consolidadas e maduras.   

4.2.3. Preços   

Buscou-se no desenvolvimento da análise trazer algumas referências em 

sacos de soja. O saco de soja é um indexador de preços comumente utilizado pelos 

produtores para indicar valor de terra e arrendamento, contas a receber, entre outros 

usos mais triviais como custos e a produtividade da terra. De qualquer maneira, 

adotou-se para as análises econômico-financeiras algumas premissas de preço de 

venda e para isto utilizou-se como fonte cotações de preços futuros para soja e 

milho na Chicago Board of Trade (CBOT), referência mundial para commodities 

agrícolas. O preço praticado na região equivale a R$ 75/saca (em Dezembro de 

2015). Nas safras seguintes este preço foi corrigido pela inflação convergindo para a 

meta de inflação do Banco Central de 4,5%. Assumiu-se também para análise do 

caso, que o proprietário não irá incorrer em risco preço, lançando mão de 

instrumentos de hedge para proteção de variações futuras do preço da soja.  

4.2.4. Investimento e custeio da produção  

Como premissa de custeio da produção utilizou-se a estimativa da 

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) publicada em Agosto de 2015 

para um nível de tecnologia alta, geneticamente modificada (RR). Pelas estimativas 

da FAEG, este tipo de tecnologia custa o equivalente a 40 sacos de soja e tem uma 

produção esperada de 58 sacos/ha, o que resulta em 18 sacos de margem de 

contribuição para remunerar o capital fixo empregado. Pela propriedade em questão 

REGIÃO/UF 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11    2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

2015/16 

Previsão 

(¹)

média

10 anos

CENTRO-OESTE 3.725     3.484     3.973     4.046      4.179      4.002      5.583      5.611      5.514      6.020     6.029      4.614       

MT 3.900     3.570     4.237     5.003       4.047       3.950       5.680       5.780       5.457       6.056     5.944       4.768       

MS 3.300     3.230     3.255     2.120       4.050       3.290       5.100       5.100       5.140       5.500     5.614       4.009       

GO 4.000     3.765     4.670     4.569       4.950       5.400       6.043       5.744       6.130       6.578     6.777       5.185       

DF 4.891     3.188     5.635     5.350       7.304       6.900       6.000       9.261       9.000       8.637     9.317       6.617       

BRASIL 3.233     3.239     3.643     3.540      4.163      3.641      5.133      5.188      5.254      5.683     5.713      4.272       
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se tratar de terras em processo de transformação, serão usadas as premissas de 

produtividade discutidas no item correspondente.  

A mesma referência será utilizada para o cultivo de milho safrinha, com 

pacote tecnológico também avançado para auferir maiores produtividades. Pelas 

estimativas da FAEG, este pacote tecnológico para o milho safrinha custa 78 sacos 

e alcança uma produtividade de 110 sacos. Neste nível de produtividade, a margem 

desta lavoura contribui com 22 sacos por hectare para remunerar o capital fixo 

empregado, que inclui maquinário e também a terra, na forma de arrendamento. Da 

mesma maneira que tratou-se a soja, será utilizada uma produtividade menor 

conforme discutido no item respectivo.  
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Tabela 11: Premissas de custeio da produção para soja e milho 

 

Fonte: FAEG, premissas de produtividade e preço ajustada pelo autor 

Nota: valores de Agosto de 2015. Os preços e produtividades apresentados no 

quadro são ilustrativos e não foram aqueles utilizados na análise, tanto pela 

característica do projeto como também pela defasagem dos preços das 

commodities.  

