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EDITORIAL

4  REVISTA DO CRCRS

Iniciamos os trabalhos de nossa 
gestão com o firme propósito de buscar 
inovações e proporcionar serviços diferencia-
dos aos profissionais contábeis de nosso 
Estado. Nesse sentido, já entrou no ar o novo 
site do CRCRS, mais moderno e dando 
destaque às informações de interesse da 
classe. Ainda, de forma pioneira, está sendo 
disponibilizado um aplicativo gratuito que 
permite o acesso à Rádio Web CRCRS em 
plataformas como smartphones, tablets e 
similares, para sistema Android e iOS. 
Também criamos um informativo eletrônico 
mensal, com síntese de notícias sobre as 
ações do Regional e de interesse geral. Isso 
mostra nossa preocupação em dispor aos 
colegas informações úteis, visando à atualiza-
ção, para o melhor desempenho de nossas 
funções profissionais. Ao mesmo tempo em 
que buscamos nos aliar às evoluções tecnoló-
gicas para qualificar a prestação de serviços, 

também temos a preocupação de mantermos 
serviços originados por gestões que nos 
antecederam. E nesse âmbito inclui-se a 
Revista Técnica do CRCRS, que no final do 
ano passado foi alvo de um avanço significati-
vo, mediante a introdução da sua coleção 
completa na página do CRCRS, sendo mais 
uma fonte de pesquisa disponibilizada 
gratuitamente pelo Conselho.

Editada desde 1972 pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio Grande do 
Sul, a Revista do CRCRS é uma publicação 
quadrimestral composta de artigos técnico-
-científicos produzidos por profissionais da 
área contábil. A publicação dos artigos na 
Revista ocorre somente depois de um processo 
de seleção, em que é verificado o atendimento 
às suas normas, estabelecidas com a fina-
lidade de manter a sua credibilidade e a sua 
respeitabilidade.

Que bons ventos soprem 
a nosso favor...



Essa atividade é executada pelo 
Conselho Editorial, núcleo responsável pela 
manutenção de sua qualidade, a cada nova 
edição. Em nossa gestão, convidamos mais 
colegas a dele participar, os quais aceitaram o 
convite dessa atividade voluntária e o desafio 
de auxiliar na condução da linha editorial da 
Revista, de estarem atentos às opiniões dos 
leitores e comprometidos com a sua 
qualidade global. Assim, nossos agrade-
cimentos a Irineu Afonso Frey, que aceitou o 
convite de coordenar este trabalho, e aos seus 
integrantes: Ernani Ott, Clovis Antonio 
Kronbauer, Paulo Ricardo Pinto Alaniz, Ana 
Tércia Lopes Rodrigues, Rogério Rosi Sola, 
Maria Ivanice Vendruscolo, Romina Batista 
de Lucena de Souza, Marco Aurélio Gomes 
Barbosa e Diego de Oliveira Carlin.

Ainda cumprindo um protocolo, 
nesta edição nº 153, estamos publicando os 
três trabalhos técnicos destacados na XIV 
Convenção de Contabilidade do Rio Grande 
do Sul, possibilitando, dessa forma, o acesso 
também aos que não puderam participar do 
evento.

Colega: saber aproveitar oportuni-
dades é uma das características comuns a 
pessoas, entidades e empresas vencedoras. 
Hoje falamos que somos profissionais da 
Contabilidade com orgulho, convictos de que 

nossa profissão é valorizada perante a socie-
dade. A nova etapa consiste em sustentar a 
valorização e o reconhecimento conquis-
tados, os quais envolvem ações de qualifica-
ção constante. Estamos atentos aos bons 
ventos, que conduzam nossa entidade e a 
todos nós que a ela somos ligados a 
patamares sempre elevados. Agradecemos 
pela confiança e pelo apoio depositados na 
última eleição, os quais desejamos retribuir 
com demandas em nossa gestão em prol de 
nossa categoria.

Muito obrigado.

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul
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RESUMO
A produção de hortaliças em forma de cultivo hidropônico vem 

crescendo a cada dia, pois traz consigo maior qualidade nos produtos, 

favorecendo o bem-estar do consumidor. O objetivo deste artigo é analisar 

a viabilidade econômica e financeira de implantação de uma estufa de 

hidroponia, em uma propriedade rural do noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul. Para a definição da metodologia deste estudo foi 

empregada a tipologia de Vergara (2011), que classifica a pesquisa quanto 

aos fins (descritiva, explicativa e aplicada) e quantos aos meios 

(bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso). Na análise de 

mercado, foi aplicado um questionário a uma amostra (BARBETTA, 2006) 

de 100 pessoas. considerando a população da localidade e um erro 

amostral de 10% para ver a aceitação dos produtos hidropônicos. Para a 

análise da viabilidade econômica e financeira foram levantados os custos 

de instalação e de produção de duas culturas – a alface e o tomate –, bem 

como a receita, respectivamente. A partir disso foi elaborado o fluxo de 

caixa dos projetos. O resultado do estudo indica que ambos os projetos são 

viáveis. Apresenta-se a produção de alface como o investimento com 

retorno em menor prazo, com maior VPL (Valor Presente Líquido), TIR (Taxa 

Interna de Retorno) e IL (Índice de Lucratividade). Porém as diferenças nos 

resultados não são relevantes. É importante salientar que na cidade não há 

produtores de tomate hidropônico, e de acordo com a pesquisa de 

mercado a produção de tomates seria absorvida com maior facilidade. 

Assim, cabe ao empreendedor a decisão de em qual cultura investir, 

podendo inclusive optar pelas duas simultaneamente. A análise de 

sensibilidade foi feita considerando uma redução na receita e um 

aumento nos custos de produção de 10%. Mesmo assim, em ambos os 

projetos  a  viabilidade  persiste.

PALAVRAS-CHAVE: Cultivo hidropônico. Análise de 
viabilidade econômica e financeira.
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Ciências Contábeis e 
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(URI), pesquisadora na linha de 
pesquisa de Contabilidade 

Gerencial.

TATIANE DE FÁTIMA 
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Bacharel em Ciências Contábeis, 
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Empresariais.

JONAS RUSCH
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bacharel em Administração, 
técnico de laboratório.
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ABSTRACT

The production of vegetables in a 
hydroponic cultivation form is growing each 
day, as it brings with itself, a bigger quality in 
products, favoring the welfare of the con-
sumer. The objective of this article is to analyze 
the economic and financial feasibility of the 
implantation of a greenhouse of hydroponics 
in a rural property in the country area of the 
district of Santo Ângelo in the state of Rio 
Grande do Sul. For the definition of the 
methodology of this study the typology of 
Vergara (2011) was applied, which classifies 
the research in relation to the ends (descrip-
tive, explanatory and applied) and means 
(bibliographic, documentary, field work and 
study case). In the market analysis, a question-
naire to a sample of 100 people (Barbetta, 
2006) was applied considering the population 
of Santo Ângelo and a sampling error of 10% to 
the acceptance of the hydroponic products. 
For the analysis of the financial and economic 
feasibility the costs of installation and the 
production of the two crops: the lettuce and 
the tomato; as well as the income, respectively, 
from this the cash flow of the projects was 
elaborated. The result of the study indicates 
that both projects are feasible. Presenting the 
production of lettuce, as the investment with a 
shorter term return, with a greater NPV (net 
present value), IRR (internal rate of return), PI 
(profitability index), however, the differences 
in the results are not relevant and it is 
important to highlight that in the city there are 
no producers of hydroponic tomato, and 
according to the market research the produc-
tion of tomatoes would be absorbed with 
greater facility. So it is up to the enterprising 

the decision in which crop to invest, being able 
as well to make the option of both simulta-
neously. The analysis of sensitivity was done 
considering a reduction in the income and an 
increase in the costs of production of 10%. 
Even though, in both projects the feasibility 
persists.

Keywords: Hydroponic cultivation, 
analysis of economic and financial feasibility. 

1  INTRODUÇÃO

A produção hidropônica é considerada 
uma técnica de produção moderna de produ-
tos agrícolas, especialmente hortaliças, e 
consiste no cultivo desses produtos sem a 
utilização do solo. Nesse tipo de produção, as 
raízes captam os nutrientes da água que 
circula de tempo em tempo pelos dutos, e não 
no solo, como as cultivares normais.

No Brasil, a hidroponia vem ganhando 
espaço por não usar agrotóxicos, ter precoci-
dade na colheita, utilizar eficientemente os 
nutrientes, gerar melhor qualidade dos 
produtos e possibilitar o controle de fatores 
ambientais, evitando os limites de cultivo em 
determinadas épocas do ano. A hidroponia 
significa “o trabalho com água (hidro = água, 
ponos = trabalho), em que as plantas não 
entram em contato com o solo, sendo, 
simplesmente, produzidas em soluções 
nutritivas, que são preparadas cuidadosamen-
te para nutrir a planta, circulando entre suas 
raízes” (ALBERONI, 1998, p. 10).

Diante disso e tendo em vista a constan-
te busca das pessoas por produtos de maior 
qualidade, tem-se por objetivo avaliar como 
seria a aceitação da população local aos
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produtos hidropônicos, e se essa aceitação é 
suficiente para que a instalação seja viável econô-
mica e financeiramente para a propriedade rural.

A análise de viabilidade econômico-
-financeira de um negócio é o primeiro passo 
para que o empreendedor possa tomar a 
decisão correta sobre o investimento. Este 
estudo é essencial para que o negócio consiga 
permanecer e crescer no mercado.

Para conhecer a viabilidade econômica 
e financeira dos cultivos de alface e tomate e, 
assim, responder ao problema de pesquisa, 
faz-se necessário: 1) estudar teoricamente o 
tema; 2) proceder à análise de mercado para 
avaliar a aceitação da população local dos pro-
dutos hidropônicos; 3) identificar os custos e 
as receitas envolvidas na implantação das 
estufas e na produção de alface e tomate; 4) 
analisar a viabilidade econômico-financeira 
da implantação das estufas por meio de um 
plano de negócios e de métodos tradicionais de 
análise de investimentos; 5) identificar entre a 
produção de alface e tomate qual será a mais 
rentável, para sugerir para o produtor rural a 
melhor alternativa.

2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A administração ou os processos admi-
nistrativos – planejamento, organização, 
direção e controle – estão presentes em todas 
as decisões tomadas nas organizações e até nas 
tomadas de decisões do dia a dia das pessoas 
(MAXIMIANO, 2007). O planejamento é uma 
ferramenta de gerenciamento muito antiga e 
que está cada vez mais indispensável para as 
organizações, tendo em vista que estas pre-
cisam estar preparadas para assumir riscos e 
aproveitar oportunidades.

Para Maximiano (2007, p. 196), “o pro-
cesso de planejar consiste em tomar decisões 
antecipadamente”, definir objetivos ou resul-
tados a serem alcançados, bem como os meios 
para atingi-los. É o processo de interferir na 
realidade, com o propósito de passar de uma 
situação conhecida para outra situação dese-
jada, dentro de um intervalo definido de 
tempo, tomando decisões no presente que 
afetam o futuro, visando a reduzir sua incer-
teza (ibidem).

O plano de negócios é uma forma de pla-
nejar um investimento futuro. Por meio dele se 
realiza um estudo completo do mercado que o 
empreendedor quer participar, transfor-
mando a oferta e a demanda em projeção de 
resultados, para depois analisar a viabilidade 
da proposta.

Por meio do plano de negócio pode-se 
ter uma visão mais ampla do empreendi-
mento, descrevendo-se quais são os objetivos 
da empresa e os passos que deverão ser 
seguidos para atingi-los. Mediante o plano de 
negócios se diminuem os riscos e as incertezas 
do empreendimento, pois se pode analisar a 
proposta de investimentos antes de investir. 
Um plano de negócios bem elaborado ajuda 
bastante no processo de tomada de decisão.

Para Woiler e Mathias (2008, p. 15), o 
projeto de investimento é entendido como um 
“conjunto de informações internas e/ou 
externas à empresa, coletadas e processadas 
com o objetivo de analisar-se (e, eventual-
mente, implantar-se) uma decisão de investi-
mento”. Os autores ainda identificam que a ela-
boração e a análise de um projeto envolvem 
uma série de etapas interativas, que podem ser 
ordenadas segundo certo critério, procurando
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balancear os diferentes fatores em cada intera-
ção, de modo que se obtenha equilíbrio entre 
fatores considerados mais importantes.

O ponto de partida para a elaboração 
de um projeto é a detecção de uma oportuni-
dade de investimento, que pode surgir de uma 
análise de mercado ou de dentro da própria 
organização, dentre outros. O primeiro passo é 
analisar os componentes econômicos, caracte-
rizando o produto, a quantidade demandada, 
os canais de comercialização e o preço de 
venda, seguido da abordagem dos aspectos téc-
nicos, como a localização e a escala do projeto 
(WOILER; MATHIAS, 2008).

Após esse processo, é possível estimar 
o volume de financiamento necessário. Nesse 
ponto também são analisados os custos das 
fontes de recursos e os riscos inerentes às 
opções de endividamento. O processo con-
tinua com o levantamento das necessidades 
administrativas, como as de pessoal e de trei-
namento. Nessa fase também entram os 
aspectos jurídicos, os relacionados com o meio 
ambiente e os de ordem fiscal, econômica e 
financeira.

A partir dos resultados obtidos e pelos 
meios de ordem contábil, é possível fazer as 
projeções de custos e receitas, que, combi-
nadas com os cronogramas de implantação e 
desembolsos financeiros, permitem uma aná-
lise quantitativa do projeto, que por sua vez 
determina a viabilidade ou não da proposta.

A análise de mercado é o ponto de par-
tida para a elaboração do projeto, e também 
um dos aspectos mais importantes (WOILER; 
MATHIAS, 2008). Com o estudo de mercado 
são obtidos principalmente os seguintes ele-
mentos: a) mediante o confronto entre 
demanda e a oferta, a provável escassez de 

oferta futura – este resultado fornecerá ele-
mentos para que seja determinada a escala de 
produção do projeto; b) a região geográfica em 
que o produto poderá ser comercializado, que 
é um dos aspectos importantes para deter-
minar a localização do investimento; c) o preço 
de venda, os custos de comercialização e os 
estoques nos canais de comercialização, que 
são elementos importantes para elaborar as 
projeções do projeto. 

A localização é um fator que deverá ser 
estudado de forma periódica pela empresa, 
pois a boa localização do empreendimento pro-
cura garantir que a empresa tenha baixos 
custos (WOILER; MATHIAS, 2008). A elabo-
ração do fluxo de caixa do projeto é fundamen-
tal, além de que o exercício do fluxo de caixa 
diário permite ao administrador acompanhar 
e monitorar a implantação do projeto e o 
desempenho da empresa. Ele também serve 
como um instrumento de programação finan-
ceira que tem por objetivo a projeção das 
entradas e saídas de recursos financeiros para 
determinado período, visando a assegurar 
riscos mínimos e lucratividade máxima à 
empresa (ZDANOWICZ, 2004). O fluxo de 
caixa incorpora, dentre outros, os custos e as 
despesas do produto.

Bierman e Dyckman apud Leone 
(2000, p. 73) abordam os custos fixos e as 
variáveis da seguinte forma. Os termos fixo e 
variável são, geralmente, usados para des-
crever como um custo reage às mudanças na 
atividade. Um custo variável é um custo pro-
porcional ao nível da atividade (o custo total 
aumenta à medida que a atividade aumenta), e 
um custo fixo é constante no total, na faixa de 
volume relevante da atividade esperada que 
esteja sendo considerada.
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As receitas também devem compor o 
fluxo de caixa de um projeto de investimento e 
são os recursos financeiros que o projeto 
recebe. Mediante a venda de produtos ou pres-
tação de serviços, estimados pelo estudo de 
mercado (WOILER; MATHIAS, 2008), elas 
estão relacionadas à oferta e à demanda 
previstas.

