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RESUMO 

 

O estudo tem como objetivo propor ferramenta de avaliação de indenização de 

propriedades produtivas rurais afetadas por Usinas Hidrelétricas, a partir da avaliação do 

processo de indenização da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, localizada no Rio 

Madeira, sob uma perspectiva que contemple variáveis tangíveis e intangíveis. Estes 

aspectos são analisados sob a óptica da Teoria Institucional, das abordagens da Visão 

Baseada em Recursos em conjunto com a Teoria dos Stakeholders, e de perspectivas de 

Avaliações para indenizações de propriedades produtivas rurais. Devido a necessidade de 

avaliação em aspectos qualitativos e quantitativos, o estudo fez uso de uma metodologia 

de métodos mistos sequencial exploratória. A fase qualitativa foi de análise de 

documentos como o Projeto Básico Ambiental e o Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental, de entrevistas em profundidade com os 

proprietários impactados, bem como da utilização de um instrumento teórico para 

compreensão dos dados levantados. Em seguida, a fase quantitativa enfatiza os aspectos 

de aferição das propriedades impactadas e em sequência propõe uma ferramenta de 

análise de indenizações. Após as análises, verifica-se que a atribuição de valor à terra 

pelos proprietários parte de uma perspectiva individual influenciada por sua ligação com 

ela, assim como a compreensão do processo de avaliação realizado pela empresa nas áreas 

produtivas rurais. Entretanto, independente dos vínculos sentimentais com à terra, 

verifica-se a importância dada ao capital humano empregado nessas áreas. Por fim, 

constata-se que a empresa não aferiu os ativos intangíveis, o que levou, após a aplicação 

da ferramenta proposta, a diferenças nos valores avaliados pela empresa, em relação aos 

obtidos pela ferramenta, que podem variar entre R$1.659,40 e R$609.660,43 conforme 

projeção utilizada.   

    

Palavras-chave: Hidrelétricas do Madeira. Rondônia. Propriedades produtivas rurais. 

Indenizações. Visão Baseada em Recursos. Teoria Institucional. Métodos Mistos. 
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ABSTRACT 

 

The study aims to propose an indemnity assessment tool for rural productive properties 

affected by hydroelectric plants, based on the evaluation of the indemnification process 

of the Santo Antônio Hydroelectric Plant, located on the Madeira River, from a 

perspective that includes tangible and intangible variables. These aspects are analyzed 

from the perspective of Institutional Theory, from the approaches of the Resource-Based 

View together with the Stakeholder Theory, and from the perspectives of Evaluations for 

indemnification of rural productive properties. Due to the need for evaluation in 

qualitative and quantitative aspects, the study made use of an exploratory sequential 

mixed methods methodology. The qualitative phase involved the analysis of documents 

such as the Basic Environmental Project and the Environmental Impact 

Study/Environmental Impact Report, in-depth interviews with the impacted landowners, 

as well as the use of a theoretical instrument to understand the data collected. Then, the 

quantitative phase emphasizes the aspects of gauging the impacted properties and then 

proposes a tool for the analysis of indemnities. After the analyses, it appears that the 

attribution of value to the land by the owners starts from an individual perspective 

influenced by their connection with it, as well as the understanding of the evaluation 

process carried out by the company in the rural productive areas. However, regardless 

of the sentimental ties to the land, the importance given to the human capital employed 

in these areas is verified. Finally, it appears that the company did not measure the 

intangible assets, which led, after the application of the proposed tool, to differences in 

the values evaluated by the company, in relation to those obtained by the tool, which can 

vary between R$1,659.40 and R$609,660.43 according to the projection used.    

 

Keywords: Rural productive properties. Indemnities. Resource-Based View. Institutional 

Theory. Mixed Methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A percepção de recursos transcende a abordagem restrita à matéria ou algo 

tangenciável, admitindo uma percepção mais dinâmica e construtivista, conforme 

defendido por Foss e Foss (2005), em que os recursos devem ser discutidos a partir de 

uma noção de propriedade, em que são influenciados pelo meio social, cujas restrições de 

lei, normas ou acordos também influenciam no valor dado por um proprietário ao seu 

recurso (CRUBELLATE; PASCUCCI; GRAVE, 2008). Assim, para que ocorra de fato 

a valoração do recurso, há a necessidade de legitimação deste.  

A análise desta legitimação, pode ser realizada por meio da Visão Baseada em 

Recursos Legítimos (VBRL), a qual consegue alinhar as abordagens da Visão Baseada 

em Recursos (VBR) com a Nova Teoria Institucional, de modo a compreender a 

legitimidade como uma força não apenas limitativa, mas também componente do próprio 

recurso e da racionalidade, assim, das ações que visam obter eficiência estratégica 

(CRUBELLATE; PASCUCCI; GRAVE, 2008). 

No contexto da UHE de Santo Antônio, em função da formação de lagos e do 

transbordamento do leito caudal, superior ao que ocorre anualmente com o período de 

cheia do rio, houve alagação de propriedades privadas ou parte delas, inclusive as de 

produção agrícola e de criação de animais, o que ocasionou nas desapropriações de 

interesse público e suas consequentes indenizações, de forma a possibilitar a 

armazenagem de volume d’água necessário para a geração de energia pelas usinas 

hidrelétricas. 

De acordo com o Projeto Básico Ambiental (PBA) da empresa Madeira S. A. 

(2008), esses imóveis foram analisados sob as Normas Brasileiras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT), as quais definem imóvel como um bem 

que pode ser tanto tangível quanto intangível, constituído de terreno e suas benfeitorias, 

considerado tanto urbano, quanto rural, a depender de sua localização ou uso. Apesar de 

não ter uma definição clara de propriedade, compreende-se a partir do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) de Furnas (2005) que os imóveis são as propriedades em si. 

Ainda segundo o mesmo EIA, as propriedades produtivas rurais são aquelas cuja 

utilização da terra esteja vinculada às atividades de agricultura, extrativismo, horticultura 

e pecuária, inclusive as de subsistência (FURNAS, 2005). As propriedades afetadas estão 

sob a Área de Influência Direta (AID), que abrangem uma área aproximada de 27 mil 
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hectares ao entorno da UHE de Santo Antônio. De acordo com o documento, as terras 

impactadas deviam ser expropriadas tanto por meio de ações de reassentamento, quanto 

por meio de indenizações (FURNAS, 2005; MADEIRA S. A., 2008). 

Sob uma perspectiva mais holística, Maria (2019) argumenta que a noção de 

propriedade transborda as características físicas e econômicas da terra, pois engloba os 

aspectos políticos, sociais, espirituais e culturais, a ponto de serem tão influentes ao longo 

do tempo, que podem moldar as características de uma sociedade, como ocorreu no Reino 

Unido durante os anos de 1750 e 1850. 

Embora o aspecto intangível conste na NBR, autores como Ramos Júnior, Silva e 

Lucena (2020) chamam à atenção para o critério estritamente técnico na análise das 

propriedades para a realização das indenizações, em que as variáveis utilizadas são 

examinadas apenas sob uma perspectiva econômico-financeira. Essas são avaliadas por 

área e construção de seu valor de mercado, bem como por produtividade agropecuária. 

Os ativos intangíveis são fontes de vantagens competitivas, justamente por serem 

considerados fatores de diferenciação devido a sua singularidade (KAYO; KIMURA; 

MARTIN; NAKAMURA, 2006). Ainda segundo os autores, a aquisição dos ativos 

tangíveis como maquinários e equipamentos podem ser compensados pelas organizações 

por meio de recursos financeiros, enquanto os intangíveis são únicos, o que vai ao 

encontro da perspectiva da Visão Baseada em Recursos. 

Sob essa perspectiva, percebe-se a importância das pessoas na composição para 

validação do valor dos recursos, em que elas não devem ser vistas simplesmente como 

recursos, mas sim como stakeholders que trazem estes recursos (FREEMAN; 

DMYTRIYEV; PHILLIPS, 2021). A Teoria dos Stakeholders em conjunto com a da 

VBR, permite compreender como as relações entre os stakeholders refletem na avaliação 

dos recursos, e como são tomadas as ações estratégicas das organizações em vista de obter 

vantagens competitivas. 

Essa relação entre os indivíduos, o ambiente social, as organizações e as 

instituições, é preconizada na Nova Economia Institucional, em que segundo North 

(1991) os níveis sociais e culturais influenciam as instituições e são transmitidos ao longo 

das gerações por meio dos comportamentos e hábitos individuais. Em complemento a 

este raciocínio, a Economia Institucional Contemporânea considera que além da 

influência que as instituições fazem sobre os indivíduos, esses também as influenciam, 
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sendo causa dupla entre as motivações sociais e as instituições sociais (HODGSON, 

2011; CHANG; EVANS, 2000).  

Diante do exposto, observa-se que a relação entre os stakeholders, os atributos dos 

recursos, somados às influências do ambiente, moldam a noção do proprietário em relação 

ao valor de sua propriedade, que não pode ser avaliada somente pelos seus ativos 

tangíveis, mas em conjunto aos intangíveis.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

A argumentação para a construção de usinas hidrelétricas, está alicerçada nas 

vantagens defendidas por seus apoiadores, em que destacam o aumento nas oportunidades 

de emprego durante as fases de construção e operação, bem como dos investimentos e 

dinamização da economia local, a diversificação das fontes de geração de energia por 

meio da integração regional, que se faz importante por reduzir a utilização de energia 

oriunda de combustíveis fósseis, por fim, o uso de fontes renováveis de energia (MME, 

2013, 2018; FEARNSIDE, 2015). No entanto, existem apontamentos da ocorrência de 

impactos negativos quando há a escolha desse tipo de matriz energética.  

A perda de ecossistemas naturais é um deles, embora as áreas do entorno da UHE 

de Santo Antônio sejam de planície de florestas inundadas, elas não estão preparadas para 

ficarem submersas o período de um ano completo, apenas durantes os meses de cheia dos 

rios (FEARNSIDE, 2019). 

Essas áreas foram identificadas no EIA de acordo com a influência sofrida devido 

a construção das UHE de Santo Antônio. Para a Área de Influência Indireta (AII) foi 

considerada a totalidade das sub-bacias hidrográficas de contribuição lateral para às áreas 

de inundação, com abrangência aproximada de 23,5km². Enquanto a Área de Influência 

Direta (AID) abrange o entorno dos reservatórios em suas cotas máximas, as áreas dos 

canteiros de obras, as áreas de empréstimo, as de bota-foras1, as de vias de acesso, bem 

como das Áreas de Preservação Permanente (APP). Dentre as áreas impactadas estão os 

reassentamentos Joana D’Arc I, II e III (FURNAS, 2005).   

 De acordo com o levantamento apresentado por Furnas (2005) no EIA, 300 

proprietários de terra foram impactados pela área do reservatório e entorno da UHE de 

                                                 
1 Termo utilizado na engenharia civil para designar o volume de terras que sobram após a terraplanagem. 

Disponível em: https://www.engenhariacivil.com/dicionario/bota-fora. Acesso em: 16 de julho de 2021.    

https://www.engenhariacivil.com/dicionario/bota-fora
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Santo Antônio, em que 139 eram da margem direita e 161 da margem esquerda, onde a 

maior parte das propriedades possuíam área de até 100 hectares. 

Ainda segundo o documento EIA, as principais atividades agrícolas estavam 

vinculadas ao plantio de mandioca, presente em 194 propriedades, ao de banana, em 90 

propriedades, ao de milho, em 89 propriedades, ao de feijão, em 85 propriedades e a de 

melancia, em 48 propriedades. Enquanto a pecuária estava presente com criação bovina 

em 141 propriedades e criação avícola em 189 propriedades (FURNAS, 2005).      

De acordo com Fearnside (2019), as barragens também interferiram na procriação 

e consequentemente na pesca e comercialização dos peixes, onde em torno de 2.400 

membros de cooperativas de pescadores na região de Porto Velho – RO foram 

impactados.  

A necessidade de formação do reservatório de água da UHE de Santo Antônio, 

impactou diretamente as propriedades locais, de modo a originar conflitos sociais de 

reassentamento dos desalojados, como por exemplo, os ocasionados devido as pessoas 

que não foram contempladas com o devido remanejamento, bem como a realização de 

negociações indenizatórias antes da emissão da Licença de Instalação, o que deveria 

ocorrer apenas após esta, ou ao menos após a realização do leilão de concessão 

(ZIMMERLI, 2010).    

Os impactos socioeconômicos à população afetada pela construção dos 

empreendimentos hidrelétricos, consta no Projeto Básico Ambiental (PBA) da empresa 

Madeira Energia S.A (2008), no Programa de Remanejamento da População Atingida, 

com a descrição dos efeitos e ações com intuito de realizar a compensação pela utilização 

das terras da população impactada. Nesse documento, é verificado que os valores 

indenizatórios foram calculados a partir das normas brasileiras de avaliação em áreas 

rurais, a NBR 14653-3/04, as quais avaliam as terras e as benfeitorias conforme valor de 

mercado e medição. 

Esse procedimento não é exclusividade da UHE de Santo Antônio, para a Usina 

Hidrelétrica Foz do Chapecó, instalada entre os municípios de Águas de Chapecó – SC e 

Alpestre – RS, a metodologia utilizada também foi embasada na NBR 14653, por meio 

de verificações técnicas de medição de área de terrenos, de benfeitorias e da produtividade 

rural (ANDREIS, 2008).   

 Entretanto, a perspectiva tradicional de avaliação por meio de variáveis tangíveis 

é insuficiente devido as diversidades e entendimentos da relação dos habitantes com o 
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local. Muitos dos proprietários que não aceitam as indenizações, não possuem a visão da 

terra como algo mercantil, eles têm uma ligação com o local (territorialidade) vinculada 

a sua própria existência, onde ali se imprimiu a ideia de viver e extrair seu próprio meio 

de sobrevivência, seja por meio do extrativismo, pesca e outros (RAMOS JÚNIOR; 

SILVA; LUCENA, 2020).  

Nesse sentido, deve-se considerar que além da falta de compreensão da relação 

das pessoas com suas propriedades, a análise tradicional embasada na NBR 14653 pode 

não contemplar a avaliação do ativo intangível identificado por Kayo e Famá (2004), que 

é o ativo de capital humano. 

No entanto, são poucos os documentos e estudos que tratam sobre os impactos e 

as indenizações nas propriedades rurais afetadas. No âmbito da UHE de Santo Antônio, 

mesmo os relatórios como o de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

(TCE/RO, 2012), abordaram questões mais amplas, como inconsistências de execução 

físico-financeira das obras de reassentamento da população e contagem da população 

migrante à região.  

O Parecer Técnico nº 14/2007 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão 

responsável pelo licenciamento, também voltou atenção a outros problemas, como por 

exemplo: i) ampliação da área de influência e sedimentos, em que não contemplaram a 

bacia hidrográfica do rio Madeira; ii) erro na perspectiva de aumento demográfico; e iii) 

proliferação da malária, com pendência do atestado de aptidão. Mesmo os estudos 

acadêmicos de análises dos impactos das barragens, por vezes não conseguem medir as 

variáveis intangíveis, talvez por estarem contidas no contexto de averiguação tradicional. 

Diante do exposto, considerando a quase inexistência de estudos sobre as 

avaliações indenizatórias em propriedades produtivas rurais impactadas pela construção 

da UHE de Santo Antônio, bem como a importância da avaliação das variáveis de 

indenização, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como foram indenizadas as 

propriedades produtivas rurais afetas pela UHE de Santo Antônio no Rio Madeira? 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Propor ferramenta de avaliação de indenização de propriedades produtivas rurais 

afetadas por Usinas Hidrelétricas, a partir da avaliação do processo de indenização da 

Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, localizada no Rio Madeira, sob uma perspectiva 

que contemple variáveis tangíveis e intangíveis. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Levantar informações sobre as desapropriações de propriedades produtivas 

afetadas, pelas construções da UHE de Santo Antônio no Rio Madeira, por 

interesse público; 

 Descrever o processo adotado para indenizar as propriedades produtivas rurais no 

entorno da UHE de Santo de Antônio no Rio Madeira;  

 Analisar as indenizações de propriedades rurais efetuadas pela UHE de Santo 

Antônio 

 

1.3 Justificativa 

 

A pesquisa proposta busca dar continuidade aos estudos sobre os impactos das 

construções de hidrelétricas na Amazônia, com ênfase ao processo de indenizações às 

propriedades produtivas rurais no entorno da UHE de Santo Antônio. 

Quanto ao aspecto pragmático essa pesquisa se justifica pela importância de 

entender que a ligação com a terra, de pessoas que foram impactadas pelos 

empreendimentos hidrelétricos, transcende a ideia tradicional de habitação, visto que o 

elo com o local onde elas vivem é forte, difícil de ser sentido por quem lá não habita, mas 

que pode ser compreendido por meio de uma construção junto à estas pessoas (RAMOS 

JÚNIOR; SILVA; LUCENA, 2020). Este tipo de entendimento que deve ser levado à 

tona, quando se for realizar novos métodos de análises de avaliação de propriedades 

produtivas rurais, bem como de tomadas de decisão. 



 

26 

 

Ressalta-se a importância da compreensão que empreendimentos como as usinas 

hidrelétricas são viabilizados devido ao baixo valor pago aos ativos naturais que são 

consumidos ao longo do processo de construção e execução do projeto, à facilidade fiscal 

e falta de integração social da região afetada, ou seja, para que se seja possível as 

alternativas de conservação florestal ou de utilização racional dos recursos, a valoração 

econômica holística, se faz necessária (SANTANA, 2020). 

Sob a perspectiva social, justifica-se quanto a um novo paradigma de 

desenvolvimento, em que incluem as construções de barragens, Scudder (2001) 

argumenta que além do impacto ambiental, devem ser aprimoradas as análises em âmbito 

social. Maria (2019) defende que se deve levar em consideração a perspectiva intangível 

dessa relação no momento de avaliação de projetos que utilizam da desapropriação de 

terras, inclusive defende a importância de uma análise holística em que englobe as 

seguintes categorias: espacial, econômica e institucional. 

