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RESUMO 

O Estado do Mato Grosso destaca-se por ser o principal produtor de grãos do Brasil, 

no entanto seu rápido crescimento como Estado produtor não foi acompanhado por 

melhoras logísticas que permitissem o escoamento de sua relevante produção. O 

escoamento de grãos no Brasil é feito principalmente pelos portos do Sul e Sudeste 

que são muito distantes de alguns dos principais municípios produtores do Estado, 

muitos dos quais localizadas nas regiões norte e médio-norte mato-grossense. Além 

disso, as grandes distâncias são percorridas na maioria das vezes pelo modal 

rodoviário, pouco apropriado para cargas de baixo valor agregado como soja e 

milho. O frete impacta a rentabilidade do produtor tanto do lado da receita, no valor 

das sacas de soja e milho em R$/saca, quanto do lado do custo dos insumos, 

principalmente fertilizantes que têm como matéria-prima produtos importados. Para 

melhorar essa situação vários projetos de escoamento através dos portos do Arco 

Norte estão sendo desenvolvidos. Tais projetos diminuiriam o impacto do frete na 

rentabilidade dos produtores, tornando-os mais rentáveis. O trabalho tem como 

objetivo analisar o impacto das melhoras logísticas no valor do ativo gerador de 

caixa, a fazenda. Para tanto foram utilizadas duas metodologias de avaliação 

financeira de ativos, ambas pautadas em geração de caixa, a de fluxo de caixa 

descontado e a de múltiplos de Ebitda. Esta última é uma medida que mostra de 

maneira simplificada, a geração de caixa de um ativo. As metodologias foram 

aplicadas em dois momentos: o atual e o pós-melhorias logísticas. O incremento no 

valor do ativo apresentado após a comparação dos dois momentos indica a 

valorização imobiliária decorrente das melhorias logísticas. Os resultados mostram 

que a maior geração de caixa pela fazenda, em decorrência das melhorias 

logísticas, se traduz em valorização do ativo. Tal valorização variou de 29% a 81% 

na metodologia de fluxo de caixa descontado e de 26% a 68% na metodologia de 

múltiplo de Ebitda, nos diferentes cenários analisados. 

Palavras Chaves: Mato Grosso, logística, arco norte, valorização, valuation, BR-

163, fluxo de caixa descontado, múltiplo de Ebitda 



 

 

ABSTRACT 

The state of Mato Grosso stands out as the main grain producer in Brazil, 

however its outstanding growth as a producer was not followed by logistics projects 

that allowed the production to be properly exported. Grains are mainly transported 

through the South and Southeast ports which are far away from the North and 

Central North, two important producer regions in the state. The grains production 

travel long distances through highways, which is not appropriated to low added value 

products. It affects directly the grower profitability since high freight costs impact both 

revenue, decreasing, and input costs, increasing. To improve this current scenario 

many logistics projects are under development in order to allow the grain to be 

exported through the northern ports. Those ports tend to reduce the freight costs 

impact in the growers profitability. This paper aims to analyze the logistical 

improvements impacts in the cash generator asset, the farm. To accomplish this goal 

two methodologies, based on cash generation, were used: Dicounted Free Cash 

Flow and Ebitda Multiple. The methodologies were applied in two different moments 

the current one and the one after the logistical improvements impact. The 

comparison between the two moments will show the asset appreciation that stems 

from the logistical improvements. The asset appreciation variated between 29% and 

81% in the discounted free cash flow methodology and between 26% and 68% in the 

Ebitda multiple methodology, depending on the scenario under analysis. 

 

Keywords: Mato Grosso, logistics, land appreciation, BR–163, valuation, discounted 

free cash flow, ebitda multiple 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 - INTRODUÇÃO 7 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 10 

2.1. O Mato Grosso no contexto nacional de produção de grãos 10 

2.2. Receita e custo do produtor rural: componentes 16 

2.3. Caracterização do escoamento de grãos 18 

2.4. Caracterização dos fertilizantes e seus principais fluxos no país 24 

2.5. Caracterização das rotas do Arco Norte 33 

2.6. Fundamentos de Valuation 40 

3 - METODOLOGIA 45 

3.1. Principais premissas 46 

3.2. Fluxo de caixa descontado 50 

3.3. Múltiplo de Ebitda 54 

4 - RESULTADOS 55 

4.1. Fluxo de caixa descontado 55 

4.2. Múltiplos de ebitda 57 

4.3. Síntese de resultados 59 

5 - CONCLUSÃO 64 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 66 

 

 



 

 

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  FFIIGGUURRAASS  

Figura 1 - Macrorregiões Imea............................................................................ 15 

Figura 2 - Áreas De Influência Dos Portos Do Norte E Do Sul ........................... 22 

Figura 3 - Cadeia Produtiva De Fertilizantes ...................................................... 26 

Figura 4 - Distribuição Das Misturadoras No Território Brasileiro ....................... 31 

Figura 5 - Corredor Madeira ............................................................................... 35 

Figura 6 - Corredor Da Br-158 ............................................................................ 36 

Figura 7 - Corredor Da Ferrovia Norte Sul .......................................................... 37 

Figura 8 - Corredor Da Br-163 ............................................................................ 38 

Figura 9 - Novas Áreas De Influência Dos Portos Do Norte E Do Sul ................ 40 



 

 

  ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  GGRRÁÁFFIICCOOSS  

Gráfico 1 - Composição Do Pib Total Do Agronegócio Brasileiro ..................... 11 

Gráfico 2 - Relevância Do Agronegócio Na Balança Comercial Brasileira ....... 11 

Gráfico 3 - Relevância Dos Grãos Na Produção Agrícola Brasileira E 

Relevância De Soja E Milho Dentro Da Produção De Grãos (Relevâncias Calculadas 

Com Base No Volume De Grãos Produzidos) ........................................................... 12 

Gráfico 4 - Evolução Da Área Plantada E Produção De Soja Do Mato Grosso 13 

Gráfico 5 - Evolução Da Área Plantada E Produção De Milho Do Mato Grosso

 13 

Gráfico 6 - Projeção De Área Plantada E Produção De Soja No Mato Grosso 14 

Gráfico 7 - Projeção De Área Plantada E Produção De Milho No Mato Grosso

 15 

Gráfico 8 - Origem Das Importações De Fosfatados ........................................ 27 

Gráfico 9 - Origem Das Importações De Nitrogenados..................................... 28 

Gráfico 10 - Origem Das Importações De Potássicos ........................................ 29 

Gráfico 11 - Origem Das Importações De Potássicos ........................................ 29 

Gráfico 12 - Relevância Dos Portos Na Importação De Fertilizantes No Ano De 

2014 30 

Gráfico 13 - Evolução Dos Preços De Grãos (R$/Saca) – Sinop E Rondonópolis

 49 

Gráfico 14 - Intervalo De Preços De Terra Para A Fazenda Objeto (R$/Hectare) 

No Cenário Sem Melhorias Logísticas ...................................................................... 59 

Gráfico 15 - Preços De Terra Para A Fazenda Objeto (R$/Hectare) 

Considerando As Possibilidades De Melhorias Logísticas – Fluxo De Caixa 

Descontado 60 

Gráfico 16 - Preços De Terra Para A Fazenda Objeto (R$/Hectare) 

Considerando As Possibilidades De Melhorias Logísticas – Múltiplo De Ebitda ....... 63 



 

 

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  TTAABBEELLAASS  

Tabela 1. - Formação Dos Preços De Soja E Milho .......................................... 16 

Tabela 2. - Impacto Da Redução Do Frete Ao Porto Na Rentabilidade Do 

Produtor Rural 17 

Tabela 3. - Estrutura De Custos Para Soja E Milho Safrinha (R$/Hectare)....... 18 

Tabela 4. - Comparação Entre Modais.............................................................. 19 

Tabela 5. - Matriz De Transporte De Soja: Principais Produtores E Exportadores

 20 

Tabela 6. - Exportações De Soja E Milho Provenientes Do Mato Grosso Por 

Porto (Em Mil Toneladas) .......................................................................................... 21 

Tabela 7. - Comparação Dos Custos De Transporte ........................................ 39 

Tabela 8. - Fluxo De Caixa Livre ....................................................................... 41 

Tabela 9. - Melhorias Logísticas – Cenários ..................................................... 45 

Tabela 10. - Preço De Soja (R$/Saca) – Sinop E Rondonópolis ......................... 48 

Tabela 11. - Análise De Sensibilidade: Valor Da Terra Em Função De Wacc (%) 

E Crescimento Na Perpetuidade (%) ........................................................................ 55 

Tabela 12. - Impactos Da Convergência De Preço De Soja Para A Região De 

Rondonópolis E Da Redução Com Custos De Fertilizantes ...................................... 56 

Tabela 13. - Impactos Da Convergência De Preço De Soja Milho Para A Região 

De Rondonópolis E Da Redução Com Custos De Fertilizantes ................................ 57 

Tabela 14. - Cálculo Do Múltiplo De Ebitda Implícito .......................................... 57 

Tabela 15. - Cenários 1 A 5: Definição Das Possibilidades De Ebitda E Valor Da 

Fazenda Pós-Melhorias Logísticas ........................................................................... 58 

Tabela 16. - Cenário 2: Definição Das Possibilidades De Ebitda E Valor Da 

Fazenda Pós Melhorias Logísticas ............................................................................ 58 



 

 

Tabela 17. - Cenários 1 A 5: Impactos Da Convergência De Preço De Soja Para 

A Região De Rondonópolis E Da Redução Com Custos De Fertilizantes Na Margem 

Ebitda 61 

Tabela 18. - Impacto Da Geração De Caixa Na Valorização Do Ativo ................ 62 

 



7 

 

11  --  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O Estado do Mato Grosso caracteriza-se por ser o principal produtor de 

grãos no Brasil. Na safra 2015/16, de acordo com dados da Conab (Companhia 

Nacional de Abastecimento), o Estado foi responsável por 27% da produção de soja 

e 23% da produção de milho. Apesar da grande representatividade na produção de 

grãos, o Estado apresenta, sobretudo nas regiões Norte e Médio-Norte, grandes 

deficiências logísticas com a produção tendo que percorrer grandes distâncias 

através de rodovias para chegar ao mercado consumidor. Tal situação acaba 

prejudicando a rentabilidade do produtor mato-grossense por dois principais fatores, 

menor preço de grãos recebido e maior custo de fertilizantes. 

Embora a atual situação da infraestrutura na região seja deficitária, 

existem diversos projetos em curso com o objetivo de viabilizar o escoamento da 

produção de grãos, sobretudo na região norte do Mato Grosso, pelo Norte do país. 

Tais projetos possibilitariam maior rentabilidade aos grãos mato-grossenses.  

Os projetos citados acima tornariam a operação agrícola de grãos no 

Mato Grosso mais rentável em função de dois pontos: (i) Redução dos descontos 

logísticos nos preços recebidos de grãos na propriedade agrícola e (ii) Redução dos 

custos no frete de fertilizantes. 

O frete atua como um agente redutor de receita para os produtores. Caso 

os projetos de escoamento para o Norte sejam realmente implementados tal 

desconto se reduziria e a receita do produtor tenderia a aumentar. Além disso, o 

desenvolvimento dos portos do Norte pode criar um ecossistema de empresas com 

estrutura para recebimento e processamento de matérias primas para insumos que 

poderia viabilizar os fretes retorno, tornando os custos de produção do fazendeiro 

menores (DAMINATO; BENITIZ, 2015). 

O objetivo do presente estudo é justamente investigar o impacto dos 

projetos de escoamento de grãos via região Norte (especificamente o Corredor da 

BR – 163) sobre o principal ativo do produtor de grãos, a terra agropecuária. Dessa 
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forma, pretende-se responder a seguinte pergunta: Qual o impacto do 

desenvolvimento do escoamento de grãos via norte do país através do Corredor da 

BR - 163 na valorização das fazendas localizadas na região Médio-Norte do Mato 

Grosso? 