O estudo da projeção dos fluxos de 
caixa é uma das técnicas mais usadas nas aná-
lises de viabilidade de projetos, principal-
mente em projetos de investimentos de longo 
prazo. Existem dois métodos que podem ser 
utilizados para prepará-lo, baseado nos 
estudos de Woiler e Mathias (2008): o método 
de receitas e desembolsos e o método do fluxo 
líquido de caixa.

Em termos de projetos, o método de 
fluxo líquido de caixa é o mais recomendado, 
no entanto os dois métodos produzem os 
mesmos resultados – o que os diferencia são os 
detalhes de informações. Com o passar de 
tempo, surgem oportunidades de investi-
mento para as empresas, e nesse momento o 
administrador deve estar habilitado para ava-
liar se deve ou não aproveitar determinada 
oportunidade.

Assim, os administradores são respon-
sáveis pela formação da estrutura da empresa 
e também por um conjunto de características 
que irá determinar a viabilidade econômica e 
financeira de um determinado projeto de 
investimento. As decisões de investimento 
devem ser tomadas com bastante cautela, 
sendo sempre precedidas por um procedi-
mento de análise que forneça um conjunto de 
informações aos administradores, para que 
eles tomem a decisão correta (BATALHA, 
2007, p. 24). Assim, a literatura traz vários 

métodos de avaliação de projetos de investi-
mentos, e alguns deles serão destacados a 
seguir.

Viabilidade econômica e financeira

A viabilidade econômica e financeira é 
defina por Toledo Jr. (1988, p. 15) como “um 
conjunto de técnicas, que permite a compa-
ração entre os resultados obtidos nas alterna-
tivas possíveis de solução de um problema, 
possibilitando a tomada de decisões de 
maneira cientifica”.

Um estudo de viabilidade econômica e 
financeira não deve ser utilizado apenas como 
ferramenta de solução de problemas, mas 
também como um instrumento de auxílio na 
tomada de decisões e ainda como uma ferra-
menta para indicar o caminho a ser traçado 
pelos empresários nos novos empreendimen-
tos. A análise de viabilidade é uma das ferra-
mentas usadas pelas empresas para identificar 
os possíveis lucros ou prejuízos de um projeto.

O payback é um dos métodos de aná-
lise. Groppelli e Nikbakht (2010, p. 134-135) 
definem-no como sendo o período necessário 
para se recuperar um investimento inicial. 
Dizem que a principal vantagem desse método 
é a facilidade de uso e de entendimento. A prin-
cipal desvantagem é que ele ignora os fluxos de 
caixa pós-recuperação do investimento. Esse 
método deve ser utilizado como auxiliar na 
tomada de decisões.

Puccini (2011, p. 125) define Valor Pre-
sente Líquido (VPL), outro método de análise 
de investimentos, como sendo “o valor mone-
tário do ponto zero da escala do tempo”. A téc-
nica de VPL demonstra a capacidade de a
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empresa gerar caixa suficiente para cobrir 
juros e remunerar os acionistas. É um dos 
métodos mais utilizados pelas empresas e 
também o principal método de análise de 
investimentos quando por meio de fluxos 
de caixa.

A taxa interna de retorno (TIR) é outro 
método utilizado e, de acordo com Zdanowicz 
(2004, p. 304-305), o cálculo da taxa interna 
de retorno por meio de tabelas financeiras será 
realizado por tentativas e interpolação. Isso 
porque nem todas as propostas de investi-
mento irão constituir-se de fluxos de caixa 
semelhantes aos empregados, normalmente, 
para o estabelecimento dos fatores de con-
versão financeiros. A TIR, portanto, é a taxa 
que torna o valor presente líquido igual a zero.

O índice de lucratividade (IL) indica o 
retorno previsto para cada R$ 1,00 investido, 
atualizando a moeda pela taxa de atratividade. 
É considerado atraente todo investimento que 
apresente IL maior que R$ 1,00. Se expresso 
em taxa percentual, esse mesmo indicador é 
tratado como taxa de rentabilidade. Conforme 
Groppelli e Nikbakht (2010), o método do 
índice de lucratividade compara o valor pre-
sente das entradas e saídas de caixas futuras 
com investimento inicial numa base relativa.

Planejamento tributário

A tributação de uma empresa é defi-
nida de acordo com suas características e 
atividade comercial, enquadrada da forma 
mais acessível a ela. A hidroponia, mesmo 
sendo instalada em propriedade rural, deve 
estar formalmente constituída como empresa 
para melhor comercialização de seus produtos.

De acordo com Fabretti (2012), no pla-
nejamento tributário há alternativas legais 
válidas para grandes empresas, mas que são 
inviáveis para as médias e pequenas, dado o 
custo que as operações necessárias para exe-
cução desse planejamento podem exigir. 
Ainda Fabretti destaca que a relação cus-
to/benefício deve ser muito bem avaliada. Não 
há mágica em planejamento tributário, apenas 
alternativas, cujas relações custo/benefício 
variam muito em função dos valores envolvi-
dos, da época, do local, etc.

O segmento de hidroponia, que será 
abordado, poderá optar pelo Simples Nacional 
– Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar nº 139-2011, 
caso a receita bruta acumulada dos últimos 12 
meses de sua atividade não ultrapasse R$ 360 
mil (microempresa) ou R$ 3,6 milhões (em-
presa de pequeno porte) e respeitando os 
demais requisitos previstos na Lei, com alí-
quotas que vão de 4,5% a 12,11%, dependendo 
da faixa em que a empresa se enquadre.

Diante do referencial teórico apresen-
tado, conseguiu-se realizar o estudo e atender 
aos objetivos propostos.

3  METODOLOGIA

Neste trabalho optou-se pelo método 
de Vergara (2011), que classifica a pesquisa 
quanto aos fins e quanto aos meios.

Na pesquisa descritiva, estudou-se 
sobre hidroponia em livros, internet e com pro-
dutores da região, para descrever as etapas do
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processo hidropônico, os custos envolvidos 
com a implantação da estufa e analisar a viabi-
lidade econômica e financeira. Na pesquisa 
explicativa, mediante os métodos qualitativos 
e quantitativos, foram evidenciados os 
motivos da aceitação dos produtos hidropôni-
cos, as receitas, custos e despesas envolvidos, 
além dos resultados da viabilidade das duas 
culturas. A pesquisa aplicada tratou de uma 
única empresa, com coleta de dados específica 
na busca de resultados exclusivos para essa 
proposta de investimento.

Quanto aos meios, a pesquisa foi biblio-
gráfica, documental, de campo e estudo de 
caso. A pesquisa bibliográfica foi realizada em 
livros, na internet e em revistas especializadas 
que continham informações sobre o assunto. 
Na pesquisa documental, foram utilizados 
orçamentos cedidos por empresas especiali-
zadas no fornecimento dos materiais usados 
na instalação inicial da estufa, bem como 
outros orçamentos relativos às receitas, aos 
custos e às despesas de produção.

A pesquisa de campo foi realizada por 
meio da aplicação de questionários para uma 
amostra de 100 pessoas do município de Santo 
Ângelo, para verificar a aceitação do produto. 
O estudo de caso concentrou-se na análise da 
viabilidade econômica e financeira por meio 
da projeção fluxos de caixa futuros. A partir 
daí, procurou-se verificar se a implantação da 
estufa de hortaliças hidropônicas seria viável 
ou não, utilizando-se métodos tradicionais de 
análise de investimentos.

O universo da pesquisa de campo 
esteve referido às pessoas residentes no muni-
cípio de Santo Ângelo, e foi utilizada a amos-
tragem por acessibilidade para a pesquisa de 
mercado. Para determinar a amostra, utilizou-se 

a metodologia de cálculo amostral de Barbetta 
(2006). A amostra calculada previu um erro 
amostral de 10% sobre a população de Santo 
Ângelo. Logo o cálculo amostral foi:

O questionário teve perguntas obje-
tivas e foi recolhido pessoalmente por meio de 
uma urna lacrada para não haver a identifi-
cação dos respondentes. A pesquisa foi estru-
turada, fechada com respostas de múltipla 
escolha, assim aprovado pelo Comitê de Ética 
da URI.

Os dados foram tratados de forma quan-
titativa quando da elaboração dos fluxos de 
caixa e do cálculo dos métodos tradicionais de 
análise de investimentos. Também foram tra-
tados de forma qualitativa, por meio da análise 
de conteúdo (VERGARA, 2010), quando da 
interpretação dos questionários e dos índices 
calculados para se chegar à conclusão sobre a 
viabilidade dos projetos de investimento.

Sabe-se que a escolha de determinados 
métodos limita a pesquisa, pelo fato inicial da 
suas restrições. Além disso, como os 
respondentes dos questionários não foram 
identificados, podem não ter respondido 
adequadamente, havendo assim a possibilidade 
de distorção dos resultados. Contudo acredita-
-se que a pesquisa respondeu ao problema 
levantado de forma a transmitir segurança ao 
investidor.

N = 76.000
E  = 10% = 0,100

n =0
1

2(0,1)
= 100

n =0
76.000x100

76.100
= 100
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4  RESULTADOS DA PESQUISA

A seguir, apresenta-se o 
desenvolvimento prático 
desta pesquisa, contendo as 
seguintes etapas: pesquisa de 
mercado, localização e plane-
jamento financeiro, que, por 
se tratar do estudo de viabili-
dade para tomada de decisão 
entre dois investimentos, está 
dividido em projeto um – pro-
dução da alface – e projeto 
dois – produção de tomate. 
Por fim, trazem-se considera-
ções finais.

Pesquisa de mercado

Com o objetivo de avaliar 
a aceitação da população 

sobre os produtos hidropôni-
cos, foi aplicado um questio-
nário com perguntas fechadas 
para 100 pessoas residentes 
no município de Santo Ângelo, 
em que os entrevistados res-
ponderam voluntariamente a 
15 perguntas propostas pelo 
pesquisador. Os principais 
resultados obtidos são des-
critos a seguir.

As perguntas 1 a 4 refe-
riam-se a dados relacionados 
à identificação dos entrevista-
dos. Com relação à idade, 
pode-se observar que a maio-
ria dos entrevistados tem 
entre 25 e 35 anos, com um 
percentual de 39%, seguido 
pela faixa etária entre 18 e 25 
anos, com 28%. A maioria res-
pondente foi mulher, com 60%. 
Com relação à escolaridade,

49% dos entrevistados res-
ponderam que possuem o 
ensino médio, enquanto 
apenas  1% possui  pós-
-graduação. Já no que diz 
respeito à renda dos entrevis-
tados, a grande maioria (89%) 
possui renda de até três 
salários mínimos.

As perguntas seguintes, 

referentes às hortaliças de pre-

ferência dos entrevistados 

(Gráfico 1), identificaram que 

em primeiro lugar o tomate foi 

a escolha, com 28%; 17% 

preferem alface; 16%, pepino; 

11%, rúcula; 5%, temperos; e 

21% dos entrevistados têm 

preferência por todas as horta-

liças citadas. Apenas 2% 

citaram outro tipo de hortaliça, 

como beterraba e couve-flor.

Gráfico 1 � Hortaliça de preferência

Fonte: Dados da pesquisa

2%

21%

16%

5% 28%

11%

17%
Alface

Rúcula

Tomate

Temperos

Pepino

Todos
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Com relação ao conhecimento dos entrevistados sobre os produtos hidropônicos, conforme 
o Gráfico 2, 64% afirmaram ter conhecimento dos produtos e 36% revelam não ter conhecimento, o 
que leva a entender que, com a divulgação dos produtos, o mercado poderá se tornar maior, 
demonstrando potencial para o crescimento e a inserção. 

Sobre já ter provado produtos hidropônicos, 66% responderam que sim, 32% disseram que 
não, e 2% não responderam. Quando perguntados se sentiram diferenças entre a hortaliça hidropô-
nica e a convencional, 38% dos respondentes responderam que sim, enquanto 28% não sentiram 
diferença.

Na visão dos entrevistados, o melhor tipo de cultivo de hortaliça é o hidropônico (70%). Dos 
questionados, 52% dão preferência pelos produtos hidropônicos, 43% não dão preferência e 5% 
não responderam.

Quando questionados sobre a existência de produtos hidropônicos à venda no local onde 
compram as suas hortaliças, 57% responderam que sim, 39% nunca observaram, e apenas 4% res-
ponderam que não há produtos hidropônicos onde compram suas hortaliças.

Em relação a como avaliam as hortaliças hidropônicas, 31% consideram-nas mais saudá-
veis, 26% dizem que elas têm melhor qualidade, 26% avaliam como hortaliças sem agrotóxicos e 
sem contaminação, e apenas 17% avaliam como hortaliças normais.

Quando questionados se pagariam mais caro pelos produtos hidropônicos, 56% respon-
deram que sim, 43% não pagariam mais caro, e apenas 1% não respondeu.

O Gráfico 3 apresenta quais hortaliças os respondentes avaliam como sendo as que exigem 
maior cuidado no que se refere ao uso de agrotóxicos, e 44% dos entrevistados afirmam que todas as 
hortaliças merecem maior cuidado, 23% responderam o tomate, ficando a alface, a rúcula, os tem-
peros e o pepino com 17%, 7%, 7% e 2%, respectivamente.

Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 2 � O que representam as hortaliças hidropônicas

17%

26%
31%

26% Maior qualidade nas
hortaliças

Hortaliças mais
saudáveis

Sem agrotóxicos e
sem contaminação

Hortaliças normais



16  REVISTA DO CRCRS

Questionados sobre onde compram 
suas hortaliças, 61% afirmam comprar horta-
liças em supermercados, 24% em fruteiras, 9% 
em feiras e 6% direto do produtor.

Com relação às hortaliças de prefe-
rência dos entrevistados, considerando as que 
estão em estudo no presente trabalho, dos 100 
questionários aplicados o tomate tem 28% de 
preferência, seguido da alface, com 17%, o que 
caracteriza que a aceitação está mais para o 
tomate do que para a alface. 

Para analisar o mercado potencial para 
o consumo desses produtos, partiu-se da 
seguinte premissa: supondo que uma pessoa 
consuma um tomate por mês, ou um pé de 
alface, multiplicado pela quantidade de habi-
tantes de Santo Ângelo – que está em torno de 
76 mil habitantes –, isso significa que teria de 
haver uma produção de 21.280 tomates, em 
torno de 4.256 kg, ou 12.920 pés de alface por 
mês, o que sugere um potencial mercado con-
sumidor para os produtos. 

É importante salientar que o município 
ainda não possui produtor de tomate hidropô-
nico, e que possui dois grandes produtores de 
alface, mas mesmo assim o mercado ainda tem 
espaço para novos atores.

Assim, pode-se concluir que os entre-
vistados dão preferência pelos produtos hidro-
pônicos e que estariam dispostos a pagar mais 
caro pelas hortaliças por considerá-las de 
melhor qualidade, mais saudáveis e sem agro-
tóxicos e contaminações, o que caracteriza a 
viabilidade da proposta de investimento no 
quesito análise de mercado. 

Planejamento financeiro

Para a execução do estudo e de acordo 
com os interesses do investidor, foi projetada 
uma infraestrutura capaz de suportar a pro-
dução de aproximadamente 3.400 pés de 
alface por mês ou 3.880 kg de tomate por ciclo,

Gráfico 3 � Hortaliça que exige maior cuidado relacionado aos agrotóxicos

Fonte: Dados da pesquisa

Alface

Rúcula

Tomate

Temperos

Pepino

Todos

44%

0%
17%

7%

23%

7%2%



17REVISTA DO CRCRS

totalizando 7.760 kg ao ano, já que o ciclo do 
tomate tem duração de um semestre. 

Como o estudo tem por objetivo 
identificar qual dos produtos acima relaciona-
dos é o mais viável, os cálculos das receitas e 
despesas foram feitos utilizando como base 
uma área de 300 m², em que 140 m² serão 
utilizados para a instalação da estufa, e o res-
tante concentrará a infraestrutura necessária 
para o desenvolvimento integral da atividade.

O período estudado é de cinco anos. 
Para o primeiro ano, os cálculos são apresenta-
dos individualmente. Para os anos seguintes, 
está feito o fluxo de caixa com uma projeção de 
aumento de 5% ao ano.