A contribuição teórica da pesquisa encontra-se na compreensão da realidade sob 

a óptica da Nova Teoria Institucional e suas vertentes econômicas e sociológicas, em 

conjunto à Visão Baseada em Recursos e sua abordagem de legitimidade associada à 

Teoria dos Stakeholders, as quais serviram de aporte teórico para a avaliação do processo 

de indenização das propriedades afetadas, e auxiliaram na elaboração da ferramenta de 

análise de indenizações de propriedades produtivas rurais afetas por UHE.  

 Por ser um trabalho inserido na linha de pesquisa Governança, Sustentabilidade 

e Amazônia do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGA/UNIR), 

esta pesquisa procura contribuir para uma especialização do tema e auxiliar novos 

trabalhos com intuitos semelhantes, em que busquem soluções que possam compreender 

e melhorar as ações de mitigação e compensação dos impactos socioeconômicos nas 

populações atingidas por esses empreendimentos. Alinhado aos aspectos mencionados, a 

pesquisa também espera contribuir em possíveis tomadas de decisão de gestores públicos 

que busquem minimizar os impactos mencionados. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

 Esta dissertação está estruturada em cinco partes, primeiramente na introdução é 

realizada a contextualização da pesquisa, a problemática a ser tratada e a pergunta a ser 

respondida, bem como seus objetivos e justificativa do estudo. Em seguida no referencial 
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teórico são apresentadas a Teoria Institucional, as abordagens da Visão Baseada em 

Recursos, com ênfase na perspectiva de legitimidade e na relativização com a Teoria dos 

Stakeholders, além dos conceitos considerados nesse trabalho para as avaliações de 

indenização às propriedades produtivas privadas.  A terceira parte explana a 

metodologia adotada nessa pesquisa, com os detalhamentos utilizados no decorrer do 

estudo a fim de dar credibilidade à pesquisa. A quarta parte apresenta os resultados 

obtidos após as análises descritas na parte metodológica e por fim, a quinta parte traz as 

considerações finais, limitações de pesquisa e apontamentos para a continuidade de 

estudos voltados aos impactos causados pelas hidrelétricas, principalmente no âmbito 

indenizatório de propriedades produtivas rurais.      
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico está estruturado em três partes, a primeira aborda a Teoria 

Institucional e suas vertentes, a segunda explora as abordagens da Teoria de Visão 

Baseada em Recursos em conjunto com a Teoria dos Stakeholders, e a terceira trata sobre 

os aspectos de avaliação para indenizações de propriedades produtivas rurais. 

 

2.1 Teoria Institucional 

 

A Teoria Institucional pode ser classificada em dois momentos históricos, de 

acordo com Carvalho, Vieira e Silva (2012), a seminal com suas primeiras análises 

realizadas no século XIX, em que se destacavam as questões legais e de governança, 

enquanto a nova a partir de 1970, procurou maior compreensão das instituições como 

fator de relevância para o entendimento de uma realidade social. A partir dos anos 2000, 

a teoria neoinstitucional passou a se tornar mais dominante, visto as contribuições que 

gerou ao evidenciar um vínculo entre um campo organizacional individual e o campo do 

ambiente social (ALVESSON; SPICE, 2018).  

Chuliá (2016) cita os exemplos das contribuições de Williamson a um manual de 

sociologia, assim como de Nee e Swedberg sobre estudos da economia neoinstitucional, 

para salientar a importância da interdisciplinaridade entre a vertente econômica e a 

sociológica. Assim, devido a abrangência e o entendimento da complementariedade das 

vertentes, o presente referencial teórico foi elaborado a partir da economia institucional 

em conjunto a aspectos da teoria institucional sociológica, recorrendo-se a autores 

seminais e contemporâneos sobre tais abordagens. 

 A abordagem sociológica é importante para a compreensão mais ampla dos 

indivíduos e do funcionamento das organizações em relação as influências do ambiente 

institucional, o que ajuda a fortalecer as análises da economia institucional, visto que essa 

prima pelo estudo da relação das instituições e os indivíduos. Em conformidade com essa 

perspectiva, Nee (2003) argumenta que os economistas podem aprimorar suas análises ao 

agregar os conceitos e modos de pensamento sociológicos.    

A economia institucional, surge com o intuito de opor a antiga ortodoxia 

econômica, caracterizada por um cunho matemático e de pressupostos racionais muito 

rígidos que acabavam por distanciar as teorias econômicas das realidades funcionais da 
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economia (CAVALCANTE, 2014). Rutherford (1984) argumenta que os meios de vida 

materiais, tecnológicos e econômicos influenciavam o modo de viver das pessoas, o que 

as levava a tomarem certas ações como práticas de vida que com o passar do tempo se 

tornavam hábitos, esses ganhavam força a ponto de se institucionalizarem.  

 Ainda sob a perspectiva dos hábitos, Mitchel (1910) argumenta que as pessoas 

passam a receber por meio de educação informal ou formal conceitos que prevalecem de 

seu grupo social, os quais exercem grande influência em suas tomadas de decisões. Ainda 

segundo o autor, isso faz com que ocorra um menor esforço mental e um aumento de 

eficiência para a realização de algumas tarefas. Commons (2003), outro pensador de 

destaque da economia institucional, utiliza o termo “regras de funcionamento” para 

indicar o princípio universal de causa, efeito ou propósito que seja convergente em toda 

ação coletiva. Neste sentido, se refere a instituições como essas ações coletivas que 

abrangem desde famílias, sindicatos e Estado, as quais possuem em comum a ação de 

controlar, liberar e ampliar as ações individuais, visto o princípio da escassez e os 

conflitos de interesses resultantes, alvos de estudo da economia institucional 

(COMMONS, 2003). Por outro lado, as ações individuais são consideradas transações, 

um tipo de relação social entre os atores, com intuito de atingir um comportamento estável 

apesar das diferenças de interesses e disputas (GUEDES, 2013).  

 A partir da autodenominação de Oliver Williamson como um novo 

institucionalista, juntamente com Douglass North e Ronald Coase surge a nova economia 

institucional (CAVALCANTE, 2014). Assim, pode-se entender que a abordagem de 

Commons (2003) sobre a transação passa a ser uma espécie de elo de transição entre a 

considerada economia institucional para a nova economia institucional. Essa nova 

abordagem tem como conceito principal os custos de transação, ou seja, os custos de 

negociar, proteger e concluir transações em uma economia de mercado (NEE, 2003). 

 Nessa economia de mercado, os custos estariam presentes em todos os tipos de 

transação, sejam eles os contratos, as pesquisas de preço ou o próprio conhecimento de 

mercado, e devido a essa característica onipresente, podem ser interpretados como o 

próprio custo de se realizar uma troca em uma economia de mercado (CAVALCANTE, 

2014). Esses custos que fazem originar as firmas, visto que seu papel fundamental é 

realizar uma organização a fim de que ocorram os menores custos de transação possível, 

de modo que se estes não existissem, não haveria razão para a existência dessas (COASE, 

1988).   



 

30 

 

Sob a perspectiva da organização econômica, Brousseau e Glachant (2004) 

ressaltam que a abordagem de Williamson (1993) destaca que os custos de transação 

enfatizam a governança e as relações contratuais. Ainda segundo os autores, os principais 

atributos da governança são, a intensidade de incentivos, os controles administrativos e 

as leis aplicáveis aos contratos. Quanto aos contratos, os autores ressaltam suas principais 

características: a possibilidade de transação; a incompletude e complexidade oriunda da 

limitação da racionalidade humana; os riscos, oriundos das possibilidades de 

oportunismo; as estruturas de governança, com intuito de mitigar os riscos; e os apoios 

no direito contratual (BROUSSEAU, GLACHANT, 2004).        

Embora não seja comumente utilizado o fator comportamental em estudos 

econômicos, os custos de transação devem descrever atores econômicos realistas 

(WILLIAMSON, 1993). Ainda segundo o autor, a economia dos custos de transação deve 

considerar que existe um limite da capacidade de assimilação humana, ou seja, não é 

possível adotar o pressuposto de racionalidade total dos agentes econômicos, bem como 

o risco para o oportunismo, visto a natureza humana em busca de seu próprio interesse. 

Williamson (1993) ainda chama a atenção para o fator de que cientistas de outras áreas – 

como a física – atentam que para uma melhor compreensão dos seres humanos, e claro 

dos agentes econômicos, é importante realizar estudos mais profundos do funcionamento 

da mente humana.  

Outro autor de destaque da nova economia institucional é Douglass North. Ele 

argumenta que no decorrer da história, os seres humanos criaram as instituições com o 

intuito de ordenar e reduzir as incertezas nas trocas. Elas são, portanto, uma criação 

humana em que dão sustentação as interações políticas, econômicas e sociais. Ainda 

segundo o autor, elas se caracterizam como informais – tabus, tradições e códigos de 

condutas, e formais – constituições e leis (NORTH, 1991). 

Sua teoria institucional está embasada em três principais elementos, a dos direitos 

de propriedade, do Estado e da ideologia (COSTA, 2019). A teoria dos direitos de 

propriedade fornece incentivos econômicos em uma sociedade, bem como auxilia na 

organização econômica com objetivo de reduzir os custos de transação; o Estado funciona 

como o guardião da teoria dos direitos de propriedade; por fim, a teoria de ideologia serve 

para explicar como as diferentes percepções humanas influenciam a realidade vivenciada 

em uma sociedade (COSTA, 2019).  
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Por serem criações humanas, vale ressaltar que do ponto de vista externo, as 

instituições são rotinas compartilhadas em uma população, enquanto do ponto de vista 

interno ela está ancorada na mente das pessoas. Essa característica interna revela a 

importância do fator comportamental e do entendimento deste aspecto para a correta 

compreensão do surgimento, evolução e efeitos das instituições (MANTZAVINOS; 

NORTH; SHARIQ, 2004). 

O conceito de instituição é ampliado por Hodgson (2011), que a define como um 

sistema de regras sociais que estruturam as interações sociais, sejam elas sistemas de 

linguagem, dinheiro, empresas e etiquetas de comportamento. As instituições então 

surgem e se estabilizam a partir de processos de convergência entre hábitos de 

pensamento e comportamento (HODGSON, 2002). 

Assim como Hodgson (2002 e 2011), Chang (2000 e 2006) faz apontamentos em 

concordância parcial aos argumentos de dimensão cultural abordado pela nova economia 

institucional. Afirma que teóricos como Williamson (1993) tangenciaram a questão de 

eficiência vinculada a racionalidade limitada do ser humano, no entanto sem 

aprofundamento teórico e aplicação prática de sua abordagem (CHANG; EVANS, 2000). 

O autor ainda aponta uma fragilidade na abordagem ortodoxa a respeito das instituições 

serem interpretadas como restrições. O autor não nega a existência do papel de restrição 

das instituições, mas sim a rigidez com que ela é defendida pelos ortodoxos. 

 Ele argumenta que ao restringir as opções das pessoas, elas tenderiam a um 

comportamento individual racional e egoísta para a manutenção das regras que as 

proporcionam vantagens, entretanto, se tal comportamento fosse verídico, existiriam 

quantidades exacerbadas de fugas e trapaças o que deixaria insustentável a existência das 

instituições (CHANG; EVANS, 2000). Assim, o autor afirma que para que seja possível 

a existência das instituições, é necessário que as pessoas acreditem nos valores que as 

fundamentam.  

Portanto, para Chang e Evans (2000) o conceito institucional deve transcender o 

conceito de restrições individuais, para alcançar as possibilidades de cumprimento de 

objetivos que exigem um esforço coletivo, ou seja, constitutivo de uma visão global dos 

atores econômicos. Isso é possível a partir de uma visão mais culturalista, com 

valorização maior da participação humana nas instituições, em que se pondera as 

diversidades e tradições culturais de cada sociedade (CHANG, 2006). 
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Conforme abordado anteriormente, a figura 1, ilustra o esquema de 

retroalimentação da formação e manutenção das instituições, na perspectiva dos 

economistas institucionais contemporâneos.  

 

Figura 1 – Esquema de retroalimentação. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de Hodgson (2002 e 2011), Chang e Evans (2000) e Chang (2006). 

 

Nessa abordagem, as instituições ao mesmo tempo que moldam as atividades dos 

indivíduos, recebem retornos positivos para a sua manutenção (HODGSON, 2011). As 

capacidades de enquadramento e restrições das instituições, permitem a aparição de novos 

hábitos, que por sua vez passam a influenciar as instituições (HODGSON, 2002) desta 

maneira, sendo causa dupla entre as motivações individuais e as instituições sociais 

(CHANG; EVANS, 2000). 

Esta perspectiva da economia institucional contemporânea, vai ao encontro da 

abordagem interdisciplinar defendida por Nee (2003), o qual argumenta  que os novos 

economistas institucionais perceberam a importância de integração de variáveis 

sociológicas, como crenças e relações sociais, para poder entender as motivações que os 

indivíduos possuem em seguir as regras institucionais, ou seja, os economistas que se 

interessam em se aprofundar no estudo de instituições, devem buscar mais respostas no 

campo da sociologia. Ainda segundo o autor, a sociologia fornece a vantagem à 

interpretação dos mecanismos sociais que afetam o comportamento econômico. 

Nee (2003) salienta que os custos decorrentes da incerteza e da assimetria de 

informação, os quais estão inseridos nas relações sociais, é um conceito que é 

significativo para a abordagem tanto econômica quanto sociológica. O autor sugere que 

haja o desenvolvimento de índices padronizados de custos de transação, oriundos de 

fontes institucionais, tais como direitos de propriedade, incerteza, dependência de 
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recursos, burocracia, regulamentação governamental, entre outros, visto que estes podem 

apontar como o ambiente institucional influencia no comportamento econômico.  

Em 1993 Williamson concebeu e apresentou à comunidade acadêmica um 

esquema que denominou de análise de três camadas, onde compreende-se a governança 

da relação contratual como a questão central, a qual é influenciada pelo ambiente 

institucional, em nível macro e pelos agentes econômicos, em nível micro 

(WILLIAMSON, 1993).  

O autor utiliza setas para ilustrar e destacar os efeitos principais, sendo: i) as setas 

sólidas como indivíduo para governança, em que carrega os embasamentos 

comportamentais; ii) a seta circular dentro do quadrante da governança, a qual demonstra 

sua independência (apesar das influências); e iii) a seta do ambiente institucional para a 

governança, a qual indica que são as instituições que definem as regras do jogo.  

Quanto as setas tracejadas, a de retorno da governança para o ambiente 

institucional pode ser interpretada como uma proposição de melhorias a serem realizadas 

nas instituições, como exemplo uma melhor formulação de contratos. A de retorno da 

governança e do ambiente institucional para os indivíduos, reforçam o pressuposto de que 

o indivíduo é influenciado pelo ambiente, visto que as preferências endógenas são 

oriundas de um condicionamento social (WILLIAMSON, 1993). Esse modelo inclui a 

ideia de oportunismo por parte dos indivíduos, que estão por trás das estruturas de 

governança, o que podem gerar os custos de transação, justamente o ponto onde as 

instituições atuam para minimizá-los (NEE, 2003). A figura 2, ilustra o modelo de três 

camadas de Williamson. 

 

Figura 2 – Modelo de três camadas de Williamson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Williamson (1993, p. 80). 
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O esquema proposto por Williamson (1993) centraliza a governança contratual, 

que é influenciada diretamente pelo ambiente institucional por meio dos parâmetros de 

mudança, e pelos indivíduos por meio dos atributos comportamentais. A governança por 

sua vez realiza um feedback para o ambiente institucional por meio de estratégias, 

enquanto para os indivíduos por meio de preferências. Os indivíduos então, são 

influenciados pelo ambiente institucional, reafirmando a tese de seu poder de influência. 

Este esquema foca a análise na governança, mas ao mesmo tempo propõe as 

relações entre os diferentes níveis analíticos, o que possibilita a utilização dessa 

abordagem de maneira ampla em temas que envolvam o desenvolvimento econômico 

(DANELON, 2019). 

Para esta pesquisa, foi elaborado um esquema denominado de retroalimentação de 

camadas, baseado no modelo de três camadas formulado originalmente por Williamson 

(1993), acrescido da abordagem utilizada pela economia institucional contemporânea de 

Hodgson (2002; 2011), Chang e Evans (2000) e Chang (2006), além de adaptações para 

a realidade analisada, conforme ilustrado pela figura 3. 

  

Figura 3 – Esquema de retroalimentação de camadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de Williamson (1993), Hodgson (2002 e 2011), Chang e Evans 

(2000) e Chang (2006), Mantzavinos, North e Shariq (2004). 

 

Este esquema segue a linha de raciocínio proposta por Williamson (1993), a qual 

aborda a preocupação principal da economia dos custos de transação com a governança 

das relações contratuais, com o acréscimo da abordagem da economia institucional 

contemporânea, em que são considerados dois pontos: i) a influência do ambiente 

institucional sobre os indivíduos, a qual é realizada por meio de um sistema de regras, 

embasado em Hodgson (2011), como o burocrático, legislativo e contratual; ii) a 

influência dos indivíduos no ambiente institucional é efetuada por meio dos hábitos, como 
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os culturais, tecnológicos, o intelectual/educacional, comercial e profissional, 

(MANTZAVINOS; NORTH; E SHARIQ, 2004; CHANG, 2006). 

A elaboração desse esquema teve como intuito auxiliar na análise de verificação 

da participação dos stakeholders na governança do projeto de construção das UHEs do 

Rio Madeira, visto o entendimento que esses podem influenciar nas tomadas de decisão 

quanto à forma de valorar e executar as indenizações para aqueles que tiveram as terras 

expropriadas. 