Como objeto deste estudo será considerada uma fazenda representativa 

localizada no município de Sinop no Mato Grosso. O município é um dos principais 

produtores de soja e localiza-se na macrorregião Médio-Norte do IMEA1, uma região 

em que a maior parte da produção ainda é escoada via Sul e Sudeste e que seria 

muito beneficiada caso o escoamento da produção passasse a ser pelo Norte do 

país.  

Para alcançar o objetivo deste estudo serão adotadas duas metodologias 

distintas: valuation (avaliação financeira) através do fluxo de caixa descontado e 

valuation através de múltiplo de Ebitda (Earnings before interest, taxes, depreciation 

and amortization) ou Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, 

duas técnicas bastante reconhecidas e utilizadas em finanças corporativas, mas 

pouco difundidas no valuation de propriedades rurais. 

O estudo é composto por 5 seções: Introdução, Revisão de Literatura, 

Metodologia, Resultados e Conclusão. A Revisão de Literatura discute os principais 

aspectos da produção de grãos no Mato Grosso e da logística de escoamento de 

grãos e distribuição de fertilizantes, além dos fundamentos de valuation. No Capítulo 

de metodologia explica-se a estrutura produtiva da fazenda, a região na qual está 

inserida e como os projetos logísticos beneficiarão tal região. Além disso, será feito 

uma explicação detalhada de como as ferramentas de valuation foram utilizadas e 

quais as principais premissas adotadas. Nas seções de resultado e conclusões 

serão abordados os valores de apreciação da terra em função dos modelos 

utilizados, como esses valores se relacionam com os preços de terras correntes e 

                                            

1
 A localização geográfica do município será detalhada no Capítulo 2. 
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por fim será feita uma sugestão de possíveis trabalhos que poderiam complementar 

o presente estudo. 
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22  --  RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

Este capítulo aborda o papel do estado de Mato Grosso no contexto 

nacional da produção de grãos, os principais componentes de receitas e despesas 

do produtor, o panorama da logística de escoamento de grãos e transporte de 

fertilizantes e a caracterização dos portos do Arco Norte, além de se abordar os 

fundamentos das técnicas de valuation. A ideia dessa estrutura de revisão de 

literatura é mostrar que, embora o Estado do Mato Grosso seja o maior produtor de 

grãos do país, sua deficiência logística torna o produtor mato-grossense menos 

rentável em comparação aos seus concorrentes. Além disso, apresenta-se também 

os projetos de escoamento através da região norte do país e quais impactos tal 

mudança teria na rentabilidade do produtor rural. Por fim, é abordada a base 

conceitual de valuation através da qual o estudo será feito. 

2.1. O Mato Grosso no contexto nacional de produção de grãos 

O Brasil caracteriza-se por ser um país com forte vocação agrícola. Tal 

vocação é resultado principalmente de suas condições naturais (clima, solo e grande 

volume de terras disponíveis) e dos avanços tecnológicos obtidos nas últimas 

décadas no desenvolvimento da agricultura tropical. 

A natural vocação agrícola brasileira somada às atividades de fomento ao 

setor agrícola (crédito bancário e pesquisa, por exemplo) fez com que o agronegócio 

se tornasse um importante pilar da economia Brasileira. De acordo com o Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq), em 2015 o Produto 

Interno Bruto (PIB) do Agronegócio representou 21,3% ou 1,3 trilhões de reais (em 

moeda correntes de 2010) do PIB total Brasileiro, considerando o ramo agrícola e o 

ramo pecuário, que possuem dentro desse valor fatias de 68% e 32%, 

respectivamente. O Gráfico 1 mostra de forma mais detalhada a composição do PIB 

total do agronegócio brasileiro. 
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Gráfico 1 - Composição do PIB total do Agronegócio brasileiro 

Fonte: Elaboração do autor com dados Cepea-Esalq, 2016. 

Além de representar uma importante fração do PIB nacional, o 

agronegócio também tem grande relevância na balança comercial brasileira, sendo 

superavitário de forma recorrente. O Gráfico 2 resume a importância do agronegócio 

na balança comercia nacional. 

 

Gráfico 2 - Relevância do Agronegócio na balança comercial brasileira 

Fonte: Elaboração do autor com dados do Agrostat e IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), 2016. 
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Tanto na composição do PIB quanto na formação da balança comercial, 

um setor do agronegócio aparece com destaque: o setor de produção agrícola, ou 

seja, o produto final dentro da cadeia agrícola (grãos, café, cana-de açúcar, entre 

outros). No total da produção brasileira, os grãos (soja, milho, algodão, sorgo, etc) 

apresentam grande relevância e, dentre os grãos, os produtos mais relevantes são 

soja e milho, conforme apresentado no Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Relevância dos grãos na produção agrícola brasileira e relevância de 

soja e milho dentro da produção de grãos (relevâncias calculadas com base no 

volume de grãos produzidos) 

Fonte: Conab séries históricas, dados referentes à safra 2015/2016. 

Dentro do cenário de produção de grãos, o Estado do Mato Grosso 

destaca-se por ser o maior produtor de soja e milho do país. Ao longo dos últimos 15 

anos, a área plantada e a produção dessas duas culturas cresceram de forma 

expressiva e levaram o Estado ao patamar de maior produtor do país. De acordo 

com o Instituto Mato – Grossense de Economia Agropecuária (IMEA), 27% da 

produção de soja do país, 23% da produção de milho na safra 15/16 (IMEA, 2016). 

Os gráficos 4 e 5 mostram a evolução da área plantada e da produção dessas duas 

culturas. 
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Gráfico 4 - Evolução da Área Plantada e Produção de Soja do Mato Grosso 

Fonte: Conab, série históricas (2016/17 projeção) 

 

 

Gráfico 5 - Evolução da Área Plantada e Produção de Milho do Mato Grosso 

Fonte: Conab, série históricas (2016/2017 projeção) 
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Conforme mostrado anteriormente, o Brasil tem sido consistentemente 

superavitário na balança comercial do Agronegócio. Isso se dá principalmente pelo 

fato de o país ser um grande exportador de grãos, com destaque para a soja. De 

acordo com o quadro de oferta e demanda elaborado pela Conab na safra 15/16, o 

Brasil exportou 53% de seu estoque de soja (estoque inicial mais produção). No 

caso do milho, esse número cai para 23% e se considerarmos o complexo soja e 

milho juntos, esse número chega a 40%. 

O Mato Grosso além de ser um grande produtor de soja e milho, destaca-

se também por ser um grande exportador desses grãos. De acordo com Agrostat, o 

braço de estatísticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na 

safra 15/16 o estado do Mato Grosso exportou 53% do total de grãos (soja e milho) 

exportados pelo Brasil (Agrostat, 2016). 

O Mato Grosso já é o grande Estado produtor de grãos do Brasil, no 

entanto ainda apresenta grandes possibilidades de aumento de capacidade 

produtiva através de aumento de área plantada. Projeções realizadas pelo IMEA 

(2016) apontam que o Estado chegará a 14 milhões de hectares plantados de soja e 

46 milhões de toneladas de soja produzidas em 2025, incremento de 53% e 76% 

respectivamente com relação à safra 15/16. Para o milho as projeções apontam para 

6,2 milhões de área plantada e 37,5 milhões de toneladas produzidas, incremento de 

63% e 146% respectivamente com relação à safra 2015/2016. Os gráficos 6 e 7 

mostram a evolução das projeções de soja e milho realizadas pelo IMEA. 

  

Gráfico 6 - Projeção de Área Plantada e Produção de Soja no Mato Grosso 

Fonte: IMEA (2016) 
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Gráfico 7 - Projeção de Área Plantada e Produção de Milho no Mato Grosso 

Fonte: IMEA (2016) 

O relatório realizado pelo IMEA ainda afirma que as regiões que terão 

maior destaque no crescimento de área plantada de produção de soja e milho serão 

as regiões Norte e Nordeste respectivamente. A Figura 1 mostra a divisão de 

macrorregiões utilizada pelo IMEA. 

 

Figura 1 - Macrorregiões IMEA  

Fonte: IMEA (2010) 
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2.2. Receita e custo do produtor rural: componentes 

O produtor rural está exposto a uma série de fatores que influenciam de 

maneira direta sua rentabilidade. Tais fatores vão desde clima, principalmente 

chuva, a variáveis macroeconômicas como câmbio. 

O produtor médio do Mato Grosso administra em sua fazenda 

basicamente duas culturas principais: soja e milho safrinha. A soja geralmente 

plantada em toda a área agricultável da propriedade e o milho safrinha em um 

percentual da área total agricultável por restrições operacionais e climáticas. A 

receita do produtor rural se baseia na venda desses dois produtos e é ilustrada pela 

equação 1. 

    (1) 

No estado do Mato Grosso, a maior parte dos grãos é destinada às 

exportações. Sendo assim, as cotações dos preços internos acabam diretamente 

influenciadas pelos preços praticados na bolsa de Chicago (CBOT, Chicago Board of 

Trading), além de outros fatores como prêmio de exportação, custos portuários e 

frete ao porto. A Tabela 1 apresenta os componentes da formação dos preços de 

soja e milho. 

Tabela 1. - Formação dos preços de soja e milho  
Formação dos preços 

Soja/Milho CBOT  US$ / bu.  

Prêmio de exportação (+)  US$ / bu.  

Câmbio (x)  $/US$  

Frete ao porto (-)  R$/t.  

Custos portuários (-) US$/t. 

Preço fazenda (=) R$/saca 

Fonte: IMEA, 2015 
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É possível dizer que os fatores que mais afetam a formação dos preços 

de soja e milho são os preços em Chicago, o câmbio e o custo de frete ao porto. Os 

dois primeiros são fatores conjunturais que são dificilmente controlados. Já o custo 

de frete ao porto é algo que pode ser alterado através de investimentos em 

infraestrutura. A melhora nas condições logísticas resultaria em custos menores de 

frete até o porto para os produtores, resultando em maior preço recebido e maior 

rentabilidade ao produtor brasileiro. A Tabela 2 ilustra como uma redução de custo 

de frete resulta em um preço mais atrativo ao produtor. Para o exemplo foi utilizado 

a formação do preço de soja com valores ilustrativos. 

Tabela 2. - Impacto da redução do frete ao porto na rentabilidade do produtor rural 
Formação dos preços Cenário 1 Cenário 2 

Soja CBOT  US$ / bu.  9.75 9.75 

Prêmio de exportação (+)  US$ / bu.  0.9 0.9 

Câmbio (x)  $/US$  3.3 3.3 

Frete ao porto (-)  R$/t.  230 180 

Custos portuários (-) US$/t. 21 21 

Preço fazenda (=) R$/saca 59.5 62.5 

Fonte: Elaboração do autor 

A Tabela mostra como uma redução de frete ao porto impacta 

diretamente a rentabilidade do produtor rural. No entanto, os investimentos em 

logística não beneficiariam o produtor rural apenas através da receita, os custos 

também poderiam ser impactados. 