Projeto Um: produção da alface

Neste tópico está exposto o investi-
mento inicial, os custos e as receitas para a 
produção de alface, além da elaboração de 
fluxo de caixa, avaliação e análise da viabilida-
de econômica e financeira do investimento 
necessário.

O investimento inicial foi feito para a 
instalação de uma estufa com capacidade de 
produção de 3.400 pés de alface por mês. 
Sendo assim, o valor do investimento inicial 
ficou em R$ 30.674,00, conforme demonstra-
do na Tabela 1.

Tabela 1 � Investimento inicial

INVESTIMENTO INICIAL

 Fonte:  dados da pesquisa

A estufa está com a estrutura completa para a produção tanto de alface como de tomate: a 
estrutura é de metal galvanizado, com as bancadas de produção, a sustentação das bancadas, o 
reservatório com capacidade para mil litros de água, bomba, temporizador, canos e dutos. O custo 
com equipamentos e utensílios se refere à aquisição de balança digital, baldes, instrumentos 
laboratoriais de controle e medição. O veículo será utilizado para o transporte das hortaliças do 
local de produção até o ponto de entrega da venda.

A miniestufa é para que o próprio produtor possa produzir as mudas até serem transplanta-
das para a estufa de produção. Esta será construída em madeira e fechada com filme transparente, 
reduzindo, assim, os custos.

Instalação de uma estufa
Equipamentos e utensílios
Aparelho para medição
Veículo - Fiorino Furgão 1.0 - 1995
Pulverizador costal
Despesa de registro e abertura de firma
Mini estufa
Bandejas 200 células
Galpão para plantio das mudas

INVESTIMENTO TOTAL

m2
un.
un.
un.
un.
un.
m2
un.
un.

140
1
1
1
1
1

35
8
1

130,00
1.000,00
1.050,00
8.214,00

180,00
400,00

30,00
10,00

500,00

18.200,00
1.000,00
1.050,00
8.214,00

180,00
400,00

1.050,00
800,00
500,00

30.674,00

UNIDADE QUANTIDADE VALOR UN. (R$) TOTAL (R$)
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Tabela 2 � Custo variável � Projeto Um

Apuração dos custos de produção

Neste tópico, apresentam-se os custos 
fixos e as variáveis referentes à produção de 
3.400 pés de alface por mês. Os custos 
variáveis são aqueles que oscilam em relação à 
produção. Os valores de insumos foram 
fornecidos por empresa representante de 
insumos para hidroponia da região. As 
despesas gerais foram obtidas por meio de 
entrevistas informais não estruturadas junto a 

produtores de hortaliças hidropônicas. Nos 
defensivos, estão inclusos os valores para a 
aplicação de inseticidas, fungicidas e acarici-
das, que são aplicados em média a cada 
sete dias. 

Com relação à participação dos itens 
nos custos variáveis, percebe-se que o item 
mão de obra é o que apresenta o maior custo, 
com percentual de 71,29%, seguido dos 
insumos 16,21% e, por fim, as embala-
gens, 12,5%.

 Fonte:  dados da pesquisa

INSUMOS

Hidrogood Fert NPK

Nitrato de Cálcio

Hidrogood Ferro 

Cálcio Max

Defensivos Orgânico

Sementes de alface (Sc c/ 2000 Sem)

Substrato (mudas)

TOTAL INSUMOS

MÃO DE OBRA

Funcionário

Férias 

13º Salário

FGTS

INSS (13 meses)

TOTAL MÃO DE OBRA

EMBALAGEM

Saco plástico 2 lt 

TOTAL EMBALAGEM

TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS 

UN. QTD. VALOR 
UN. (R$)

%
PARTICIPAÇÃO

DO ITEM
NO CUSTO

kg

kg

kg

l

ml

sc

bdj

mês

a. a.

a. a.

a. m.

a. m.

un.

1,82

1,82

0,80

3,14

10,00

2,00

12,00

1,00

1/3

1/12

8%

11%

3.400

7,90

2,72

20,00

80,00

0,89

16,60

1,44

740,00

246,67

740,00

59,20

81,40

0,05

1,06

0,36

1,18

9,24

0,65

2,44

1,27

16,21

54,41

1,51

4,53

4,35

6,48

71,29

12,50

12,50

100,00

0,48

0,17

0,53

8,38

0,30

1,11

0,58

11,54

24,67

0,69

2,06

1,97

2,71

32,09

5,67

5,67

49,30

14,40

4,96

16,00

251,44

8,90

33,20

17,28

346,18

740,00

20,56

61,67

59,20

81,40

962,82

170,00

170,00

1.479,00

172,82

59,50  

192,00  

 1.508,64  

106,80  

398,40  

207,36 

2.645,52

 8.880,00 

246,67  

740,00  

710,40  

1.058,20 

11.635,27

2.040,00

2.040,00

16.320,79

DIÁRIO (R$) MENSAL (R$) ANUAL (R$)

CUSTO

CUSTOS VARIÁVEIS 
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 Fonte:  dados da pesquisa

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Energia 

Telecomunicações 

Material de limpeza e conservação 

Depreciação 

Manutenção 

Seguros

Combustível 

Diversos

TOTAL DESPESAS GERAIS/ADM

PRÓLABORE

Pró-labore

INSS (11%)

TOTAL DESPESAS PRÓLABORE

TOTAL DESPESAS FIXAS

%
PARTICIPAÇÃO

DO ITEM
NO CUSTO

1,83

2,67

0,50

10,05

5,00

2,67

8,60

1,67

32,98

20,73

2,28

23,01

56,00

DIÁRIO (R$) MENSAL (R$) ANUAL (R$)

CUSTO

CUSTOS FIXOS

55,00

80,00

15,00

301,48

150,00

80,00

258,00

50,00

989,48

622,00

68,42

690,42

1.679,90

660,00

960,00

180,00

3.617,80

1.800,00

960,00

3.096,00

600,00

11.873,80

7.464,00

 821,04

8.285,04

20.158,84

3,27

4,76

0,89

17,95

8,93

4,76

15,36

2,98

58,90

37,03

4,07

41,10

100,00

Os custos fixos, que são constantes, estão apresentados na Tabela 3. O item manutenção 
refere-se às eventuais trocas de peças ou reparos que acontecerão ao longo dos anos nas máquinas, 
nos equipamentos e no veículo. As despesas administrativas ficaram com 58,90% e o pró-labore 
com 41,10% do total dos custos fixos.

Tabela 3 � Custos fixos � Projeto Um
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A depreciação prevista é linear. Enquanto o equipamento está sendo depreciado, ele é 
utilizado normalmente, e se for vendido este valor é considerado uma entrada no fluxo de caixa 
do projeto. Como o projeto está para cinco anos e a vida útil da maioria dos bens é de 10 anos, 
50% do valor está considerado como valor residual. O cálculo da depreciação anual está 
demonstrado na Tabela 4:

Tabela 4 � Depreciação � Projeto Um

 Fonte:  dados da pesquisa

VALOR (R$) VIDA ÚTIL (ANOS) %

DEPRECIAÇÃO

R$BENS

18.200,00  

8.214,00  

1.050,00  

500,00 

10

5

10

10

10

20

10

10

Estufa

Veículo - Fiorino Furgão 1.0 - 1995

Miniestufa

Galpão para plantio das mudas

TOTAL

 1.820,00  

1.642,80  

105,00  

50,00  

3.617,80 

A Tabela 5 apresenta a soma dos custos variáveis e fixos de produção, apontando o custo 
total da proposta de investimento.

Tabela 5 � Custo total � Projeto Um

 Fonte:  dados da pesquisa

DIA (R$) MÊS (ANOS) ANO (R$)

CUSTO TOTAL

% PARTICIPAÇÃO
DO ITEM NO CUSTO

 49,30  

56,00  

105,30 

Custos Variáveis

Custos Fixos

CUSTO TOTAL

1.479,00  

1.679,90  

3.158,91 

16.320,79  

20.158,84  

36.479,63 

44,74

55,26

100,00

Conforme se pode observar, os custos fixos representam a maior parte do custo total, com 
percentual de 55,26%.
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Formação do preço de venda

A Tabela 6 apresenta o custo unitário por pé de alface sem a aplicação dos impostos e com a 
inclusão de impostos. O custo unitário efetivo é o rateio dos custos totais para com os 3.400 pés de 
alface que,  já descontada a margem de perda, serão efetivamente comercializados.

Tabela 6 � Preço de venda � Projeto Um

 Fonte:  dados da pesquisa

PREÇO DE VENDA

ANO (R$)

Custo Unitário efetivo sem impostos

Impostos 2,75%

Custo Unitário efetivo com impostos

Margem de Lucro - 50%

PREÇO DE VENDA

Produção (pés de alface)

RECEITA TOTAL

0,93  

0,026  

0,95  

0,48  

1,432 

3.400

4.868,66 

MÊS (R$)

 0,89  

0,025  

0,92

 

 40.800 

58.423,96 

O percentual de impostos aplicado de 

2,75% é o da tabela do Simples Nacional 

(Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições), regime pelo qual a 

empresa será enquadrada. 

O preço da alface utilizado no estudo 

será de R$ 1,43, o que equivale a uma margem 

de 50% sobre o custo total do produto, já 

aplicando o percentual de imposto, ficando 

dentro do preço que atualmente os produtores 

concorrentes estão comercializando.

Fluxo de caixa e indicadores

Na Tabela 7 apresentam-se os resulta-
dos obtidos do estudo ao longo dos cinco anos 
sugeridos para avaliação por meio do fluxo de 
caixa. No primeiro ano (2013), usaram-se os 
valores das despesas e receitas apuradas 
anteriormente. Por sua vez, nos anos seguin-
tes, usaram-se um aumento no faturamento de 
5% ao ano, e um aumento de 5,42%, 5,30%, 5% 
e 5% respectivamente para 2014, 2015, 2016 e 
2017, para os custos. 
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 Fonte:  dados da pesquisa

ENTRADAS

Venda de mercadorias

Valor residual dos bens

TOTAL DE ENTRADAS

SAÍDAS

INVESTIMENTO INICIAL

Investimento Inicial

CUSTO VARIÁVEL

Impostos - 2,75%

Perdas com reposição (5%)

Insumos

Mão de obra

Embalagens

CUSTO FIXO

Despesas Gerais e Administrativas

Pró-labore

TOTAL DE SAÍDAS

TOTAL FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

Tabela 7 � Fluxo de caixa � Projeto Um

Avaliação da proposta de investimento

A avaliação de investimento busca 
ajudar na tomada de decisão do investidor. A 
Tabela 8 apresenta os valores encontrados 
para o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa 
Interna de Retorno (TIR), o Índice de Lucrati-
vidade (IL) e, por fim, o payback descontado.

Para calcular o fluxo de caixa desconta-
do, utilizou-se uma taxa de atratividade, ou o 
custo de capital de 12%.

No payback descontado, o retorno do 
investimento se dará em dois anos e 12 dias, no 

que se conclui que o investimento é viável, pois 
ele se paga bem antes dos cinco anos projetados.

O VPL demonstra que a empresa irá 
gerar nos cinco anos um montante de sobra de 
caixa de R$ 43.315,86, o que indica que o 
investimento é viável.

A TIR será de 56%, demonstrando que 
o projeto pode ser aceito, pois a TIR é bem 
maior do que o custo de capital.

O Índice de Lucratividade demonstrou 
que cada R$ 1,00 investido no projeto terá um 
retorno de R$ 1,57; pode-se então, confirmar a 
viabilidade do projeto.

ANO 0 (R$) ANO 1 (R$) ANO 2 (R$) ANO 3 (R$) ANO 4 (R$) ANO 5 (R$)

2013 2014 2015 2016 2017

30.674,00

30.674,00

30.674,00

30.674,00

58.423,96  

--    

58.423,96

  

--    

--    

20.716,14  

1.606,66  

2.788,69  

2.645,52  

11.635,27  

2.040,00 

 20.158,84  

11.873,80  

8.285,04 

 40.874,98

 

17.548,98 

 61.345,16 

--    

61.345,16

 

 - -    

--   

 21.838,96 

1.693,74  

 2.939,84  

2.788,91  

12.265,90  

 2.150,57 

 21.251,45  

12.517,36  

8.734,09 

 43.090,41 

 18.254,76 

 64.412,42  

--    

64.412,42 

 --    

- -   

 22.996,42  

1.783,51  

3.095,65  

2.936,72  

12.915,99  

2.264,55 

 22.377,78  

13.180,78  

 9.197,00 

 45.374,20 

 19.038,22 

  67.633,04  

--    

 67.633,04 

 --    

--   

 24.146,24  

1.872,68  

3.250,43  

3.083,56  

13.561,79  

2.377,78 

 23.496,66  

13.839,82  

9.656,85 

 47.642,91

 

 19.990,13 

  71.014,69  

9.875,00 

80.889,69 

 --   

--   

 25.353,55  

1.966,32  

3.412,96  

3.237,74  

14.239,88  

2.496,66 

 24.671,50  

14.531,81  

10.139,69 

 50.025,05

 

 30.864,64 

--    

--

 

--    

--

--

--

--

--

--

--

-- 
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 Fonte:  dados da pesquisa

Valor Acumulado

Fluxo de Caixa 

Descontado

Valor Ac. Desc.

Custo de Capital

VPL

TIR

IL

Payback descontado

CÁLCULOS

Tabela 8 � Critério de avaliação � Projeto Um

Projeto Dois: produção de tomate

Para esta proposta, seguiram-se os 

mesmos passos do Projeto Um e apresentam-

-se a seguir algumas informações de forma 

resumida e os quadros finais.

O investimento inicial ficou em R$ 

29.944,00. Ele difere do investimento para a 

produção da alface no que diz respeito ao item 

caixas plásticas – item que será usado 

especificamente para este investimento, tendo 

em vista que os tomates não são embalados 

individualmente, mas, sim, levados até o 

ponto de venda e deixados à disposição das 

pessoas que irão adquiri-los.

O total das despesas variáveis para o 

Projeto Dois é de R$ 13.844,36 ao ano. O item 

mão de obra é o que apresenta a maior 

participação dentro dos custos, com percen-

tual de 84,04%, seguido dos insumos, com 

apenas 15,96%.

Os custos fixos para a produção de 

tomate correspondem a R$ 20.093,84 ao ano. 

As despesas gerais e administrativas represen-

tam 58,77% do custo total, enquanto o total 

das despesas com pró-labore fica com 41,23%.

A depreciação é linear, chegando ao 

montante de R$ 3.552,80 ao ano.

A soma dos custos variáveis e fixos de 

produção do tomate chega ao montante de R$ 

33.938,20 ao ano, o que corresponde a R$ 

2.947,12 ao mês. Os custos fixos representam 

59,21% do custo total, e os custos variáveis 

40,79%.

ANO 0 (R$) ANO 1 (R$) ANO 2 (R$) ANO 3 (R$) ANO 4 (R$) ANO 5 (R$)

- 30.674,00 

- 30.674,00 

- 30.674,00

- 30.674,00

12%

 43.315,86

56%

1,57

2 anos e 12 dias

 

 

 17.548,98 

- 13.125,02  

15.668,73 

- 15.005,27 

 

 

 18.254,76  

5.129,74  

14.552,58 

- 452,69 

 

 

19.038,22  

24.167,96  

13.551,03  

13.098,34 

 

 

19.990,13  

44.158,09  

12.704,09  

25.802,44 

 

 

 30.864,64  

75.022,74  

17.513,43  

43.315,86 
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 Fonte:  dados da pesquisa

Custo Unitário efetivo sem impostos

Impostos 2,75%

Custo Unitário efetivo com impostos

Margem de Lucro - 45%

PREÇO DE VENDA

Produção

Receita Total

Tabela 9 � Preço de venda � Projeto Dois

Formação do preço de venda

O custo unitário efetivo é o rateio dos custos totais com os 7.760 kg de tomate que, já 
descontada a margem de perda, serão efetivamente comercializados.