Componentes de Custeio da Lavoura

R$/hectare, exceto quando indicado
Soja Sacas

Milho 

Safrinha
Sacas

Produtividade esperada (sc/ha) 58,0 110,0

Preço esperado (R$/sc) 59,4 19,1

Receita bruta esperada (R$/ha) 3.444,0 2.105,4

I) - Despesas de Custeio do Pré-Plantio

Operação com Máquinas 73,9 22,5

Mão-de-Obra 3,2 1,1

Fertilizantes e Corretivos 249,3 0,0

Defensivo 44,5 24,0

TOTAL DE CUSTEIO DO PRÉ PLANTIO 370,9 6,2 47,6 2,5

II) - Despesas de Plantio

Operação com Máquinas 95,4 48,0

Mão-de-Obra 1,6 2,3

Fertilizantes e Corretivos 555,4 345,2

Sementes 357,5 360,0

Defensivo 27,8 25,0

TOTAL DE CUSTEIO DO PLANTIO 1.037,6 17,5 780,5 40,8

III) - Despesas de Condução da Lavoura

Operação com Máquinas 273,2 146,1

Mão-de-Obra 5,7 3,2

Defensivo 215,8 162,3

Fertilizantes e Corretivos 0,0 299,6

TOTAL DE CUSTEIO DA CONDUÇÃO DA LAVOURA 494,7 8,3 611,2 31,9

IV) - Despesas  de Colheita

Operação com Máquinas 171,3 174,5

Mão-de-Obra 1,4 1,4

TOTAL DE CUSTEIO DA COLHEITA 172,8 2,9 175,9 9,2

V) - Despesas  Pós  Colheita

Operação com Máquinas 49,3 334,3

TOTAL DE CUSTEIO DA PÓS COLHEITA 49,3 0,8 334,3 17,5

VI) - Despesas Financeiras

Financeiro 146,4 48,4

Mão-de-Obra 45,8 30,7

TOTAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS FINANCEIRAS 192,2 3,2 79,1 4,1

TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAL EFETIVO 2.317,5 39,0 2.028,6 106,0

MARGEM 1.126,6 19,0 76,8 4,0
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Outro fator importante para análise deste caso é a velocidade de 

transformação da terra de pasto para agricultura, o que envolve operações de 

gradagem, nivelamento e principalmente correção dos macro nutrientes do solo, 

para que a planta consiga se desenvolver de forma adequada. Esta transformação é 

operacionalmente complexa pois envolve a movimentação e aplicação de grandes 

quantidades de corretivos e fertilizantes, porém quanto mais rápida seja feita, as 

terras atingirão sua capacidade produtiva antes e serão também mais homogêneas 

em termos de produtividade. Do ponto de vista financeiro, o investimento exigido no 

início será maior, aumentando a exposição de caixa, por outro lado a geração de 

caixa da atividade também será mais rápida e maior à medida que esta atinja sua 

capacidade produtiva. O ajuste da velocidade de transformação, à medida que a 

operação é executada, é uma variável relevante no retorno do investimento. Para a 

transformação será utilizada a premissa de 20 sacos de soja por hectare.  

4.2.5. Arrendamento como remuneração da terra  

A terra num projeto agrícola é um fator de produção fundamental e que 

precisa ser remunerado, no sentido de calcular corretamente o lucro econômico da 

atividade. A FAEG utiliza uma premissa de remuneração da terra, que compõe o 

custo de produção total, equivalente a 3% sobre um valor de hectare de R$ 

17mil/ha, o que resulta em R$ 510 ou 8,6 sacos de soja (assumindo o preço de soja 

sugerido pela Federação). Neste estudo utilizaremos premissas de arrendamento 

maiores que esta apresentada pela FAEG pelas características da propriedade e 

também pela possibilidade de fazer duas safras. 

A valoração do imóvel em estudo será feita pelo fluxo de caixa gerado 

pelo arrendamento, que representa a remuneração da terra. Da mesma maneira que 

o aluguel está para o imóvel urbano. Sabe-se que este representa somente uma 

parcela do retorno do imóvel, pois observa-se ao longo do tempo também uma 

valorização do mesmo, compondo ganho de capital (MELICHAR, 1979). Por outro 

lado, como o imóvel rural teoricamente tem vida ilimitada, podemos perpetuar o fluxo 

da sua renda para chegarmos ao seu valor. Ou seja, assumimos que o imóvel rural 

irá gerar uma renda como uma perpetuidade. Este método está contemplado na 

NBR 14653-3, citado como capitalização de renda. Porém como apontado por 
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GUSMÃO (2012), os agentes do mercado de terra acabam optando pelo método de 

preço.  