O custo do produtor médio do Mato Grosso é composto pelos custos das 

culturas de soja e milho safrinha. A Tabela 3 apresenta a estrutura de custos para as 

culturas de soja e milho safrinha de acordo com o IMEA (2016). 
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Tabela 3. - Estrutura de custos para soja e milho safrinha (R$/hectare) 

Soja 
 

Milho Safrinha 

Insumos 2083.2 
 

Insumos 1347 

Semente de soja 189 
 

Semente de milho 419.1 

Semente de cobertura 34.5 
 

Semente de cobertura 0 

Fertilizantes - Corretivos de solo 46.3 
 

Fertilizantes - Corretivos de solo 0 

Fertilizantes – Macronutrientes 788.3 
 

Fertilizantes - Macronutrientes 565.1 

Fertilizantes – Micronutrientes 25.4 
 

Fertilizantes - Micronutrientes 0 

Defensivos – Fungicidas 211.2 
 

Defensivos - Fungicidas 39.3 

Defensivos – Herbicidas 258.4 
 

Defensivos - Herbicidas 158.6 

Defensivos – Inseticidas 464.9 
 

Defensivos - Inseticidas 144.9 

Defensivos – Adjuvantes 65.3 
 

Defensivos - Adjuvantes 19.9 

Operações com máquinas 79.4 
 

Operações com máquinas 58.8 

Mão de obra 90.4 
 

Mão de obra 90.4 

Outros custos 456.2 
 

Outros custos 597.1 

Total 2709.3 
 

Total 2093.3 

 Fonte: IMEA (2016), relatório de custos (Safra 15/16) 

 A tabela evidencia a relevância dos insumos dentro da estrutura de custos do 

produtor rural. Na cultura da soja, os insumos representam 77% do custo total. 

Dentro dessa categoria se destaca a relevância dos Fertilizantes – Macronutrientes 

que representam 38% do custo total de insumos. Para o milho safrinha, os insumos 

representam 64% do custo total, sendo que os Fertilizantes – Macronutrientes 

representam 42% desse custo. 

 Para ambas as culturas, os custos com Fertilizantes – Macronutrientes 

apresentam grande relevância e conforme será explicado mais adiante, essa 

categoria de custo pode ser beneficiada com a melhora logística no Estado do Mato 

Grosso, sobretudo nas regiões Médio Norte e Norte. 

2.3. Caracterização do escoamento de grãos 

2.3.1. Logística de grãos no Brasil 

Logística é o conjunto de atividades que tem como objetivo integrar os 

diversos elos da cadeia produtiva, tornando mais fácil os fluxos de produtos e as 

informações relativas a eles (Confederação Nacional do Transporte - CNT, 2015). 
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Os custos logísticos são importantes na formação do preço de um 

determinado produto e quanto mais elevados forem, maior sua participação no valor 

final da produção. Sendo assim, no caso de produtos de baixo valor agregado, como 

commodities, por exemplo, esse impacto tende a ser mais expressivo. 

No caso das commodities, os custos logísticos afetam os produtores tanto 

do lado da receita quanto do lado dos custos. No caso da receita, como a formação 

dos preços se dá através da Bolsa de Chicago, acaba por ser inviável embutir os 

custos logísticos no preço final do produto, dessa forma os custos logísticos 

permanecem sob responsabilidade do produtor que por consequência recebe um 

preço menor pelo grão vendido, sendo penalizado em sua rentabilidade. No caso 

dos custos, o fato de a maior parte da matéria prima de fertilizantes ser proveniente 

de importação faz com que a distância entre porto, misturadora e mercado 

consumidor tenha grande relevância na formação do preço deste insumo e, dessa 

forma, quanto menos eficiente essa logística for maior será o preço do insumo, 

impactando a rentabilidade do produtor. 

Os grãos caracterizam-se por serem comercializados em volumes 

elevados e por terem a necessidade de enfrentar longas distâncias para conectar 

ofertantes e demandantes. Tais distâncias são percorridas através de 3 modais 

principais: rodoviário, ferroviário e hidroviário. A Tabela 4 caracteriza cada um dos 

modais, ressaltando quais modais são mais adequados para diferentes situações. 

Tabela 4. - Comparação entre modais 

Fator Rodoviário Hidroviário Ferroviário 

Tonelagem Média Alta Alta 

Distância Pequena Média/Grande Média/Grande 

Mercadoria Médio valor agregado 
Baixo/Médio valor 

agregado 
Baixo/Médio valor 

agregado 

Fonte: CNT (2015) 

A Tabela 4 mostra que para o transporte de soja e milho, o mais 

adequado seria a maior utilização dos modais hidroviário e ferroviário já que se 

apresentam como os mais adequados para mercadorias de baixo valor agregado, 
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transportados em grandes quantidades e por longas distâncias. No entanto, não é 

isso o que ocorre na matriz de transporte brasileira. A Tabela 5 caracteriza a matriz 

de transporte de soja brasileira e a compara com outros grandes produtores e 

exportadores de soja. 

Tabela 5. - Matriz de transporte de soja: principais produtores e exportadores 

Item Brasil Argentina Estados Unidos 

Participação aproximada do transporte hidroviário (%) 9 3 49 

Participação aproximada do transporte ferroviário (%) 26 13 31 

Participação aproximada do transporte rodoviário (%) 65 84 20 

Distância média ao porto (km) +/- 1000 +/- 300 +/- 1000 

 Fonte: CNT, 2015  

A partir da Tabela 5 é possível notar o quanto o Brasil está concentrado 

no modal rodoviário, o menos indicado para o transporte de soja e milho. A 

Argentina é outro país que concentra sua matriz de transporte no rodoviário, no 

entanto as distâncias que sua produção percorre para chegar até os portos de 

escoamento são sensivelmente menores do que as percorridas, em média, pela 

produção brasileira e norte americana. Os Estados Unidos, que apresentam 

distâncias até os portos mais similares às brasileiras, possuem uma matriz de 

transporte muito mais voltada aos modais ferroviário e hidroviário, modais mais 

adequados ao transporte de grãos. 

A situação retratada acima faz com que o Brasil se caracterize como o 

país com a logística menos eficiente entre os principais produtores e exportadores 

de soja. A concentração no modal rodoviário resulta em maiores custos e, como 

discutido anteriormente, menor preço de venda e maiores custos de fertilizantes. 

2.3.2. Logística de grãos no Mato Grosso 

O relevante crescimento da produção de grãos no Mato Grosso não foi 

acompanhado na mesma velocidade pelos investimentos em infraestrutura. O 

Estado caracteriza-se por ter os maiores custos de frete no país basicamente por 
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dois fatores: o modal utilizado e as enormes distâncias a serem percorridas até o 

momento em que a mercadoria chega ao porto e é exportada. 

A falta de infraestrutura de transporte na região norte do país faz com que 

as melhores opções de escoamento se concentrem nas regiões Sul e Sudeste do 

país e, em função disso, a produção acaba tendo que percorrer longas distâncias 

através de rodovias até os portos. Isso encarece o transporte e diminui a margem de 

rentabilidade dos produtores. A Tabela 6 mostra os portos de destino da produção 

de soja e milho oriundos do Mato Grosso em 2014.  

Tabela 6. - Exportações de soja e milho provenientes do Mato Grosso por porto 
(em mil toneladas)  

Origem Porto de destino Soja Milho 
% em 

relação à 
origem 

Mato 
Grosso 

Santos 6021.6 7199.6 52.5% 

Vitória 1555.2 1394.1 11.7% 

Paranaguá 765.7 1494.2 9.0% 

Itacoatiara 746.5 912.6 6.6% 

Santarém 832.0 615.2 5.7% 

São Francisco do Sul 571.5 758.9 5.3% 

São Luís 370.0 505.8 3.5% 

Barcarena 74.0 624.8 2.8% 

Imbituba 0.0 377.2 1.5% 

Rio Grande 24.4 285.2 1.2% 

Outros 9.1 43.4 0.2% 

Total 10970.0 14211.0 100% 

Fonte: CNT (2015). 

A Tabela 6 ilustra a concentração da logística mato-grossense nos portos 

do Sul e Sudeste do país. De acordo com os dados da CNT (2015), 81% dos grãos 

exportados pelo Estado passam pelos portos de Santos, Vitória, Paranaguá, São 

Francisco do Sul, Imbituba e Rio Grande, todos localizados na região Sul ou 

Sudeste do País. Os portos do Norte (Itacoatiara, Santarém, São Luís e Barcarena) 

representam uma fatia bem menor, 19%. 
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A consultoria Infra Partners publicou um estudo que mostra de maneira 

resumida as áreas de influência dos principais portos para cada um dos principais 

municípios produtores de soja e milho do Mato Grosso. O resultado aparece na 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Áreas de influência dos portos do Norte e do Sul 

Fonte: Infra Partners, 2014 

A Figura evidencia o quão concentrado no Sul está o escoamento da 

produção de grãos do Estado do Mato Grosso. Municípios como Sorriso, Sinop e 

Lucas do Rio Verde, que estão entre os maiores produtores do Estado, ainda tem os 

portos do Sul como principal saída para suas exportações. Em função disso, suas 

produções percorrem uma média de 2000 km, na maioria dos casos por rodovia, 

sendo que uma saída pelo Norte possibilitaria distâncias mais curtas e 

intermodalidade, fazendo com que os custos logísticos diminuíssem de maneira 

significativa. 

De acordo com Corrêa Jr. e Caixeta Filho (2003), que estudaram o 

transporte de soja a granel com origem nos estados de Goiás, Mato Grosso e 

Paraná entre os anos de 1998 a 2001, o principal fator determinante dos preços de 
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frete rodoviário é a distância a ser percorrida. Em determinados momentos, com 

maior ou menor intensidade, o valor do frete sofre também influência de outros 

fatores, tais como a existência de praças de pedágio em algumas rodovias, o tempo 

de descarregamento nos portos, sazonalidade da demanda por transporte e as 

condições das vias utilizadas. 

Silva-Neto et al. (2014) investigaram o impacto dos custos de frete 

rodoviário em duas importantes regiões agrícolas brasileiros, Londrina, no Paraná e 

Sorriso, no Mato Grosso. Tal estudo foi feito comparando a relação custo logístico 

pelo modal rodoviário de cada um dessas regiões até o porto de Paranaguá em R$/t. 

e preço da soja em Paranaguá em R$/t. Como resultado ficou evidente que os 

produtores paranaenses são mais rentáveis em relação aos produtores mato-

grossenses. Enquanto o frete Londrina-Paranaguá representa cerca de 7% do valor 

do preço da soja em Paranaguá, o frete Sorriso-Paranaguá representa 24%. Essa 

constatação implica em uma menor receita líquida recebida pelos produtores mato-

grossenses. 

Tal diferença entre as duas praças pode ser explicada principalmente 

pelas distâncias a serem percorridos, 490 quilômetros no caso de Londrina e 2.100 

quilômetros no caso de Sorriso, além de outros pontos como qualidade das rodovias 

e custos de pedágio. 

Os resultados do estudo de Silva-Neto et al. (2014) ressaltam a ideia de 

que o modal rodoviário é pouco eficiente para o transporte de cargas de baixo valor 

agregado por longas distâncias e que existe a necessidade de investimentos em 

modais alternativos de transporte e também no aumento da capacidade estática de 

armazenagem. 

Conforme mostrado na Tabela 6, os volumes exportados através dos 

portos do Norte ainda são pouco expressivos. No entanto com a finalização de 

algumas obras, como a pavimentação da BR-163, há a expectativa de que esses 
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volumes aumentem de maneira significativa nos próximos anos. Os portos do arco 

norte serão abordados com mais detalhe na seção 2.5 deste estudo. 

2.4. Caracterização dos fertilizantes e seus principais fluxos no país 

Conforme discutido na seção 2.2, os fertilizantes representam uma 

parcela relevante dentro da estrutura de custos do produtor rural. Esta seção do 

trabalho tem como objetivo explicar de maneira mais detalhada a importância desse 

item, sua cadeia de produção e os principais fluxos de matéria prima e produto final 

dentro do país. 

Os fertilizantes têm como finalidade fazer a reposição de substâncias 

indispensáveis ao desenvolvimento agrícola. Tais substâncias são extraídas do solo 

a cada ciclo agrícola e precisam ser repostas para que a prática agrícola aconteça 

de maneira sustentável. Os fertilizantes podem ser compostos minerais ou 

orgânicos. 