O percentual de impostos aplicado, assim como no projeto para produção de alface, é o da 
tabela do Simples Nacional.

O preço de venda do quilo de tomate utilizado no estudo será de R$ 6,79, o que equivale a 
uma margem de 45% sobre o custo total do produto, já considerando o percentual de imposto.

MÊS 

PREÇO DE VENDA

ANO 

R$ 4,56  

R$ 0,125  

R$ 4,68  

R$ 2,11  

R$ 6,79 

647  

R$ 4.390,84 

R$  4,37   

R$ 0,120  

R$ 4,49 

7.760  

R$ 52.690,09 
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Tabela 10 � Fluxo de caixa � Projeto Dois

Fluxo de caixa e indicadores

O fluxo de caixa para o Projeto Dois foi elaborado de acordo com as mesmas premissas 
utilizadas no Projeto Um, e os resultados estão representados na Tabela 10. 

 Fonte:  dados da pesquisa

ENTRADAS

Venda de mercadorias

Valor residual dos bens

TOTAL DE ENTRADAS

SAÍDAS

INVESTIMENTO INICIAL

Investimento Inicial

CUSTO VARIÁVEL

Impostos - 2,75%

Perdas com reposição (1%)

Insumos

Mão de obra

CUSTO FIXO

Despesas Gerais e Administrativas

Pró-labore

TOTAL DE SAÍDAS

TOTAL FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

ANO 0 (R$) ANO 1 (R$) ANO 2 (R$) ANO 3 (R$) ANO 4 (R$) ANO 5 (R$)

2013 2014 2015 2016 2017

29.944,00

 

 52.690,09  

--    

52.690,09

 

--    

--   

 17.760,68  

1.448,98  

2.467,34  

2.209,10  

11.635,27 

 20.093,84  

11.808,80 

8.285,04 

 37.854,52

 

14.835,57 

29.944,00

29.944,00

--    

--

 

29.944,00

 

55.324,59  

--    

55.324,59

 

 --    

--   

 18.723,30 

1.527,51  

2.601,06  

2.328,83  

12.265,90 

 21.182,93  

12.448,84  

8.734,09 

 39.906,23

 

15.418,36 

 

58.090,82  

--    

58.090,82 

--    

--  

 19.715,64  

1.608,47  

2.738,92  

2.452,26  

12.915,99 

 22.305,62  

13.108,63  

9.197,00 

42.021,26

 

16.069,56

 

60.995,36

--    

60.995,36

 --

--

 20.701,42  

1.688,89  

2.875,87  

2.574,87  

13.561,79 

 23.420,90  

13.764,06  

9.656,85 

 44.122,32

 

16.873,04

 

 64.045,13

9.550,00  

73.595,13 

 --

--

 21.736,49  

1.773,34  

3.019,66  

2.703,61  

14.239,88 

 24.591,95  

14.452,26  

10.139,69 

 46.328,44

 

27.266,69
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Tabela 11 � Cálculos e critérios de avaliação � Projeto Dois

Avaliação do investimento

A Tabela 11 apresenta os resultados dos 
índices econômicos e financeiros calculados.

O payback descontado apresenta um 
retorno em dois anos, quatro meses e 11 dias, 
permitindo concluir que o investimento é 
viável, pois o retorno do valor investido será 
recuperado dentro dos cinco anos projetados.

O VPL demonstra que a empresa irá 
gerar nos cinco anos um montante de caixa de 

R$ 33.226,45, o que vale dizer que o projeto é 
economicamente viável.

A TIR no 5º ano será de 47%, logo o 
projeto apresenta-se viável quando utilizado 
esse método de análise de investimento, pois o 
valor da TIR é maior do que o custo de capital 
estabelecido.

O Índice de Lucratividade demonstrou 
que cada R$ 1,00 investido no projeto terá um 
retorno de R$ 1,52, o que indica que é um 
investimento viável.

 Fonte:  dados da pesquisa

Fluxo de Caixa 

Valor Acumulado

Fluxo de Caixa Descontado

Valor Ac. Desc.

Custo de Capital

VPL

TIR

IL

Payback descontado

CÁLCULOS

ANO 0 (R$) ANO 1 (R$) ANO 2 (R$) ANO 3 (R$) ANO 4 (R$) ANO 5 (R$)

- 29.944,00 

- 29.944,00 

- 29.944,00 

- 29.944,00

12%

33.226,45

47%

1,52

2 anos, 4 meses e 11 dias

 

 

 27.266,69  

60.519,23  

15.471,85  

33.226,45 

 

 

 14.835,57 

- 15.108,43  

13.246,05 

- 16.697,95 

 

 

 15.418,36  

309,94  

12.291,42 

- 4.406,53 

 

 

 16.069,56  

16.379,50  

11.438,00  

7.031,47 

 

 

 16.873,04  

33.252,54  

10.723,12  

17.754,59 
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5  COMPARATIVO DAS PROPOSTAS

O investimento total com o Projeto 
Um, elaborado para a produção mensal de 
3.400 pés de alface, é de R$ 30.674,00, 
conforme consta na Tabela 1. O custo de 
produção da alface resultou da ordem de R$ 
3.158,91 por mês, conforme detalhado na 
Tabela 5, o que equivale dizer que o custo por 
pé de alface é de R$ 0,95. O preço médio de 
venda do pé da alface será de R$ 1,43 por pé, 
resultando um lucro líquido de R$ 0,48 por pé. 
Assim, a expectativa do tempo necessário para 
a amortização de todo o investimento inicial é 
de aproximadamente dois anos e 12 dias.

Já o Projeto Dois tem um investimento 
inicial de R$ 29.944,00, que produzirá uma 
média de 7.760 kg de tomates por ano, 
resultando em um custo de produção de R$ 
2.947,12 por mês. Esse custo equivale a R$ 
4,68 por quilo de tomate produzido, vendido 
com uma margem de lucro de 45%, resultando 
em um preço de venda de R$ 6,79 kg. Esse 
projeto apresentou o retorno do investimento 
em dois anos e quatro meses.

Os dois projetos analisados apresen-
tam-se viáveis, conforme se pode observar na 
Tabela 12, que apresenta a comparação entre 
os resultados encontrados por meio dos 
critérios de avaliação.

 Fonte:  dados da pesquisa

Tabela 12 � Comparação dos resultados dos critérios de avaliação

RESUMO DOS RESULTADOS

PROJETO UM PROJETO DOIS

VPL

TIR

IL

Payback descontado

 R$ 43.315,86  

56%

1,57  

2 anos e 12 dias

  R$ 33.226,45 

47%

1,52 

2 anos, 4 meses e 11 dias

Conforme se observa, o retorno dos investimentos para os dois projetos se dará dentro do 
período de cinco anos analisados, mais especificadamente no segundo ano. O VPL apresentado foi 
positivo para os investimentos, e o IL e a TIR também se apresentaram favoráveis para a aceitação 
dos projetos. Porém cabe salientar a tendência maior para o Projeto Um, da produção da alface.

6  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Considerando uma redução nas receitas e um acréscimo nos custos variáveis de 10%, 
obtêm-se os seguintes resultados:
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Tabela 13 � Análise de sensibilidade para a alface

A análise de sensibilidade para o cultivo da alface aponta um VPL positivo e uma TIR 
superior aos 12% colocados como custo do capital de investimento.

 Fonte:  dados da pesquisa

Entradas

Total das Entradas

Saídas

Investimento Inicial

Custos Variáveis

Custos Fixos

Total das Saídas

Total do Fluxo de Caixa

VPL anual

VPL Total

TIR 

FLUXO DE CAIXA  PROJETO 1  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

ANO 1 (R$) ANO 2 (R$) ANO 3 (R$) ANO 4 (R$) ANO 5 (R$)

  30.674,00

 

 30.674,00 

 30.674,00 

- 30.674,00  

 12.095,87 

25,07%

 

 

  

52.581,56

22.787,75  

20.158,84  

42.946,59  

9.634,97  

8.602,65 

 

 

  

 55.210,64 

24.022,86  

21.251,45  

45.274,31  

9.936,34  

7.921,19 

 

 

  

  57.971,18 

 25.296,06  

22.377,78  

47.673,84  

10.297,34  

7.329,44 

 

 

  

   60.869,74 

26.560,86  

23.496,66  

50.057,52  

10.812,21  

6.871,36 

 

 

ANO 1 (R$)

  

    73.788,22 

 27.888,91 

24.671,50  

52.560,41  

21.227,82  

12.045,23 

 

 

Tabela 14 � Análise de sensibilidade para o tomate

 Fonte:  dados da pesquisa

Entradas

Total das Entradas

Saídas

Investimento Inicial

Custos Variáveis

Custos Fixos

Total das Saídas

Total do Fluxo de Caixa

VPL anual

VPL Total

TIR 

FLUXO DE CAIXA  PROJETO 2  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

ANO 1 (R$) ANO 2 (R$) ANO 3 (R$) ANO 4 (R$) ANO 5 (R$)

  30.674,00

 

 30.674,00 

 30.674,00 

- 30.674,00  

4.632,68 

17,13%

 

 

  

47.421,28

19.536,75  

20.158,84  

39.695,59  

7.725,49  

6.897,76 

 

 

  

49.792,13 

 20.595,63  

21.251,45  

41.847,08  

7.945,05  

6.333,75 

 

 

ANO 1 (R$)

  

52.281,74

 21.687,20  

22.377,78  

44.064,98  

8.216,75  

5.848,52 

 

 

 

  

54.895,82

 22.771,56  

23.496,66  

46.268,22  

8.627,60  

5.483,00 

 

 

 

 

  

67.515,62

23.910,14  

24.671,50  

48.581,64  

18.933,98  

10.743,65 
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Também para o tomate a análise de 
sensibilidade aponta um VPL positivo e uma 
TIR superior ao custo de capital.

Então, apesar de ter sido considerada 
apenas a possibilidade de ocorrência de 
fatores negativos na economia, as culturas 
propostas de alface e tomate se mantiveram no 
patamar da viabilidade econômica e financeira 
para o investimento, o que confirma que o 
projeto pode ser implementado pelo produtor 
rural.

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve por objetivo 
analisar a viabilidade econômico-financeira 
da implantação de estufas para a produção de 
hortaliças, em sistema hidropônico, em uma 
propriedade rural de Santo Ângelo-RS.

Para que fosse possível chegar aos 
resultados, fizeram-se pesquisas em bibliogra-
fias sobre o assunto e também visitas a 
produtores de hortaliças hidropônicas. O 
objetivo foi absorver o máximo de informações 
para a elaboração do trabalho, desde como 
funciona o processo de cultivo no sistema 
hidropônico e principalmente o que diz 
respeito aos custos da produção nesse sistema.

Conforme os resultados apresentados 

no estudo, chegou-se a perspectivas positivas 
para a implantação tanto do Projeto Um, 
referente ao cultivo da alface, quanto do 
Projeto Dois, referente ao cultivo do tomate, 
demonstrando que os dois são viáveis.

Atendo-se ao objetivo específico de 
identificar qual seria o projeto mais viável para 
sugerir ao produtor e diante dos resultados 
obtidos, o ideal seria que o produtor fizesse seu 
investimento na produção da alface, pois, de 
acordo com os resultados econômicos e 
financeiros alcançados, será o que terá o 
retorno do investimento em um prazo menor, 
com um VPL e uma TIR maiores se compara-
dos ao investimento no Projeto Dois. Pode-se 
levar em conta também que a margem de lucro 
estabelecida para o produto alface é maior do 
que para o tomate.

Vale salientar que, por mais que nas 
análises feitas o mais viável seja a produção de 
alface (Projeto Um), o tomate também seria 
um bom investimento, pois na cidade de 
estudo não há produtores de tomates hidropô-
nicos, fazendo com que os consumidores 
busquem esse produto na região. Portanto o 
mercado, de acordo com a pesquisa realizada, 
absorveria essa produção. Assim, se o produ-
tor tiver interesse em ampliar a proposta de 
investimento, poderá implementar as duas 
culturas.
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RESUMO
Trata-se de um estudo matemático motivado pelas 

contraditórias sentenças judiciais emanadas pelos tribunais brasileiros, no 

que tange à identificação da existência da capitalização do juro e com 

ênfase na análise do cálculo do valor do juro e das prestações nas formas 

de amortização de financiamento habitacional mais utilizadas pelas 

instituições financeiras: Tabela Price e Sistema SAC. Considerando a 

Matemática tratar-se de uma “ciência exata”, é inadmissível a ocorrência de 

resultados diferentes para o cálculo do valor das prestações para um 

mesmo contrato de financiamento, razão pela qual se conclui pela 

existência de erro de cálculo aritmético ou de lógica na estruturação da 

equação matemática que deu origem aos cálculos e às consequentes 

interpretações equivocadas. O objetivo deste trabalho é a apresentação de 

uma metodologia aplicada com o fim de comprovar a ocorrência dos 

efeitos da capitalização do juro no Sistema SAC e na Tabela Price, com a 

finalidade de esclarecer os mutuários e proporcionar aos profissionais 

peritos a discussão sobre uma ferramenta matemática que elimine as 

contradições  atualmente  existentes  sobre  o  assunto.
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1  INTRODUÇÃO

Há décadas existe no Brasil uma 
política de Estado que objetiva a redução do 
déficit habitacional, adotada pelos diversos 
governos em diferentes formas e volumes de 
investimentos. Porém em todos se mantém a 
característica principal de concessão de 
financiamentos habitacionais com prazo de 
até 35 anos para aquisição da casa própria.

Muitos milhões de imóveis foram 
adquiridos por meio de financiamentos 
habitacionais nas últimas décadas, sendo 
atualmente estimada a existência de seis 
milhões de contratos de financiamentos ativos 
e 500 mil processos judiciais revisionais. Tais 
ações são justificadas pela dificuldade de os 
adquirentes manterem-se adimplentes, 
honrando o compromisso assumido de 
quitação das prestações ao longo do tempo. 

A maioria dos contratos de financia-
mento habitacional no Brasil estabelece, como 
forma de amortização, o cálculo das prestações 
pela Tabela Price ou pelo Sistema de Amortiza-
ção Constante (SAC), ambos objeto de 
contestação mediante inúmeros processos 
judiciais, os quais apresentam decisões 
incrivelmente contraditórias, conforme 
demonstrado a seguir por meio da sua 
transcrição parcial.

1.1  CONTRADIÇÕES SOBRE A TABELA PRICE

O Sistema Price, adotado no instru-
mento em debate, como os demais 
sistemas de amortização utilizados no 
SFH, foi concebido para que não hou-
vesse capitalização dos juros, já que o 

valor da prestação periódica deve ser, 
no mínimo, suficiente para abater a 
parcela de juros que provém da inci-
dência, na mesma periodicidade, da 
taxa de juros prevista no contrato sobre 
o saldo devedor. 
Se o encargo mensal for suficiente para 
cobrir a parcela mensal de juros que 
verterá do principal, para pagamento 
da próxima prestação, não poderão 
incidir novos juros sobre os anteriores, 
pois estes já foram pagos quando satis-
feito o encargo mensal.
Por outro lado, a Tabela Price, como 
forma de amortização dos financia-
mentos no âmbito do SFH, não traz, 
prima facie, qualquer prejuízo ao 
mutuário, porque na sua concepção 
matemática não induz à capitalização 
de juros, o que, todavia, como acima 
advertido, pode ocorrer no caso con-
creto. (Sentença do Processo nº 
5011741-91.2010.404.7100 – TRF/RS, 
9 nov. 2011).