A Teoria Institucional tanto em sua vertente sociológica, quanto a econômica, ao 

abordarem sobre a influência dos indivíduos nas instituições e dessas sobre os indivíduos, 

os quais podem influenciar na interpretação dos valores de recursos, passa a se aproximar 

da Visão Baseada em Recursos (VBR), a qual será abordada no próximo tópico. 

   

2.2 Abordagens teóricas da Visão Baseada em Recursos 

 

Durante a década de 1980, os estudos vinculados ao campo do gerenciamento 

estratégico focavam principalmente nas relações da organização com o ambiente externo, 

em que o paradigma dominante era a análise das forças competitivas elaboradas por 

Michael Porter. No entanto, está abordagem começou a perder força e consequentemente 

novas visões emergiram, sob uma perspectiva não mais focada no ambiente externo, mas 

sim para dentro das organizações, em busca de explicar os pontos fortes, como recursos, 

habilidades, entre outros, influenciam o desempenho das firmas (KRETZER; MENEZES, 

2006). 

Ainda segundo os autores, a partir da insuficiência para explicação das análises de 

estratégia e vantagem competitiva, surge a análise baseada em recursos da vantagem 

competitiva, a qual passa a examinar as condições que os recursos internos geram rendas 

ou vantagens competitivas, em que as decisões estratégicas são tomadas pela organização 

de planos e recursos, não mais pelas determinações dos mercados de fatores e produtos.  

Portanto, a abordagem teórica da Visão Baseada em Recursos (VBR), leva em 

consideração as competências, capacidades e habilidades como base para a geração de 

vantagem competitiva, heterogeneidade e lucratividade das organizações, cujo objetivo 

principal é explicar a criação, a manutenção e a renovação da vantagem competitiva pela 

perspectiva dos recursos internos da firma, de forma a analisar as condições em que esses 
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gerem heterogeneidade, imobilidade e dificuldade de imitação (KRETZER; MENEZES, 

2006).  

A VBR defende que os gestores devem selecionar a estratégia que melhor utiliza 

seus recursos internos relevantes para oportunidades externas, a fim de alcançar vantagem 

competitiva sustentada (BARNEY, 1991). A análise interna incidirá nas capacidades 

físicas, financeiras, intelectuais, organizacionais e humanas da empresa, em que os 

recursos raros e valiosos serão fonte de vantagem competitiva, e sustentarão esta 

vantagem ao passo que forem concomitantemente, inimitáveis e não substituíveis 

(PEDROSA; CARVALHO, 2014).  

 Ao passo que as firmas passam a usar recursos raros, valiosos, inimitáveis e não 

substituíveis, elas se tornam heterogêneas no que tange ao controle de recursos 

estrategicamente relevantes, o que leva à criação de barreiras à entrada de novas firmas, 

devido as imperfeições no mercado de recursos, que podem estar vinculadas a 

mecanismos de isolamento, como a economia de escala, as patentes, a reputação da 

marca, bem como a outros recursos que são adquiridos lentamente ao longo do tempo, ou 

por alto valor financeiro (BARNEY, 1991; CARVALHO; PRÉVOT; MACHADO, 

2014).  

 Para que a vantagem competitiva sustentada possa emergir, por vezes não adianta 

apenas a firma ser detentora de um recurso que a torne heterogênea, visto que seu 

potencial de fornecimento de eficiência e de eficácia à firma pode estar inativo, devido 

ao fato de que esse recurso só poderá ser fonte de vantagem competitiva a partir da 

combinação com outros recursos, mesmo os mais comuns. Ademais, nem todas as firmas 

estarão aptas a receber e fazer a combinação destes recursos ao mesmo tempo, visto que 

isso dependerá da disponibilidade do recurso e da aptidão de recepção desse, no momento 

correto (CARVALHO; PRÉVOT; MACHADO, 2014).  

Em consonância ao exposto, Pedrosa e Carvalho (2014) argumentam que a 

vantagem competitiva está vinculada ao valor, a raridade e inimitabilidade das 

combinações de recursos e capacidades que uma empresa consegue explorar, bem como 

a sua performance, esta que só poderá ser alcançada quando efetivamente conseguir 

reduzir custos, explorar oportunidades de mercado e neutralizar ameaças competitivas. 

A figura 4, sumariza as abordagens de Carvalho, Prévot e Machado (2014) e de 

Pedrosa e Carvalho (2014), denominado de Modelo de alcance à performance. 
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Figura 4 – Modelo de alcance à performance. 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fonte: elaborado a partir de Carvalho, Prévot e Machado (2014) e Pedrosa e Carvalho (2014). 

 

Importante ressaltar a existência de outras abordagens que defendem diferentes 

determinantes para o alcance de vantagem competitiva sustentável das até aqui 

apresentadas 

Existem diferenças e semelhanças entre as abordagens que retratam as 

características dos recursos que são fontes de vantagem competitiva. Dentre essas 

apresentadas, para este estudo, salienta-se a visão de Grant (1991) quanto a não 

transferibilidade do recurso, com destaque à argumentação da imobilidade geográfica, a 

qual pode ser motivadora de vantagem competitiva sustentada devido aos altos custos de 

realocação de grandes equipamentos de capital e de deslocamento de pessoal capacitado.  

Nesse sentido, chama atenção a abordagem de Dierickx e Cool (1989), embasada 

na argumentação da “construção” de um ativo não negociável devido a indisponibilidade 

desse no mercado, o que resulta em vantagem competitiva a seu detentor. Assim, as firmas 

que não o podem adquirir, devem procurar maneiras de conceber o seu próprio recurso a 

fim de implantar sua estratégia. Alguns exemplos podem ser verificados no capital 

humano de uma firma, em sua reputação junto a fornecedores e clientes, no campo de 

P&D, entre outros. O importante aqui é perceber que em todos os exemplos citados, o 

ativo estratégico é oriundo de um somatório de conjunto de políticas consistentes dentro 

de um longo período, ou seja, os estoques desses ativos são acumulados a partir da escolha 

da firma em seguir exatamente aqueles caminhos apropriados ao longo do tempo 

(DIERICKX; COOL, 1989).  

Em consonância a essa perspectiva, Peteraf (1993) cita Dierickx e Cool (1989), 

para definir recursos perfeitamente imóveis, como aqueles em que os direitos de 
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propriedade não são/estão bem definidos, ou possuem dificuldades de contabilização. A 

autora ainda acrescenta a definição de recursos imperfeitamente móveis, que são aqueles 

bastante especializados para o atendimento das necessidades específicas da firma.  

As abordagens de Peteraf (1993) e principalmente o entendimento de Dierickx e 

Cool (1989) se aproximam da noção de “caminho dependente” defendida por Douglass 

North (1990), o qual argumenta que a dependência do caminho é uma maneira de 

aproximar conceitualmente um conjunto de escolhas e os vincular à tomadas de decisões 

ao longo do tempo, em que deve-se atentar para não cair na interpretação de uma história 

de inevitabilidade, onde há a possibilidade de prever o futuro. O autor ainda defende que 

um caminho de desenvolvimento é definido em um determinado curso, o qual recebe 

sempre reforços das externalidades da rede, do processo de aprendizagem das 

organizações e a da modelagem derivada subjetivamente de questões históricas.  

As argumentações destes autores, deixam perceptível uma ligação entre a Visão 

Baseada em Recursos com a Teoria Institucional, a qual será desenvolvida na próxima 

seção.   

 

2.2.1 Visão Baseada em Recursos Legítimos 

 

A não atenção dada à VBR na teoria econômica, oculta a influência em muitas 

ideias sustentadas por autores que poderiam ser considerados economistas ortodoxos à 

época, como Penrose, Richardson e Teece entre as décadas de 1950 e 1970. Os trabalhos 

realizados por esses autores parecem ter auxiliado economistas neoclássicos a aceitarem 

a importância de ideias como a da dependência do caminho na evolução da firma. Isso 

pode ser notado pelo aumento do número de trabalhos de pesquisa econômica aplicada, 

no mesmo período de pulverização da VBR, que buscam explicar a partir da história, as 

tomadas de decisão e o desempenho da empresa (LOCKET; THOMPSON, 2001). 

Esta percepção entre a teoria econômica neoclássica e a VBR expõe suas 

proximidades, como exemplo, a suposição de que os recursos e capacidades podem ser 

distribuídos de forma heterogênea entre as empresas, de maneira que estas diferenças 

podem ser duradouras ao longo do tempo, o que auxilia na explicação do porquê algumas 

empresas se sobressaem perante outras (BARNEY, 2001). No entanto, a grande diferença 

entre estas teorias tangencia a interpretação quanto a elasticidade de recursos e 

capacidades da oferta.  
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Enquanto a primeira pressupõe que os fatores de produção (recursos e 

capacidades) são elásticos na oferta, a segunda admite a possibilidade da existência de 

recursos e capacidades inelásticos na oferta.  A explicação se embasa na argumentação 

de que alguns recursos e capacidades só podem ser desenvolvidos ao longo do tempo 

(dependência do caminho), visto a não possibilidade de transparência na elucidação de 

como esses recursos e capacidades foram desenvolvidos (ambiguidade causal), bem 

como, alguns recursos e capacidades não poderem ser adquiridos no mercado 

(complexidade social), assim, a inelasticidade da oferta pode gerar lucros acima do 

normal ao longo de um período de tempo, sem risco de replicação e consequentemente 

ser causa de uma vantagem competitiva sustentada (BARNEY, 2001).  

A interpretação sobre mobilidade e elasticidade parciais, são oriundas da noção 

de recursos mais e menos valiosos, os quais podem oferecer maiores ou menores 

vantagens competitivas, conforme a combinação, feita pela firma, destes recursos com os 

recursos comuns. Esta heterogeneidade é defendida por alguns autores como fruto da 

organização interna da firma, devido as suas rotinas organizacionais e sistemas coletivos 

de aprendizado, os quais fazem um recurso se tornar valioso devido a forma singular 

como ele é utilizado pela firma. Enquanto outros autores agregam a esta combinação 

interna, a influência oriunda do ambiente externo (CRUBELLATE; PASCUCCI; 

GRAVE, 2008). 

Ao agregar o ambiente externo para a explicação do valor dos recursos, ocorre a 

aproximação da Nova Teoria Institucional, a qual enfatiza os aspectos culturais como 

influencia na interpretação da realidade, bem como o pressuposto dos limites da 

racionalidade a fim de explicar as tomadas de decisão de indivíduos e organizações 

(CRUBELLATE; PASCUCCI; GRAVE, 2008). Ainda segundo os autores, na Nova 

Teoria Institucional, a relação entre organizações e ambientes ocorre de maneira 

recursiva, onde o mesmo ambiente, composto por regras, que afeta a organização, é 

afetado por esta, a qual é composta pelos indivíduos organizacionais em interação. 

A influência cultural, proveniente das interações entre os indivíduos e das ações 

humanas é que formam ou criam os recursos, os quais podem ser compreendidos como 

fruto da utilização de materiais e capacidades para a formação de algo que será utilizado 

pelos humanos (DE GREGORI, 1987). Esta influência também é percebida no 

embasamento de Foss e Foss (2005), em que argumentam que os recursos são oriundos 

da noção de direito de propriedade, pois os modos que eles são restringidos por lei, 



 

40 

 

acordos ou normas, que são criações humanas, interferem no valor que um proprietário 

pode dar ou explorar seu recurso. 

 Crubellate, Pascucci e Grave (2008) trazem o embasamento de Scott (2001), o 

qual argumenta que se as organizações quiserem sobreviver, elas precisam além dos 

recursos materiais e informações técnicas, de aprovação e credibilidade social. Portanto, 

legitimidade passa a ser vital para a sobrevivência organizacional. Ainda segundo os 

autores, a legitimidade é algo constituído e constitutivo, visto que diversos fatores passam 

a ser considerados valiosos, apenas quando são legitimamente interpretados como 

valiosos.  

Logo, compreende-se que o sucesso de uma estratégia depende não só da 

qualidade técnica, como também do atendimento dos critérios de legitimidade, em que, 

alguns padrões institucionais ocorrem por meio interpretativo ou de construção de 

significados, estes que estabelecem os critérios de legitimidade que irão definir o que é 

ser eficiente, da mesma forma que processos, estruturas e ações consideradas eficientes, 

irão definir quais estruturas, ações e processos serão considerados legítimos. Por fim, 

entende-se a Visão Baseada em Recursos Legítimos, como a concepção da qual 

legitimidade é uma força limitativa e constitutiva da racionalidade, dos recursos e das 

ações que visam obter eficiência estratégica (CRUBELLATE; PASCUCCI; GRAVE, 

2008). 

A partir do entendimento que os recursos são valiosos conforme interpretação dos 

atores envolvidos com ele, ou seja, das partes interessadas neste recurso, a seguir discorre-

se sobre Visão Baseada em Recursos e a Teoria dos Stakeholders. 

 

2.2.2 Abordagens da Visão Baseada em Recursos e a Teoria dos Stakeholders 

 

Uma primeira perspectiva, concentra sua compreensão de stakeholders a partes 

mais vinculadas aos seres humanos, como pessoas, grupos de pessoas, organizações e 

instituições, as quais têm relevância direta para os interesses econômicos, bem como a 

sobrevivência de uma corporação. Estes grupos normalmente contemplam os acionistas, 

funcionários, clientes, fornecedores, comunidades locais e o governo. Em uma visão mais 

abrangente, são as partes que impactam e são impactadas de alguma maneira a capacidade 

de uma empresa de cumprir suas obrigações com seus beneficiários, esta perspectiva se 

aproxima mais da clássica definida por Freeman (1984), em que stakeholder é qualquer 
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grupo ou indivíduo que tanto pode afetar quanto ser afetado pelos objetivos de uma 

organização (CLIFFON; AMRAN, 2010). 

A abordagem de partes interessadas propõe que os tomadores de decisão 

formulem e implementem processos que satisfaçam todas as partes e não apenas os grupos 

que possuem participação no negócio. Assim, a tarefa fundamental é de gerenciar e 

integrar os relacionamentos e interesses dos acionistas, funcionários, clientes, 

fornecedores, comunidades entre outros, de forma a garantir o sucesso ao longo do tempo 

da empresa, ou seja, deve ser enfatizada a gestão ativa do ambiente de negócios, de 

relacionamentos e de interesses compartilhados. (FREEMAN; McVEA, 2001). 

A ocorrência de sucesso a longo prazo, ou de uma vantagem competitiva 

sustentada, normalmente está associada ao acesso a recursos essenciais de várias partes 

interessadas, tanto no ambiente interno, quanto externo de uma empresa. Apesar da 

tradicional compreensão da VBR que a combinação de recursos dentro do ambiente 

interno da empresa é a promotora de vantagem sustentada, deve-se atentar para a 

possibilidade quando esta vantagem depende da utilização de recursos co-especializados 

oriundos de várias partes interessadas, inclusive pertencentes ao ambiente externo da 

empresa. Assim, esta vantagem não é oriunda exclusivamente dos recursos de uma 

empresa, mas dos recursos e capacidades co-especializados combinados por essa empresa 

e suas partes interessadas. É importante ressaltar que os recursos co-especializados per si 

não são garantidores de vantagem competitiva sustentada, mas sim quando a capacidade 

de conceber e implementá-los for valiosa, rara, inimitável e insubstituível (BARNEY, 

2018).  

O acesso a recursos não financeiros cria mais vantagem competitiva sustentada do 

que o acesso a recursos financeiros, visto que o primeiro é mais propenso a ser 

socialmente complexo, ser oriundo do “caminho dependente” e causalmente ambíguo por 

natureza, por isso, segundo a teoria do contrato incompleto, os direitos residuais de 

controle serão atribuídos aos detentores desses recursos não financeiros, de modo a 

motivar não apenas os acionistas da empresa a requerer partes do lucro econômico. 

Entretanto, devido à complexidade desses recursos, é difícil estimar com precisão a 

produtividade marginal de cada um dos recursos que fazem parte deste pacote. Logo, os 

fornecedores de recursos para um pacote co-especializado têm dificuldades em 

compreender totalmente os custos de oportunidade existentes (BARNEY, 2018). 
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Diante do exposto, a alocação dos lucros gerados por um pacote de recursos co-

especializados, aos controladores desses recursos, possivelmente será avaliada por uma 

função que contemple: a) importância percebida, desde o início até o final, de um 

determinado recurso em poder gerar lucro; b) verificar se os recursos são valiosos per si 

ou apenas quando combinados com outros; e c) as habilidades de negociação, ou seja, o 

poder de barganha dos controladores desses recursos. Portanto, sob as características de 

um ambiente onde um recurso pode ser a causa motriz de uma vantagem competitiva, 

acabam por determinar o poder de barganha de diferentes partes interessadas na 

apropriação desses lucros (BARNEY, 2018). 

De acordo com Coff (1999) o poder de barganha de um stakeholder pode ser 

avaliado por quatro variáveis: a) capacidade de ação unificada:  o poder de barganha 

deriva da capacidade que um stakeholder tem em agregar a si, outros interessados e de 

forma a atuarem em conjunto; b) acesso às informações: parte-se do pressuposto que 

informação é poder, principalmente na existência de assimetria de informações. Portanto, 

um stakeholder que controla determinadas informações, pode simplesmente liberar 

aquelas que o convém; c) o custo de substituição na saída de um stakeholder: dependendo 

do nível de especialização de um determinado stakeholder, caso ele resolva sair da firma, 

o custo que a empresa terá para substituí-lo pode ser extremamente alto; e d) custo de 

saída para os stakeholders: caso o custo de saída da firma, por parte de um stakeholder, 

seja muito alto, ele perde poder de barganha e uma possível ameaça de retirada não se faz 

crível.  