As substâncias consideradas vitais à sobrevivência dos vegetais, 

possibilitando a atividade agrícola são classificadas em três grupos distintos, os 

macronutrientes primários: N (nitrogênio), P (fósforo) e K (potássio), os 

macronutrientes secundários: Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S) e os 

micronutrientes: micronutrientes: Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Ferro (Fe), 

Manganês (Mn), Molibdênio (Mo), Zinco (Zn), dentre outros. (Heringer, 2016).   

De acordo com Dias e Fernandes (2006), a cadeia produtiva de 

fertilizantes é composta por seis elos. Os três primeiros elos da cadeia constituem a 

chamada indústria de base dos fertilizantes, são eles: 

 Indústria extrativa mineral que fornece insumos como rocha 

fosfática, enxofre, gás natural e rochas potássicas. Estes insumos 

servem como matéria prima básica para produção dos fertilizantes. 
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 Indústria de fabricação de produtos químicos inorgânicos que 

fornece insumos como ácido sulfúrico, ácido fosfórico e amônia 

anidra. Estes insumos em conjunto com os insumos provenientes 

da indústria extrativa mineral serão utilizados na fabricação dos 

fertilizantes simples. 

 Indústria de fabricação de fertilizantes simples. Resultado da 

interação entre os elos da cadeia acima, é representada 

principalmente pelos seguintes produtos: superfosfato simples 

(SSP), superfosfato triplo (STP) e fosfatos de amônio (MAP e 

DAP). 

O próximo elo da cadeia, o quarto, é representado pelas misturadoras e 

finaliza a cadeia de produção. Este elo representa o produto final que chegará até o 

elo final da cadeia, os produtores agropecuários, através do quinto elo da cadeia, o 

setor de distribuição (atacado, varejo e logística). 

A Figura 3 ilustra o a cadeia produtiva de fertilizantes descrita 

anteriormente. 
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Figura 3 - Cadeia produtiva de fertilizantes 

Fonte: Dias e Fernandes (2006) 

Os fertilizantes, conforme mostrado pela Figura 3, são compostos 

basicamente por três nutrientes: nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). Esses 

nutrientes aparecem nos fertilizantes simples no quarto elo da cadeia que serão 

posteriormente formulados e misturados para atender a demanda específica de NPK 

de cada solo e cada cultura. 

2.4.1. Caracterização dos fertilizantes simples 

2.4.1.1. Fertilizantes fosfatados 

Caracterizado pela presença de fósforo em sua formulação, P2O5. O 

fósforo é proveniente da rocha fosfática, única fonte economicamente viável. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram (2012), a produção mundial 

de rocha fosfática concentra-se em sete países: China, Estados Unidos, Marrocos, 

Rússia, Tunísia, Brasil e Cisjordânia. A China é a líder mundial com produção de 72 

milhões de toneladas, enquanto o Brasil ocupa a sexta posição com 6,2 milhões de 

toneladas, de acordo com os dados de 2012. Apesar da posição de produtor 
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relevante de rocha fosfática, o Brasil ainda importa volumes relevantes deste 

produto intermediário. Segundo o Ibram (2012), a importação deste insumo saltou de 

1,2 milhão de toneladas em 2010 para 2,1 milhões de toneladas em 2011.  O gráfico 

8 mostra a origem das importações brasileiras de fósforo. 

 
Gráfico 8 - Origem das importações de fosfatados 

Fonte: Daminato e Benitiz (2015) 

2.4.1.2. Fertilizantes nitrogenados 

Os nitrogenados também apresentam importantes taxas de crescimentos 

de importação. Em 2010 o país importou 416,5 mil toneladas, saltando para 1,1 

milhão de toneladas em 2011 (Ibram, 2012). O gráfico 9 mostra a origem das 

importações brasileiras de nitrogenados.  
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Gráfico 9 - Origem das importações de nitrogenados 

Fonte: Daminato e Benitiz (2015)  

2.4.1.3. Fertilizantes potássicos 

O Brasil caracteriza-se por ser o décimo segundo maior produtor de 

potássio no mundo, com uma produção de cerca de 400 mil toneladas em 2011, de 

acordo com o Ibram (2012). A produção deste insumo no país está restrita ao 

complexo/usina Taquari-Vassouras que hoje é operada pela Vale. 

Neste insumo, o Brasil também se caracteriza por ser um país importador, 

com 7,6 milhões de toneladas em 2011 ante 6 milhões de toneladas em 2010, de 

acordo com a Ibram (2012). O gráfico 10 mostra a origem das importações 

brasileiras de potássio.  
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Gráfico 10 - Origem das importações de potássicos 

Fonte: Daminato e Benitiz (2015)  

Conforme mostrado acima, o Brasil é um grande importador do complexo 

NPK. O Gráfico 11 mostra com dados de 2012 a relação produção/importação 

dentro da realidade brasileira:  

 
Gráfico 11 - Origem das importações de potássicos 

Fonte: IBRAM (2012) 

2.4.2. Caracterização dos fluxos de fertilizantes no país 

Para entender a relevância do custo dos fertilizantes dentro da estrutura 

de custos é importante entender quais os tipos de fluxos existentes quando se trata 

das movimentações de fertilizantes no país.  
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São quatro os tipos de fluxos de que determinam a movimentação dos 

fertilizantes dentro do país: porto-misturadora; misturadora-consumidor; porto-

consumidor e mina-misturadora (Teixeira, 2013).  

O fluxo porto-misturadora ocorre com maior incidência nas regiões Sul e 

Sudeste, regiões que recebem a maior parte dos fertilizantes importados pelo Brasil 

e em função disso são também as regiões que mais possuem unidades 

misturadoras no país. O gráfico 12 mostra a relevância dos portos na importação de 

fertilizantes no ano de 2014. 

 

Gráfico 12 -  Relevância dos portos na importação de fertilizantes no ano de 2014 

Fonte: Daminato e Benitiz (2015)  

Neste tipo de fluxo os produtos transportados são em sua maioria 

fertilizantes básicos ou matérias-primas que serão transformadas nas formulações 

finais através das misturadoras. Este fluxo caracteriza-se por ser o principal fluxo de 

fertilizantes no país (Teixeira, 2013). 

O fluxo misturadora-consumidor caracteriza-se por ser um fluxo de 

consumo no qual o fertilizante após passar pela misturadora é levado até o 

consumidor já como um produto final pronto para aplicação. A origem deste fluxo 
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são as misturadoras que se concentram, conforme dito anteriormente, nas regiões 

Sul e Sudeste e o destino são os produtores rurais espalhados por todo o país 

(Teixeira, 2013). 

O fluxo porto-consumidor é um fluxo direto, do porto ao produtor agrícola, 

e tem como produtos tanto fertilizantes básicos quanto fertilizantes finais. Esse fluxo 

não passa por misturadoras e caracteriza-se por percorrer rotas longas uma vez que 

grandes regiões produtoras, Mato Grosso, por exemplo, possuem poucas unidades 

de mistura e, sendo assim, os produtos finais são destinados às revendas que 

utilizam esse fluxo como base para a obtenção do insumo. A Figura 4 mostra a 

distribuição das misturadoras ao longo do território brasileiro. 

 

Figura 4 - Distribuição das misturadoras no território brasileiro 

Fonte: Elaboração do autor com dados de Teixeira, 2013 

O fluxo mina-misturadora é um fluxo secundário diante dos demais uma 

vez que no Brasil a exploração de matérias primas ainda é pouco representativa 

com relação ao consumo nacional. Apesar de pouco representativo é de extrema 
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importância que esse fluxo cresça já que isso significaria uma menor dependência 

de importações no que diz respeito aos fertilizantes (Teixeira, 2013). 

2.4.3. Caracterização dos fluxos de fertilizantes no Mato Grosso 

O Mato Grosso por ser o maior produtor de soja e milho no país acaba 

por ser também o maior consumidor de fertilizantes. Sendo assim, o fluxo de 

fertilizantes no Estado torna-se relevante e é de fundamental importância entendê-lo 

para verificar como o desenvolvimento dos portos do Arco Norte tornariam esse fluxo 

mais eficiente, tornando a atividade do produtor mato-grossense mais rentável. 

Segundo Daminato e Benitiz (2015), o principal fluxo no Estado é 

misturadora-produtor. As principais empresas que possuem misturadoras na região 

são Heringer em Rondonópolis, Mosaic em Sorriso, Rondonópolis e Alto Araguaia e 

Fertipar e Yara em Rondonópolis. O número de misturadoras é bastante reduzido se 

levarmos em consideração a relevância do Estado na produção agrícola. 

Conforme dito anteriormente, o fluxo misturadora-produtor final é 

precedido principalmente pelo fluxo porto-misturadora, através do qual a matéria 

prima chega até as misturadoras para que as formulações finais sejam elaboradas. 

Os portos que recebem tais matérias primas são majoritariamente portos 

do Sul e Sudeste do país, fazendo com que os insumos percorram grandes 

distâncias até chegarem nas misturadoras. Essa alternativa acaba sendo pouco 

eficiente e uma vez que os portos do Arco Norte se desenvolvam tal situação pode 

ser alterada de maneira significativa. 

Daminato e Benitiz (2015) desenham um panorama no qual a entrada de 

matérias primas seria feita de maneira crescente através dos portos do Arco Norte, 

tendo como principal via de comunicação entre misturadora e produtores a BR-163. 

Para desenhar esse panorama, as autoras partem do princípio de que os portos do 

Arco Norte serão cada vez mais representativos na exportação de grãos e como o 

frete retorno é sempre uma alternativa viável para o transporte de insumos, a 
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entrada de insumos naturalmente migraria para esses portos, promovendo a 

desconcentração das misturadoras nas regiões Sul e Sudeste. 

De Lima et al. (2016), de maneira indireta, reitera a ideia de que os portos 

do Arco Norte contribuirão para diminuir o custo dos fretes dos fertilizantes. Os 

autores selecionaram algumas rotas importantes para o fluxo de fertilizantes no país 

e através de uma metodologia estatística definiram quais rotas eram as mais 

baratas. Essas rotas diferenciavam-se basicamente no seguinte aspecto: rotas que 

ligam portos e indústrias de fertilizantes próximas a regiões produtoras de grãos e 

rotas que ligam portos a indústrias de fertilizantes no interior do país a regiões 

produtoras. 

A conclusão dos autores foi que as rotas que ligam portos e indústrias de 

fertilizantes próximas a regiões produtoras de grãos apresentam custos 

significativamente menores do que rotas que ligam portos a indústrias de fertilizantes 

no interior do país a regiões produtoras. Segundo os autores tal diferença é um 

indício forte de que os fretes de retorno após a entrega de grãos contribuem de 

maneira importante na redução dos custos logísticos para fertilizantes.  

O estudo de De Lima et al. (2016) corrobora a importância dos portos do 

Arco Norte em aumentar a rentabilidade do produtor mato-grossense, já que afirma 

que rotas que ligam portos e indústrias próximas a regiões produtoras são as mais 

eficientes. Tal situação acaba por ser uma tendência após a instalação e 

desenvolvimento das rotas para o norte, já que o volume crescente de grãos 

exportados tende a desenvolver cada vez mais as rotas e naturalmente trazer novos 

elos da cadeia como as misturadoras, por exemplo. 

2.5. Caracterização das rotas do Arco Norte 

Da Silva (2015) faz a composição dos portos do Arco Norte através dos 

portos de Manaus, Porto Velho, Itacoatiara, Santarém, Miritituba e São Luís. 
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Esta seção do trabalho tem como objetivo caracterizar as rotas do Arco 

Norte que podem no menor prazo de tempo possível alterar a logística do Estado do 

Mato Grosso, sobretudo a logística do norte do Estado. O relatório “BR-163 

Highway: Current Status and Outlook” elaborado pela empresa (Infra Partners, 2016) 

mostra as rotas para o Norte que, quando estiverem plenamente desenvolvidas, 

transformarão a logística do Estado de maneira significativa. As rotas são: Corredor 

Madeira, Corredor da BR-158, Corredor da Ferrovia Norte Sul e o Corredor BR-163. 