Relativamente à tabela Price e sua 
fórmula que privilegia a cobrança de 
juros sobre juros, muito se tem deba-
tido, correntes existem a favor e contra, 
entretanto, nada talvez atingiu estudo 
mais profundo e completo, inclusive 
pela maneira didática da exposição, 
sustentada em obra científica do 
gênero, do que o profundo e exemplar 
estudo realizado pelo eminente Des. 
ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO 
CASSIANO [...]
Outra não é a orientação que vem 
sendo seguida pelos demais inte-
grantes desta Corte também tem 
posição assentada frente à impossibi-
lidade da utilização da Tabela Price 
nos contratos de financiamento, 
devido à sua fórmula que acarreta a 
cobrança de juros sobre juros 
decorrente do emprego da função 
exponencial.
Por tudo isso, os juros contratados 
deverão ser cobrados de forma simples 
ou linear, com a incidência da Súmula 
nº 121 do STF, devendo ser observado
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na revisão do contrato à taxa nominal 
contratada (11,07% ao ano, fl. 20) haja 
vista que nos contratos de mútuo 
habitacional não se admite a capitaliza-
ção de juros em nenhuma periodicida-
de. (Decisão da Apelação do Processo 
nº 70033041815 – TJRS, 28 nov. 2012)

1.2  CONTRADIÇÕES SOBRE O SISTEMA SAC

Efetivamente, a vedação da capitali-
zação mensal foi consagrada em 
súmula do Egrégio Supremo Tribunal 
Federal, sob o verbete nº 121, só se 
admitindo o cômputo de juros sobre 
juros ante permissivo legal.

Contudo, tendo sido pactuada a utili-
zação do Sistema de Amortização 
Constante (SAC), não há prova desta 
prática no caso sub judice.

Consoante reconheceu o eminente 
Desembargador  Jorge  Alberto  
Schreiner Pestana, “o Sistema de Amor-
tização Constante – SAC resulta na 
constância das mensalidades desti-
nadas a amortizar o empréstimo, em 
termos reais, ao passo que as parcelas 
mensais referentes aos juros, calcu-
ladas sobre o saldo devedor, são decres-
centes também em termos reais, donde 
o valor da prestação é igualmente 
decrescente”.

Logo, deve ser mantido o sistema de 
amortização (SAC) livremente pac-
tuado pelas partes. (Decisão da Ape-
lação do Processo nº 70047445804 – 
TJRS, 3 maio 2012).

Este Colegiado não tem admitido a 
capitalização dos juros, ou juros sobre 
juros, fenômeno vedado pelo nosso 
sistema jurídico (Decreto nº 22.626-33 
e Súmula 121 do Supremo Tribunal 
Federal), salvo exceções expressa-
mente autorizadas pela lei (Súmula 83 
do Superior Tribunal de Justiça), que 
não é o caso.

Um passo adianto, esta Câmara já 
consolidou o entendimento de que o 
método de amortização “SAC” não é 
próprio para recalcular o valor do 
financiamento e respectivas presta-
ções, porque implica na capitalização 
composta de juros. (Decisão da Ape-
lação do Processo nº 70051631588 – 
TJRS, 14 nov. 2012).

Em resumo, verifica-se a ocorrência de 
consenso quanto à ilegalidade da utilização da 
capitalização do juro nos contratos de finan-
ciamento habitacional, ocorrendo contradições 
exclusivamente em razão da diversidade de 
opiniões quanto à identificação da existência 
da capitalização do juro nos sistemas de amor-
tização adotados (Price ou SAC) – ou seja, trata-
-se de matéria eminentemente técnica.

A diferença entre juro capitalizado e 
juro não capitalizado é relevante em termos 
absolutos quando se trata de operação finan-
ceira de longo prazo. Para demonstrar a 
importância da matéria, cita-se como exemplo 
um empréstimo de R$ 1.000,00 a ser pago no 
final do trigésimo quinto ano e remunerado a 
uma taxa de juro mensal de 1%, cujo valor a 
pagar será:

R$ 5.200,00, se não utilizada a capi-
talização do juro; e

R$ 65.310,01, se utilizada a capitali-
zação do juro.

Considerando ser a Matemática uma 
“ciência exata” – e como tal passível de verifi-
cação, de forma objetiva, a consistência dos 
seus resultados –, é inadmissível a ocorrência 
de interpretações diversas quanto à existência 
ou não de capitalização nos cálculos das presta-
ções do financiamento, qualquer que seja a 
metodologia utilizada.
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Este trabalho tem por objetivo a 
eliminação das contradições existentes nas 
decisões judiciais, todas fundamentadas em 
laudos periciais elaborados por diversos 
profissionais, inclusive contadores.

2  DESENVOLVIMENTO

Considerando que a Tabela Price e o 
Sistema SAC são os principais métodos de 
cálculo das parcelas de amortização dos 
financiamentos habitacionais adotados até 
então, inicialmente é apresentado o desenvol-
vimento dos cálculos do valor das prestações 
com base nestes, utilizando-se como exemplo, 
para melhor compreensão, um financiamento 
de R$ 2.000,00, a ser pago em duas parcelas e 

remunerado a uma taxa de juro de 1% ao mês, 
como segue.

2.1  CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES COM 
BASE NO SISTEMA SAC

É comum, nos trabalhos que concluem 
pela inexistência de capitalização no cálculo 
das prestações pelo sistema SAC, a apresenta-
ção da planilha de demonstração da evolução 
do saldo devedor, abaixo transcrita, demons-
trando que a incidência do juro ocorre 
exclusivamente sobre o valor do saldo original 
financiado, não incidindo juro sobre juro. 

Prestação  =  valor financiado + (taxa de juro x saldo devedor)

1ª Prestação  =  R$ 1.000,00  +  (1%  x  2.000,00)  =  R$  1.020,00

2ª Prestação  =  R$ 1.000,00  +  (1%  x  1.000,00)  =  R$  1.010,00

  prazo

0

1

2

Soma

Nº DE MESES
TRANSCORRIDOS

LIBERAÇÃO AMORTIZAÇÃO SALDOCALCULADO AMORTIZADOSALDO

VALOR DA
PRESTAÇÃO

VALOR FINANCIADO VALOR DO JURO

2.000,00  

2.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

20,00

10,00

30,00

20,00

10,00

30,00

0,00

0,00

0,00

1.020,00

1.010,00

2.030,00

2.2 CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES COM BASE NA TABELA PRICE

prazo   Prestação  =  valor financiado  x  (1 + taxa de juro)        x  taxa de juro
prazo                                                                           (1  +  taxa de juro)      -     1

Prestação  =  R$ 2.000,00  x  (1,01)²    x  0,01
                                                         (1,01)²    -     1

Prestação  =  R$ 2.000,00  x  1,0201    x  0,01
                                                          1,0201   -     1

Prestação  =  R$ 2.000,00  x  0,010201  =  R$ 2.000,00  x  0,50751244
                                                          0,0201
Prestação  =  R$  1.015,02



37REVISTA DO CRCRS

É comum, nos trabalhos que concluem pela inexistência de capitalização no cálculo das 
prestações pela Tabela Price, a apresentação da planilha de demonstração da evolução do saldo 
devedor, abaixo transcrita, demonstrando que a incidência do juro ocorre exclusivamente sobre o 
valor do saldo original financiado, não incidindo juro sobre juro. 

0

1

2

Soma

Nº DE MESES
TRANSCORRIDOS

LIBERAÇÃO AMORTIZAÇÃO SALDOCALCULADO AMORTIZADOSALDO

VALOR DA
PRESTAÇÃO

VALOR FINANCIADO VALOR DO JURO

2.000,00  

2.000,00

995,02 

1.004,98 

2.000,00 

2.000,00

1.004,98

0,00

20,00

10,04

30,04

20,00

10,04

30,04

0,00

0,00

0,00

1.015,02

1.015,02

2.030,04

Existem também inúmeros trabalhos, 

realizados por profissionais especialistas 

mediante complexos raciocínios matemáticos, 

que fundamentam as decisões judiciais que 

entendem inadequada a adoção do Sistema 

SAC e da Tabela Price em razão da iden-

tificação da utilização da capitalização do juro 

e, dessa forma, originando a contradição do 
paradigma, objeto deste trabalho. 

Teorias complexas ocasionam longo 

tempo de discussão até serem aceitas pela 

unanimidade, razão pela qual, neste estudo, 

optou-se pela argumentação por meio de 

conhecimentos básicos da Matemática, 

incontestáveis pela sua singularidade.

Para melhor entendimento da matéria, 

necessária se faz a padronização de alguns 

conceitos, os quais são formulados com base 

na definição das palavras extraídas dos 

dicionários da Língua Portuguesa, como 

segue:

 Juro: é a remuneração do capital, cal-

culada a uma taxa predeterminada, 

na proporção do tempo transcorrido.

 Capital: é o valor financiado.

 Capitalização do juro: é a 

conversão do juro em capital.

A partir dos conceitos emanados 

acima, é possível a estruturação de equação 

algébrica que possibilite o cálculo das 

prestações de financiamentos remunerados a 

uma taxa de juro não capitalizada, como segue.

 Se o juro é a remuneração do capital, 

calculada a uma taxa predeter-

minada, na proporção do tempo 

transcorrido, então: Juro = valor 

financiado x (taxa de juro x tempo)

 Considerando que a prestação é 

igual à soma do valor financiado e 

do juro calculado, então: Prestação 

= valor financiado + juro
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 Substituindo-se a variável “juro” 

encontrada no segundo termo da 

segunda equação pelo segundo 

termo da primeira equação, temos: 

Prestação = valor financiado + 
valor financiado x (taxa de juro x 
tempo) ou: Prestação = valor 
financiado x (1 + taxa de juro x 
tempo)

A partir da equação algébrica estru-

turada acima, é possível calcular o valor das 

prestações de qualquer operação de finan-

ciamento, conforme exemplificado a seguir.

Exemplo 1: Cálculo da prestação de 

um financiamento de R$ 1.000.00, remunera-

do a uma taxa de juro mensal de 1% não 

capitalizada, pelo prazo de um mês:

Prestação  =  valor financiado  x  (1 + 

taxa de juro  x  tempo transcorrido)

Prestação =  R$ 1.000,00  x  (1 + 1%  x  

1)  =  R$  1.010,00

Exemplo 2: Cálculo da prestação de 

um financiamento de R$ 1.000.00, remunera-

do a uma taxa de juro mensal de 1% não 

capitalizada, pelo prazo de dois meses:

Prestação  =  valor financiado  x  (1 + 

taxa de juro  x  tempo transcorrido)

Prestação =  R$ 1.000,00  x  (1 + 1%  x  

2)  =  R$  1.020,00

Exemplo 3: Cálculo da prestação de 

dois financiamentos de R$ 1.000.00 cada, 

remunerados a uma taxa de juro mensal de 1% 

não capitalizada, pelo prazo de, respecti-

vamente, um e dois meses:

Prestação  =  valor financiado  x  (1 + 

taxa de juro  x  tempo transcorrido)

Prestação do 1º empréstimo =  R$ 

1.000,00  x  (1 + 1%  x  1)  =  R$  1.010,00

Prestação do 2º empréstimo =  R$ 

1.000,00  x  (1 + 1%  x  2)  =  R$  1.020,00

Uma das principais características da 

equação algébrica é a possibilidade de cálculo 

de qualquer das variáveis, por meio do 

isolamento da variável desejada respeitando 

as regras matemáticas estabelecidas, como 

segue:

 Prestação  =  valor financiado  x  (1 + 

taxa de juro  x  tempo transcorrido); 

ou

 Valor financiado =     

A confirmação da exatidão de qualquer 

cálculo pode ser realizada por meio da 

elaboração da Prova Real, ferramenta mate-

mática que consiste na substituição do valor 

das variáveis da equação algébrica utilizada e 

na verificação da existência da igualdade entre 

os seus termos, como segue.

Exemplo 1: Prova Real relativa ao 

cálculo da prestação de um financiamento de 

R$ 1.000.00, remunerado a uma taxa de juro 

mensal de 1% não capitalizada, pelo prazo de 

um mês:

(1 + taxa de juro  x  tempo transcorrido)
prestação
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Exemplo 2: Prova Real relativa ao 
cálculo da prestação de um financiamento de 
R$ 1.000.00, remunerado a uma taxa de juro 
mensal de 1% não capitalizada, pelo prazo de 
dois meses:

Exemplo 3: Prova Real relativa ao 
cálculo da prestação de dois financiamentos de 
R$ 1.000.00 cada, remunerados a uma taxa de 
juro mensal de 1% não capitalizada, pelo prazo 
de, respectivamente, um e dois meses:

Estabelecida a metodologia genérica 
para verificação do cálculo do valor das 
prestações de qualquer financiamento, com 
base na elaboração da Prova Real – 
conhecimento matemático básico ministrado 
no Ensino Fundamental –, propõe-se, então, a 
sua aplicação em relação ao valor das 
prestações, com base na Tabela Price e no 
Sistema SAC, calculados nos exemplos 
mencionados nas folhas 5 e 6 deste trabalho e 
considerando a taxa de juro não capitalizada, 
como segue.

Prova Real relativa ao cálculo das 
prestações com base no Sistema SAC, 
correspondente a um financiamento de R$ 
2.000.00, remunerado a uma taxa de juro 
mensal de 1% não capitalizada, a ser pago em 
duas parcelas mensais:

A não verificação da existência da 
igualdade entre os termos da equação 
algébrica que representa a evolução do 
financiamento com base no Sistema SAC, 
considerando que as variáveis “valor 
financiado”, “valor das prestações” e “tempo” 
são fixas, significa que a taxa de juro praticada 
no cálculo das prestações é diferente da 

Valor financiado  =                          prestação                                                   
                                     (1 + taxa de juro  x  tempo transcorrido)

R$ 1.000,00  =      R$ 1.010,00                         
                                 (1 + 1%  x  1)

R$ 1.000,00  =      R$ 1.010,00                        
                                       1,01

R$ 1.000,00  =      R$ 1.000,00

Valor financiado =                                  prestação                                                   
                                         (1 + taxa de juro  x  tempo transcorrido)

R$ 1.000,00  =      R$ 1.020,00                         
                                  (1 + 1%  x  2)

R$ 1.000,00  =     R$ 1.020,00                         
                                       1,02

R$ 1.000,00  =     R$ 1.000,00

Valor financiado =             +             2ª prestação    1ª prestação     
                                  (1 + taxa de juro x tempo)        (1 + taxa de juro x tempo)

R$ 2.000,00 =      R$ 1.010,00      +      R$ 1.020,00                        
                                (1 + 1%  x  1)            (1 + 1%  x  2)

R$ 2.000,00 =      R$ 1.010,00      +       R$ 1.020,00                         
                                       1,01                              1,02

R$ 2.000,00 = R$ 1.000,00  +  R$ 1.000,00

R$ 2.000,00 = R$ 2.000,00

Valor financiado =             1ª prestação    +             2ª prestação              
                                 (1 + taxa de juro x tempo)    (1 + taxa de juro x tempo)

R$ 2.000,00 =      R$ 1.020,00     +        R$ 1.010,00                        
                                (1 + 1%  x  1)             (1 + 1%  x  2)

R$ 2.000,00 =      R$ 1.020,00     +        R$ 1.010,00                         
                                       1,01                               1,02

R$ 2.000,00 = R$ 1.009,90  +  R$ 990,20

R$ 2.000,00  =  R$ 2.000,10
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preestabelecida e que o saldo devedor 
do financiamento não foi  calculado 
adequadamente.

Prova Real relativa ao cálculo das 
prestações com base na Tabela Price, 
correspondente a um financiamento de R$ 
2.000.00, remunerado a uma taxa de juro 
mensal de 1% não capitalizada, a ser pago em 
duas parcelas mensais:

A não verificação da existência da 
igualdade entre os termos da equação algébri-
ca que representa a evolução do financiamento 
com base na Tabela Price, considerando que as 
variáveis “valor financiado”, “valor das 
prestações” e “tempo” são fixas, significa que a 
taxa de juro praticada no cálculo das presta-
ções é diferente da preestabelecida e que o 
saldo devedor do financiamento não foi 
calculado adequadamente.