Na perspectiva de Coff (1999) que tanto os gerentes, quanto os funcionários, 

vinculados ao ambiente interno da empresa, possuem mais impactos positivos do que 

negativos em relação ao seu poder de barganha, quando comparados aos acionistas da 

empresa, vinculados ao ambiente externo. No entanto, justamente o contraponto se faz 

pelo alto preço a ser pago em uma possível saída de gerentes e funcionários da empresa, 

ao passo que aos acionistas isto não é empecilho.  

Outra relevante contribuição as abordagens analisadas, foi realizada por Freeman, 

Dmytriyev e Phillips (2021), os quais aproximam a Teoria dos Stakeholders, à VBR e à 

Nova Teoria Institucional, ao trazer a argumentação de Ronald Coase (1937), o qual 

considerou uma combinação de relacionamentos e recursos como a razão de existência 

de uma empresa. Ainda segundo os autores os relacionamentos em uma organização 

substituem os custos de contrato tradicionalmente existentes em um mercado aberto 
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regulado por um mecanismo de preços. Ressalta-se que as próprias relações com os 

stakeholders são importantes para a empresa, visto que são elas a razão de existência da 

empresa (FREEMAN; DMYTRIYEV; PHILLIPS, 2021). 

Compreende-se então que independente do padrão, seja institucional legal, 

normativo ou cultural-cognitivo, apenas será considerado legítimo aquilo em que for 

interpretado como tal, ou seja, passa por um aspecto interpretativo de agentes pessoais ou 

organizacionais – os stakeholders envolvidos com esses recursos – os quais estão sob 

influências institucionais e do contexto envolvido, fatores que geram tendências 

interpretativas. Portanto, o valor e até mesmo a interpretação de algo como Recurso, 

derivam das perspectivas cognitiva-cultural e institucional legal (CRUBELLATE; 

PASCUCCI; GRAVE, 2008). 

 Assim, ao adotar a visão interpretativa de recursos, essa pesquisa enfatiza a Visão 

Baseada em Recursos Legítimos, ao passo que relativiza com as abordagens da Visão 

Baseada em Recursos em conjunto à Teoria dos Stakeholders, visto essa permitir um 

entendimento humanizado sob uma óptica mais colaborativa do que competitiva.    

A interpretação de como a Teoria dos Stakeholders pode aprimorar a Visão 

Baseada em Recursos, está exposta no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Abordagens da Visão Baseada em Recursos e a Teoria dos 

Stakeholders. 

Visão Baseada em Recursos 
Visão Baseada em Recursos + Teoria dos 

Stakeholders 

Normatividade 

A teorização normativa é considerada 

irrelevante. 

Valores, normas e ética são alicerces da sociedade e a 

normatização ajuda a realizar melhores previsões. 

Sustentabilidade 

A vantagem competitiva é sustentável para 

algumas empresas, as quais conseguem 

recursos valiosos, raros, inimitáveis e 

insubstituíveis. 

A vantagem competitiva sustentável só pode ser 

alcançada por meio dos relacionamentos com os 

stakeholders envolvidos. Esta teoria conjunta, busca a 

sustentabilidade para todas as empresas. 

Pessoas 

Pessoas são encaradas como recursos. Pessoas são encaradas como os stakeholders que 

trazem os recursos. Visão mais humanizada. 

Cooperação 

Enfatiza a competição, em que os 

controladores de recursos buscam obter 

vantagem competitiva sobre os concorrentes. 

Enfatiza tanto a competição quanto a cooperação, em 

busca não apenas da vantagem competitiva lucrativa, 

mas também o desenvolvimento de um 

relacionamento cooperativo nas relações econômicas 

de uma empresa. 

Fonte: elaborado a partir de Freeman, Dmytriyev e Phillips (2021). 
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Observa-se com base no quadro 1, que a Teoria dos Stakeholders não é conflitante 

à Visão Baseada em Recursos, mas a complementa em suas abordagens, de modo a dar 

uma visão mais humanizada em sua perspectiva.  

Portanto, incorporar uma perspectiva das partes interessadas na VBR busca 

harmonizar os interesses conflitantes dos stakeholders cujos recursos fazem parte do 

pacote co-especializado que gera vantagem competitiva sustentada. Por esta perspectiva, 

pode-se tirar duas proposições, a primeira é que as empresas participantes do pacote de 

recursos co-especializados que valorizam os stakeholders fornecedores de acesso a esses 

recursos, irão gerar mais vantagem competitiva sustentada; a segunda é que quanto maior 

o poder de barganha do stakeholder, maior será sua capacidade de apropriação do lucro 

residual.  

Ao compreender as principais teorias de sustentação teórica da pesquisa, se faz 

necessário entender quais aspectos de avaliação para indenizações devem ser levados em 

consideração, principalmente aqueles que contemplam os aspectos intangíveis vinculados 

às pessoas. Esses são identificados e discutidos no próximo tópico desse Referencial 

Teórico, e servem para embasar à elaboração da ferramenta de avaliação para 

indenizações de propriedades produtivas rurais afetadas por usinas hidrelétricas, proposta 

por essa pesquisa. 

 

2.3 Avaliação para indenização de propriedades produtivas rurais 

 

 Esta seção está estruturada a fim de tratar as referências de avaliação para a 

realização de indenizações aos proprietários de propriedades produtivas que são 

impactados por empreendimentos hidrelétricos. Inicialmente, é abordado o aspecto legal 

das indenizações, em vista de elucidar a licitude de sua realização. Em seguida, é 

desenvolvido o entendimento do fator terra, para auxiliar na compreensão da importância 

de mensuração de variáveis intangíveis na avaliação de propriedades. Por fim, é 

apresentado os meios de avaliação e cálculo de propriedades produtivas, bem como de 

valor de mercado de empresas, esta que serve como parâmetro para o aferimento de 

variáveis intangíveis.   
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2.3.1 Indenizações 

 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 garante em seu art. 5º que todos são 

iguais perante a lei, sem existência de qualquer tipo de distinção, de modo a garantir aos 

residentes no país, independentes de nacionalidade, a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, em que se pode destacar o inciso XI, 

o qual assegura que a casa é um asilo inviolável do indivíduo, bem como o inciso XXIV, 

em que garante por lei que o procedimento de desapropriação, deve ser realizado em caso 

de necessidade ou utilidade pública, por interesse social, desde que haja justa e prévia 

indenização em dinheiro. 

 A ideia de propriedade é exposta por Canestrato (2005) como algo que transcende 

a relação entre indivíduo e a terra (interpretada como simples espaço físico), ela envolve 

uma relação social que abrange diversas dimensões, dentre elas a econômica e jurídica, a 

qual está em constante transformação sob os efeitos dos processos históricos.  

Com uma abordagem mais direta, Guimarães (2019) explica que propriedade é o 

direito por qual alguma coisa pertence a alguém. Ainda em sua obra, também a conecta 

aos conceitos de terras e domínio, o último que é compreendido pelo direito de usufruir e 

dispor de um bem. Por fim, o autor elucida que bem/bens é tudo o que é passível de 

utilização ou valor, com valor econômico ou moral, independente se ele é considerado 

corpóreo ou incorpóreo.  

 Estes tipos de bens, podem ser compreendidos por meio da explanação de Tartuce 

(2012), em que classifica como bens corpóreos, materiais ou tangíveis, aqueles com 

existência corpórea, que podem ser tocados; e bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis, 

os de característica abstrata e sem possibilidade de serem tocados pelos indivíduos.  

 Ainda com intuito de elucidar os termos jurídicos, Borboleto (2013) caracteriza 

desapropriações como o procedimento administrativo estatal, que retira e adquiri para si 

ou para terceiros, o bem de alguém por necessidade, utilidade pública ou interesse social, 

desde que realizada a prévia e justa indenização em dinheiro. Dentre os pressupostos que 

se caracterizam como utilidade pública, está justamente o que abrange o objeto de estudo 

desta pesquisa, que é o de uso das águas do Rio Madeira. 

Em relação à indenização, Borboleto (2013) reitera que essa deve ser justa, 

interpretada como o ato de promover a recomposição total do patrimônio do proprietário, 

sem que ocorra redução devido a desapropriação. O autor então elenca que o valor 
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indenizatório deve conter: i) o valor do bem desapropriado, ou seja, o valor real e 

atualizado deste, somado às benfeitorias existentes antes da expropriação; ii) os lucros 

cessantes, ou seja, aqueles lucros que foram impedidos de serem realizados (lucros 

futuros) devido a expropriação; iii) os juros compensatórios, em caso de perda antecipada 

da posse, cabível por motivos de urgência do Poder Público; iv) os juros moratórios, em 

caso de demora no pagamento da indenização e incidem à taxa de 6% a.a. do valor do 

acordo indenizatório.  

  Importante ressaltar que o bem incorpóreo não deve ser indenizado por meio de 

danos morais, apesar deste realizar a reparabilidade dos danos imateriais, oriundos – sem 

obrigatoriedade – dos sentimentos negativos das pessoas, tais como dor, tristeza, 

sofrimento, angústia, depressão, entre outros. As correntes de interpretação da natureza 

jurídica de indenização por danos morais caracterizam-se por seu teor punitivo ou 

disciplinador, sendo a última a que tem prevalecido em âmbito nacional. Esta 

característica visa coibir novas condutas dos que foram condenados a realizar o 

pagamento indenizatório (BORBOLETO, 2013).  

 Após as conceituações jurídicas, fica perceptível que apesar do aferimento do bem 

tangível, faz-se necessário o acréscimo da avaliação do bem intangível à formulação de 

indenizações, visto que um bem, conforme mencionado, não é composto apenas por algo 

que pode ser medido e tocado, portanto, não se pode apenas realizar a indenização por 

meio de medição da parte física do bem a ser expropriado, é necessária uma compreensão 

holística de propriedade. Pereira (2004) argumenta que ela é mais sentida do que 

simplesmente definida, em que a conquista dos bens tangíveis e intangíveis pode ser 

percebida de maneira inata pelos mais diversos indivíduos, os quais conseguem sentir e 

vivenciar o verdadeiro fenômeno de propriedade, de modo a reivindicar daqueles que 

injustamente tentam a deter.  

 Assim, além do exposto nos dispositivos legais referidos, acentuado pela 

localização do objeto de estudo, torna-se necessário à compreensão da ligação do 

indivíduo com a propriedade a qual ele possui e pertence. 

 

2.3.2 Fator terra 

 

Em vista de compreensão do fator terra para este estudo, é realizada uma 

abordagem que contemple a percepção sob a óptica econômica, bem como da ligação do 
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ser humano com ela. Esta construção é necessária para que se possa buscar uma 

convergência entre ambas e por consequência auxilie a fundamentar a análise de 

indenização proposta.  

 A escola econômica clássica não destinava sua atenção aos estudos do fator terra, 

pois via a análise dos fatores de capital e de trabalho como os pilares fundamentais da 

economia. No entanto, dentre os autores célebres, como Smith, Marx e Ricardo, este ainda 

atribuiu a ideia de fertilidade à terra, como variável principal de mensuração financeira 

deste recurso. Por meio da medição por área e a produtividade da cultura nela plantada, 

esta utilização ficou conhecida como a “abordagem ricardiana” e foi o passo inicial a uma 

maneira de aferição da terra em termos financeiros, inclusive ainda sendo utilizada na 

atualidade. No entanto, esta abordagem possui uma limitação, pois ela opera em 

condições ideias, ou seja, como se a terra em qualquer parte do planeta, em qualquer clima 

e com qualquer povo pudesse ser medida de maneira uniforme, não considerando os 

valores não observáveis que também agregam valor a terra (MARIA, 2019).  

 Em consonância a este entendimento, Timmins (2005) também chama atenção 

para o modelo ricardiano não levar em consideração os fatores não observáveis em seu 

aferimento no valor da terra. O autor utilizou o Brasil como um dos objetos de seu estudo, 

onde acrescentou como variável não observável o clima de cada região. Após as 

verificações, conseguiu demonstrar por meio de seu modelo as diferenças do valor da 

terra conforme a variação climática entre elas. Entretanto, o autor ainda argumenta que 

outras variáveis não observáveis deveriam ser computadas aos modelos de verificação de 

valor da terra.  

 Em consonância ao exposto, Krugman (2010) defende que é chegado o momento 

de minimizar os aspectos tangíveis em prol dos intangíveis, em que se concentre esforços 

ao entendimento da geografia econômica, em que são considerados os aspectos das 

localidades e suas especificidades, bem como o papel histórico-constitucional que os 

compôs. 

 Assim, a relação humana com a terra ultrapassa a noção exclusiva de subsistência, 

está vinculada também a transmissão de riqueza ao longo de gerações e que fazem os 

indivíduos criarem vínculos e sua identidade com ela (DEININGER; FEDER, 1998). Os 

autores argumentam que a maneira que os direitos à terra são distribuídos, acabam por 

determinar a capacidade dos indivíduos em gerar seus excedentes financeiros, status 

social e econômico, bem como o acesso aos mercados financeiros ou da organização do 
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consumo e da renda. Assim, a maneira como o funcionamento dos mercados de terras 

ocorre, afeta o custo de transação associado a essas trocas, bem como a distribuição dos 

benefícios gerados por elas. 

 Em consonância ao exposto, Igliori (2006) defende que características intrínsecas 

aos locais, tais como as condições ambientais e o capital humano são essenciais para 

poder compreender as dinâmicas de desenvolvimento em dada região, inclusive com 

ênfase a região amazônica. O autor argumenta que localidades como a Amazônia 

possuem a dualidade de fornecer um bem-estar aos seus, ao passo que pode potencializar 

conflitos sobre direitos de terras, justamente pela fragilidade das instituições 

governamentais, visto a dificuldade na garantia de contratos e das relações políticas.  

 Para compreender a óptica socioespacial, se faz importante a noção de que os 

recursos socio naturais são transformados em mercadorias para serem consumidos por 

seus controladores, em que se deve pesar o fator distância, o qual é considerado como um 

componente da renda da terra, pois há a necessidade de circulação de mercadorias e 

consequentemente o espaço surge como elemento econômico a ser analisado 

(PEIXINHO; SCOPEL; SOUSA, 2005). Assim, os autores argumentam que a economia 

espacial centra suas análises no processo de circulação, ao invés da produção do espaço 

como materialidade historicamente construída, em que uma perspectiva de redefinição 

dessa compreensão passa pela construção da concepção do envolvimento do sujeito e o 

seu entorno, que pode ser desde sua posição em relação ao mundo, até uma percepção de 

sua vivência, em que se faz necessária a compreensão de sua relação socio temporal. 

Os autores continuam:  

 

As temporalidades não significam sucessões cronológicas de tempo. Ao 

contrário, elas representam as construções que se materializam nos processos 

espaciais e que coexistem através de justaposições. A partir destas 

continuidades e não sobreposições é possível perceber as diferenças que estão 

presentes no espaço. (PEIXINHO; SCOPEL; SOUSA, 2005). 

 

Por fim, Peixinho, Scopel e Sousa (2005) defendem que os espaços são resultados 

de formações socioeconômicas diferentes, em que a seleção dos lugares passa por 

interesses governamentais, bem como industriais e financeiros.  

Segundo Polanyi (1944) sob a perspectiva da economia de mercado, a produção é 

resultado da interação do homem com a natureza, em que o processo é organizado por 

meio de um mecanismo autorregulador, de forma a tratar tanto homem quanto natureza 

apenas como mercadorias, um denominado trabalho e a outra denominada terra, em que 
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seus valores eram fornecidos pelo salário e pelo aluguel ou venda, respectivamente. No 

entanto, ainda segundo o autor, simplesmente deixar a produção ser autorregulável abriria 

brecha para a própria aniquilação do homem e da terra, pois a tradição mercantil orientada 

apenas para o lucro não iria ponderar fatores como a exploração da força de trabalho, a 

devastação de florestas, a destruição dos hábitos das pessoas, bem como outras valorações 

que não impactem negativamente no lucro.  

 

2.3.3 Direitos de propriedade 

 

Em seu trabalho pioneiro, Coase (1960) ao tecer críticas à tradição Pigoviana de 

análise de bem-estar econômico, apresentou a falha na concepção de propriedade privada, 

a qual era compreendida como um fator de produção físico e consequentemente não 

conseguia explicar as externalidades geradas (FOSS; FOSS, 1999). Ainda segundo os 

autores, Coase traz a compreensão que os direitos de propriedade não se limitam ao 

espaço físico de uma propriedade em si, mas aos direitos de realizar algumas ações sobre 

ela. Assim, a propriedade privada de um bem pode ser entendida como um vetor de 

direitos para uso desse bem, em que esse vetor está limitado por restrições 

governamentais e legais, onde o proprietário não possui direitos exclusivos sobre os 

ativos, apenas para alguns usos do ativo (FOSS; FOSS, 1999). 

Essa abertura de concepção, fez com que houvesse uma compreensão distinta 

entre o direito legal da propriedade e o direito de uso de seus ativos, ou seja, os direitos 

econômicos e jurídicos de uma propriedade. De acordo com o modelo de custo de 

medição, os direitos econômicos são garantidos por mecanismos de reputação, enquanto 

os direitos jurídicos pelos tribunais (ZYLBERSZTAJN, 2018). Em consonância a esse 

entendimento, Barzel (2015) argumenta que os direitos de propriedade são formados tanto 

pelos direitos jurídicos, quanto os econômicos, em que o primeiro está vinculado ao que 

a lei prescreve, enquanto o segundo é o que se pode fazer com a posse, mas ressalta que 

os direitos jurídicos não são suficientes para esgotar toda a utilização do direito 

econômico. 

O autor ilustra esta colocação com o exemplo da aquisição de bilhetes de cinema 

com preço único e de cinema de múltiplos preços. No primeiro cenário, a pessoa tem 

posse do bilhete que lhe confere um assento no cinema, mas não especificamente uma 

cadeira definida, caso queira um local melhor, deve chegar antes dos demais, enquanto 
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no segundo cenário, a disponibilização de locais com valores diferenciados, faz com que 

o adquirente do bilhete, tenha não só a posse de uma cadeira, mas de um local específico 

no cinema, ou seja, a pessoa adquire duas posses de valor, uma é a proteção legal, que é 

o direito a posse de uma cadeira a qual é paga em dinheiro, e a outra o direito econômico 

a um local melhor no cinema, a qual é paga em tempo. 