O Corredor Madeira baseia-se na hidrovia do Rio Madeira, através da 

qual três portos se conectam: Porto Velho em Rondônia, Itacoatiara no Amazonas e 

Santarém no Pará. 

O acesso ao porto de Porto Velho é feito principalmente através do modal 

rodoviário. A partir de Porto Velho existem duas opções de escoamento através de 

duas empresas que atuam na região no transporte de grãos: Amaggi e Cargill. 

A Amaggi possui um terminal hidroviário em Porto Velho que, através de 

barcaças da Hermasa, sua companhia própria hidroviária, levam os grãos no Rio 

Madeira até o porto graneleiro de Itacoatiara no Amazonas. A partir do porto de 

Itacoatiara os grão são embarcados em navios Panamax através dos quais os grãos 

serão levados até os centros consumidores (Amaggi, 2017). 

A Cargill também possui um terminal em Porto Velho e leva os grãos até 

Santarém por barcaças através da Bertolini, uma empresa terceirizada de transporte 

hidroviário. A partir de Santarém, os grãos são embarcados nos navios e seguem 

rumo aos centros consumidores (Infra Partners, 2014). A Figura 5 mostra o Corredor 

Madeira e os portos que o compõe, evidenciando que a área de influência dos 

portos do Arco Norte é o Noroeste do Estado. 
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Figura 5 - Corredor Madeira 

Fonte: Elaboração do autor com dados Infra Partners, 2014 

 O Corredor da BR-158 é composto pelos portos de Belém e Itaqui. O cenário 

ideal para este corredor seria iniciar na BR-158, fazer o transbordo no Rio Araguaia 

em Marabá (PA) e através de hidrovia seguir até o porto de Belém onde os grãos 

seriam embarcados em Panamax para alcançar o mercado consumidor. No entanto, 

a perna hidroviária desta rota necessita de investimentos complexos do ponto de 

vista de regulamentação ambiental para tornar-se operacional. Dessa forma, o 

trajeto que define essa rota hoje é rodovia até o porto de Itaqui e a partir daí os 

grãos seguem para o mercado consumidor. 

 Os investimentos necessários para viabilizar a perna hidroviária dizem 

respeito à derrocamento do Pedral do Lourenço. Tal intervenção consiste em 

desgastar os pedrais que impedem a navegação de comboios de carga durante os 

meses de seca. Após o derrocamento será aberto um canal navegável de 140 

metros de largura que permitirá o aproveitamento total da hidrovia Tocantins, no 

Pará. De acordo com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 
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Transportes), a primeira fase de licitação deste projeto foi finalizada em fevereiro de 

2016. A Figura 6 ilustra o corredor da BR-158 e os portos que o compõe. 

 

 

Figura 6 - Corredor da BR-158 

Fonte: Elaboração do autor com dados Infra Partners, 2014 

O Corredor da Ferrovia Norte Sul conecta a região central do país ao 

porto de Itaqui no Maranhão através da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia Carajás que 

pertence à Vale S.A e tem como principal objetivo o transporte de aço. De acordo 

com dados de 2013, 10% dos grãos transportados pela rota eram provenientes do 

Estado do Mato Grosso. 

Na Ferrovia Norte Sul existem dois terminais de transbordo, um em Porto 

Nacional e um em Palmeirante. A conexão com a Ferrovia Carajás ocorre em 

Açailândia no Maranhão e a partir daí os grãos seguem para o porto de Itaqui. 
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No porto de Itaqui, o maior terminal de grãos é o Tegram (Terminal de 

Grãos Maranhão), formado por 4 companhias de comercialização (trading 

companies): CGG Trading, Glencore, NovaAgri e Consórcio Crescimento, formado 

por Louis Dreyfus e Amaggi. A Figura 7 ilustra o Corredor da Ferrovia Norte Sul. 

 

Figura 7 - Corredor da Ferrovia Norte Sul 

Fonte: Elaboração do autor com dados Infra Partners, 2014 

 

 O Corredor da BR-163 é composto pela rodovia BR-163, pela hidrovia Teles-

Pires/Tapajós, terminais de transbordo em Itaituba/Miritituba (PA) e os portos de 

Santarém e Vila do Conde ambos no Pará. 

Esse corredor possui duas possibilidades principais: (i) levar os grãos das 

regiões produtoras até o porto de Santarém (PA) via BR-163 e a partir daí seguir de 

navio para o mercado consumidor ou (ii) levar os grãos das regiões produtoras até o 

porto de Itaituba/Miritituba (PA) via BR-163 e posteriormente seguir através de 

hidrovia até os portos de Santarém (PA) ou Vila do Conde (PA), seguindo até o 

mercado consumidor via navio (INFRA PARTNERS, 2014). 
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A viabilidade dessas rotas ainda depende de alguns investimentos como 

finalização do asfalto na BR-163, no entanto já é possível ver a movimentação de 

grandes empresas como Hidrovias do Brasil, Cargill, Bunge e ADM na região. 

O Corredor da BR-163 é o Corredor mais indicado para a fazenda objeto 

deste estudo. A fazenda localiza-se em Sinop, no Estado do Mato Grosso a 60 km 

da BR-163 e tem atualmente sua produção escoada por Santos, via rodovia, onde 

percorre um trajeto de cerca de 2400 km. Com a consolidação do Corredor da BR-

163, os grãos da fazenda percorrerão 980 km por rodovia até Miritituba e mais cerca 

de 280 km por hidrovias no trecho Miritituba a Santarém, ou seja, os grãos 

percorrerão uma menor distância, através de intermodalidade e ainda evitarão as 

conhecidas filas dos já consolidados portos do Sul e Sudeste. A Figura 8 ilustra o 

Corredor da BR-163 e a localização da fazenda objeto de estudo. 

  

Figura 8 - Corredor da BR-163 

Fonte: Elaboração do autor com dados Infra Partners, 2014 

A CNT elaborou uma simulação que compara diversas opções de rotas 

para o escoamento dos grãos provenientes de Lucas do Rio Verde, que assim como 

Sinop localiza-se na região Médio Norte do Mato Grosso. O resultado mostra 
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claramente como o escoamento via norte e, especificamente via o corredor BR-163, 

é a forma mais eficiente de se escoar a produção da região Médio-Norte do Mato 

Grosso. A Tabela 7 mostra o resultado da simulação. 

Tabela 7. - Comparação dos custos de transporte 

Origem Porto de destino 
Rodoviário 

(km) 
Ferroviário 

(km) 
Hidroviário 

(km) 
Total 
(km) 

Frete 
(R$/t.) 

Lucas do Rio 
Verde 

Itacoatiara 1519 0 1260 2779 248.7 

Santos 2165 0 0 2165 258.7 

Santos 589 1555 0 2144 216.6 

Paranaguá 2278 0 0 2278 227.8 

Santarém 1113 0 280 1393 167.5 

Fonte: CNT, 2015 

A Tabela apresenta como rota com menor frete a que liga Lucas do Rio 

Verde a Santarém com intermodalidade (rodoviário e hidroviário) e com a menor 

distância total a ser percorrida, corroborando a idéia de que a saída Norte através de 

intermodalidade é a mais eficiente. 

Como resultado do estudo da Infra Partners (2014) os autores propõe 

quais seriam as áreas de influência para cada um dos portos relevantes do Arco 

Norte. A proposta dos autores é ilustrada pela Figura 9. 
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Figura 9 - Novas áreas de influência dos portos do Norte e do Sul 

Fonte: Infra Partners, 2014 

Santos (2015) corrobora a projeção realizada pela Infra Partners. Em seu 

estudo o autor projeta que, após a consolidação das rotas norte, os volumes 

exportados pelos portos do Sul e Sudeste sofrerão fortes quedas e que os portos do 

Norte terão exponencial crescimento, com destaque para os portos de Santarém 

com crescimento de 855%, Belém com crescimento de 100% e Vila do Conde com a 

mesma taxa de crescimento. 

2.6. Fundamentos de Valuation 

De acordo com Damodaran (2002), todo ativo, seja ele financeiro ou real, 

possui um valor. Segundo ele, o segredo para investir com sucesso nesses ativos 

está em entender não apenas qual o valor desses ativos, mas também quais os 

principais drivers que formam tal valor. 

Este trabalho segue de maneira muito próxima a preocupação 

demonstrada por Damodaran em entender quais são os principais drivers que 

determinar o valuation de um ativo. No caso da fazenda em análise, são observados 
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como as variáveis preço de soja e milho em R$/saca (Receita) e custo de 

fertilizantes em R$ (Custo) impactam o valor do ativo fazenda. 

2.6.1. Fluxo de caixa descontado 

O fluxo de caixa descontado é uma metodologia de valuation que parte do 

princípio de que o valor de um ativo deriva do valor presente de seus fluxos de caixa 

livre projetados. A Tabela 8 mostra os principais componentes de um fluxo de caixa 

livre:  

Tabela 8. - Fluxo de Caixa Livre 

Fluxo de Caixa Livre  

Vendas 

Custos (-) 

Lucro Bruto (=) 

Despesas (-) 

EBITDA (=) 

Depreciação e Amortização (-) 

EBIT (=) 

Impostos (-) 

EBIAT (=) 

Depreciação e Amortização (+) 

Investimentos (-) 

Aumento de Capital de Giro (-) 

Fluxo de Caixa Livre (=) 

Fonte: Rosenbaun e Pearl (2013). 

Segundo Rosenbaun e Pearl (2013), em um valuation através do fluxo de 

caixa descontado geralmente se projeta cinco anos de fluxo de caixa. No entanto 

esse valor pode ser maior dependendo do grau de maturidade do ativo. Dada a 

dificuldade de se fazer projeções mais longas, um valor terminal é utilizado para 

capturar o valor do ativo em análise que é proveniente dos fluxos de caixa que vão 

além do período projetado. 

Os fluxos de caixa descontados e o valor terminal são descontados a 

valor presente pelo Weighted Average Cost of Capital (WACC), em português Custo 

Médio Ponderado de Capital, uma taxa de desconto que reflete os riscos da 
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atividade e os riscos financeiros do ativo em análise. O WACC e o valor terminal são 

dois componentes que impactam muito o resultado do valuation de um ativo através 

do fluxo de caixa descontado. 

Rosenbaun e Pearl (2013) definem cinco passos para se fazer um 

valuation pela metodologia de fluxo de caixa descontado: 

1. Estudar o ativo e seus principais drivers de performance 

2. Projetar os fluxos de caixa livre 

3. Calcular o Custo Médio Ponderado de Capital 

4. Determinar o valor terminal 

5. Calcular o valor presente e o valuation 

2.6.2. Múltiplos de Valor 

No valuation através de fluxo de caixa descontado, o objetivo é encontrar 

o valor do ativo através de sua geração de fluxo de caixa, taxa de crescimento e 

características de risco. No caso do valuation, através dos múltiplos de valor (uma 

forma de valuation relativo) o objetivo é dar valor a um ativo tendo como principal 

parâmetro a forma como ativos similares estão sendo precificados no mercado. 