Como o projeto de transformação exige maior investimento por parte do 

produtor, de forma que ele levará no mínimo quatro safras para que o solo se 

consolide e esteja menos vulnerável a intempéries, como por exemplo veranicos, 

sugere-se que o prazo de arrendamento seja de dez anos. Desta forma o produtor 

consegue o retorno do investimento feito na transformação e consolidação do solo e 

o proprietário ao final terá uma terra com alta produtividade e mais valorizada. Um 

motivo adicional para se assumir um prazo maior é a quantidade de terra a ser 

aberta de 7.500 ha aproximadamente. O prazo de arrendamento é uma questão 

negocial e está ligada às condições de mercado, como o preço das commodities e 

também a oferta e demanda por terras produtivas. Conforme Art. 95 do Estatuto da 

Terra (Lei nº 4.504/64), o prazo mínimo para arrendamento da terra é de três anos. 

O preço do arrendamento também pode variar dependendo da competição de 

culturas na região, por exemplo um arrendatário que pretende plantar soja numa 

região de cana, que remunera melhor o proprietário da terra, provavelmente acabará 

pagando mais caro pelo arrendamento.  

Assume-se também um pagamento escalonado e proporcional ao 

aumento da produtividade e maturidade da terra. Sendo que nos dois primeiros 

anos, enquanto o produtor estiver investindo na transformação, não haverá 

pagamento de arrendamento. Somente a partir da terceira safra que o proprietário 

começará a receber renda da terra. O fluxo de pagamento, juntamente com as 

principais premissas que foram discutidas, são apresentados no quadro a seguir.  

Tabela 12: Projeção das principais premissas 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

área plantada soja (ha) 3.741 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482

área plantada milho (ha) 0 0 0 1.871 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741

idade média (safras) 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

produtividade média soja (sacas) 40,0 45,0 50,8 52,4 54,1 55,7 56,3 57,0 57,7 58,4

produtividade média milho (sacas) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

arrendamento soja (sacas) 0,0 0,0 6,0 8,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
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4.2.6. Demais premissas para análise 

Devido a dificuldade de cálculo e disponibilidade de uma série histórica de 

preços para a região em análise, a taxa de desconto assumida para o proprietário da 

terra foi uma taxa nominal de 12%. Considerando esta ser uma taxa de longo prazo 

com uma inflação de 4,5%, tem-se uma taxa real de aproximadamente 7,5%. 

Uma vez que o operador neste caso assume mais risco que o proprietário 

da terra, assumiu-se 2% de risco adicional, chegando a 14% de taxa de desconto. 

Neste caso poderia-se assumir um custo médio do capital para o operador, já que é 

possível obter crédito subsidiado para o custeio da lavoura. Ao contrário do 

proprietário da terra, que não possui linhas de crédito disponíveis para aquisição de 

propriedades rurais.  

Para fins de simplificação assumiu-se a não incidência de impostos 

diretos ou indiretos sobre a atividade produtiva e também sobre a renda do 

proprietário. Esta última pode ser dar em diferentes formatos jurídicos, o que muda 

sua tributação. Além das diferenças de tributação entre o lucro da operação e o 

ganho de capital, proveniente da valorização da terra.   

4.3. Resultados da análise 

Nesta seção será feita uma discussão sobre os valores de hectare 

calculados conforme a metodologia sugerida e as premissas que foram 

apresentadas. Lembrando que a NBR 14653-3 elenca uma série de metodologias 

que inclusive são utilizadas nos artigos revisados da literatura existente sobre o 

tema. Todavia são metodologias pouco utilizadas pelos avaliadores pelos motivos já 

citados pela pesquisa realizada por GUSMÃO (2012).  