Ao compreender esta dupla caracterização dos direitos de propriedade, fica 

possível perceber que esses também envolvem os direitos de transferência, os quais 

contemplam a possibilidade de venda, de aluguel, de hipoteca da propriedade ou dos 

fatores de produção, isto faz com que haja a possibilidade de melhor alocação desses 

recursos na sociedade, entretanto, quando os direitos não são bem definidos, pode ocorrer 

má distribuição destes fatores e possíveis perdas de eficiência (AUERBACH; 

AZARIADIS, 2015). 

Para a realização das transferências de direito de propriedade, existe a necessidade 

de mensuração dessas, as quais nem sempre são realizadas de maneira eficaz, devido à 

dificuldade de avaliação dos ativos e dos atributos de uso vinculados à ela. De acordo 

com o modelo de custo de medição, as dimensões fáceis de serem medidas são 

contempladas, enquanto as difíceis abrem margem para a captura de valor no momento 

da transação (ZYLBERSZTAJN, 2018). Ainda segundo o autor, essa margem é explorada 

pelos custos de transação, defendidos por Williamson (1991) como oriundos das 

diferentes características de mensuração da transação, as quais consideram a frequência, 

incerteza e especificidade do ativo em sua avaliação. Segundo Barzel (2015), quanto 

maior dificuldade na medição da transação e má definição dos direitos de propriedade, 

mais positivos serão os custos de transação. Essa situação é ilustrada na figura 5. 

 

Figura 5 – Modelo do custo de medição: maximizando o valor de transação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de Zylbersztajn (2018, pág. 6). 
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Para Barzel, o valor dos direitos econômicos é afetado pela parte jurídica, a qual 

está vinculada a qualidade de proteção oferecida pelo Estado. Isso ressalta a importância 

das instituições, visto que a propriedade legal está ancorada na capacidade do Estado em 

garantir as transações com base em contratos existentes (ZYLBERSZTAJN, 2018). 

Em consonância ao exposto, os defensores da Nova Abordagem de Direitos de 

Propriedade argumentam que justamente a falta de completude dos contratos é que faz 

possível o entendimento da função econômica em uma propriedade. Esta argumentação 

está embasada na compreensão que as propriedades possibilitam a utilização dos direitos 

de controle residuais2, os quais permitirão seu detentor usufruir dos atributos oriundos da 

propriedade adquirida (FOSS; FOSS, 1999).  

Os autores então exemplificam que ao conceder a propriedade legal a alguém, 

também implica em conceder o usufruto de atributos futuros que ainda não foram 

descobertos a este novo detentor. Neste cenário, nem mesmo os tribunais podem interferir 

a favor do antigo proprietário.  

A falta de compreensão dos direitos econômicos e jurídicos, associados a 

fragilidades de direitos de propriedades, podem culminar em uma sociedade que se 

deparará com desvios de destinação de recursos para os usos improdutivos, ou seja, em 

localidades onde existem fragilidades institucionais e que garantam a segurança dos 

direitos de propriedade, podem arcar com redução de produtividade e consequentemente 

produção de bem-estar econômico (AUERBACH; AZARIADIS, 2015). 

 

2.3.4 Avaliação de propriedades produtivas 

 

Para a realização de indenizações, é necessária a realização de avaliações das 

propriedades, também compreendidas como imóveis, dentro de procedimentos 

consolidados utilizados em desapropriações, os quais seguem um rito de execução. Um 

dos documentos utilizados como norteador para os ritos indenizatórios é o Boletim 

Técnico Btec, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia 

                                                 
2 Direitos de controle podem ser compreendidos como a possibilidade de seu detentor utilizar atributos no 

futuro sem realizar dispêndios no presente, visto a não especificação desses no contrato (FOSS; FOSS, 

1999). 
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(IBAPE). No quadro 2, estão apresentados resumidamente os processos a serem 

cumpridos, conforme a versão do Boletim – 2015/003.  

 

Quadro 2 – Processos indenizatórios. 

Processo Descrição 

Avaliação Prévia Avaliação realizada pelo perito designado os procedimentos de análise 

documental, vistoria do imóvel por meio de registros fotográficos, 

levantamento de dados do imóvel, pesquisa de mercado, tratamento 

estatístico, respostas aos quesitos, para poder elaborar laudo final. 

Normas Técnicas 

(ABNT) 

Seguem as determinações elencadas nas Normas Brasileiras 14.653 – 

avaliação de bens, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 

14.653), que fornece as diretrizes para a avaliação de imóveis. 

Desvalorização do 

remanescente 

Utilizado em casos que a expropriação causará prejuízos no remanescente do 

imóvel.  

Benfeitorias atingidas Segue os critérios descritos na ABNT/NBR 14.653 parte 2 (imóveis urbanos) 

e parte 3 (imóveis rurais). 

Demais prejuízos 

ocasionados 

As indenizações devem compensar o prejuízo imposto às atividades 

econômicas desenvolvida no imóvel impactado. Ressalta-se que quando 

ocorrer a extinção da atividade, deve-se indenizar o correspondente à 

capitalização presente da renda líquida ao longo da vida útil do negócio, 

somadas as despesas necessárias para o seu fechamento e deduzido o valor 

residual dos bens.  

Necessidade de 

celeridade nos 

processos judiciais 

Necessidade de celeridade para negociação e concordância entre as partes, a 

fim de evitar a morosidade dos processos indenizatórios e consequentemente 

o valor a ser pago ficar distorcido da realidade.  

Fonte: elaborado a partir de Boletim Técnico Btec 2015/003 IBAPE (2015). 

 

O cumprimento dos processos descritos também é efetuado nas avaliações para 

indenizações de imóveis rurais impactados pela construção de empreendimentos 

hidrelétricos. Andreis (2008) relata as atividades desenvolvidas para a avaliação dos 

imóveis rurais impactados pela usina hidrelétrica Foz do Chapecó, as quais podem ser 

elencadas em: i) demarcação das propriedades atingidas; ii) avaliação da terra, por 

critérios de acessibilidade, níveis de manejo, e área da gleba; iii) avaliação de benfeitorias 

não-reprodutivas, como estradas, poços, pontes, entre outros; iv) avaliação de benfeitorias 

reprodutivas, por meio do método de custo e valor econômico; v) pesquisa de mercado, 

para realizar comparação dos valores obtidos em relação ao mercado local; vi) realização 

de levantamento físico, atividade com finalidade de relacionar e descrever as 

características do imóvel; e vii) emissão de laudo técnico, atividade final que concatena 

os dados de pesquisa com as características da propriedade. 

Em outras localidades no país, estas atividades avaliativas ficam ainda menos 

claras, conforme exposto no documento “Mecanismos Jurídicos para a Modernização e 

Transparência da Gestão Pública”, elaborado em 2013, pela Secretaria de Assuntos 
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Legislativos, pertencente ao Ministério da Justiça. Neste, fora descrita a tentativa dos 

pesquisadores em compreender como seriam avaliadas as propriedades rurais afetadas 

pela construção das barragens para a hidrelétrica do Projeto Parnaíba, no estado do Piauí. 

No documento fica relatada a dificuldade de obtenção de informações que 

pudessem elucidar os procedimentos avaliativos destas propriedades, ocasionada por 

problemas em conseguir se comunicar com os órgãos responsáveis, bem como pela não 

realização, à época, dos leilões de concessão das barragens do empreendimento. No 

entanto, os pesquisadores conseguiram identificar dois pontos relevantes: i) a não 

existência nas normativas do Ministério de Minas e Energia (MME) e da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), uma diretriz que regulamente a quantificação de 

possíveis indenizações; e ii) a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), umas 

das responsáveis pela elaboração do EIA/RIMA do empreendimento, utiliza para 

quantificação das áreas rurais as variáveis solo e benfeitoria (BRASIL, 2013). 

As indenizações às propriedades rurais não são apenas realizadas devido a 

construção de empreendimentos hidrelétricos, mas por outros projetos que impactem 

estas áreas, tais como a construção de ferrovias, utilização do espaço para instalação de 

torres de energia elétrica e até mesmo para parques de proteção ambiental. Por mais que 

sejam projetos distintos, todos possuem como ponto comum, os procedimentos 

avaliativos tradicionais, baseados nas Normas Brasileiras da ABNT. 

 No projeto da Ferrovia Transnordestina, o qual atravessa os estados do Piauí, 

Ceará e Pernambuco, foram adotados os procedimentos descritos anteriormente, restritos 

as normas vigentes da ABNT, em que o valor indenizatório é formado por uma soma 

simples dos valores de terra bruta3 e de benfeitorias, baseados por meio de uma pesquisa 

de mercado na região. Ressalta-se que no caso deste empreendimento, a agricultura 

familiar não foi considerada como área explorada, o que culminou na não valoração das 

culturas cultivadas pelos proprietários dessas terras (BRASIL, 2013). 

O Parque Nacional Serra das Capivaras, localizado no estado do Piauí, foi criado 

em 5 de junho de 1979, com intuito de ser uma Área de Preservação Permanente, a fim 

de conservação da fauna e flora da região. Sua implementação, fez com que as pessoas 

que estavam na área do parque, tiveram de deixar suas propriedades, ou tiveram seu uso 

restringido. Isto não significou que elas foram contempladas por um processo 

                                                 
3 Terra bruta: terra não trabalhada, com ou sem vegetação natural (ABNT NBR nº 14653-3). 
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indenizatório à época, o que levou diversos proprietários a buscarem seus direitos junto à 

justiça (BRASIL, 2013). 

Após anos de brigas judiciais, apenas no ano de 2012, alguns desses proprietários 

tiveram suas propriedades avaliadas e receberam os valores indenizatórios por sua terra. 

No entanto, novamente os métodos de quantificação das áreas foram os vigentes pela 

NBR 14.653-1 – Procedimentos Gerais e NBR 14.653-3 – Imóveis Rurais, em que 

obedeceram as seguintes etapas avaliativas: i) reconhecimento do perímetro do parque; 

ii) georreferenciamento do parque; iii) reconhecimento das áreas desapropriadas dentro e 

fora do parque; iv) vistoria do imóvel com o laudo primário, realizado à época da criação 

do parque; v) vistoria do imóvel com assistente técnico, inclusive para reavaliação de 

benfeitorias; vi) pesquisa de mercado dos imóveis na região; e vii) elaboração de laudo 

de avaliação final (BRASIL, 2013). 

Para as terras impactadas por torres de energia elétrica, Medeiros (2014) expõe 

algumas metodologias de cálculos indenizatórios realizados entre as cidades de Vidal 

Ramos e Rio do Sul, no estado de Santa Catarina, em que se pode destacar a utilizada 

pelas Centrais Elétricas do Sul do Brasil (ELETROSUL). Essa realizou o cálculo 

indenizatório, por meio das seguintes variáveis: i) Área da Faixa de Servidão (ASF), que 

é o terreno utilizado para a instalação das torres e passagem dos linhões, medido em m²; 

ii) Valor da Terra Nua4; iii) Coeficiente de Servidão (CS), coeficiente elaborado com 

intuito de aferir alguns impactos ocasionados pela implantação das torres, em que são os 

fatores de risco, de incômodos, de relação entre as áreas, de destinação econômica, de 

posição de linha de transmissão e de locação das torres; e iv) Taxa Primária de 

Indenização (TPI), valor de um salário mínimo pago ao proprietário, devido os 

transtornos causados pela implantação das torres. 

A metodologia apresentada na pesquisa de Medeiros (2014), traz um fator 

diferente das demais, que é o Coeficiente de Servidão, visto os incômodos realizados 

pelas torres e linhas de transmissão aos proprietários de terra, esses que são ocasionados 

justamente pela diferença deste tipo de projeto com os citados anteriormente, visto a não 

necessidade de desapropriação total da área rural, em que o proprietário apenas sede parte 

de seu terreno para a implantação das infraestruturas de transmissão de energia elétrica.  

Esta etapa apresentada elenca os procedimentos vigentes para aferições das 

variáveis tangíveis dos imóveis rurais, no entanto, fica evidente que o levantamento das 

                                                 
4 Terra nua: terra sem produção vegetal ou vegetação natural (ABNT NBR nº 14653-3). 
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variáveis intangíveis não foi contemplado. Assim, com intuito de nortear a pesquisa, é 

utilizado o método para avaliação do valor econômico de uma empresa, o qual contempla 

ambas as variáveis, e está descrito no item metodológico desta pesquisa.   

      

2.4 Síntese do Referencial Teórico 

 

O Referencial Teórico dessa pesquisa está ancorado na Teoria Institucional, com 

destaque aos autores Mitchel (1910); Williamson (1993); North (1991); Commons 

(2003); Nee (2003); Mantzavinos, North e Shariq (2004); Chang (2000 e 2006); Hodgson 

(2002 e 2011); Guedes (2013), Cavalcante (2014) e Costa (2019). Nas abordagens da 

Visão Baseada em Recursos Legítimos e das Abordagens da Visão Baseada em Recursos 

em conjunto com a Teoria dos Stakeholders, em que se destacam os autores Polanyi 

(1944); De Gregori (1987); Deininger e Feder (1998); Coff (1999); Igliori (2006); 

Crubellate, Pascucci e Grave (2008); Barney (2001 e 2018); Freeman, Dmytriyev e 

Phillips (2021). E nos conceitos que embasam as avaliações das propriedades produtivas 

rurais, em que se destacam os autores Foss e Foss (1999); Canestrato (2005); Borboleto 

(2013); Krugman (2010); Barzel (2015); Zylbersztajn (2018); Maria (2019); Andrei 

(2008) e mais especificamente à ferramenta de avaliação proposta por essa pesquisa, os 

autores Kayo e Famá (2004); Kayo, Kimura, Martin e Nakamura (2006); Assaf Neto 

(2006); Roomi (2010); Assaf Neto e Lima (2018). 

A síntese do Referencial Teórico está representada pela figura 6 com o framework 

das abordagens teóricas consideradas como aporte à proposta de pesquisa. 

Figura 6 – Framework das abordagens teóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado considerando o Referencial Teórico desta pesquisa, 2021. 
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 A partir da figura 6 é possível observar que as abordagens da Visão Baseada em 

Recursos em conjunto com a Teoria dos Stakeholders, encontra-se com a Visão Baseada 

em Recursos legítimos e com a Teoria Institucional, conforme as indicações das linhas 

de cor preta e a partir da compreensão em conjunto dessas, auxiliam a perspectiva teórica 

de avaliação para indenização de propriedades produtivas rurais, ilustrada pela seta em 

azul, bem como subsidia a compreensão do processo de indenização das propriedades 

produtivas rurais por meio da análise qualitativa. Por sua vez, a perspectiva teórica da 

avaliação para indenização de a compreensão do processo de indenização das 

propriedades produtivas rurais por meio da análise quantitativa. Ressalta-se que o 

principal ponto de ligação entre elas é a compreensão da valoração dos ativos intangíveis 

vinculados às pessoas, com destaque ao capital humano. 

Diante do exposto neste Referencial Teórico, surge a motivação para a construção 

de uma ferramenta de análise de indenizações que contemple as variáveis tangíveis e 

intangíveis no processo de aquisições de terras para empreendimentos de hidrelétricas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, estão descritos os procedimentos metodológicos adotados para a 

coleta e tratamento dos dados, em que se considera o referencial teórico apresentado, a 

fim de responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como foram indenizadas as 

propriedades produtivas rurais afetas pela UHE de Santo Antônio no Rio Madeira? 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

O método para análise dos dados de pesquisa é o de métodos mistos por meio de 

um projeto sequencial exploratório, divido inicialmente na fase qualitativa de coleta e 

análise de dados, para realizar a construção de um esquema que possa auxiliar na segunda 

fase, a qual consiste na interpretação dos dados quantitativos, por meio de uma ferramenta 

de análise de valor de indenização, com intuito de conseguir responder às perguntas de 

pesquisa. 

A estratégia escolhida para esta pesquisa foi a de estudo de caso, por ser uma 

investigação empírica dentro de um contexto real, em que as análises e interpretações das 

condições desse contexto são fundamentais para a compreensão do fenômeno investigado 

(Yin, 2001), no caso desse estudo, as indenizações realizadas à propriedade produtiva 

rural impactada pela UHE de Santo Antônio.  

 

3.2 Protocolo de estudo de caso 

 

 Para esta pesquisa, foi adotado os procedimentos elencados por Yin (2001) para a 

realização da estratégia de estudo de caso. Conforme destaca o autor, para a utilização 

dessa estratégia metodológica, é necessária a aplicação de um protocolo que deve conter 

as seguintes seções: i) Visão geral do projeto do estudo de caso; ii) Procedimentos de 

campo; iii) Questões do estudo de caso; e iv) Guia para relatório do estudo de caso. 

 

3.2.1 Visão geral do projeto do estudo de caso 

 

Para a viabilização da construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, foi 

necessária a alagação de diversas áreas de terra para a construção do lago da hidrelétrica, 
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o qual represa a água que fornece a força mecânica utilizada pelas turbinas para a geração 

de energia elétrica. Dentre as áreas alagadas, havia propriedades produtivas rurais, as 

quais foram adquiridas pela empresa Santo Antônio Energia (SAE) por meio de 

indenizações. 