(DAMODARAN, 2002) 

Segundo Damodaran (2002), existem dois pontos principais que devem 

ser levados em conta quando se faz um valuation relativo. O primeiro diz respeito ao 

fato de que os preços devem ser padronizados em sua forma. Geralmente são 

convertidos em forma de múltiplos de rentabilidade, valor de livro ou vendas. O 

segundo refere-se à importância de encontrar empresas ou ativos reais que sejam 

comparáveis e semelhantes no que diz respeito à risco, geração de caixa e 

crescimento para que o output seja coerente com a realidade do ativo em análise. 
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De maneira geral o valuation relativo através de múltiplos é mais utilizado 

do que o valuation através de fluxo de caixa descontado. Isso se dá pelo fato de ser 

uma metodologia mais simples de ser implementada, com menos premissas a serem 

analisadas e levadas em conta; por ser mais simples de entender e de explicar a 

clientes e também por refletir de maneira mais atual a situação pela qual o mercado 

em análise passa no momento do valuation, já que se trata de uma análise relativa e 

não intrínseca como no caso do fluxo de caixa descontado. (DAMODARAN, 2002) 

Rosenbaun e Pearl (2013) definem cinco passos para se fazer um 

valuation pela metodologia de múltiplos de valor: 

1. Selecionar o universo de aquisições comparáveis 

2. Obter as informações referentes às aquisições 

3. Cálculo dos múltiplos relacionados às aquisições 

4. Verificar quais aquisições são consideradas comparáveis 

5. Determinar o valuation 

2.6.2.1. Múltiplo de Ebitda, um múltiplo de rentabilidade 

Dentro do valuation relativo o múltiplo de Ebitda (Ebitda, Earnings before 

interest, taxes, depreciation and amortization) ganhou um grande número de 

adeptos entre os analistas de mercado, tornando-se um dos múltiplos mais 

utilizados. Isso ocorreu por alguns fatores: (i) o universo de empresas sobre as quais 

a análise se aplica é grande já que o número de empresas com Ebitda negativo é 

muito menor do que o número de empresas com lucro por ação negativo2, (ii) os 

                                            
2
 Lucro por ação é uma medida utilizada quando se faz o valuation relativo através do múltiplo de 

preço por lucro por ação. Este múltiplo é muito utilizado quando se estuda comprar ações de alguma 

empresa e também se caracteriza como um múltiplo de rentabilidade. 
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diferentes métodos de depreciação utilizadas por diferentes empresas não impactam 

a análise, já que esse múltiplo tem como base um índice de rentabilidade que não 

considera os custos de depreciação e (iii) este múltiplo pode ser comparado entre 

empresas com diferentes níveis de alavancagem já que seu denominador não 

considera os impactos da dívida (DAMODARAN, 2002). 

O múltiplo utilizado no presente trabalho será uma adaptação do múltiplo 

de Ebitda utilizado na avaliação de empresas. Tal múltiplo terá como numerador o 

valor da terra em R$/hectare produtivo e como denominador o Ebitda da fazenda em 

análise. 
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33  --  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

As metodologias aplicadas no presente trabalho têm como objetivo 

precificar o ativo propriedade agrícola, ou fazenda, através de uma análise de fluxo 

de caixa, algo proposto inicialmente por Melichar (1979). A análise será feita em dois 

momentos distintos, um momento inicial que representa a situação logística atual da 

fazenda representativa escolhida como objeto de estudo, e um momento posterior 

representando a situação da fazenda objeto após o desenvolvimento das melhorias 

logísticas decorrente das rotas do Arco Norte. O objetivo é capturar de que forma a 

geração de caixa adicional decorrente das melhorias logísticas impacta o valor da 

fazenda de acordo com as metodologias utilizadas. 

Serão duas as metodologias utilizadas: Fluxo de Caixa Descontado e 

Múltiplo de Ebitda. As metodologias analisarão 10 cenários de melhorias logísticas, 

apresentados na Tabela 9. Os cenários diferem em dois pontos: o preço de 

referência dos grãos e o nível de desconto nos fertilizantes. 

Tabela 9. - Melhorias logísticas – Cenários 

Cenário Preço de soja - 
referência 

Preço de milho 
- referência 

Desconto nos 
fertilizantes 

1 Rondonópolis Sinop 0% 

2 Rondonópolis Sinop 5% 

3 Rondonópolis Sinop 10% 

4 Rondonópolis Sinop 15% 

5 Rondonópolis Sinop 20% 

6 Rondonópolis Rondonópolis 0% 

7 Rondonópolis Rondonópolis 5% 

8 Rondonópolis Rondonópolis 10% 

9 Rondonópolis Rondonópolis 15% 

10 Rondonópolis Rondonópolis 20% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A duas metodologias possuem a primeira etapa em comum: 

I. Caracterização da fazenda objeto 
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II. Definição dos preços de commodities e estrutura de custos 

Após o cumprimento dessas etapas, para a metodologia de Fluxo de 

Caixa Descontado, será implementada a seguinte sequência de trabalho: 

III. Definição da taxa de desconto para o produtor rural 

IV. Definição da taxa de crescimento na perpetuidade 

V. Cálculo do valor presente dos fluxos de caixa e definição do valor 

do empreendimento 

Já para a metodologia de Múltiplo de Ebitda, a seguinte sequência de 

etapas será desenvolvida: 

III.       Definição do múltiplo de Ebitda atual  

IV. Definição do Ebitda e do valor da fazenda pós-melhorias logísticas 

3.1. Principais premissas 

3.1.1. Caracterização da propriedade rural 

A propriedade utilizada como objeto para este estudo localiza-se no 

município de Sinop, na macrorregião Médio-Norte do IMEA (vide figura 1). A decisão 

de analisar esta propriedade foi tomada baseada principalmente na localização da 

fazenda: uma região na qual a agricultura está bastante desenvolvida e que hoje 

escoa a maior parte de sua produção pelos portos do Sul e Sudeste, e que 

potencialmente será muito beneficiada com o desenvolvimento dos portos do arco-

norte. 

A propriedade possui 12.500 hectares produtivos e possui aptidão 

agrícola para fazer duas safras por ano: uma de soja no verão e uma de milho 
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safrinha no inverno. Para a cultura de milho safrinha, foi tomado como premissa de 

que essa cultura de inverno será realizada em 70% da área produtiva da fazenda.  

As produtividades de soja e milho safrinha usadas no trabalho referem-se 

à media da região Médio-Norte do Mato Grosso, com base em dados fornecidos 

pelo IMEA (2016). 

3.1.2. Definição do preço de commodities e estrutura de custos 

As informações de preços de commodities são provenientes do IMEA, 

que informa o preço das commodities soja e milho nos principais municípios do 

Estado. O preço utilizado para definir o cenário atual da fazenda é o preço de Sinop 

e o preço no cenário que contempla as melhorias logísticas é o preço de 

Rondonópolis - MT3, uma região já consolidada e com uma logística já muito bem 

estruturada, sendo feita basicamente através de ferrovias no trecho Rondonópolis a 

Porto de Santos. De acordo com CNT (2015), distância percorrida de Rondonópolis 

até Santos por ferrovia é de 1555 km enquanto, se levarmos em consideração a rota 

norte de Sinop a Santarém, essa distância chega a 1300 km, sendo 1000 km por 

rodovias e 300 km de hidrovias. 

Utilizando os dados da Tabela 7 é possível calcular o valor do frete 

rodoviário em R$/km do trajeto Lucas do Rio Verde – Santos pela divisão entre valor 

do frete total e a distância percorrida que resulta em um valor de 0,12 R$/km. Essa 

informação permite, sob a premissa de que as rodovias que ligam Lucas do Rio 

Verde a Santos e Lucas do Rio Verde a Rondonópolis são similares, definir o preço 

do frete Rodoviário e Ferroviário na rota Lucas do Rio Verde – Santos por 

intermodalidade. Por meio dessas premissas, o trecho Lucas do Rio Verde - 

                                            
3
 Não existe um estudo detalhado que aborde os impactos que as melhorias logísticas na região 

devem causar nos preços de commodities. Em função disso, utilizou-se Rondonópolis como uma 

proxy por ser uma região já desenvolvida e com distância ao porto similar à nova opção de 

escoamento aqui considerado. No entanto não é possível assegurar que tal premissa irá de fato se 

concretizar. 
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Rondonópolis– por rodovia custa 70,4 R$/t. e o trecho Rondonópolis – Santos por 

ferrovia custa 146,2 R$/t., totalizando 216,6 R$/t. no trecho completo. 

Utilizando a premissa de que o trecho rodoviário Sinop – Santarém 

poderá ser feito após a pavimentação completa da BR – 163 nas mesmas condições 

do trecho Lucas do Rio Verde – Santos hoje, é possível calcular o valor do frete 

futuro Sinop – Santarém pelo modal rodoviário. O cálculo consiste na multiplicação 

do custo de 0,12 R$/km pela distância do trecho que é de 1300 km que resulta em 

um frete de 155,4 R$/t. 

Dessa forma, obtém-se o valor do frete ferroviário Rondonópolis – Santos 

hoje (146,2 R$/t.) e o valor projetado do trecho rodoviário Sinop-Santarém (155,4 

R$/t.). É possível notar que os custos de frete são próximos e, portanto, os preços 

de soja nas duas regiões também serão próximos, conforme mostrado na Tabela 10. 

Tabela 10. - Preço de soja (R$/saca) – Sinop e Rondonópolis 

Formação dos preços Sinop Rondonópolis  

Soja CBOT  US$ / bu.  9,75 9,75 

Prêmio de exportação (+)  US$ / bu.  0 0 

Câmbio (x)  $/US$  3,3 3,3 

Frete ao porto (-)  R$/t.  155 146 

Custos portuários (-) US$/t. 21 21 

Preço fazenda (=) R$/saca 57,5 58,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

É importante ressaltar que a projeção de frete no trecho Sinop – 

Santarém assume que a rota será percorrida integralmente pelo modal rodoviário. 

Caso seja considerada intermodalidade no trecho Miritituba – Santarém, o frete 

poderá ser reduzido e se aproximar mais do frete Rondonópolis – Santos por 

ferrovia. 

O Gráfico 13 mostra a evolução histórica dos preços médios de soja e 

milho em R$/saca no período entre as safras 11/12 e 15/16. Os preços utilizados 
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nesta análise são Sinop 15/16 para o cenário atual e Rondonópolis 15/16 para os 

cenários pós-melhorias logísticas. 

Gráfico 13 - Evolução dos preços de grãos (R$/saca) – Sinop e Rondonópolis 

 

Fonte: Imea (2016) 

A estrutura de custos utilizada para os cenários será a estrutura proposta 

pelo Imea para a região Médio-Norte. No cenário pós-melhorias logísticas será feita 

alteração no preço dos fertilizantes pago pelo produtor agrícola, através de uma 

análise de sensibilidade que fará variações negativas de 5 a 20%, gerando um 

impacto positivo na geração de fluxo de caixa e possibilitando entender o impacto de 

tais alterações no valor da fazenda4.   

 

 

                                            
4
 Não existe um estudo detalhado que aborde os impactos que as melhorias logísticas na região 

devem ter sobre os custos de fertilizantes ao produtor. Em função disso, foi feita uma análise de 

sensibilidade que adota um intervalo conservador de redução de custos de fertilizantes que varia de 

5% a 20%. 
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3.2. Fluxo de caixa descontado 

Conforme explicado na seção 2.6.1, a avaliação de empresas através do 

fluxo de caixa descontado parte do princípio de que o valor de um ativo deriva do 

valor presente de seus fluxos de caixa futuros. Para a aplicação desse método 

algumas variáveis precisam ser conhecidas: os fluxos de caixa futuros que vão 

refletir a geração de caixa da empresa após o pagamento de custos e despesas 

operacionais, impostos, investimentos e capital de giro; o WACC que será a taxa de 

desconto à qual os fluxos de caixa futuros serão trazidos a valor presente e o valor 

terminal que representará o valor remanescente da empresa após o período de 

projeção dos fluxos de caixa e que deriva do último fluxo de caixa projetado e da 

relação das variáveis WACC e taxa de crescimento da perpetuidade. 

As seções seguintes explicarão de forma mais detalhada cada uma das 

variáveis. 