O que este trabalho visa reforçar é a importância, do ponto de vista 

gerencial, que o potencial de geração de caixa tem na valoração deste fator de 

produção tão relevante que é a terra com aptidão agrícola. Assim como operações 

de fusão e aquisição de empresas tem inúmeros motivos econômicos para 

realização como busca de sinergias operacionais entre empresas, diversificação, 

integração vertical, entre outros (GAUGHAN, 2002); a compra de fazendas, de uma 
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maneira similar, também o tem. Aquisições de fazendas podem ser motivadas desde 

por simples compra de capacidade, melhorias operacionais e administrativas. Todas 

como objetivo de gerar mais valor, seja por meio de melhorias operacionais ou por 

ganho imobiliário.  

O potencial de geração de valor na agropecuária Brasileira é muito 

relevante pela condição que o país tem de fornecer capacidade para produção de 

alimento. De acordo com estimativas do OBSERVATÓRIO ABC (2015), uma 

iniciativa coordenada pela GVAgro, o Brasil possui cerca de 52 milhões de hectares 

de pastagem degradada que podem ser transformados em áreas melhor exploradas 

pela agropecuária. Este crescimento é possível através de práticas sustentáveis com 

a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono. Somente no estado de Goiás 

existem mais de 3 milhões de hectares de pastagem degradada. A relevância de 

projetos como este ultrapassam o campo econômico-financeiro, distribuem riqueza 

nos rincões do Brasil e podem gerar externalidades positivas.  

4.3.1. Valor da terra para o proprietário 

Ao calcular o valor da terra a partir do método de valor presente da renda, 

assumindo as premissas aqui discutidas, chega-se aos seguintes valores. 

Tabela 13: Comparação de valores por hectare segundo diferentes métodos 

 

Fonte: laudo de avaliação e análise autor 

A terra avaliada segundo método de valor presente da renda leva em 

consideração a geração de fluxo de caixa de acordo com o potencial da propriedade 

analisada, considerando a carência e o aumento gradativo da renda até que atinja 

sua maturidade. Parte relevante do valor, ou 64%, provém da perpetuidade.  Pois 

além do ativo ter virtualmente vida infinita, existem ganhos relevantes de tecnologia 

conforme explorado nas seções anteriores. Caso fosse assumido uma terra num 

metodologias R$/ha sc/ha 

comparativo direto - preços mercado 10.287 137

valor presente da renda 11.337 151

var. % 10,2% 10,2%
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estágio maduro, rendendo 12 sacos por hectare, nos preços projetados para safra 

15/16, esta terra valeria aproximadamente R$ 13,5 mil / hectare. Pode-se dizer que 

esta diferença de aproximadamente R$ 2 mil / hectare reflete a parcela de valor que 

o proprietário está abrindo mão por não ter desenvolvido a terra para receber 

atividade agrícola. Um resumo do fluxo de caixa projetado está ilustrado na tabela a 

seguir. 

Tabela 14: Fluxo de caixa projetado para valoração da terra 

 

No fluxo de caixa ilustrado acima chega-se ao valor de R$ 11.337 por 

hectare segundo as premissas discutidas anteriormente, o que representa uma 

diferença de 10,2% a maior com relação ao preço avaliado pelo método comparativo 

direto de dados de mercado.  

4.3.2. Análise de sensibilidade do valor da terra para o proprietário 

No sentido de contribuir para a discussão da metodologia, colocando à 

parte quaisquer análises ou avaliação de premissas, simulou-se a seguir alguns 

cenários de preços de soja juntamente com premissas de crescimento na 

perpetuidade e também taxa de desconto. Estas variáveis são bastante sensíveis e 

conforme demonstrado abaixo tem impacto relevante no preço da terra. Nas tabelas 

estão destacadas a linha e a coluna do cenário base apresentado neste trabalho 

para a taxa de crescimento na perpetuidade e também para a taxa de desconto.  