Para esta pesquisa, foi escolhida uma propriedade produtiva rural, denominada 

para a pesquisa como Sítio sonho do avô, dividida em quatro áreas impactadas pelo lago 

formado pela UHE de Santo Antônio, localizadas lado a lado em frente às águas do Rio 

Madeira. As quatro áreas pertenciam à mesma família e embora cada uma tivesse um 

único proprietário nominado, a família trabalhava em benefício das quatro áreas. Todas 

passaram pelo processo de avaliação de suas áreas e receberam o valor indenizatório 

proposto pela empresa. Conforme descrição, todas eram produtivas e possuíam 

plantações e criações que geravam renda aos seus proprietários. O debate sobre as 

indenizações e os estudos em relação aos impactos causados pelas usinas hidrelétricas no 

Rio Madeira, ainda são atuais e possuem questões a serem respondidas, o que levou ao 

planejamento deste estudo de caso. 

A pesquisa tem como objetivo geral propor ferramenta de avaliação de 

indenização de propriedades produtivas rurais afetadas por Usinas Hidrelétricas, a partir 

da avaliação do processo de indenização da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, 

localizada no Rio Madeira.  

 

3.2.2 Procedimentos de campo 

 

Para a realização das entrevistas, inicialmente foram buscados nos documentos de 

licenciamento ambiental do IBAMA5, os proprietários das propriedades produtivas rurais 

impactadas, no entanto, não foi possível encontrar nos bancos de dados acessados todos 

os proprietários indenizados. Diante da restrição mencionada, foi utilizado o método bola 

de neve, em que foi contatada uma primeira proprietária que indicou o outro entrevistado 

para esta pesquisa.  

Para as entrevistas, o pesquisador fez uso de seu caderno de anotações, do roteiro 

de pesquisa semiestruturado elaborado para este estudo, do documento de cadastro 

                                                 
5 Disponível em: 

http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Santo%20Antonio%20(Rio%20Madeira)%20-

%2002001.000508_2008-99/. Último Acesso em: 26 setembro de 2021. 

http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Santo%20Antonio%20(Rio%20Madeira)%20-%2002001.000508_2008-99/
http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Santo%20Antonio%20(Rio%20Madeira)%20-%2002001.000508_2008-99/
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socioeconômico utilizado pela empresa Santo Antônio Energia, canetas, smartphones 

para utilização como gravador e seu notebook pessoal, a fim de deixar salva as entrevistas 

tanto nos aparelhos eletrônicos, bem como em armazenamento em plataforma nuvem 

digital, com intuito de evitar possíveis danificações e perda de material e conteúdo de 

pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas presencialmente em locais escolhidos pelos 

proprietários e apenas foram iniciadas após a concordância e assinatura dos termos de 

consentimento livre e esclarecidos da pesquisa, o qual se encontra no Apêndice 1. A fim 

de respeitar o anonimato dos entrevistados, esses estão identificados como primeira 

entrevistada e segundo entrevistado, as entrevistas tiveram duração de duas horas e 

cinquenta e sete minutos com a primeira pessoa e duas horas e dois minutos com a 

segunda, mantiveram respeito às exigências sanitárias de prevenção à COVID-19, com 

uso de máscaras e distância protocolar.  O deslocamento até o local foi realizado pelo 

veículo do próprio pesquisador, além de outros gastos financeiros com a pesquisa.  

Ao longo das entrevistas, também foram coletados outros documentos fornecidos 

pelos proprietários, os quais foram digitalizados por meio do smartphone do pesquisador 

e armazenados tanto no notebook quanto em plataforma nuvem digital. Outras anotações 

realizadas por meio de observações do pesquisador, também foram registradas em seu 

caderno de campo. 

Todo o material coletado durante a pesquisa em campo, tanto as entrevistas, 

quanto os documentos e anotações realizadas ao longo do processo, foram organizados e 

armazenados de forma a dar confiabilidade e validade à pesquisa realizada, bem como 

estarem aptos para disponibilização a possíveis interessados. 

 

3.2.3 Questões do estudo de caso 

 

As questões do estudo de caso são elaboradas para o próprio pesquisador e não o 

entrevistado, visto que elas servem para lembrar ao pesquisador, quais as informações 

que devem ser coletadas e o porquê de elas serem coletadas, ou seja, elas funcionam como 

uma baliza para manter o pesquisador dentro do caminho que leva às respostas que ele 

busca ao longo das entrevistas (YIN, 2001).  

Assim, foram elaboradas as seguintes questões para esta pesquisa, conforme 

ilustrado no quadro 4. 
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Quadro 4 – Questões do estudo de caso. 

Questões Fontes prováveis de 

evidências 

Estratégias 

Como foram realizadas 

as abordagens pela 

empresa? (De forma 

transparente ou 

nebulosa). 

Pessoas que lidaram 

diretamente com os 

negociadores da empresa. 

Observar o comportamento dos 

entrevistados à pergunta e realizar anotações 

de suas expressões, emoções e outros 

detalhes que não podem ser captados pelos 

aparelhos de gravação. 

A empresa em algum 

momento utilizou de 

força contratual ou 

impositiva para 

realizar a negociação? 

Pessoas que estiveram 

presentes nas reuniões de 

alinhamento com a empresa e 

documentos apresentados pela 

empresa. 

1. Observar o comportamento dos 

entrevistados à pergunta e realizar anotações 

de suas expressões, emoções e outros 

detalhes que não podem ser captados pelos 

aparelhos de gravação; 2. Verificar 

documentos apresentados pelos 

entrevistados se for o caso. 

O processo 

indenizatório foi 100% 

concluído? Todas as 

verbas indenizatórias 

foram efetuadas? 

Pessoas que negociaram com a 

empresa e aquelas que ficaram 

com a responsabilidade de 

verificar o pagamento. 

Comprovantes de pagamento 

ou documentos afins. 

Fazer a verificação dos itens indenizatórios 

prometidos e os que foram indenizados. 

Comparar as datas dos pagamentos 

efetuados com os planejados. 

As experiências e 

conhecimentos de vida 

adquirida e utilizada na 

propriedade foram 

levados em 

consideração no 

processo 

indenizatório? 

O maior número de pessoas 

envolvidas especificamente 

com a propriedade analisada 

no momento. Cadastros 

socioeconômicos utilizados 

pela empresa. 

Realizar a comparação dos itens constantes 

nos documentos de cadastro socioeconômico 

da empresa, com as respostas e possíveis 

documentos fornecidos pelos entrevistados.  

Como foram realizadas 

as medições dos ativos 

tangíveis? 

Pessoas que realizaram a 

negociação com a empresa e 

documentos dos valores 

medidos e precificados pela 

empresa. 

Realizar a comparação das respostas dos 

entrevistados, com os documentos de 

medição e precificação utilizados pela 

empresa. Verificar a metodologia utilizada 

pela empresa para realização dos cálculos 

indenizatórios no Caderno de Terras e 

Aferição da Santo Antônio Energia. 

Houve medição ou 

consideração dos 

ativos intangíveis? 

O maior número de pessoas 

envolvidas especificamente 

com a propriedade analisada 

no momento. Documentação 

dos valores medidos e 

precificados pela empresa. 

Extrair o máximo do entrevistado até que 

ponto a empresa apenas fez medição de 

mercado da propriedade ou levou em 

consideração algum outro aspecto 

considerado relevante pelo proprietário 

expropriado. 

Qual a utilidade da 

pergunta sobre a 

ligação da pessoa com 

o rio, constante no 

cadastro 

socioeconômico da 

empresa? 

Pessoa que preencheu o 

cadastro socioeconômico 

fornecido pela empresa, bem 

como análise deste mesmo 

documento. 

Provocar o entrevistado até que se consiga 

extrair a percepção dele sobre a relevância 

deste item presente no cadastro 

socioeconômico aplicado pela empresa.  

Anotar as expressões e demais 

comportamentos que não podem ser 

captados pelos aparelhos de gravação.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As perguntas elencadas no quadro 4, auxiliam o pesquisador a direcionar os 

roteiros de entrevista, a fim de evitar a perda de foco e conseguir extrair ao máximo dos 

entrevistados aquilo que se necessita para contemplar as questões elaboradas. 
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3.2.4 Guia para relatório do estudo de caso 

 

O público-alvo dessa pesquisa foi composto por dois proprietários de áreas 

produtivas rurais, indenizados pela empresa Santo Antônio Energia. Esses possuem nível 

educacional superior completo e não tiveram problemas com a linguagem utilizada pelo 

pesquisador, conseguiram compreender e responder as perguntas realizadas durante a 

entrevista, tanto para o questionário aplicado para avaliação qualitativa, quanto o 

formulário de pontuação aplicado a fim de validar a utilização da variável de ponderação 

de capital humano. 

 O relatório desse estudo de caso foi elaborado a partir das análises realizadas 

pelos dados e informações componentes do banco de dados dessa pesquisa, composto 

pelas entrevistas, observações e anotações realizadas em campo, bem como das 

documentações obtidas ao longo da pesquisa. Ressalta-se que as citações provenientes 

das entrevistas, das anotações e dos documentos foram utilizadas de maneira que 

respeitasse o anonimato dos entrevistados.     

 

3.3 Instrumento de coleta e levantamento de dados 

 

Para a coleta de dados secundários foram selecionados os seguintes documentos, 

conforme ilustrado no quadro 5. 

    

Quadro 5 – Documentos utilizados como fonte de dados secundários. 

Documento Informação/Variável Fonte 

Projeto Básico 

Ambiental (PBA) 

Informações vinculadas aos procedimentos de 

desapropriação, em que apontam a fase de 

natureza declaratória, por utilidade pública 

feita pela ANEEL e de natureza executória, por 

meio de cálculos indenizatórios que utilizam 

das Normas Brasileiras de Avaliação (NBRs). 

http://licenciamento.ibama.g

ov.br/Hidreletricas/Santo%2

0Antonio%20(Rio%20Made

ira)%20-

%2002001.000508_2008-

99/PBA/PBA%20Revisado-

2009/ 

Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório 

de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) 

Informações em relação às localizações das 

áreas impactadas, situação dominial das 

propriedades, bem como os tipos de atividades 

econômicas exercidas nas localidades.  

http://licenciamento.ibama.g

ov.br/Hidreletricas/Santo%2

0Antonio%20(Rio%20Made

ira)%20-

%2002001.000508_2008-

99/EIA-RIMA/ 

Processos de 

Licenciamento 

Ambiental do 

IBAMA 

Documentos cartográficos de localização das 

áreas, documentos de cadastro socioeconômico 

aplicado pela empresa. 

http://licenciamento.ibama.g

ov.br/Hidreletricas/Santo%2

0Antonio%20(Rio%20Made
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ira)%20-

%2002001.000508_2008-99/ 

Project Design 

Document (PDD) da 

usina de Santo 

Antônio 

O WACC (Custo Médio Ponderado) do projeto 

da Usina de Santo Antônio, com valor de 

10,35%.  

http://philip.inpa.gov.br/publ

_livres/LISTAS%20POR%2

0ASSUNTO-

L.htm#Barragens_hidrel%C

3%A9tricas 

Documentos de 

demonstrações 

financeiras da 

Empresa Santo 

Antônio Energia 

Valor contábil do ativo intangível do direito de 

concessão – Uso do Bem Público (UBP). 

http://ri.santoantonioenergia.

com.br/santoantonioenergia/

web/conteudo_pt.asp?idioma

=0&conta=28&tipo=50151 

Documentos 

contratuais de 

indenização do 

entrevistado e com a 

Empresa Santo 

Antônio Energia. 

Laudo de Avaliação 

Patrimonial da Santo 

Antônio Energia 

Variáveis: Terra nua; Benfeitorias não 

reprodutivas; Benfeitorias reprodutivas.  

Documentos físicos 

entregues pelos entrevistados 

ao pesquisador.  

 

 

Tese de doutorado do 

Custo Médio 

Ponderado de Capital 

em Produtos 

Agrícolas 

Valores dos Custos Médios Ponderados de 

Capital (WACC) para os produtos agrícolas 

cultivados nas áreas produtivas rurais 

pesquisadas. 

CAFEO, R. F. Estimativa do 

Custo Médio Ponderado de 

Capital em Produtos 

Agrícolas. Tese (Doutorado 

em Ciências Agronômicas da 

Universidade Estadual 

Paulista – UNESP). Botucatu 

– SP, 2011. 

Fonte: elaborado a partir dos dados de pesquisa, 2021. 

 

Após esta seleção, foram levantadas as informações referentes às desapropriações 

dos imóveis produtivos rurais afetados e as vinculadas ao processo para obtenção do 

documento de licenciamento ambiental. Em sequência, com a utilização desses 

documentos em conjunto com os elementos constantes no Referencial Teórico dessa 

pesquisa, foram identificadas e categorizadas as variáveis utilizadas nesse estudo, as quais 

foram organizadas em variáveis e categorias intangíveis para análise qualitativa e 

variáveis tangíveis e intangíveis para análise quantitativa, conforme ilustrado nos quadros 

6, 7, 8, 9 e 10 respectivamente. 

 

Quadro 6 - Descrição de termos e variáveis intangíveis para análise qualitativa. 

Variável Descrição constitutiva Descrição Operacional 
Aptidão às ferramentas de 

trabalho 
Ativo de inovação composto pelo 

Know-how tecnológico (KAYO; 

FAMÁ, 2002). 

Aptidão do proprietário em lidar 

com as ferramentas e 

tecnologias disponíveis para o 

trabalho na propriedade. 
Acesso aos mercados locais Ativo estrutural composto pelos 

canais de mercado (KAYO; 

FAMÁ, 2002). 

A capacidade em disponibilizar 

seus produtos para venda nos 

mercados locais. 
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Documento de posse (ou de 

permissão de uso) da terra  

Ativos de relacionamento (com 

públicos estratégicos) composto 

pelos direitos autorais (KAYO; 

FAMÁ, 2002). 

A importância do proprietário 

em deter o documento de posse 

de sua propriedade. 

Contrato indenizatório junto a 

Empresa 

Ativos de relacionamento (com 

públicos estratégicos) composto 

pelos direitos autorais (KAYO; 

FAMÁ, 2002). 

Todo o processo indenizatório 

que culmina na celebração do 

contrato entre o proprietário e a 

empresa.  

Fonte: elaborado a partir dos dados de pesquisa. 

 

 As variáveis apresentadas no quadro 6, foram elaboradas a partir das tipologias 

dos ativos intangíveis apresentadas por Kayo e Famá (2004) identificadas no quadro 3 

desse trabalho. Elas foram adaptadas para o contexto dessa pesquisa e são analisadas em 

conjunto as categorias que são apresentadas no quadro 7, em que buscam compreender o 

processo indenizatório das propriedades produtivas rurais impactadas pela UHE de Santo 

Antônio.    

 

Quadro 7 - Descrição das categorias intangíveis para análise qualitativa. 

Categoria Descrição constitutiva Descrição Operacional 

Pessoas  Pessoas são encaradas como os stakeholders que 

trazem os recursos. Visão mais humanizada. 

(FREEMAN; DMYTRIYEV; PHILLIPS, 2021). 

As experiências, 

conhecimentos e habilidades 

das pessoas formam um 

conjunto de ativos que 

constroem valores e são 

encarados além de simples 

ferramentas. 

Cooperação Enfatiza tanto a competição quanto a cooperação, em 

busca não apenas da vantagem competitiva lucrativa, 

mas também o desenvolvimento de um 

relacionamento cooperativo nas relações econômicas 

de uma empresa (FREEMAN; DMYTRIYEV; 

PHILLIPS, 2021). 

A cooperação entre os 

proprietários, os vizinhos, os 

comerciantes locais e outros 

que compartilham experiências 

e possuem relações 

econômicas entre si.  

Normatividade Valores, normas e ética são alicerces da sociedade e a 

normatização ajuda a realizar melhores previsões 

(FREEMAN; DMYTRIYEV; PHILLIPS, 2021). 

Os valores atribuídos a posse 

da propriedade, estão 

vinculados à perspectiva de 

valor do proprietário em 

relação a sua terra.  

Sustentabilidade A vantagem competitiva sustentável só pode ser 

alcançada por meio dos relacionamentos com os 

stakeholders envolvidos. Esta teoria conjunta, busca a 

sustentabilidade para todas as empresas (FREEMAN; 

DMYTRIYEV; PHILLIPS, 2021). 

A sobrevivência das 

propriedades ao longo do 

tempo, só podem ser 

alcançadas por meio do 

relacionamento entre os 

stakeholders envolvidos, que 

podem ser desde os 

proprietários vizinhos, até 

órgãos governamentais e 

empresas como a Santo 

Antônio Energia. 

Fonte: elaborado a partir dos dados de pesquisa. 
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 As categorias apresentadas no quadro 7, foram elaboradas a partir das abordagens 

da Visão Baseada em Recursos em conjunto à Teoria dos Stakeholders, proposta por 

Freeman, Dmytriyev e Phillips (2021), as quais estão dispostas no quadro 1 desse 

trabalho. Essas categorias também foram adaptadas para o contexto dessa pesquisa e são 

utilizadas em conjunto às variáveis intangíveis apresentadas anteriormente no quadro 7. 

A análise realizada a partir da relação entre as variáveis e categorias mencionadas, 

está apresentada no quadro 8, o qual busca ilustrar a relação entre a tipologia dos ativos 

intangíveis e as abordagens da Visão Baseada em Recursos em conjunto a Teoria dos 

Stakeholders.  
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Quadro 8 – Relação entre a tipologia dos ativos intangíveis e as abordagens da Visão Baseada em Recursos e a Teoria dos Stakeholders. 

Categorias Variáveis analisadas Questionários do roteiro de entrevista – Apêndice 2. 

Pessoas; 

Cooperação; 

Normatividade;  

Sustentabilidade.  

Aptidão às ferramentas 

de trabalho; 

Acesso aos mercados 

locais; Documento de 

posse (ou de permissão 

de uso) da terra; 

Contrato indenizatório 

junto a Empresa. 