3.2.1. Definição da taxa de desconto para o produtor rural 

A taxa de desconto utilizado será o WACC do produtor rural. A equação 2 

ilustra como o cálculo do WACC é feito. (DAMODARAN, 2002) 

                                               (2) 

O WACC representa o custo médio ponderado das fontes de recursos da 

empresa, D (Dívida) e E (capital de acionistas). A ponderação é feita pelo custo de 

ambas as fontes de recursos: Re (retorno esperado pelos acionistas) e Rd (custo 

médio da dívida). O resultado da ponderação dos custos das fontes de recursos pela 

estrutura de capital da empresa é o WACC. 
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Para o cálculo da taxa de desconto as informações necessárias são Re 

(retorno esperado pelos acionistas), Rd (custo da dívida) e a estrutura de capital da 

empresa, no caso o produtor rural. 

O Re será calculado como base no modelo CAPM (Capital Asset Pricing 

Model), ou Modelo de Precificação de Ativos Financeiros proposto por Sharpe 

(1964) e Lintner (1965). A equação 3 ilustra como o cálculo é feito através desse 

modelo. 

                                                      (3) 

A equação mostra a composição do retorno esperado pelos acionistas: 

Rf, a taxa livre de risco, o prêmio de mercado expresso pela subtração da taxa livre 

de risco do retorno esperado do mercado (E(Rm) e o Beta do ativo (βa). 

Como a análise apresentada neste trabalho diz respeito a um ativo real, a 

metodologia de cálculo do beta para ativos reais proposta por Damodaran (2002) 

poderia ser utilizada, no entanto conforme observado por Figueiredo F. (2016), não 

temos disponível no Brasil as informações necessárias para aplicar tal metodologia. 

Em função disso, a metodologia aplicada é também proposta por Damodaran (2002) 

e diz respeito à avaliação de empresas privadas. 

Nessa metodologia, o beta, que mede o risco de determinado negócio em 

função de sua relação com o mercado, é calculado com base nos betas 

desalavancados (exclui o impacto da estrutura de capital) de empresas comparáveis 

listadas em bolsa e que, em função disso, disponibilizam longas séries históricas de 

seus retornos. Posteriormente, o beta desalavancado médio das empresas 

comparáveis é alavancado com base no nível de endividamento da empresa em 

análise, resultando no beta que será utilizado para o cálculo do Re. 
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Para o cálculo do beta específico para o ativo em análise, 6 empresas 

comparáveis listadas em bolsa foram utilizadas: SLC Agrícola S.A, Brasilagro S.A, 

Terra Santa Agro S.A, São Martinho S.A, Cresud S.A e Adecoagro S.A. 

Com relação à estrutura de capital e ao custo da dívida Rd, utilizou-se 

como base os números apresentados pela SLC Agrícola S.A (2016). Tal decisão foi 

tomada pelo fato de a empresa ser a melhor comparável no que diz respeito à 

atividade, riscos e acesso a financiamento. 

Como resultado adotaram-se as seguintes premissas para estrutura de 

capital e custo da dívida: 55% de dívida (D/(D+E), 45% de capital de terceiros 

(E/(D+E) e custo da dívida (Rd) de 12,3%.  

A interação entre todas essas premissas resulta em um WACC de 10% 

que será utilizado no cenário base das análises deste estudo. Também será 

apresentado um intervalo que vai de 8% a 12% para que o impacto da variação do 

WACC na precificação do ativo fique claro. 

Vale ressaltar que o valor absoluto do ativo não é o mais relevante no 

presente estudo, mas sim a variação do valor do ativo após as melhorias logísticas. 

3.2.2. Definição da taxa de crescimento da perpetuidade 

Para a taxa de crescimento na perpetuidade não será adotado nenhum 

crescimento real, apenas inflação de 4,5% projetada pelo Banco Central do Brasil – 

Bacen  (2017). Essa premissa implica que não acontecerá nenhuma mudança que 

faça com que a fazenda passe a ter rentabilidade maior do que a apresentada no 

último fluxo de caixa projetado. 

Tais mudanças poderiam ser, por exemplo, novas variedades de semente 

que trariam aumentos de produtividade, novos insumos que diminuiriam os custos, 

novas práticas de manejo de soja que aumentariam as produtividades, dentre 

outras. 



53 

 

3.2.3. Cálculo do valor presente dos fluxos de caixa e definição do valor da 
propriedade 

O valor do empreendimento será resultado do valor presente dos fluxos 

de caixa gerados pela fazenda. A equação 4 ilustra a forma como, segundo Brealey 

et al (2011) o cálculo será feito. 

      (4) 

                                             

Na equação, temos cada um dos fluxos de caixas projetados para cada 

período (FC1, FC2, etc), sendo trazido a valor presente através da taxa de desconto 

(WACC). Os fluxos de caixa são projetados até o momento H e posteriormente 

calcula-se o valor da perpetuidade (VPH) que também será trazido a valor presente 

pelo (WACC). Na análise feita no presente estudo, os fluxos são projetados até o 

ano 10, momento em que os preços terminam de convergir para os preços da região 

madura, Rondonópolis. A equação 5 mostra como é feito o cálculo do valor da 

perpetuidade, de acordo com Brealey et al (2011). 

              (5) 

A equação mostra o cálculo do valor da perpetuidade que leva em 

consideração o WACC e o G que é o valor de crescimento na perpetuidade. 

Como resultado, o método de fluxo de caixa descontado apresenta o valor 

do empreendimento. Para obter o valor da terra, objetivo do presente estudo, é 

necessário reduzir desse valor o capital de giro e também o ativo imobilizado 

necessário para a operação do empreendimento. Nesta análise foram considerados 
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silo e máquinas agrícolas a preços de mercado provenientes de visitas na região na 

qual a fazenda está inserida. 

 A soma dos fluxos de caixa projetados trazidos a valor presente com o 

valor da perpetuidade a valor presente e as reduções citadas no parágrafo anterior 

indicará o valor total do empreendimento, que dividido pela área produtiva da 

fazenda resultará no valor da fazenda em R$/hectare produtivo.  

3.3. Múltiplo de Ebitda 

3.3.1. Definição do múltiplo de Ebitda atual 

Com base nas premissas adotadas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 será calculado 

o Ebitda atual da fazenda objeto, de acordo com a Tabela 8. A divisão do valor da 

terra (em R$/hectare produtivo) na região de Sinop, proveniente de visitas na região 

e comparação com relatórios privados de preços de terra, pelo Ebitda, resultará no 

múltiplo de Ebitda atual da fazenda.  

3.3.2. Definição do Ebitda e do valor da fazenda pós melhorias logísticas 

O Ebitda pós-melhorias logísticas será feito da mesma forma que o Ebitda 

inicial com a diferença de que os valores de preços de commodities e estrutura de 

custos serão os números pós-melhorias logísticas. 

A multiplicação do novo Ebitda pelo múltiplo de Ebitda inicial resultará no 

valor da fazenda pós-melhorias logísticas. Dessa forma será possível entender a 

valorização da fazenda em função das melhorias logísticas.  
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44  --  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir 

de ambas as metodologias: Fluxo de caixa descontado e múltiplo de valor. 

Para ambas as metodologias será apresentado primeiramente o resultado 

da análise para a situação atual da propriedade rural, ou seja, sem impacto das 

melhoras logísticas. Posteriormente serão abordados os dez cenários apresentados 

no item Metodologia. 

Após a apresentação de todos os resultados, será feita uma análise com 

relação aos impactos das melhoras logísticas no valor da propriedade em análise. 

4.1. Fluxo de caixa descontado 

4.1.1. Cenário atual 

Para o cenário atual utilizou-se para a elaboração do modelo premissas 

de preço e custo referentes ao contexto atual da região de Sinop. A Tabela 11 

mostra uma sensibilidade dos resultados obtidos tendo em vista dois fatores de 

grande impacto no fluxo de caixa descontado: o WACC (%) e o crescimento na 

perpetuidade (%). 

Tabela 11. - Análise de sensibilidade: valor da terra em função de WACC (%) e 
crescimento na perpetuidade (%) 

Valor da terra (R$/ha agrícola) 

 
Crescimento na perpetuidade (%) 

10,866 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 

8.50% 13,251 14,460 15,971 17,914 20,504 

9.00% 11,778 12,729 13,891 15,345 17,213 

9.50% 10,550 11,312 12,227 13,346 14,743 

10.0% 9,512 10,132 10,866 11,746 12,822 

10.50% 8,622 9,134 9,731 10,437 11,284 

11.00% 7,852 8,279 8,771 9,346 10,025 

11.50% 7,178 7,537 7,948 8,422 8,976 

Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela destaca ao centro com o valor de 10.866 R$/hectare agrícola o 

que será considerado o caso base da análise, com WACC de 10% e crescimento na 

perpetuidade de 4,5%. 

Esse valor representa o valor da propriedade no contexto atual, através 

da análise de fluxo de caixa descontado e será utilizada como parâmetro para medir 

o impacto das melhorias logísticas nos dois cenários que serão apresentados. 

4.1.2. Impacto das melhoras logísticas: Cenários 1 a 5 

Os cenários 1 a 5 contemplam um aumento no preço de soja (R$/saca) e 

diferentes níveis de diminuição do custo com fertilizantes para ambas as culturas, 

soja e milho safrinha, em R$/hectare, por conta das melhorias logísticas discutidas 

na revisão de literatura. Os resultados são apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12. - Impactos da convergência de preço de soja para a região de 
Rondonópolis e da redução com custos de fertilizantes 

Valor da terra (R$/ha agrícola) 

Redução dos custos com Fertilizantes 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 

14,066 14,826 15,554 16,251 16,917 

Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 12 mostra como as variáveis alteradas em cada um dos 

cenários impacta o valor da terra. Como resultado da análise, apresentam-se 

diferentes níveis de valorização na terra; desde 29% no cenário 1, a 56% no cenário 

5. 

4.1.3. Impacto das melhoras logísticas: Cenário 6 a 10 

Os cenários 6 a 10 contemplam um aumento no preço de soja e milho 

(R$/saca) e diferentes níveis de diminuição do custo com fertilizantes para ambas as 

culturas, soja e milho safrinha, em R$/hectare, por conta das melhorias logísticas 

discutidas na revisão de literatura. Os resultados são apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13. - Impactos da convergência de preço de soja milho para a região de 
Rondonópolis e da redução com custos de fertilizantes 

Valor da terra (R$/ha agrícola) 

Redução dos custos com Fertilizantes 

Cenário 6 Cenário 7 Cenário 8 Cenário 9 Cenário 10 

16,804 17,567 18,297 18,996 19,665 

Fonte: Elaboração própria 

Nesta análise, a valorização com relação ao cenário base varia de 55% 

no cenário 6 a 81% no cenário 10. 

4.2. Múltiplos de ebitda 

Para a elaboração da análise de múltiplo de valor, a primeira análise a ser 

feita diz respeito à identificação do múltiplo de Ebitda implícito tendo em vista o 

cenário atual da fazenda. Para fazer essa análise duas informações são 

necessárias: o Ebitda da fazenda em R$/ha agrícola e o preço de mercado da 

fazenda em R$/ha agrícola que foi obtido através de visitas in loco na região e 

validado através da comparação com relatórios de preços de terras elaborados por 

empresas especializadas. 

Após a definição do múltiplo de Ebitda implícito, serão calculados os dois 

novos Ebitda referente aos cenários 1 e 2 e com base nesses valores chega-se ao 

valor da propriedade após melhorias logísticas. 

4.2.1. Cenário atual: definição do múltiplo implícito  

A Tabela 14 apresenta o passo a passo do cálculo do múltiplo de Ebitda 

implícito. 