 

 

FLUXO PROPRIETÁRIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 perpetuidade

preço soja R$ 75

taxa desconto % 12,0% 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

taxa crescimento (g) % 5,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

idade média anos 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

produtividade média soja saco 60kg 40 45 51 52 54 56 56 57 58 58

produtividade média milho saco 60kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

produtividade média milho 

(convertido em soja) saco 60kg 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35

arrendamento soja sacos/ha 0 0 6 8 10 12 12 12 12 12

renda soja R$ mil 0 0 3.837 5.423 7.151 9.054 9.552 10.077 10.631 11.216 168.240

vp renda soja R$ mil 84.827 0 0 2.731 3.446 4.058 4.587 4.321 4.070 3.834 3.611 54.169

perpetuidade/total % 63,9%

valor / ha R$ 11.337

upside / (downside) % 10,2%
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Tabela 15: Análise de sensibilidade: cenário de preço de soja a R$ 75  

 

Nota: todas as taxas são nominais 

Nesta análise observa-se uma maior variabilidade do valor por hectare 

para as taxas de desconto. Vale ressaltar que conforme estudado por BARRY 

(1980), a terra apresenta baixo risco sistêmico a um portfólio diversificado, além de 

servir de proteção contra a inflação (BAKER et al., 2014). Portanto um ativo de baixo 

risco e retornos expressivos se comparado a ativos de classe internacional (IRWIN 

et al., 1988). 

Na tabela seguinte, os valores encontrados nesta análise de sensibilidade 

são comparados ao valor do laudo de avaliação que segue o método comparativo 

direto de dados de mercado.  

Tabela 16: Análise de sensibilidade: comparação com o valor do laudo   

 

A seguir serão ilustrados mais dois cenários de preços, um de R$ 70 e 

outro de R$ 80, variando as mesmas taxas de crescimento na perpetuidade e de 

desconto.  

 

 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO VALOR POR HA

PREÇO SOJA A R$ 75 11.337 10% 11% 12% 13% 14%

3% 13.124 11.146 9.621 8.412 7.433

4% 14.638 12.192 10.372 8.966 7.852

5% 16.757 13.588 11.337 9.659 8.364

6% 19.936 15.541 12.624 10.550 9.004

7% 25.233 18.471 14.426 11.739 9.827

cresc. na 

perpetuidade (g)

taxa de desconto (d)

DIFERENÇA DE PREÇOS ENTRE MÉTODOS

PREÇO SOJA A R$ 75 0% 10% 11% 12% 13% 14%

3% 28% 8% -6% -18% -28%

4% 42% 19% 1% -13% -24%

5% 63% 32% 10% -6% -19%

6% 94% 51% 23% 3% -12%

7% 145% 80% 40% 14% -4%

taxa de desconto (d)

cresc. na 

perpetuidade (g)
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Tabela 17: Análise de sensibilidade: cenário de preço de soja a R$ 70  

 

Neste cenário o valor base cai para R$ 10.581 devido a redução do preço 

do saco de soja, porém mantendo as taxas de crescimento na perpetuidade e de 

desconto, praticamente se equiparando ao preço levantado pelo laudo de avaliação.  

Tabela 18: Análise de sensibilidade: cenário de preço de soja a R$ 80  

 

Neste último cenário o valor base aumenta para R$ 12.093 devido ao 

aumento do preço do saco de soja, porém mantendo as taxas de crescimento na 

perpetuidade e de desconto. Este novo valor representa um aumento de 18% sobre 

aquele encontrado no laudo de avaliação.  