Agora, aplicando-se a mesma metodo-
logia da Prova Real em relação ao valor das 
prestações, com base na Tabela Price e no 
Sistema SAC, calculados nos exemplos 
mencionados anteriormente, porém conside-
rando a taxa de juro capitalizada, apura-se:

Prova Real relativa ao cálculo das 

prestações com base no Sistema SAC, 

correspondente a um financiamento de R$ 

2.000.00, remunerado a uma taxa de juro 

mensal de 1% capitalizada, a ser pago em duas 

parcelas mensais:

A verificação da existência da igualda-

de entre os termos da equação algébrica que 

representa a evolução do financiamento com 

base no Sistema SAC, quando utilizado o 

índice de juro capitalizado e considerando que 

as variáveis “valor financiado”, “valor das 

prestações” e “tempo” são fixas, significa que 

os efeitos da capitalização do juro estão 

presentes no referido sistema de amortização 

de financiamento.

Prova Real relativa ao cálculo das 

prestações com base na Tabela Price, 

correspondente a um financiamento de R$ 

2.000.00, remunerado a uma taxa de juro 

mensal de 1% capitalizada, a ser pago em duas 

parcelas mensais:

Valor financiado =             1ª prestação          +             2ª prestação 
                                 (1 + taxa de juro x tempo)     (1 + taxa de juro x tempo)

R$ 2.000,00 =      R$ 1.015,02     +      R$ 1.015,02                        
                                (1 + 1%  x  1)            (1 + 1%  x  2)

R$ 2.000,00 =      R$ 1.015,02      +       R$ 1.015,02                         
                                        1,01                              1,02

R$ 2.000,00 = R$ 1.004,97  +  R$ 995,12

R$ 2.000,00 = R$ 2.000,09

Valor financiado =      1ª prestação        +          2ª prestação                  
                                    (1 + taxa de juro) tempo             (1 + taxa de juro) tempo

R$ 2.000,00 =    R$ 1.020,00   +    R$ 1.010,00                      
1 2                                 (1 + 1%)             (1 + 1%) 

R$ 2.000,00 =      R$ 1.020,00      +       R$ 1.010,00                         
                                       1,01                             1,0201

R$ 2.000,00 = R$ 1.009,90  +  R$ 990,10

R$ 2.000,00 = R$ 2.000,00
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A verificação da existência da 
igualdade entre os termos da equação 
algébrica que representa a evolução do 
financiamento com base na Tabela Price, 
quando utilizado o índice de juro capitalizado 
e considerando que as variáveis “valor 
financiado”, “valor das prestações” e “tempo” 
são fixas, significa que os efeitos da 
capitalização do juro estão presentes no 
referido sistema de amortização de 
financiamento.

3  CONCLUSÃO

Existe consenso no meio jurídico 
quanto à ilegalidade da capitalização do juro 
nos contratos de financiamento habitacional, 
conforme se constata pela leitura das diversas 
sentenças judiciais. Ocorrem, contudo, 

contradições no que tange à identificação da 
existência da capitalização do juro nos 
métodos de calculo da amortização dos 
financiamentos, matéria exclusivamente 
técnica. 

Mediante a utilização dos fundamentos 
básicos da matemática, Equação Algébrica e 
Prova Real, é comprovado de forma 
incontestável que tanto a Tabela Price como o 
Sistema de Amortização Constante (SAC) 
trazem na concepção do cálculo do valor das 
prestações os efeitos da capitalização do juro, 
causando um enorme prejuízo aos mutuários 
devedores.

Nos argumentos utilizados para 
justificar a inexistência de capitalização na 
Tabela Price e no Sistema SAC, os efeitos desta 
capita l ização existem,  porém estão  
dissimulados por meio da cobrança do juro de 
forma antecipada. Ou seja, em ambas as 
metodologias, a cada prestação paga é 
agregado o valor do juro incidente sobre ela 
própria e o valor do juro incidente sobre as 
demais prestações vincendas, onerando assim 
o custo financeiro e o saldo devedor do 
financiamento, a exemplo do que ocorre nas 
operações de desconto de títulos.

Cabe a nós, profissionais das Ciências 
Sociais e Exatas, promovermos os meios de 
instrumentalização e orientação necessários 
para se fazer cumprir a lei, sem subterfúgios. 

Valor financiado =      1ª prestação       +      2ª prestação              
tempo tempo                                    (1 + taxa de juro)     (1 + taxa de juro) 

R$ 2.000,00 =   R$ 1.015,02   +    R$ 1.015,02                      
1 2                                (1 + 1%)               (1 + 1%) 

R$ 2.000,00 =      R$ 1.015,02      +       R$ 1.015,02                         
                                        1,01                            1,0201

R$ 2.000,00 = R$ 1.004,97  +  R$ 995,03

R$ 2.000,00 = R$ 2.000,00
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RESUMO
O presente artigo teve por objetivo demonstrar e analisar o custo do serviço 

de transporte escolar nos municípios de São Domingos do Sul-RS e Vila Maria-RS, 

comparando qual é o mais eficaz, se o serviço terceirizado ou o executado pela 

estrutura própria. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com abordagem 

quantitativa, descritiva, baseada em um estudo de caso. Para atender ao objetivo, 

foi levantado o custo por quilômetro terceirizado junto ao setor de licitações e 

contratos dos municípios. Posteriormente, por meio de informações 

orçamentárias e contábeis, foi apurado o custo por quilômetro realizado pela 

estrutura própria, possibilitando um comparativo entre as duas formas de 

execução, verificando qual das modalidades é mais onerosa para o tesouro 

público municipal. Os resultados demonstram que no município de São 

Domingos do Sul o transporte escolar realizado de maneira própria, pela 

prefeitura, é o que apresenta maiores custos para o município. Já no município 

de Vila Maria o transporte escolar realizado com estrutura própria é o que 

apresentou  os  menores  custos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Sistema de custos. Contabilidade pública. 

Administração  pública.
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1  INTRODUÇÃO

A consciência da necessidade de 
apuração dos custos e de condução da 
administração pública com eficiência, 
profissionalismo e transparência está se 
consolidando entre os administradores 
públicos como resultado de grandes mudanças 
no cenário de atuação das organizações 
públicas. Nesse contexto, a necessidade de se 
aprimorar a gestão de custos relacionados à 
produção desses serviços ganha importância 
(ENAP, 2001). Nessa função, a contabilidade 
pública tem papel fundamental.

Essa constante exigência por parte da 
população, direcionada aos gestores públicos, 
somada à nova realidade econômica e social 
que se apresenta, impõe mudanças na forma 
de administrar. Uma gestão transparente, 
ética, com mais responsabilidade e voltada a 
atender os direitos e as necessidades básicas 
dos cidadãos é primordial na administração 
pública para que seja garantida uma boa 
relação entre o gestor e a população.

Porém é sabido que controlar o 
patrimônio público não é uma tarefa fácil, 
principalmente quando se fala em custos 
públicos. Tendo em vista isso, torna-se de 
suma importância que os administradores 
tenham conhecimento sobre quanto está 
saindo de seus ativos, para onde está indo esse 
dinheiro e com que eficiência ele está sendo 
gasto. Portanto ter conhecimento sobre os 
custos em uma entidade pública é de vital 
importância para que os gestores possam ter 
melhores condições para tomar as decisões 
mais acertadas sobre o que fazer com o 

dinheiro público e também para que a saúde 
financeira da entidade seja preservada.

De acordo com Slomski (2003), a 
importância do tema custos no serviço público 
pode ser avaliada pelo crescente número de 
iniciativas governamentais nessa área em todo 
o mundo, na última década, e pelo espaço 
que o tema vem ganhando na literatura 
especializada. 

Para Nunes (1998), o esgotamento do 
modelo de gestão (tradicional ou burocrático) 
da administração pública no Brasil e no 
exterior constitui um diagnóstico bem 
estabelecido na literatura especializada e na 
experiência internacional de reforma do 
Estado. Enquanto o modelo tradicional 
enfatiza os controles formais e o estrito 
cumprimento da lei, os modelos de gestão que 
vêm sendo propostos e desenvolvidos em 
programas de reforma da administração 
pública salientam a melhora do desempenho 
ou simplesmente resultados. É o que Osborne 
e Gaebler (1997) denominaram “governo de 
resultados”.

De acordo com os autores (ibidem), 
para que os recursos e as energias da adminis-
tração pública estejam orientados para 
resultados, é necessário que o perfil dos 
gerentes e os sistemas de informações estejam 
totalmente alinhados com essa orientação. Se 
os modelos de gestão governamentais não 
dispuserem de sistemas de informação que 
avaliem o desempenho presente e apontem as 
tendências do desempenho futuro, então 
dificilmente a reforma será bem-sucedida. 
Para avaliar adequadamente o desempenho, é 
crucial que os sistemas de informação do 
governo disponham de uma informação
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gerencial mais refinada do 
que a despesa, qual seja: os 
custos.

O conhecimento do 
custo dos serviços públicos é 
fundamental para o atingi-
mento de uma alocação 
eficiente de recursos. O des-
conhecimento dos custos é o 
maior indicador de ineficiên-
cia no provimento dos servi-
ços públicos, como afirma 
Silva (2003).

Nesse caminho, no ano 
de 2008 foram editadas pelo 
CFC as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público (NBC T 16), 
estabelecendo critérios para 
o registro contábil dos atos e 
fatos que afetam ou possam a 
vir afetar o patrimônio públi-
co. Ainda no mesmo ano, a 
Secretaria do Tesouro Na-
cional e a Secretaria do Orça-
mento Federal publicaram a 
primeira edição do Manual 
de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), por 
meio da Portaria Conjunta 
STN/SOF nº 03, de 14 de 
outubro de 2008, estando 
atualmente na sua quinta 
edição.

Dentre as mudanças da 
contabilidade aplicada ao 
setor público, talvez a que 
traga mais impacto é a da 
necessidade da implantação 

do sistema de custos na admi-
nistração pública, de forma a 
evidenciar o resultado econô-
mico nos serviços públicos.

Um exemplo de serviço 
público que consome volu-
mes substanciais de recursos 
públicos no Brasil é o da edu-
cação. De acordo com o 
INEP, os recursos aplicados 
na educação representaram, 
em 2007, 16,2% do total dos 
gastos públicos sociais no 
Brasil.

Para os municípios, os 
investimentos em educação 
são ainda mais representati-
vos, pois a Constituição Fe-
deral de 1988 fixou-lhes um 
limite mínimo de 25% para 
aplicar em educação. 

No cenário atual, em que 
a educação é de suma impor-
tância e o conhecimento vem 
agregando cada vez mais 
valor, vale a pena questionar 
quanto vem sendo aplicado 
em educação em nosso país e 
quais são os resultados des-
ses investimentos. Muito se 
discute sobre a carência na 
educação, a falta de boas 
escolas, as más condições de 
acesso, a remuneração insufi-
ciente e a falta de capacitação 
dos professores da educação 
básica.

Assim, este estudo obje-
tiva analisar os custos do 

transporte escolar nos muni-
cípios de São Domingos do 
Sul e Vila Maria, comparando 
o custo das linhas realizadas 
de forma contratada (tercei-
rizada) com o custo das linhas 
realizadas pelo próprio muni-
cípio, buscando identifi-
car qual apresenta maior 
eficiência.

O tema é relevante por 
tratar de recursos da própria 
população. É importante que 
a sociedade tenha conheci-
mento sobre qual é o trata-
mento que está sendo dado, 
por parte dos administrado-
res municipais, ao dinheiro 
que lhes é confiado, para a 
realização dos serviços essen-
ciais a toda a população. Do 
mesmo modo, é fundamental 
verificar qual é a preocupação 
que a administração pública 
tem em calcular os custos dos 
serviços oferecidos, assim 
como em buscar novas for-
mas e alternativas de ofere-
cer esses serviços de modo a 
reduzir custos, permitindo, 
assim, que se torne mais efi-
ciente a alocação desses 
recursos. 

Nesse caminho, o estudo 
busca responder aos seguin-
tes questionamentos: qual é o 
custo do transporte escolar 
por aluno nos municípios de 
São Domingos do Sul e Vila
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Maria? Quando comparados os custos com 
transporte próprio e terceirizado, qual onera 
mais os cofres públicos do município?

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTABILIDADE PÚBLICA

Segundo a NBC T 16.1, “a Contabi-
lidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da 
ciência contábil que aplica, no processo 
gerador de informações, os Princípios de 
Contabilidade e as normas contábeis direcio-
nados ao controle patrimonial de entidades do 
setor público”.

A contabilidade pública diferencia-se 
da contabilidade societária por ter seu foco na 
gestão, em vez de estar focada no lucro, 
tratando como mais relevante o balanço de 
resultados, que trata das receitas e despesas, 
demonstrando o que foi arrecadado e de que 
forma, e o que foi gasto e com que eficiência.

A contabilidade governamental ou 
pública situa-se no ramo da Ciência 
Contábil voltado para o registro, o 
controle e a demonstração dos fatos 
mensuráveis em moeda que afetam o 
patrimônio da União, dos Estados e dos 
Municípios e  suas respectivas 
autarquias e fundações, ou seja, as 
entidades de direito público interno. 
(ARAÚJO; ARRUDA, 2004, p. 31).

De acordo com Araújo e Arruda 
(ibidem), contabilidade pública é conceituada 
como sendo o ramo da Ciência Contábil voltada 
para o registro, o controle e a demonstração 

dos fatos que afetam o patrimônio da União, 
dos Estados e dos Municípios, bem como suas 
respectivas autarquias e fundações.

Os autores continuam afirmando que a 
contabilidade pública constitui-se em um 
valioso instrumento para o planejamento e o 
controle da administração pública. Sendo uma 
especialidade da contabilidade baseada em 
normas próprias, ela está voltada para o 
registro, o controle e a avaliação do patrimônio 
público, bem como suas respectivas variações. 
Ela torna-se de suma importância, porque 
abrange também aspectos orçamentários, 
patrimoniais e financeiros. 

De acordo com a NBC T 16.1, “o objeto 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o 
patrimônio público”, bem como suas respecti-
vas mutações e variações.

O objetivo da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público é fornecer aos usuários 
informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza 
orçamentária, econômica, financeira e 
física do patrimônio da entidade do 
setor público e suas mutações, em 
apoio ao processo de tomada de 
decisão; a adequada prestação de 
contas; e o necessário suporte para a 
instrumentalização do controle social. 
(NBC  T  16.1,  item  4).

Para Iudícibus (1997), o objetivo 
principal da Contabilidade é fornecer informa-
ções econômicas relevantes para que cada 
usuário possa tirar as suas próprias conclu-
sões, podendo assim tomar as medidas que 
julgar serem mais adequadas para cada 
situação. O mesmo se aplica à contabilidade 
pública, que – além de representar um ramo



49REVISTA DO CRCRS

da Ciência Contábil voltado 
para o registro e a mensura-
ção dos atos e fatos que 
afetam o patrimônio da enti-
dade – também se constitui 
em uma importante ferra-
menta de gestão, visto que 
permite aos administradores 
utilizá-la como suporte no 
processo decisório.

Percebe-se, portanto, 
que o objeto da Contabilidade 
é o patrimônio público, e o 
objetivo da Contabilidade, 
enquanto ciência, é fornecer 
informações importantes 
para os seus usuários; no caso 
da administração pública, os 
gestores e a sociedade.

2.2 CUSTOS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Contabilidade de 
custos é um ramo da Ciência 
Contábil capaz de fornecer 
dados que auxiliam no 
processo de tomada de deci-
são. Conhecer os custos da 
entidade permite que os ges-
tores tenham as melhores 
condições para poder tomar 
as decisões mais acertadas, 
em cada situação, e também 
para que a saúde financeira 
da entidade seja preservada.

Tratando-se de entida-
des públicas, ter controle 
sobre os custos da organiza-
ção torna-se ainda mais 
importante, pois, por se 
tratar de unidade de negócio 
que envolve o dinheiro do 
povo, a exigibilidade sobre os 
gestores é ainda maior. É 
cobrada deles, cada vez mais, 
a máxima eficiência na aloca-
ção dos recursos, e a redução 
cada vez maior das despesas. 
Isso sem afetar a qualidade 
dos serviços prestados. 