Tabela 14. - Cálculo do múltiplo de Ebitda implícito 

Elemento Unidade Valor 

Preço da terra R$/ha agrícola 19,375 

Ebitda R$/ha agrícola 1,217 

Múltiplo de Ebitda x 15.90 

Fonte: Elaboração própria 
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 A tabela apresenta os dois elementos que compõe o múltiplo de Ebitda; 

o preço da terra e o Ebitda ambos em R$/ha agrícola ambos referentes ao ano de 

2016 e refletindo a realidade da região de Sinop no contexto atual, com dados Imea 

(2016). 

4.2.2. Cenários 1 a 5: Definição das possibilidades de Ebitda e valor da fazenda 
pós-melhorias logísticas 

A Tabela 15 apresenta as possibilidades de Ebitda e o decorrente preço 

da terra, levando em consideração as premissas adotadas nos cenário 1 a 5. 

Tabela 15. - Cenários 1 a 5: Definição das possibilidades de Ebitda e valor da 
fazenda pós-melhorias logísticas 

 
Valor da terra (R$/ha agrícola) 

 
Redução dos custos com Fertilizantes 

 
Cenário 1  Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 

EBITDA (R$/ha) 1,533 1,596 1,658 1,721 1,784 

Preço da terra (R$/ha) 24,375 25,376 26,362 27,364 28,366 

Fonte: Elaboração própria 

A Tabela mostra que nos cenário 1 a 5 a valorização com relação ao 

cenário base, em que o valor da terra era de 19.375 R$/hectare agrícola, varia de 

26% no cenário 1 a 46% no cenário 5. 

4.2.3. Cenários 6 a 10: Definição das possibilidades de Ebitda e valor da fazenda 
pós-melhorias logísticas 

 A Tabela 16 apresenta as possibilidades de Ebitda e o decorrente preço 

da terra, levando em consideração as premissas adotadas nos cenários 6 a 10. 

Tabela 16. - Cenário 2: Definição das possibilidades de Ebitda e valor da fazenda 
pós melhorias logísticas 

 
Valor da terra (R$/ha agrícola) 

 
Redução dos custos com Fertilizantes 

 
Cenário 6 Cenário 7 Cenário 8 Cenário 9 Cenário 10 

EBITDA (R$/ha) 1,803 1,866 1,928 1,991 2,054 

Preço da terra (R$/ha) 28,670 29,670 30,655 31,657 32,660 

Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela mostra que nos cenários 6 a 10 a valorização com relação ao 

cenário base varia de 48% no cenário 6 a 68% no cenário 10. 

4.3. Síntese de resultados 

4.3.1. Fluxo de caixa descontado 

O Gráfico 14 sintetiza os resultados obtidos no fluxo de caixa descontado 

para determinar o valor da terra em R$/hectare tendo em vista a situação atual da 

fazenda, ou seja, desconsiderando qualquer benefício decorrente de melhoras 

logísticas. 

 

Gráfico 14 - Intervalo de preços de terra para a fazenda objeto (R$/hectare) no 

cenário sem melhorias logísticas 

Fonte: Elaboração própria 

O gráfico mostra os valores máximo, mínimo e o cenário base calculados 

a partir do fluxo de caixa descontado. O valor mínimo considera um WACC de 

11,5% e um g de 3,5%, o valor máximo considera um WACC de 8,5% e um g de 5% 

e o cenário base considera um WACC de 10% e um g de 4,5%. 
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Através desses valores é possível notar o impacto das premissas de 

WACC e g na avaliação da propriedade. Essas duas variáveis são determinantes 

para a formação do valor da perpetuidade que nas análises aqui realizadas 

representa cerca de 60% do valor total da avaliação. Conforme mostrado na 

Equação 4, quanto maior o WACC, menor o valor da perpetuidade e quanto maior o 

g maior o valor da perpetuidade. O fato de a perpetuidade ter um peso tão relevante 

na avaliação caracteriza o WACC e o g como duas fundamentais premissas em 

qualquer modelo de avaliação através de fluxo de caixa descontado. 

O Gráfico 15 sintetiza os resultados encontrados nos cenários pós-

melhorias logísticas para a metodologia de fluxo de caixa descontado. 

 

Gráfico 15 - Preços de terra para a fazenda objeto (R$/hectare) considerando as 

possibilidades de melhorias logísticas – Fluxo de Caixa Descontado 

Fonte: Elaboração própria 

O Gráfico 15 mostra o preço da fazenda em análise considerando alguns 

dos cenários aqui apresentados e possibilita entender as razões pelas quais cada 

um dos cenários resulta em níveis diferentes de apreciação da fazenda. 
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 O cenário 1 considera apenas a convergência dos preços de soja de 

Sinop (MT) para Rondonópolis (MT) e resulta em uma valorização de terra de 29%. 

Essa valorização reflete o aumento de geração de caixa da fazenda em função do 

aumento do preço de soja em R$/saca. Uma forma de verificar o aumento de 

geração de caixa é através da margem Ebitda (Ebitda/Receita bruta), que em 

decorrência do aumento do preço de soja sai de 23,4% (cenário base) para 27,4%. 

O cenário 5, que considera, além do aumento nos preços de soja, uma 

redução de 20% nos custos com fertilizantes, resulta em uma valorização de 56%. 

Essa valorização pode variar de acordo com a Tabela 12, que apresenta os 

diferentes níveis de redução de custo com fertilizantes e o impacto no valor da terra. 

Este cenário em seus diferentes níveis apresenta maior valorização de terra do que 

o cenário 1. Isso ocorre em função da maior geração de caixa decorrente da 

redução nos custos com fertilizantes que também pode ser verificada pelo ganho de 

margem Ebitda. A Tabela 17 mostra os diferentes níveis de margem Ebitda para 

todas as possibilidades apresentadas nos cenários 1 a 5. 

Tabela 17. - Cenários 1 a 5: Impactos da convergência de preço de soja para a 
região de Rondonópolis e da redução com custos de fertilizantes na Margem 
Ebitda 

Margem Ebitda (%) 

Redução dos custos com Fertilizantes 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 

27,4% 28,5% 29,6% 30,6% 31,6% 

Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 17 explica a razão pela qual uma maior redução no custo com 

fertilizantes resulta em maiores níveis de apreciação de terra. Quanto maior a 

redução em custos maior a margem Ebitda e também a geração de caixa, 

resultando no modelo de fluxo de caixa descontado em um maior valor do ativo. 

O cenário 6, apresentado no Gráfico 15, mostra o valor da terra quando 

apenas a convergência de preços de soja e milho para Rondonópolis ocorre. Esse 

cenário resulta, pelo aumento da receita com o milho, em uma apreciação maior do 
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que o cenário 1, que considera apenas a convergência de preço de soja para 

Rondonópolis, mas inferior aos cenários 5 e 10 que consideram aumento de preço 

de soja mais redução de 20% no custo com fertilizantes e aumento nos preços de 

soja e milho mais redução de 20% no custo com fertilizantes, respectivamente. 

O cenário 10 é o cenário no qual aparece o maior aumento de margem 

Ebitda. Em função disso, é também o cenário que resulta na maior apreciação do 

ativo. A Tabela 18 apresenta ilustra como uma maior margem Ebitda resulta em um 

maior valor do ativo. 

Tabela 18. - Impacto da geração de caixa na valorização do ativo 

 
Valorização da terra (%) 

 
Cenários 

 
Base Cenário 1 Cenário 5 Cenário 6 Cenário 10 

Margem Ebitda (%) 23,4% 27,4% 31,6% 30,4% 34,5% 
Apreciação da fazenda (%) 0 29,4% 55,7% 54,7% 81% 

Fonte: Elaboração própria 

4.3.2. Múltiplo de Ebitda 

O Gráfico 16 sintetiza os valores da fazenda em análise encontrados a 

partir da metodologia de Múltiplo de Ebitda considerando o cenário atual e também 

as diferentes possibilidades de impacto decorrentes das melhorias logísticas.  
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Gráfico 16 - Preços de terra para a fazenda objeto (R$/hectare) considerando as 

possibilidades de melhorias logísticas – Múltiplo de Ebitda 

Fonte: Elaboração própria 

Para a metodologia de múltiplo de Ebitda, a relação entre margem Ebitda 

e apreciação da fazenda é ainda mais direta já que mantendo o múltiplo constante é 

possível dizer que quanto maior o Ebitda, maior o valor da fazenda. 
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55  --  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

O trabalho teve como principal objetivo mensurar através de análises 

relacionadas a fluxo de caixa os potenciais impactos das melhoras logísticas do 

corredor norte, sobretudo o Corredor da BR – 163 no valor de uma fazenda 

representativa da região Médio-norte do Estado do Mato Grosso. Os resultados 

confirmaram aquilo que já se esperava diante das metodologias usadas: fatores que 

quando alterados tornam o ativo mais rentável fazem com que seu valor também 

seja apreciado. 

Na análise aqui realizada os fatores alterados e que, como resultado, 

trouxeram valorização à fazenda em análise, foram a melhoria do preço pago ao 

produtor pelos grãos produzidos por conta de reduções no frete de escoamento da 

produção até o mercado consumidor, e a redução dos custos com fertilizantes 

dentro da estrutura de custos do produtor rural. 

Ambos os fatores resultam de uma única iniciativa que diz respeito a 

desenvolver as rotas de escoamento pelo norte do país. Tal iniciativa quando 

concretizada tornará a atividade dos produtores do Estado do Mato Grosso mais 

rentável.  

Este estudo ressalta a importância da realização desses investimentos 

para tornar o setor agrícola brasileiro mais rentável e deixar de ser um país cuja 

principal virtude é ter abundância de terras e clima favorável para a prática agrícola. 

Outra conclusão importante diz respeito à relação entre o valor intrínseco 

da fazenda calculado através do método de fluxo de caixa descontado no cenário 

base e o valor de preço pedido obtido através de visitas na região da fazenda em 

análise, de 19.375 R$/hectare agrícola. Existe uma diferença bem grande quando os 

dois preços são comparados, 78% de prêmio do preço informado nos relatórios com 

relação ao preço calculado através do método de fluxo de caixa descontado. No 

entanto, os preços se aproximam quando é considerado WACC de 8,5% e taxas de 
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crescimento de 5% e 5,5%, resultando em preços de 17.914 R$/ha agrícola e 20.504 

R$/ha agrícola, respectivamente. 

Embora a diferença entre os dois preços seja grande, torna-se menor a 

partir do momento em que os impactos logísticos são considerados no modelo de 

fluxo de caixa descontado. Quando se leva em consideração o cenário 10(19.665 

R$/ha agrícola), essa diferença entre preço pedido e valor intrínseco praticamente 

desaparece, algo que pode indicar que as mudanças logísticas e seus impactos no 

valor do ativo já estejam sendo precificadas nos dias de hoje. 

Outro ponto relevante, que serve como uma ressalva, diz respeito ao 

método de múltiplo de ebitda. Para que a análise por esse método seja robusta é 

importante que o preço do ativo em análise que será utilizado como parâmetro para 

o cálculo do múltiplo seja um preço de mercado, ou seja, que tenham sido realizados 

negócios a tais níveis de preço. Isso não ocorre com os preços utilizados nesse 

estudo, que retratam preços pedidos. De qualquer forma, essa metodologia é uma 

maneira rápida de entender como uma maior geração de caixa pode tornar um ativo 

mais valioso. 

Por fim, pode ser interessante a sugestão de um trabalho que 

complemente e fortaleça o presente estudo. Neste estudo, os impactos logísticos na 

rentabilidade do produtor foram feitos a partir de proxys, tanto no caso do impacto 

nos preços de soja e milho quanto na redução dos custos com fertilizantes dentro da 

estrutura de custos do produtor rural. A elaboração de um estudo que foque no 

cálculo dos reais impactos das melhorias logísticas sobre os valores pagos e 

recebidos pelos agricultores complementaria a análise deste trabalho, além de trazer 

para discussão um tema ainda pouco abordado. 
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