 

 

1. Como era realizada a comunicação com os representantes da empresa? Ela era clara e cordial ou havia problemas? 

2. Houve mais conflitos ou cooperação entre o (a) senhor (a) e a empresa? Se houve como eles eram resolvidos? 

3. Como o (a) senhor (a) percebia o tratamento da empresa com sua pessoa? 

4. O (a) senhor (a) sentia que colaborava ou atrapalhava para a implementação do projeto? 

5. Os aspectos contratuais foram explicados de maneira clara? 

6. O (a) senhor (a) possui as documentações de indenização celebrados com a empresa? 

7. Acredita que o senhor (a) possuía alguma vantagem na negociação? 

8. Enfrentou dificuldades na negociação e indenização devido a problemas de documentação? 

9. O (a) senhor (a) possuía alguma benfeitoria na propriedade?  

10. A propriedade proporcionava algum rendimento financeiro? 

11. O senhor (a) acredita que seus conhecimentos e experiência de vida no local, foram levados em consideração nas negociações? 

12. Acredita que esses conhecimentos e experiências foram valorizados nesse processo? 

13. O senhor (a) acredita que poderia contribuir de alguma maneira para a realização do empreendimento? 

14. Foram utilizados muitos termos técnicos pela empresa que dificultavam a negociação? 

15. Como era a vida na propriedade? 

16. Sente falta de alguma coisa da época em que morava na propriedade? 

17. Se arrependem de terem saído da propriedade? 

18. Se tivessem chances de voltar, voltariam? 

19. Se tivessem chances de conseguir negociar por um preço melhor, negociariam? 

20. Qual o aprendizado de todo esse processo que a senhora/o senhor acredita que ficou e gostaria de passar para as próximas gerações? 

  Fonte: elaborado a partir dos dados de pesquisa. 
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O quadro 8 apresenta as categorias e variáveis intangíveis identificadas e suas 

fontes de obtenção, as quais são oriundas das questões aplicadas aos entrevistados e que 

estão disponíveis no roteiro de entrevistas constante no Apêndice 2 desse trabalho. Essa 

apresentação tem o objetivo de ilustrar as categorias e variáveis que foram relacionadas 

a fim de analisar o processo de indenização da propriedade produtiva rural afetada pela 

UHE de Santo Antônio, sob a perspectiva qualitativa dessa pesquisa.  

Em sequência, por meio dos quadros 9 e 10, são apresentadas as variáveis 

tangíveis e intangíveis para análise quantitativa dessa pesquisa. 

 

Quadro 9 – Definição de termos e variáveis tangíveis para análise quantitativa. 

Variável Descrição Constitutiva Descrição Operacional Documentos de obtenção 

dos valores das variáveis  

Terra nua Terra sem produção vegetal ou 

vegetação natural (ABNT 

NBR nº 14653-3). 

Terra indenizada pelo 

valor de medição sem 

considerações dos 

valores de produção e que 

incluem as áreas de 

pastagem e cobertura 

florística. 

Documentos contratuais de 

indenização do 

entrevistado com a 

Empresa Santo Antônio 

Energia. Laudo de 

Avaliação da Santo 

Antônio Energia (2011). 

Benfeitorias 

não 

reprodutivas 

Benfeitorias na propriedade 

que não produzem renda, 

como pontes, sedes e cercas 

(Andreis 2018). 

Valor indenizado por 

meio de medições que 

contemplam as áreas de 

pastagens e coberturas 

florísticas, bem como as 

benfeitorias construídas 

nas propriedades que não 

eram utilizadas para a 

geração de renda, como a 

sede, as cercas, as pontes 

entre outros. 

Documentos contratuais de 

indenização do 

entrevistado com a 

Empresa Santo Antônio 

Energia. Laudo de 

Avaliação da Santo 

Antônio Energia (2011). 

Benfeitorias 

reprodutivas 

Benfeitorias que produzem 

renda, como as culturas 

produtivas e semoventes 

(Andreis 2018). 

Benfeitorias que geravam 

renda ao proprietário, 

como as plantações e as 

criações animais. 

Documentos contratuais de 

indenização do 

entrevistado com a 

Empresa Santo Antônio 

Energia. Laudo de 

Avaliação da Santo 

Antônio Energia (2011). 

Taxa de 

desconto de 

cultura 

Taxa de desconto da operação 

para poder trazer a valor 

presente os rendimentos totais 

futuros, tendo como base os 

valores para cada cultura ou 

semovente analisado, baseado 

em (ASSAF NETO; LIMA, 

2018).  

Taxa atribuída ao tipo de 

cultura ou de criação a 

fim de trazer a valor 

presente os rendimentos 

das avaliações de 

produção vegetal. 

Valores detalhados no 

Apêndice 5 dessa 

pesquisa. 

Tese de doutorado do 

Custo Médio Ponderado de 

Capital em Produtos 

Agrícolas (WACC) 

(CAFEO, 2011). 

Taxa de 

desconto do 

Projeto da 

UHE de 

Taxa utilizada no PDD da 

Santo Antônio energia para 

comprovação da viabilidade 

do projeto (SAE, 2011). 

Taxa atribuída como 

parâmetro para os 

rendimentos de cultura 

agrícola. Comparação 

entre os rendimentos das 

Project Design Document 

(PDD) (SAE, 2011). 
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Santo 

Antônio 

culturas em relação ao 

projeto da UHE. 

Tempo de 

análise 

Tempo medido em meses para 

aferição da produtividade em 

um determinado período 

temporal, baseado em (ASSAF 

NETO; LIMA, 2018).  

Tempo utilizado para 

verificação dos 

rendimentos. Variável 

utilizada em meses. 

Axioma matemático. 

Área da 

propriedade 

produtiva 

rural 

Área que será ponderada em 

relação à área do reservatório 

da UHE (ABNT NBR nº 

14653-3). 

Área do tamanho da 

propriedade em hectares 

conforme o documento 

de registro. 

Documentos contratuais de 

indenização do 

entrevistado com a 

Empresa Santo Antônio 

Energia. Laudo de 

Avaliação da Santo 

Antônio Energia (2011). 

Área de 

Reservatório 

da UHE de 

Santo 

Antônio 

Área do reservatório da UHE 

(MADEIRA S.A, 2008; 

FURNAS, 2005). 

Área do tamanho do 

reservatório em hectares 

da UHE.  

Projeto Básico Ambiental 

(MESA, 2008). 

Fonte: elaborado a partir dos dados de pesquisa, 2021.  

 

As variáveis descritas no quadro 9 foram obtidas nos documentos utilizados como 

fontes de dados secundários apresentados no quadro 5, essas compõem a equação de 

análise indenizatória para as propriedades rurais impactadas pelas UHE de Santo Antônio, 

proposta por essa pesquisa e apresentada na figura 8. 

 

Quadro 10 – Descrição de termos e variáveis intangíveis para análise quantitativa.   

Variável Descrição Constitutiva Descrição Operacional Documentos de obtenção 

dos valores das variáveis  

Taxa de 

ponderação 

de Capital 

Humano por 

WACC 

Taxa do Custo Médio 

Ponderado de 

Capital/Weighted Average 

Cost of Capital (WACC) para 

o Capital Humano (ROOMI, 

2010). 

Utilização do WACC de 

Capital Humano para 

realizar a ponderação da 

influência desse na 

remuneração das 

benfeitorias reprodutivas 

nas propriedades 

produtivas rurais. 

Dados da pesquisa 

(ROOMI, 2010). 

Taxa de 

ponderação 

de Capital 

Humano por 

ROI 

Taxa de Retorno do 

Investimento (ROI) em 

Capital Humano (ROOMI, 

2010). 

Utilização do ROI para 

Capital Humano a fim de 

mensurar sua proporção 

na remuneração das 

benfeitorias reprodutivas 

nas propriedades 

produtivas rurais. 

Dados da pesquisa 

(ROOMI, 2010). 

Uso do bem 

público 

Valor atribuído à licença 

concedida pela ANA para 

utilização do bem público (Rio 

Madeira), constante nos ativos 

intangíveis das demonstrações 

financeiras da Santo Antônio 

Energia (SAE, 2012). 

Valor financeiro do Uso 

do bem público em 

relação às áreas atingidas. 

Demonstrações financeiras 

da Santo Antônio Energia 

(SAE, 2012).  

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 
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As variáveis intangíveis identificadas no quadro 10 foram obtidas nos documentos 

utilizados como fontes de dados secundários apresentados no quadro 5, bem como por 

meio dos dados da pesquisa. Essas que são utilizadas para a elaboração da equação de 

análise indenizatória para as propriedades rurais impactadas pela UHE de Santo Antônio. 

  

 



 

69 

 

Quadro 11 – Constatação da relevância da variável de ponderação de Capital Humano.  

Variável a 

ser 

validada 

Parâmetros para validação da 

variável de ponderação de capital 

humano – Descrição constitutiva 

Parâmetros para validação da 

variável de ponderação de capital 

humano – Descrição operacional 

Afirmações do roteiro de entrevista – Apêndice 3. 

Taxa de 

ponderação 

de capital 

humano 

Ativo humano composto pelo nível 

de conhecimento do trabalhador 

(KAYO; FAMÁ, 2002).  

Nível de conhecimento do trabalhador 

em propriedades produtivas rurais, 

oriundo do trabalho realizado na área 

rural e com compartilhamentos de 

experiências junto a familiares e 

pessoas vinculadas aos serviços rurais. 

 Afirmação 1. A influência do tempo de vida da família na propriedade 

influencia para obtenção de conhecimento no trabalho exercido; 

 Afirmação 4. O conhecimento que obtive para realização do trabalho em 

minha propriedade foi transmitido por meus familiares;  

 Afirmação 5. O conhecimento que obtive para realização do trabalho em 

minha propriedade foi transmitido por meus vizinhos e moradores da região. 

Ativo humano composto pelo nível 

de talento do trabalhador (KAYO; 

FAMÁ, 2002). 

Nível de talento nato da pessoa para as 

atividades rurais. 

 Afirmação 2. Eu considero que possuo talento natural para o trabalho 

realizado em minha propriedade rural. 

Ativo humano composto pelo nível 

de capacidade do trabalhador 

(KAYO; FAMÁ, 2002). 

Nível de capacidade em exercer os 

serviços vinculados às áreas rurais. 

 Afirmação 6. Eu me considero muito capaz para realizar os trabalhos em 

minha propriedade. 

Ativo humano composto pelo nível 

de habilidade do trabalhador 

(KAYO; FAMÁ, 2002). 

Nível de aprimoramento das habilidades 

no ofício rural ao longo do tempo. 

 Afirmação 3. As minhas habilidades para realização do trabalho na 

propriedade foram adquiridas apenas com o tempo. 

Ativo humano composto pelo nível 

de experiência no trabalho (KAYO; 

FAMÁ, 2002). 

Nível de experiência aplicada nas áreas 

rurais oriundas de afazeres sem vínculos 

diretos com o ofício rural.  

 Afirmação 7. Acredito que a influência da experiência adquirida em outras 

atividades melhorava a realização dos trabalhos em minha propriedade;  

 Afirmação 8. Meu nível de escolaridade melhorava a realização dos trabalhos 

em minha propriedade. 

Fonte: elaborado a partir dos dados de pesquisa, 2021.  
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Os parâmetros constitutivos de análise para validação da variável de ponderação 

de capital humano descritos no quadro 11 foram utilizados com o objetivo de verificar a 

relevância do capital humano sob a óptica do entrevistado. Para essa confirmação, foi 

aplicado o formulário de pontuação de notas presente no roteiro de entrevista 2, constante 

no apêndice 3 dessa pesquisa, o qual atribui as notas entre 0 a 5 (nota 0 é considerada 

como sem relevância e e a nota 5 é considerada com total relevância) para cada afirmação 

que está relacionada a um parâmetro de verificação. 

A aplicação desse questionário serviu para corroborar com os dados obtidos na 

análise qualitativa da entrevista, a fim de evitar um viés interpretativo do pesquisador 

quanto à relevância do capital humano sob a óptica dos proprietários entrevistados, e 

consequentemente permitir o uso dessa variável na ferramenta de análise indenizatória 

para as propriedades rurais impactadas pelas UHE de Santo Antônio. 

As definições constitutivas elencadas nos quadros 6, 7, 8, 9 e 10 estão de acordo 

às teorias e autores utilizados na pesquisa, e servem de base para a elaboração das 

descrições operacionais, as quais foram adaptadas ao contexto analisado a fim de avaliar 

o processo de indenização das propriedades produtivas rurais afetadas pela Usina 

Hidrelétricas de Santo Antônio, localizada no Rio Madeira. 

As entrevistas em profundidade foram realizadas a fim de realizar as análises 

qualitativas da pesquisa, conforme Merriam e Tisdell (2016) elucidam, os pesquisadores 

que adotam o estudo qualitativo estão interessados em compreender como as pessoas 

envolvidas interpretam as experiências vividas, como elas constroem o seu mundo e por 

fim, qual a significância atribuída às experiências vivenciadas junto ao fenômeno 

pesquisado. O roteiro de entrevistas para esta análise está apresentado no Apêndice 2 

desta pesquisa. 

A pesquisa de campo aconteceu no mês de outubro de 2021, em que foram 

aplicados os formulários revisados, realizadas as gravações das entrevistas, bem como as 

anotações no caderno de campo do pesquisador. Todos os documentos foram 

digitalizados e armazenados nos equipamentos eletrônicos, bem como em plataforma 

nuvem digital, a fim de diminuir os riscos de perda de material de pesquisa.   

Conforme mencionado anteriormente, devido às dificuldades de encontrar e 

contatar todos os proprietários rurais indenizados, os formulários foram aplicados a dois 

proprietários indenizados.  
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3.4 Análise de dados 

 

Os dados primários foram obtidos por meio das anotações do caderno de campo e 

das entrevistas constantes no Apêndice 2, foram organizadas em documentos texto do 

software Microsoft Word 2013. Esta organização teve o intuito de vincular os dados 

obtidos, aos ativos tangíveis e intangíveis identificados no quadro 5 dessa pesquisa, para 

que fosse possível realizar a análise temática dos dados das entrevistas. Os dados obtidos 

por meio do formulário apresentado no Apêndice 3, foram tabelados em planilhas 

eletrônicas do software Microsoft Excel 2013 e analisados a fim de validar o uso da 

variável de ponderação de capital humano. Para os dados secundários, foi realizada a 

análise documental dos documentos identificados no quadro 5, constante na parte inicial 

da metodologia dessa pesquisa.   

 Para auxiliar a visualização da vinculação dos dados obtidos as abordagens 

teóricas dessa pesquisa, foi elaborado o esquema de análise de indenizações de 

propriedades produtivas rurais impactadas pela Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, 

conforme ilustrado na figura 7.  

 

Figura 7 - Esquema de análise de indenizações de propriedades produtivas rurais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: elaborado a partir das abordagens teóricas. 

 

 Os ativos tangíveis são verificados a partir dos parâmetros de indenizações 

apresentados no Referencial Teórico, em que constam as Normas Brasileiras da ABNT, 

os levantados por Andreis (2008), bem como das análises dos dados primários e 

secundários obtidos por meio dos documentos, das entrevistas e anotações realizadas 

durante a pesquisa.  
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 Os ativos intangíveis foram verificados a partir da Visão Baseada em Recursos 

Legítimos e das Abordagens da Visão Baseada em Recursos em conjunto a Teoria dos 

Stakeholders fundamentados por Polanyi (1944); De Gregori (1987); Deininger e Feder 

(1998); Coff (1999); Igliori (2006); Crubellate, Pascucci e Grave (2008); Barney (2001 e 

2018); Freeman, Dmytriyev e Phillips (2021), dos ativos humanos elencados por Kayo e 

Famá (2004), visto que esta contempla tanto a percepção de valor que um indivíduo dá a 

sua propriedade, quanto o valor vinculado ao acúmulo de conhecimentos e habilidades ao 

longo do tempo que o indivíduo agregou à sua propriedade, em conjunto as análises dos 

dados primários e secundários obtidos por meio dos documentos, das entrevistas e 

anotações realizadas durante a pesquisa.  

Assim, a análise qualitativa da pesquisa é feita por meio da aplicação da Relação 

entre a tipologia dos ativos intangíveis e as abordagens da Visão Baseada em Recursos 

em conjunto com a Teoria dos Stakeholders, conforme indicado no quadro 8, em que são 

analisadas junto as entrevistas as seguintes variáveis: i) aptidão às ferramentas de 

trabalho; ii) acesso aos mercados locais; iii) documento de posse (ou de permissão de uso) 

da terra; e iv) contrato indenizatório junto a Empresa.  

A aplicação dos componentes mencionados foi efetuada por meio da vinculação 

das categorias de Pessoas, de Cooperação, de Normatividade e de Sustentabilidade, em 

relação a cada uma das variáveis identificadas. Essas vinculações foram realizadas por 

meio das análises das respostas obtidas após a aplicação do Roteiro de entrevista 1, 

constante no Apêndice 2 deste trabalho. A figura 11 ilustra essa vinculação. 

 

Figura 8 – Vinculação entre as categorias e as variáveis analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Conforme ilustra a figura 8, cada categoria está representada por uma cor e faz 

relação com cada variável identificada. As análises para ambos os entrevistados, iniciou-

se pela categoria de Pessoas, seguida pela de Cooperação, em terceiro a de Normatividade 

e por último a de Sustentabilidade. 

 Com a identificação e categorização entre os ativos tangíveis e intangíveis, foi 

possível elaborar a equação de análise indenizatória para as propriedades produtivas 

rurais impactadas pela Usina de Santo Antônio. Essa equação foi embasada sob as 

perspectivas teóricas deste estudo e da estrutura do esquema de análise de indenizações 

de propriedades produtivas rurais da UHE de Santo Antônio, mencionada anteriormente. 

 Para a construção dessa ferramenta, conforme citado no referencial teórico deste 

estudo, foram utilizados os conceitos oriundos originalmente do ambiente corporativo de 

empresas como o valor econômico de uma empresa, as séries de pagamentos e fator de 

valor presente, bem como a contabilização do desenvolvimento do capital humano, os 

quais são abordados em sequência. 