De acordo com o MCASP 
(2011), o sistema de custos na 
administração pública está 
previsto no art. 99 da Lei nº 
4.320-1964, só que de ma-
neira restrita aos serviços 
públicos  industriais:

Os serviços públicos 
industriais, ainda que 
não organizados como 
empresa pública ou 
autárquica, manterão 
contabilidade especial 
para determinação dos 
custos,  ingressos e  
resultados, sem prejuí-
zo  da  escr i turação 
patrimonial e financei-
ro comum. (Art. 99 da 
Lei nº 4.320-1964).

Controlar o patrimônio 
público é tarefa nada fácil. 
Por isso, para que se possa 
administrar o dinheiro públi-
co da melhor forma possível, 

é de suma importância que os 
administradores tenham 
conhecimento sobre os cus-
tos da entidade, atentando 
para o que está saindo dos 
cofres públicos, para onde 
está indo esse dinheiro e com 
que eficiência ele está sendo 
gasto.

2.2.1 LEGISLAÇÃO: EXIGÊNCIA 
DA APURAÇÃO DE CUSTOS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O marco inicial regula-
tório que passou a exigir a 
apuração de custos na 
administração pública foi a 
Lei nº 4.320, de 1964, a qual, 
conforme Holanda, Lattman-
-Weltman e Guimarães 
(2010, p. 41), “estatui normas 
gerais de direito financeiro 
para a elaboração e o controle 
dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito 
Federal”. Os artigos 85 e 99 
estabelecem:

Art. 85. Os serviços de 
contabilidade serão 
organizados de forma a 
permitirem o acompa-
nhamento da execução 
orçamentária, o conhe-
cimento da composição 
patrimonial, a determi-
nação de custos dos 
serviços industriais, o
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levantamento dos balanços gerais, a 
análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros.

Art. 99. Os serviços públicos indus-
triais, ainda que não organizados como 
empresa pública ou autárquica, 
manterão contabilidade especial para 
determinação dos custos, ingressos e 
resultados, sem prejuízo da escri-
turação patrimonial e financeira 
comum.

Entretanto sua previsão estava restrita 
aos serviços públicos industriais. Em 1967, o 
Decreto-Lei nº 200 estendeu a exigência de 
apuração de custos para toda a administração 
pública federal, conforme redação dos artigos 
25 e 79: 

Art. 25. A supervisão ministerial tem 
por principal objetivo, na área de 
competência do Ministro do Estado: 
[...]

IX – acompanhar os custos globais dos 
programas setoriais do governo a fim 
de alcançar uma prestação econômica 
de serviços.

Art. 79. A contabilidade deverá apurar 
os custos dos serviços de forma a 
evidenciar os resultados de gestão.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece 
normas voltadas à responsabilidade na gestão 
fiscal, com foco no planejamento e na transpa-
rência da administração pública. O mesmo 
documento trouxe novidades com relação 
à implantação do sistema de custos na 

administração pública, como podemos 
observar em seu artigo 4º: 

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias 
atenderá o disposto no § 2º do art. 165 
da Constituição e:

I – disporá também sobre: [...]

e) normas relativas ao controle de 
custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos 
dos orçamentos;

Também, em seu artigo 50, § 3º, 
notamos que a Lei novamente impõe a 
necessidade da implantação de um sistema de 
custos: 

Art. 50. Além de obedecer às demais 
normas de contabilidade pública, a 
escrituração das contas públicas 
observará as seguintes:

[...]

§ 3º A Administração Pública manterá 
sistema de custos que permita a 
avaliação e o acompanhamento da 
gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial.

A LRF ganhou em aplicabilidade com a 
edição da Lei nº 10.180-2001 que, no inciso V 
do art. 15, organizou e disciplinou os sistemas 
de planejamento, orçamento, administração, 
contabilidade e controle interno do governo 
federal, dispondo sobre a necessidade de 
evidenciação dos custos dos programas da 
administração pública federal, levantados a 
partir do sistema de contabilidade federal:

Art. 15. O Sistema de Contabilidade 
Federal tem por finalidade registrar 
os atos e fatos relacionados com 
a administração orçamentária,
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financeira e patrimonial 
da União e evidenciar: 

[...]

V - os custos dos progra-
mas e das unidades da 
Administração Pública 
Federal;

Recentemente, em 20 de 
junho de 2011, foi aprovada a 
Portaria da STN nº 406, que 
trata da quarta edição do 
Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público. Na 
parte em que se refere aos 
procedimentos contábeis 
patrimoniais, há novamente 
a previsão da apuração de 
custos na administração 
pública. 

Percebe-se que a neces-
sidade da implantação de um 
sistema de custo na adminis-
tração pública é imposta pela 
legislação desde os anos 
1960. Hoje, aproximadamente 
50 anos após a edição do pri-
meiro ato normativo, não há 
concretização nessa área. 
Portanto destaca-se a urgên-
cia da implementação de 
sistema de informações de 
custos na administração 
pública, para fins de otimiza-
ção de resultado, melhoria de 
procedimentos e análises de 
alternativas.

3  METODOLOGIA

De acordo com o obje-
tivo, este estudo pode ser 

classificado como pesquisa 
descritiva. Segundo Gil 
(1999, p. 44), pesquisa des-
critiva “é aquela que tem 
como objetivo primordial a 
descrição das características 
de determinada população ou 
fenômeno ou o estabeleci-
mento de relação entre as 
variáveis”. Esse tipo de pes-
quisa tem como uma de suas 
características mais significa-
tivas “a utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de 
dados” (ibidem, p. 44). 

Ainda em relação ao obje-
tivo, classifica-se esta pesquisa 
como sendo quantitativa. Esse 
tipo de pesquisa é caracteri-
zado, segundo Beuren (2003, 
p. 92), “pelo emprego de 
instrumentos estatísticos, 
tanto na coleta quanto no tra-
tamento dos dados”. 

Com relação aos proce-
dimentos técnicos, este é clas-
sificado como um estudo de 
caso. Segundo Gil (1999, p. 
72), “o estudo de caso é carac-
terizado pelo estudo profundo 
e exaustivo de um ou de pou-
cos objetos, de maneira a per-
mitir o seu conhecimento 
amplo e detalhado”. Para 
Triviños (1987, p. 110), “estes 
estudos têm por objetivo apro-
fundarem a descrição de 
determinada realidade”. 

A população alvo da pes-
quisa será o todo que integra 

o sistema de transporte esco-
lar municipal dos municípios 
de São Domingos do Sul e 
Vila Maria, ambos localiza-
dos no Estado do Rio Grande 
do Sul. Por população entende-
-se, segundo Gil (1999, p. 99), 
“um conjunto de elementos 
que possuem determinadas 
características”. 

Os dados para o cálculo 
do custo foram obtidos junto 
às prefeituras. No setor con-
tábil foram extraídos dados 
do Balancete da Despesa 
Orçamentária e do Balancete 
Contábil. Junto ao Depar-
tamento de Pessoal, busca-
ram-se informações com 
relação ao custo com mão de 
obra direta. Já no setor de 
licitações e contratos foram 
extraídas informações rela-
cionadas ao valor contratado 
com as empresas terceiriza-
das para o transporte escolar.

4  SISTEMA DE CUSTOS NOS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE 
SÃO DOMINGOS DO SUL E 
VILA MARIA

O município de São 
Domingos do Sul está locali-
zado na microrregião do Alto 
do Taquari, 230 km distante



52  REVISTA DO CRCRS

da Capital do Estado do Rio Grande do Sul. Sua população é de 2.961 habitantes, de acordo com 
estimativa do IBGE de 2009. O IDH do município divulgado pelo PNUD é 0,812, considerado 
elevado. O orçamento para o exercício de 2011 foi estimado em R$ 8.158.538,00.

Possui três escolas, duas delas estaduais e uma municipal, voltada somente para o ensino 
infantil. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, em 2011 eram 547 alunos 
matriculados, sendo 347 nas escolas estaduais e 85 na escola municipal. 

Do total de alunos matriculados no município, 160 dependem de transporte escolar, sendo 
31 do ensino infantil, 106 do ensino fundamental e 23 do ensino médio. O transporte escolar no 
município é dividido em seis linhas, das quais cinco são realizadas de maneira terceirizada e uma a 
partir de veículo próprio da prefeitura municipal. Para realização do transporte escolar, o 
município utiliza recursos próprios e recursos advindos dos governos federal e estadual.

A quilometragem diária percorrida e o número de alunos transportados por linha no 
município de São Domingos do Sul são apresentados na Tabela 1, abaixo.

Tabela 1 � Alunos transportados e quilometragem percorrida em 2011 no município de São Domingos

Fonte: Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul

Nº Alunos

Km / Dia

L2 L3 L4 L5 L6L1LINHA

26

106

14

60

58

126

10

32

52

81

80

90

Das linhas apresentadas na Tabela 1, as 
linhas 1 a 5 representam as que são terceiriza-
das, e a linha 6, a que é realizada com veículo 
próprio do município.

Pelos dados da Tabela 1, percebe-se 
que são transportados 240 alunos, sendo 
percorridos 495 km diários. Se forem conside-
rados os 200 dias letivos anuais, chega-se a um 
total de 99 mil km percorridos no ano. Na 
sequência, serão demonstrados os custos 
desse serviço prestado.

O município de Vila Maria situa-se na 
Encosta Superior do Nordeste, na região da 
Produção, a 260 km de Porto Alegre. Conforme 

dados do IBGE, do Censo 2010, o município 
possui 4.221 habitantes, sendo que 2.249 
residem na zona urbana e 1.972 residem na 
zona rural. O orçamento estimado para o 
exercício 2011 era de R$ 13.886.277,11.

De acordo com dados obtidos a 
Secretaria de Educação do município, o 
número de alunos matriculados no ano de 
2011 totaliza 632, sendo 237 na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Carmela 
Dutra, 10 na Escola de Ensino Fundamental 
Padre Cálogeno Tortoricce, 75 na Escola de 
Educação Infantil Sementinha do Saber e 310 
na Escola Estadual de Vila Maria.
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O serviço de transporte escolar no município de Vila Maria é realizado por oito veículos, 
sendo quatro próprios e quatro terceirizados. São contemplados alunos das redes municipal e 
estadual de ensino. A quantidade de alunos transportados, a quilometragem  diária e a anual per-
corrida pelos veículos são demonstradas na Tabela 2.

Tabela 2 � Alunos transportados e quilometragem percorrida em 2011 no município de Vila Maria

 Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Veículo1

Veículo2

Veículo3

Veículo4

Total Próprio

Veículo 5

Veículo 6 

Veículo 7

Veículo 8

Total Terceirizado

TOTAL

ALUNOS TRANSPORTADOS KM /DIÁRIOS KM /ANUAL

46

53

27

15

141

71

25

31

21

148

289

114

91

105

130

440

113

87

145

80

425

865

22.800

18.200

21.000

26.000

88.000

22.600

17.400

29.000

16.000

85.000

173.000

Os veículos 1, 2, 3 e 4 são próprios e os 
veículos 5, 6, 7 e 8 são terceirizados. Conforme 
a Tabela 2, são transportados 289 alunos, 
sendo 141 com veículos próprios e 148 com 
veículos terceirizados; são percorridos 865 km 
por dia, sendo 440 km com veículos próprios e 
425 km com veículos terceirizados. Se conside-
rados os 200 dias letivos anuais, chega-se a um 
total de 173 mil km percorridos por ano. Na 
sequência será demonstrado o custo desses 
serviços prestados, inicialmente no município 
de São Domingos do Sul e posteriormente no 
município de Vila Maria.

4.1 CUSTO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO 
DOMINGOS DO SUL

Como salientado, o município possui 
cinco linhas terceirizadas de transporte esco-
lar. A contratação das empresas ocorreu 
mediante processo licitatório modalidade pre-
gão presencial, nº 002-2011.

Os valores contratados, bem como o 
custo por aluno no ano, são apresentados na 
Tabela 3, a seguir.
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Pode-se verificar que as empresas 
terceirizadas percorrem 81 mil quilômetros no 
ano. O maior custo por quilômetro para a 
prefeitura é o das linhas 3 e 4; já o menor é o da 
L5. Percebe-se uma variação de valores muito 
pequena entre os itinerários percorridos, em 
que a diferença para o maior e o menor valor é 
de 10,5%. Quando a análise se refere aos custos 
totais, a linha que representa o maior custo é a 
L3, seguida da Linha 1.

Quando a análise é do custo por aluno, 
percebe-se que o menor custo por aluno é o da 
Linha 5, com um custo anual de R$ 619,56. Já o 
maior custo é o da Linha 1, com um custo de R$ 
1.630,77. Esses dados se justificam pela 
quilometragem percorrida e, principalmente, 
pelo número de alunos transportados – 
enquanto que na Linha 5 são transportados 52 
alunos, na Linha 1 são transportados 26.

Com relação aos custos do transporte 
escolar realizado com veículos próprios, como 
destacado anteriormente, do total das seis 
linhas de transporte escolar que são realizadas 

no município de São Domingos do Sul, apenas 
uma é efetuada com veículo próprio da 
prefeitura, o qual transporta 80 alunos 
diariamente, sendo percorridos 18 mil 
quilômetros anualmente. Os custos incorridos 
com a prestação desse serviço são demonstra-
dos na sequência.

Inicialmente é apresentado o custo 
com mão de obra direta, referindo-se ao 
salário e aos encargos sociais do motorista do 
veículo. Os dados são relativos ao mês de 
setembro de 2011.

Tabela 3 � Custo do transporte escolar prestado pelas empresas terceirizadas

Fonte: elaborada com base nos dados da prefeitura

Dias letivos 

Km / dia 

Km / ano

Custo por km 

Total ano

Nº alunos

Custo aluno/ano

L2 L3 L4 L5L1LINHA

200

106

21.200

2,00

42.400,00

26

1.630,77

200

60

12.000

2,00

24.000,00

14

1.714,29

200

126

25.200

2,20

55.440,00

58

955,86

200

32

6.400

2,20

14.080,00

10

1.408,00

200

81

16.200

1,99

32.238,00

52

619,96



Fonte: os autores
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Os dados acima contêm a remu-
neração do funcionário (vencimentos e 
vantagens), as horas extras do mês, 13º 
salário, férias e proporcional adicionado 
do INSS. O município não possui o 
encargo com FGTS em virtude do regime 
estatutário. Os custos com mão de obra 
direta totalizaram R$ 2.515,90 mensais, 
ou R$ 26.590,80 anuais. 

Na Tabela 5 são destacados os 
custos com material direto e serviços de 
manutenção incorridos pela prefeitura 
para a realização do transporte escolar 
com veículo próprio. 

Tabela 4 � Custo com mão de obra direta

Fonte: dados da prefeitura

DESCRIÇÃO REMUNERAÇÃO HE 13º SAL. FÉRIAS INSS TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL

Setembro 1.642,62  98.56  145,10  192,98  436,64  2.515,90  30.190,80

Fonte: dados da prefeitura

Tabela 5 � Custo com manutenção do transporte 
escolar próprio

Os custos totais com a linha de transporte escolar própria estão demonstrados na Tabela 6 e 
referem-se à mão de obra, manutenção e depreciação.

Combustível

Oficina

Óleo lubrificante

Pneu

Seguro obrigatório

Troca filtro

Peças

Vistoria DAER

Total

12.231,39

943,00

448,06

6.784,97

214,55

129,00

9.230,14

150,00

30.131,11

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL NO PERÍODO (R$)

Tabela 6 � Custo total por ano do serviço de transporte escolar próprio

Mão de obra

Manutenção

Depreciação

Custo total

DESCRIÇÃO VALOR MÊS VALOR ANO

2.515,90

2.689,57

658,33

5.863,80

30.190,80

32.274,84

7.900,00

70.365,64
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Os custos do serviço de transporte escolar na Linha 6, realizado pela própria prefeitura, 
totalizaram R$ 70.365,64. Estes custos, quando divididos pela quilometragem percorrida no ano 
(Tabela 3) chegam a um custo de R$ 3,91/km. Já quando dividido pelo número de alunos da linha 
(Tabela 1) estes representam um custo aluno/ano de R$ 879,57.

Na Tabela 7 estão sintetizados os custos por quilômetro e por aluno nas seis linhas de 
transporte escolar realizadas no município de forma terceirizada e própria.

