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RESUMO  

 

A análise de viabilidade econômica atenta-se aos aspectos do sucesso da aplicabilidade do 

negócio, eliminando projetos que não compensam investir. Deste modo, o presente estudo 

tem o objetivo de mapear as características da produção científica sobre viabilidade 

econômica no agronegócio abordadas pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), no período de 2007 a 2017. Especificamente, busca-se identificar as 

diferentes metodologias utilizadas para calcular a viabilidade econômica dos 

empreendimentos rurais e agroindustriais. Destaca-se que as atividades desempenhadas no 

agronegócio estão relacionadas ao uso dos recursos naturais e o estudo de viabilidade irá 

otimizar não só os ganhos econômicos, mas também minimizar impactos ambientais 

negativos, proporcionando sustentabilidade desses. Para tal, utilizou-se de uma pesquisa 

sistemática, qualitativa e quantitativa, por meio de um procedimento bibliométrico, bem como 

uma análise descritiva. Os critérios de busca utilizados foram “viabilidade econômica” e sua 

versão em inglês “economic feasibility”, sendo realizada nas seguintes plataformas virtuais: 

repositório digital da UFRGS – LUME e a base de dados internacional do SCOPUS, 

juntamente com o auxílio das plataformas Lattes e o Qualis-Periódicos Sucupira da CAPES, 

para qualificar o conteúdo encontrado. No levantamento das características da produção 

científica observou-se as seguintes variáveis: fontes, título, autores, instituições de ensino, 

formação acadêmica, periódico de publicação, palavras-chave e os indicadores econômicos. 

Na coleta de dados identificou-se que os estudos compreendem diferentes formas textuais, 

entre elas a Produção Científica, Teses, Dissertações e Trabalhos Acadêmicos e Técnicos. 

Obteve-se 32 estudos relacionados à temática, os quais foram objeto de análise neste artigo, 

sendo que 6 deles haviam sido publicados fora do País. Ainda, constatou-se que os estudos 

que abordavam a viabilidade econômica a partir da avaliação de indicadores econômicos 

estavam entre a pecuária de corte, ovinos, lavoura-pecuária e o arroz.  Os indicadores 

utilizados pelos pesquisadores, que por sua vez eram em maioria Zootécnicos, Médicos 

Veterinários ou Agrônomos, estão concentrados na avaliação dos custos de produção. Na 

análise de viabilidade econômica espera-se o cálculo de alguns indicadores como VPL, 

Payback e TIR, os quais tiveram um baixo grau de ocorrência comparado aos outros 

indicadores citados. Os resultados deste estudo contribuem para a parametrização das 

características de gestão e consequentemente a competitividade deste segmento. Como 

limitações da pesquisa, observou-se que trabalhos completos não estavam disponíveis para 

consulta, apenas seu resumo.  Fomenta-se a elaboração de futuras pesquisas para o 

aprimoramento da interpretação do estudo de viabilidade econômica no agronegócio. O 

estudo desses indicadores econômicos pode trazer ganhos científicos para que futuros estudos 

tenham embasamento teórico, visto que as publicações científicas ainda são escassas. Como 

limitações da pesquisa, observou-se que trabalhos completos não estavam disponíveis para 

consulta, apenas seu resumo.   
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