Pode-se confirmar segundo as análises de sensibilidade apresentadas 

que o preço do hectare é bastante sensível às variáveis simuladas. Apesar de poder 

existir subjetividade na análise destas premissas, todas possuem um racional e 

podem ser avaliadas segundo método específico, como por exemplo CAPM para 

determinar a taxa de desconto. O método proposto neste trabalho traz mais robustez 

para a análise do preço da terra pois além de trazer elementos de geração de valor 

futuro, está baseado na renda que o ativo gera para seu proprietário.  

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO VALOR POR HA

PREÇO SOJA A R$ 70 10.581 10% 11% 12% 13% 14%

3% 12.249 10.403 8.979 7.851 6.937

4% 13.662 11.380 9.680 8.369 7.328

5% 15.640 12.682 10.581 9.015 7.806

6% 18.607 14.505 11.782 9.847 8.404

7% 23.551 17.240 13.464 10.956 9.172

cresc. na 

perpetuidade (g)

taxa de desconto (d)

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO VALOR POR HA

PREÇO SOJA A R$ 80 12.093 10% 11% 12% 13% 14%

3% 13.999 11.889 10.262 8.973 7.928

4% 15.614 13.005 11.063 9.564 8.375

5% 17.874 14.494 12.093 10.303 8.921

6% 21.265 16.577 13.465 11.254 9.604

7% 26.915 19.702 15.387 12.521 10.482

cresc. na 

perpetuidade (g)

taxa de desconto (d)
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4.3.3. Retorno do operador da terra 

De acordo com as premissas de custeio utilizadas neste estudo, incluindo 

também os valores projetados de arrendamento, conclui-se que o operador é capaz 

de obter valor presente positivo mesmo com uma taxa de desconto maior. 

Lembrando que esta análise leva em consideração o período de dez anos somente, 

que é o prazo de projeção explícito, sendo que ao final o operador devolve a terra ao 

proprietário ou renova o contrato de arrendamento.  

Este modelo simplificado da geração de renda de um projeto de 

transformação de pastagem em área agrícola demonstra que pode existir valor 

“escondido” ou não computado nas propriedades analisadas se levarmos em 

consideração somente o levantamento de preços das transações realizadas na 

região do imóvel. Dado a baixa liquidez de terras, a amostragem destas transações 

fica bastante limitada e inclusive pode não ser representativa do imóvel em 

avaliação. A análise de preços de mercado fornece um balizador importante, para 

verificar se o valor encontrado faz sentido. Podendo servir inclusive como uma 

comprovação desta constatação dos preços de mercado.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de contribuir com o aprimoramento do método praticado 

pelo mercado de avaliação, este trabalho tem por objetivo propor uma abordagem 

fundamentalista do ponto de vista econômico e financeiro para avaliação de imóveis 

rurais.  Principalmente para uso gerencial, na tentativa de demonstrar a geração de 

valor de um projeto de transformação, neste caso de uma área de pastagem em 

uma área agrícola com duas safras de grãos.  

O imóvel rural é um ativo muito particular e o mercado de compra e venda 

oferece algumas limitações para sua valoração. Não obstante, como é um ativo que 

gera um fluxo de caixa, é passível de valoração segundo fundamentos financeiros 

contemporâneos. Dado estas limitações, o mercado de avaliação acabou se 

apoiando no método de preços de mercado, porém que atende a diferentes 

necessidades desde uma desapropriação até colaterização de dívida. A ideia com a 

proposição de uma metodologia de valor presente da renda para avaliar um imóvel 

rural, não é de substituir a abordagem praticada, mas sim de trazer mais uma opção 

e incentivar o seu uso para demonstração de geração de valor. Já que uma pode 

referendar a outra e inclusive dar mais robustez a avaliação. A seguir faz-se uma 

comparação das principais características de cada metodologia, que serão 

destacadas a seguir.  