Fonte: os autores

Tabela 7 � Custo por quilômetro e aluno das seis linhas de transporte escolar

L1 – Terceirizada 

L2 – Terceirizada 

L3 – Terceirizada 

L4 – Terceirizada 

L5 – Terceirizada 

L6 – Própria 

LINHA CUSTO/KM CUSTO ALUNO/ANO

2,00

2,00

2,20

2,20

1,99

3,91

1.630,77

1.714,29

955,86

1.408,00

619,96

879,57

Percebe-se, com relação ao custo por 

quilômetro rodado, que o maior custo é o da 

Linha 6, executada pela própria prefeitura. O 

valor está bem acima dos valores terceirizados, 

se comparado com a média deste, ficando 88% 

acima.

Se considerarmos os 18 mil quilôme-

tros percorridos pela linha no ano e multipli-

carmos pela diferença entre o custo próprio 

(R$ 3,91) e a média da iniciativa privada (R$ 

2,08), chegamos a um gasto a maior de R$ 

32.940,00.

Ampliando esta análise, se todos os 81 

mil quilômetros de transporte escolar realiza-

dos pela iniciativa privada fossem realizados 

pela prefeitura, estes totalizariam, mantendo-

-se a média do preço obtido na Tabela 7, um 

custo de R$ 316.710,00, um gasto a maior, 

nestas linhas, de R$ 148.552,00 ao ano.

Na análise do custo por aluno, percebe-

-se uma variação significativa, em que a linha 

com maior custo por aluno é a Linha 2 (R$ 

1.714,29); já a linha com menor custo por 

aluno é a Linha 5 (R$ 619,96). Essa diferença 

pode ser justificada pelas características dos 

itinerários, tais como as condições do trajeto e 

o número de alunos transportados.

4.2 CUSTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO 
MUNICÍPIO DE VILA MARIA

Inicialmente, para apurar os custos com 

o serviço de transporte escolar no município de 

Vila Maria, na Tabela 8 são demonstrados 
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os custos referentes à mão de obra, do exercício de 2011, necessários para a prestação do serviço de 
transporte escolar. Os dados foram extraídos da ficha financeira fornecida pelo setor de pessoal da 
prefeitura.

Fonte: os autores

Tabela 8 � Custo da mão de obra direta

Salário base

Anuênio

Horas extras 50%

Total

13º

Férias + 1/3 

RPPS patronal (12,5%)

Total

Total ano

DESCRIÇÃO MOTORISTA 1 MOTORISTA 2 MOTORISTA 3 MOTORISTA 4 TOTAL ANO

15.392,87

3.173,80

3.205,05

21.771,72

1.510,03

3.771,12

3.787,40

9.068,55

30.840,27

14.897,04

50,80

3.706,95

18.654,79

1.270,29

0,00

2.804,05

4.074,34

22.729,13

15.039,11

1.262,52

5.287,84

21.589,47

1.390,17

1.685,05

3.453,06

6.528,28

28.117,75

13.742,22

496,58

5.604,11

19.842,91

1.270,29

1.539,75

3.171,41

5.981,45

25.824,36

59.071,24

4.983,70

17.803,95

81.858,89

5.440,78

6.995,92

13.215,92

25.652,62

107.511,51

Os dados acima contêm a remuneração do servidor, horas extras do ano, 13º salário, férias 
adicionadas e contribuição patronal do RPPS. O total dos custos com mão de obra no ano foi de 
R$ 107.511,51.

Na sequência, são apresentados os custos com material e serviços diretos incorridos pela 
prefeitura para a realização do transporte escolar com os veículos próprios no exercício 2011. 

Tabela 9 � Custos variáveis anuais

DESCRIÇÃO VEÍCULO 1 VEÍCULO 2 VEÍCULO 3 VEÍCULO 4

Combustível

Peças

Serviços

Total

10.044,17

4.935,70

3.085,06

18.064,93

10.543,32

3.204,56

1.140,00

14.887,88

12.523,79

4.723,91

2.000,00

19.247,70

5.258,62

15.232,86

2.560,00

23.051,48

Fonte: os autores
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Os valores da Tabela 9 foram obtidos dos registros existentes na prefeitura, junto ao setor de 
controle de frotas e almoxarifado. Os custos com manutenção do transporte escolar são representa-
dos pelos custos com combustível, peças (incluso desgastes com pneus) e serviços. 

Posteriormente, por meio da Tabela 10, buscou-se evidenciar o valor do custo com 
depreciação de cada veículo que realiza o transporte escolar.

Tabela 10 � Depreciação dos veículos

DESCRIÇÃO VEÍCULO 1 VEÍCULO 2 VEÍCULO 3 VEÍCULO 4

Valor de avaliação

Vida útil

Taxa de depreciação

Depreciação anual

45.000,00

5 anos

20%

9.000,00

Fonte: os autores

90.000,00

5 anos

20%

18.000,00

45.000,00

5 anos

20%

9.000,00

45.000,00

5 anos

20%

9.000,00

225.000,00

5 anos

20%

45.000,00

TOTAL

A reavaliação dos veículos no município, segundo informações do setor de patrimônio, é 
realizada a cada cinco anos. Os veículos são avaliados conforme a tabela FIPE, e para os que não 
estão enquadrados nesta tabela é feita uma estimativa mediante uma pesquisa de preços, conforme 
orientações do TCE.

O custo total que a Prefeitura Municipal de Vila Maria apresentou no ano de 2011 com o 
transporte escolar próprio é demonstrado na Tabela 11. 

Tabela 11 � Custo total anual

DESCRIÇÃO VEÍCULO 1 VEÍCULO 2 VEÍCULO 3 VEÍCULO 4

Mão de obra

Custos variáveis

Custos fixos

Custo total

Fonte: os autores

TOTAL

30.840,27

18.064,93

10.752,00

59.657,20

22.729,13

14.887,88

19.679,61

57.296,62

28.117,75

19.247,70

10.499,13

57.864,58

25.824,36

23.051,48

10.603,01

59.478,85

107.511,51 

75.251,99

51.533,75

234.297,25

Na análise da Tabela 11, percebe-se que o total dos custos na prestação do serviço de 
transporte escolar no ano de 2011 totalizou R$ 234.297,25. 
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Percebe-se que o veículo 2 apresentou o menor custo por aluno, sendo de R$ 1.081,07; já o 
maior custo é o do veículo 4, com um custo de R$ 3.965,26. O elevado custo por aluno do veículo 4 
deve-se ao fato de ele apresentar o maior custo total entre os veículos e por ser o que menos 
transporta alunos, apenas 15 – logo, ao fazermos a divisão, o custo por aluno será maior. O custo 
médio no ano por aluno foi de R$ 1.661,68.

Na Tabela 13 é apurado o custo por quilômetro de cada veículo que faz o transporte próprio.

Tabela 12 � Custo por aluno

DESCRIÇÃO VEÍCULO 1 VEÍCULO 2 VEÍCULO 3 VEÍCULO 4

Custo total

Nº alunos

Custo aluno/ano

Fonte: os autores

TOTAL

59.657,20

46

1.296,90

57.296,62

53

1.081,07

57.864,58

27

2.143,13

59.478,85

15

3.965,26

234.297,25

141

1.661,68

 Tabela 13 � Custo por quilômetro com veículos próprios

DESCRIÇÃO VEÍCULO 1 VEÍCULO 2 VEÍCULO 3 VEÍCULO 4

Custo total

Km/ano

Custo por km

Fonte: os autores

59.657,20

22.800

2,62

57.296,62

18.200

3,15

57.864,58

21.000

2,76

59.478,85

26.000

2,29

Os valores apurados na tabela acima 
demonstram que o veículo que apresenta o 
maior custo por quilômetro é o veículo 2, em 
razão de possuir a menor quilometragem 
percorrida quando comparado aos demais 
veículos. Já o veículo que possui o menor custo 
por quilômetro é o 4, pois, mesmo sendo o que 
possui o maior custo por ano, apresenta uma 

quilometragem elevada quando comparado 
com os demais – logo, ao fazermos a divisão do 
custo pela distância percorrida, o custo por 
quilômetro será menor. 

Na Tabela 14 estão evidenciados os 
custos por quilômetro e por aluno das 
empresas que prestam serviço de maneira 
terceirizada.

Para atingir os objetivos deste trabalho, será calculado o custo por aluno e por quilômetro 
para, em seguida, compará-los com os custos que a prefeitura tem com os veículos terceirizados. 
Primeiramente, na Tabela 12, buscou-se mostrar o custo por aluno que utiliza o transporte escolar.
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Tabela 14 � Custo do transporte escolar prestado terceirizado

DESCRIÇÃO VEÍCULO 5 VEÍCULO6 VEÍCULO 7 VEÍCULO 8

Km / dia 

Km / ano

Custo por km 

Total ano

Nº alunos

Custo aluno/ano

Fonte: os autores, com base nos dados da prefeitura

As empresas que prestam o serviço à 
prefeitura são contratadas por meio de licita-
ção. Cada linha possui uma empresa indepen-
dente, ou seja, nenhuma empresa presta o 
serviço em duas linhas.

Da mesma maneira do transporte 
escolar próprio, para a obtenção da quilome-
tragem por ano, multiplicou-se a quilome-
tragem diária por 200 dias letivos. Para o cál-
culo do custo anual, multiplicou-se a quilome-
tragem anual pelo custo por quilômetro lici-
tado em cada linha. Após, dividiu-se o custo 
total de cada veículo pelo número de alunos e 
obteve-se o custo por aluno no ano.

Mediante a análise da Tabela 14, perce-
be-se que o veículo que apresenta o maior 
custo por quilômetro é o veículo 7, com R$ 
3,37/km; também este é o que percorre a 
maior quilometragem por dia. Esses fatores, 
combinados com o baixo número de alunos, 
resultou no maior custo por aluno, totalizando 
R$ 3.152,58 por aluno.

O valor desembolsado pela prefeitura 
com o transporte terceirizado totalizou, no 
exercício 2011, R$ 271.650,00.

Com o objetivo de facilitar a compa-
ração dos custos do transporte próprio e do 
terceirizado, foi elaborada a Tabela 15.

113

22.600

3,19

72.094,00

71

1.015,41

87

17.400

2,79

48.546,00

25

1.941,84

145

29.000

3,37

97.730,00

31

3.152,58

80

16.000

3,33

53.280,00

21

2.537,14
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Ao compararmos o custo dos serviços 
prestados com veículo próprio e terceirizado 
no município de Vila Maria, percebe-se que o 
maior custo por aluno é do veículo 4 (R$ 
3.965,26), e o menor custo por aluno é do 
veículo 5 (R$ 1.015,41). Essa disparidade 
acontece devido a má distribuição do número 
de alunos, sendo que o veículo 4 é o que 
transporta o menor numero de alunos, e o 
veículo 5 é o que transporta o maior numero de 
alunos.

Mediante a análise da tabela, pode-se 
verificar também que os veículos que possuem 
os menores custos por quilômetro são os 
próprios, sendo que somente o veículo 
terceirizado 6, com custo de R$ 2,79, possui 
custo inferior ao custo por quilômetro do 
veículo próprio da Linha 2, que possui o maior 
custo entre todos os veículos próprios, 
R$ 3,15.

Conforme já foi demonstrado, o custo 

que a prefeitura municipal possui com os 

veículos terceirizados totaliza R$ 271.650,00. 

Para comparar o custo para percorrer a 

mesma quilometragem com os veículos 

próprios, foi necessário fazer a média dos 

custos por quilômetro dos quatro veículos 

terceirizados, em que se obteve o valor médio 

de R$ 2,71 por quilômetro. Ao multiplicarmos 

o valor médio por quilômetro dos veículos 

próprios pela distância percorrida pelos 

veículos terceirizados, chega-se ao valor de R$ 

229.925,00 ao ano (R$ 2,71 x 85.000 km). 

Logo, a diferença, ou a economia, foi de R$ 

41.725,00.

Dessa forma, sugere-se que a prefeitu-

ra analise a possibilidade de executar esse 

serviço, tendo em vista que está tendo um 

valor muito elevado com os veículos terceiri-

zados. Sugere-se também a possibilidade de 

mudança de roteiros e a diminuição de rotas, 

uma vez que o município é de pequeno porte e 

possui oito rotas de transporte.

Tabela 15 � Comparação do transporte próprio com o terceirizado

CUSTO/KM

Veículo 1 - Próprio

Veículo 2 - Próprio

Veículo 3 - Próprio

Veículo 4 - Próprio

Veículo 5 - Terceirizado

Veículo 6 - Terceirizado

Veículo 7 - Terceirizado

Veículo 8 - Terceirizado

Fonte: os autores

VEÍCULO CUSTO/ANO

1.296,90

1.081,07

2.143,13

3.965,26

1.015,41

1.941,84

3.152,58

2.537,14

2,62

3,15

2,76

2,29

3,19

2,79

3,37

3,33
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como base de sustentação informa-
cional à tomada de decisões, a cada dia os 
custos têm sido foco de maior atenção de admi-
nistradores, sejam públicos ou privados, e 
estudiosos ligados à área de gestão organiza-
cional. Em grande parte dos estudos, muitos 
deles resultantes de aplicações práticas, o que 
se observa é uma presença significativa de 
informações ligadas ao desempenho dos 
custos entre aquelas compreendidas como as 
mais importantes no cenário decisório carac-
terístico dos níveis estratégicos.

A consciência da necessidade de 
apuração dos custos e de condução da admi-
nistração pública com eficiência, profissiona-
lismo e transparência está prevista no artigo 
37 da Constituição Federal de 1998, por meio 
dos princípios da administração pública – a 
saber, publicidade e eficiência –, e vem se 
consolidando entre os administradores 
públicos como resultado de grandes mudanças 
no cenário de atuação das organizações públi-
cas. Nesse contexto, ganha importância a 
necessidade de se aprimorar a gestão de custos 
relacionados à produção desses serviços.

O conhecimento do custo dos serviços 
públicos é fundamental para o atingimento de 
uma alocação eficiente de recursos. Um 
exemplo de serviço público que consome 
volumes substanciais de recursos públicos no 
Brasil é o da educação. De acordo com o FNDE, 
os recursos aplicados na educação represen-
taram, em 2007, 16,2% do total dos gastos 
públicos sociais no Brasil, e destes o 
serviço de transporte escolar é um dos mais 
significativos.

Este estudo, ao analisar os custos do 
serviço de transporte escolar, executados com 
estrutura própria e de forma terceirizada, nos 
municípios de São Domingos do Sul e Vila 
Maria, identificou cenários diferentes. 

No município de São Domingos do Sul, 
o serviço de transporte escolar é prestado em 
seis linhas diárias, sendo transportados 240 
alunos diariamente, e percorridos aproxima-
damente 99 mil quilômetros por ano. O custo 
por quilômetro do serviço de transporte 
escolar próprio apurado foi de R$ 3,91, ficando 
88% acima do valor médio contratado com 
empresas terceirizadas, o que representou 
um gasto a maior de R$ 32.940,00, caso o 
mesmo serviço fosse prestado por meio de 
terceirização.

Por sua vez, no município de Vila 
Maria, onde o serviço de transporte escolar é 
realizado diariamente em oito linhas, sendo 
transportados 289 estudantes, com um itine-
rário de 425 km, totalizando 173 mil quilôme-
tros percorridos no ano, verificou-se que os 
veículos que possuem os menores custos por 
quilômetro são os próprios, sendo que 
somente o veículo terceirizado 6, com custo de 
R$ 2,79, possui custo inferior ao do veículo 
próprio da Linha 2, que possui o maior custo 
entre todos os veículos próprios, R$ 3,15. 

Os resultados ressaltam a importância 
dos sistemas de custos como ferramenta infor-
macional para a tomada de decisão. Cada ente 
público possui suas especificidades, assim, 
nem sempre a melhor decisão para um ente 
público pode servir de modelo para os 
demais, reforçando a importância que cada 
ente público implemente o seu sistema de 
custos. 
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