Tabela 19: Comparação das principais características das metodologias para 
avaliação de terras rurais 

Método comparativo direto 
de dados de mercado (atual) 

Método de valor presente do 
fluxo de caixa (proposto) 

- baseia-se em dados de 
mercado, incluindo pedidas de 
preços, opiniões e transações 
efetuadas; 

- baseia-se em dados de 
mercado que representem 
potencial da propriedade, i.e. 
valor de arrendamento 
praticado na região; 

- baseia-se em dados 
históricos; 

- baseia-se em dados futuros; 

- parte do preço de 
propriedades localizadas na 
mesma região; 

- determina preço de acordo 
com potencial da própria 
propriedade; 
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Método comparativo direto 
de dados de mercado (atual) 

Método de valor presente do 
fluxo de caixa (proposto) 

- análise comparativa das 
propriedades realizada 
segundo atributos diversos e 
julgamento do avaliador. 

- segue fundamentos 
agronômicos e econômico-
financeiros, captura potencial 
de geração de valor. 

Fonte: análise do autor 

A metodologia proposta resgata variáveis importantes, ligadas ao 

potencial produtivo de um imóvel rural, que podem passar desapercebidas numa 

avaliação tradicional de preços. E como cada imóvel rural é único, estas variáveis 

podem fazer diferença considerável na sua precificação. Importante ressaltar que 

esta metodologia proposta se diferencia da avaliação de empreendimentos de base 

rural (ABNT NBR 14653-4), já que o propósito da demonstração da perspectiva do 

operador foi simplesmente validar sua viabilidade econômico-financeira 

remunerando o proprietário da terra. 

Esta metodologia é recomendada para avaliação de imóveis rurais, 

notadamente para aqueles que não são explorados de acordo com seu potencial 

produtivo. Ela incorpora fundamentos econômicos e financeiros à análise, 

possibilitando uma avaliação mais robusta e coerente do ponto de vista agronômico 

e econômico-financeiro.  

O estudo de caso do imóvel rural tem por objetivo testar e exemplificar a 

metodologia desde uma avaliação das características da propriedade, passando 

pela apresentação das premissas de análise, até a precificação do hectare. 

Destacou-se algumas limitações para análise, principalmente ao se arbitrar uma taxa 

de desconto para o fluxo de caixa. Porém procurou-se manter uma coerência do 

ponto de vista econômico e financeiro para conclui-la. O intuito era de exemplificar a 

metodologia com um imóvel que possuísse as características abordadas neste 

trabalho, notadamente seu potencial de geração de valor. No intuito de aprimorar a 

metodologia aqui proposta, sugere-se para fins de pesquisas futuras, calcular o beta 

de imóveis rurais para proprietários de terras com aptidão agrícola.  
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Chegou-se a um valor do hectare 10,2% maior que o valor atribuído numa 

avaliação tradicional de preços de mercado. Isto demonstra que o preço praticado 

não está muito diferente, porém o imóvel em questão oferece mais valor levando em 

consideração suas características. Somente para citar alguns benefícios desta 

análise do ponto de vista gerencial, um parecer dado por um terceiro, como este, 

contribuiria para reforçar uma recomendação de investimento da gestão por 

exemplo. Trazendo mais conforto ao acionista e minimizando quaisquer conflitos de 

agência. Ou também poderia servir como referência para acompanhamento de um 

investimento já realizado.  

Assim como o mercado de outros ativos reais como imóveis urbanos 

passaram por grandes evoluções e criação de instrumentos para oferecer mais 

liquidez, os imóveis rurais tem este potencial também. A atração de investidores 

cada vez mais qualificados para aquisição de terras, juntamente com a 

profissionalização da produção agrícola trarão mudanças significativas para a gestão 

deste ativo com potencial de se tornar no futuro um ativo de classe mundial. E neste 

contexto, uma avaliação compreensiva e robusta dos imóveis rurais, conforme aqui 

sugerida, contribuirá para demonstrar este potencial que o negócio agrícola possui 

na criação de valor para o país. 
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