 

3.4.1 Valor econômico de uma empresa 

 

O valor econômico de uma empresa surge do somatório de seus ativos tangíveis e 

intangíveis, estes que têm ganhado relevância nos índices de valores de mercado, quando 

comparados aos valores contábeis das empresas. Os ativos intangíveis são diferenciais na 

valoração de uma empresa, devido sua característica singular. Enquanto os ativos 

tangíveis, como máquinas e equipamentos podem ser adquiridos no mercado, os 

intangíveis são vinculados a uma organização, o que promove a heterogeneidade das 

empresas no mercado (KAYO; KIMURA; MARTIN; NAKAMURA, 2006). 

Ainda de acordo com os autores, esta percepção da singularidade dos ativos é 

abordada pela Visão Baseada em Recursos, a qual argumenta que a heterogeneidade 

ocorre justamente pelo caráter valioso, raro, inimitável e insubstituível pertencente a um 

ativo intangível. 

 Em vista de exemplificar alguns ativos intangíveis, Kayo e Famá (2004) os 

dividiram em categorias, conforme exposto no quadro 3.  
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Quadro 3 – Tipologia dos ativos intangíveis. 

Categoria de Ativo 

Intangível 

Principais componentes 

Ativos humanos  Conhecimento, talento, capacidade, habilidade e 

experiência dos funcionários; 

 Administração superior e funcionários-chave; 

 Treinamento e desenvolvimento. 

Ativos de inovação  P&D; 

 Patentes; 

 Fórmulas secretas; 

 Know-how tecnológico. 

Ativos estruturais  Processos; 

 Softwares proprietários; 

 Banco de dados; 

 Sistemas de informação; 

 Sistemas administrativos; 

 Inteligência de mercado; 

 Canais de mercado. 

Ativos de 

relacionamento (com 

públicos 

estratégicos) 

 Marcas; 

 Logos; 

 Trademarks; 

 Direitos autorais; 

 Contratos com clientes, fornecedores e outros; 

 Contrato de licenciamento, franquias, entre outros; 

 Direitos de exploração mineral, de água, entre 

outros. 

      Fonte: adaptado de Kayo e Famá (2004). 

 

 De acordo com Kayo, Kimura, Martin, Nakamura (2006) uma das metodologias 

utilizadas para avaliação dos ativos intangíveis é por meio do cálculo do Valor Econômico 

Adicionado ou EVA6 (Economic Value Added), em que consiste no valor do Lucro 

Operacional Líquido depois do Imposto de Renda ou NOPAT (Net Operating Profit After 

Taxes), menos o uso de capital, conforme equação 1. Após essa verificação, o EVA é 

descontado a valor presente e o somatório de todos eles (todos os ativos intangíveis 

considerados) formam o Valor de Mercado Adicionado ou MVA7 (Market Value Added), 

conforme equação 2. 

Equação 1: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) 

Equação 2: 

𝑀𝑉𝐴 = ∑
𝐸𝑉𝐴1

(1 + 𝑘1)𝑛

∞

𝑛=1

+ ∑
𝐸𝑉𝐴2

(1 + 𝑘2)𝑛

∞

𝑛=1

+ ⋯ + ∑
𝐸𝑉𝐴𝑛

(1 + 𝑘𝑥)𝑛

∞

𝑛=1

 

                                                 
6 EVA- Economic Value Added (Valor Econômico Adicionado). Marca registrada da Stern Stewart & Co. 

7 MVA – Market Value Added (Valor de Mercado Adicionado). Marca registrada da Stern Stewart &Co. 
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Em que: 

EVA: Valor Econômico Agregado, a qual é uma medida de criação de valor. 

NOPAT: Lucro Operacional Líquido após o Imposto de Renda. 

Custo do capital: taxa que serve como parâmetro para medir o custo de capital. 

Capital utilizado: ativo imobilizado somado ao capital de giro operacional. 

MVA: Valor de Mercado Agregado, o qual reflete o quanto a empresa vale 

adicionalmente. 

k: custo do capital. 

n: período temporal.  

O EVA, também pode ser calculado pela diferença entre o lucro operacional 

líquido e o WACC (Weighted Average Cost of Capital) também conhecido como Custo 

Médio Ponderado de Capital, pelo valor do investimento, conforme equação 3. Para o 

MVA, é feito o desconto do EVA pela taxa do WACC, conforme equação 4 (ASSAF 

NETO; LIMA, 2018). 

Equação 3: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − (𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 

Equação 4: 

𝑀𝑉𝐴 =
𝐸𝑉𝐴

𝑊𝐴𝐶𝐶
 

Em que: 

EVA, MVA e Lucro Operacional Líquido: já foram abordadas nas equações 1 e 2. 

WACC: equivale ao custo total alocado para financiar os ativos, é calculado pela soma 

da ponderação de participação de cada fonte de recurso. 

Investimento: valor relacionado aos investimentos realizados na empresa durante um 

exercício pode ser associado ao Capital Próprio (Patrimônio Líquido) e Capital de 

Terceiros (Financiamentos e afins). 

 

Ainda segundo os autores, essa maneira de calcular o MVA admite a continuação 

(perpetuidade) dos resultados encontrados, ou seja, a manutenção dos resultados da 

empresa. 

Assim, para encontrar o valor do ativo intangível, basta obter o valor do MVA, o 

qual é considerado o próprio valor intangível (KAYO; KIMURA; MARTIN; 

NAKAMURA, 2006). 
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3.4.2 Séries de pagamentos e Fator de Valor Presente 

   

 Um fluxo de caixa pode ser interpretado como uma série de pagamentos ou 

recebimentos que ocorrem em um determinado período de tempo, os quais podem ser 

identificados em termos de: i) os de períodos de ocorrência, os quais abrangem os 

postecipados, antecipados ou diferidos; ii) os de periodicidade, que se compreende os 

períodos iguais ou diferentes entre si; iii) os de durabilidade, os quais verificam se são 

limitados ou indeferidos; e iv) os de valores, em que verificam se são constantes ou 

variáveis (ASSAF NETO, 2006).  

 O Fator de Valor Presente (FPV) se origina a partir de um comportamento de 

progressão geométrica (PG) dos termos atualizados de uma série, em que para uma 

determinada taxa de juros ele é composto pelo somatório de seus valores presentes 

(ASSAF NETO, 2006. ASSAF NETO; LIMA, 2018). A equação 5 ilustra o Fator de 

Valor Presente. 

 

Equação 5: 

𝐹𝑃𝑉 =  
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
 

Em que: 

FPV: Fator de Valor Presente. 

i: taxa de juros. 

n: tempo observado.  

 

 Ao se analisar um Fluxo de Caixa com pagamentos constantes, para se chegar ao 

Valor Presente, basta realizar a multiplicação entre o valor de pagamento observado, pelo 

FPV encontrado (ASSAF NETO, 2006. ASSAF NETO; LIMA, 2018), conforme 

ilustrada na equação 6: 

 

 Equação 6: 

𝑃𝑉 = 𝑃𝑀𝑇 × 𝐹𝑃𝑉 

Em que: 

PV: Valor Presente. 

PMT: Pagamento observado no momento. 

FPV: Fator de Valor Presente.   
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Os autores ainda observam que caso seja ocorrido um pagamento no ato, o tempo 

no denominador deve ser descontado em um período. 

 

3.4.3 Contabilização do desenvolvimento do capital humano 

 

A valorização do ativo intangível que ocorre contemporaneamente, está vinculada 

diretamente ao reconhecimento da importância do capital humano como um dos 

principais recursos econômicos existentes, isso faz com que o desenvolvimento das 

atitudes, habilidades, conhecimentos e aptidões coletivas contribuam cada vez mais para 

o aprimoramento e crescimento do desempenho e da produtividade organizacional 

(ROOMI, 2010). Ainda segundo o autor, como o desenvolvimento de capital humano é 

um investimento caro que traz retornos a longo prazo, sua importância deve ser 

reconhecida nos mais diversos níveis.  

  Sob a óptica apresentada, Roomi (2010) realizou a avaliação dos investimentos 

em desenvolvimento de capital humano em fábricas têxteis no Paquistão, por meio de 

técnicas de contabilidade, as quais se destacam o ROI (Retornos de Investimento), cujo 

os benefícios líquidos foram considerados como um percentual dos custos de treinamento 

de desenvolvimento de capital humano, e o Custo Médio Ponderado de Capital/Weighted 

Average Cost of Capital (WACC), oriundo da soma da dívida e do custo de patrimônio 

Líquido. O estudo apontou que os retornos obtidos (ROI) pelos treinamentos e 

desenvolvimentos de capital humano alcançam valores de 11,92%, enquanto o WACC 

apresenta o valor de 5,41%, ou seja, os treinamentos são capazes de gerar 

aproximadamente duas vezes mais benefícios do que se o dinheiro fosse aplicado em 

qualquer outro investimento ou projeto (ROOMI, 2010). 

Ressalta-se que em um ambiente corporativo, as empresas possuem diversas 

fontes de financiamento e seu custo total é avaliado conforme a ponderação média de 

cada uma dessas alternativas de financiamento, em que é considerada a taxa mínima de 

retorno sobre o investimento realizado, tanto para o capital próprio como para o capital 

de terceiros, justamente essa consideração é o que se denomina o Custo Médio Ponderado 

de Capital, ou Weighted Average Cost of Capital (WACC) (ASSAF NETO; LIMA, 

2018).  



 

78 

 

Assim, como é utilizada as bases corporativas para o desenvolvimento do presente 

estudo, bem como às limitações de pesquisa para a construção de variáveis próprias para 

o capital humano empregado em propriedades produtivas rurais, associado a percepção 

que os trabalhos exercidos em manufaturas têxteis também utilizam bastante esforço 

físico, como ocorre em áreas rurais, optou-se pela utilização do valor de 5,41% para o 

WACC de Capital Humano e de 11,92% para o ROI nas propriedades produtivas rurais 

estudadas nesse trabalho, conforme proposto por Roomi (2010). 

Embasado nos conceitos abordados, foi possível elaborar a ferramenta e 

consequentemente aplicá-la a fim de atingir os valores considerados mais próximos das 

expectativas dos proprietários indenizados. 

Após as análises temáticas das entrevistas e das anotações de campo, das análises 

documentais, bem como dos resultados obtidos após a aplicação da equação de análise 

indenizatória para as propriedades rurais impactadas pela UHE de Santo Antônio, foi 

possível realizar a triangulação entre os dados obtidos a fim de responder as perguntas de 

pesquisa, bem como dar consistência e validação aos resultados alcançados. Estes 

resultados estão expostos e são discutidos no próximo item deste estudo. 

Ressalta-se que a motivação desta pesquisa não é elaborar uma ferramenta em que 

possua um caráter punitivo ou disciplinador aos empreendedores de grandes projetos, mas 

sim que haja uma mensuração técnica tanto do ativo tangível quanto ao aspecto intangível 

do bem desapropriado. Por este motivo, justifica-se a não utilização de danos morais 

como variável de análise. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, estão apresentados os resultados obtidos após as análises e 

discussões realizadas dos documentos utilizados como fontes da pesquisa, bem como das 

entrevistas realizadas junto aos proprietários indenizados. As análises qualitativas são 

apresentadas inicialmente e em sequência as quantitativas, conforme proposto nesse 

trabalho, com intuito em atingir os objetivos específicos da pesquisa: i) Levantar 

informações sobre as desapropriações de propriedades produtivas afetadas, pelas 

construções da UHE de Santo Antônio no Rio Madeira, por interesse público; ii) 

Descrever o processo adotado para indenizar as propriedades produtivas rurais no entorno 

da UHE de Santo de Antônio no Rio Madeira; e iii) Analisar as indenizações de 

propriedades rurais efetuadas pela UHE de Santo Antônio. 

 

4.1 Estudo de caso da propriedade Sítio sonho do avô 

 

 A propriedade rural afetada pela UHE de Santo Antônio, que serviu de objeto para 

essa pesquisa, estava localizada no Projeto de Assentamento Joana D’Arc II, localizado 

no município de Porto Velho (RO), conforme constam nos documentos de indenização 

da Santo Antônio Energia com os proprietários. A figura 9 ilustra o mencionado 

assentamento. 

Figura 9 – Assentamento Joana D’Arc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015). 

 

A propriedade Sítio sonho do avô, recebe esse nome devido à identificação do 

patriarca com a terra, é composta por quatro áreas, que são identificadas como área 01, 
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área 02, área 03 e área 04. Ressalta-se que essas áreas estão dispostas lateralmente uma 

com as outras, ou seja, a área 01 faz divisa com a área 02, que por sua vez faz com a área 

03, e esse com a área 04. A figura 10 ilustra a localização aproximada da propriedade e a 

UHE de Santo Antônio.  

 

Figura 10 – Localização da propriedade Sítio sonho do avô e UHE de Santo 

Antônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: elaborado a partir de Google Earth (2021).  

 

Devido a dificuldade na aferição dos dados de localização obtidos nos documentos 

de indenização, além da motivação em manter o anonimato dos proprietários 

entrevistados, foi utilizada a localização destacada na figura 10 para ilustrar 

aproximadamente a propriedade Sítio sonho do avô, ainda na figura, está apontada a UHE 

de Santo Antônio, a qual encontra-se aproximadamente 59km de distância da 

propriedade, ao utilizar como parâmetro uma linha reta entre ambas, conforme destacado 

na imagem. 

O Sítio sonho do avô era composto por quatro áreas com medidades de 50,6 

hectares para a área 01, 105,89 hectares para a área  02, 60,5 hectares para a área 03 e 

125,07 hectares para a área 04, totalizando 342,06 hectares, em que todos eram banhados 

pelo Rio Madeira e estavam localizados à margem esquerda  desse.  

A propriedade era composta por áreas florísticas e de pastagem, com criações de 

vacas leiteiras e galinhas, bem como o cultivo das culturas de abacaxi, açaí, caju, goiaba, 

bacabá, carambola, pitanga, acerola, biribá, pimenta do reino, côco, laranja, banana, 

cupuaçu. Nela, ainda constavam cercamentos e uma sede (casa) de apoio.  
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De acordo com o laudo de avaliação da Santo Antônio Energia (2010), o acesso 

era realizado com início no trevo da Eletronorte e seguia pela BR-364 sentido Rio Branco 

(AC) por 64km, virava à direita e seguia por 7,6km, outra vez a direita sentido ao ramal 

principal e percorria 5,1km até uma porteira, na bifurcação seguia à direita por mais 3km 

até outra porteira, após essa, seguia por mais 1,2km onde se encontrava a propriedade do 

senhor Josué, que funcionava como porto local. Realizava-se a travessia do Rio Madeira 

e ao chegar ao outro lado da margem, perguntava-se a respeito do proprietário do “Sítio 

sonho do avô”. 

 

4.2 Percepções dos entrevistados em relação ao processo indenizatório 

 

Nesta seção, são apresentadas as análises e interpretações em relação às 

percepções dos entrevistados a respeito do processo de indenização realizado pela 

empresa Santo Antônio Energia, por meio da relação das categorias Pessoas, Cooperação, 

Normatividade e Sustentabilidade com as variáveis de aptidão às ferramentas de trabalho; 

de acesso aos mercados locais; de documento de posse (ou de permissão de uso) da terra; 

e de contrato indenizatório junto a Empresa. Conforme ilustrado na figura 8, presente na 

metodologia dessa pesquisa. 

 

4.2.1 Sobre experiências, conhecimentos e habilidades das Pessoas 

 

 Conforme descrito no quadro 7, esta categoria define que as experiências, 

conhecimentos e habilidades das pessoas formam um conjunto de ativos que constroem 

valores e são encarados além de simples ferramentas. Sob esta perspectiva é que foram 

realizadas as análises em relação às variáveis identificadas. 

 Em relação a variável de aptidões às ferramentas de trabalho, a primeira 

entrevistada enfatizou que os anos de trabalho em áreas rurais foram fundamentais para 

o aprendizado no trabalho nessas localidades. Nas palavras da primeira entrevistada.  

 

Eu morei dos quatro aos 10 anos no sítio lá no Paraná, alguma coisa a gente 

sabe [...]. Trabalhei muito tempo na fazenda Rio Branco em Ariquemes 

também, lá com o pai [...] a gente plantava abacaxi, mamão [...] então assim, a 

gente vai aprendendo com o tempo a trabalhar com essas coisas. 
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O segundo entrevistado abordou que o tempo é fundamental para que ocorra o 

aprendizado e aprimoramento de suas utilizações, que os ensinamentos são constantes e 

apenas com o acúmulo dele ao longo das lidas diárias é que de fato pode se aprender o 

ofício, principalmente na área rural. Reforçou que a cada dia na propriedade algo novo 

pode ser aprendido, que tais conhecimentos só podem ser transmitidos a partir do 

momento em que alguém se dispõe a ensinar ao passo que o aprendiz também esteja 

disposto a aprender na prática da lida diária, ou seja, por mais que se possam adquirir 

informações de como realizar o trabalho, o conhecimento e aplicação prática desse só 

ocorre por meio dessa ligação e transmissão com outras pessoas diretamente.  Em suas 

palavras. 

 

Eu não trabalhava lá, mas trabalhei muito tempo na roça, mas isso é uma arte 

tá? É uma ciência, uma escola você desenvolver isso, você vai aprendendo com 

o tempo de serviço mesmo, certo? [...] eu não possuo o talento natural, mas ele 

vai sendo desenvolvido conforme os anos. 

 

Com todo mundo em volta, não só os familiares, todo mundo que vêm te 

acrescenta uma técnica, uma técnica de compostagem, uma técnica de esticar 

um arame, uma técnica de cultivar [...]. 

 

Tudo é uma ciência, você vai aprendendo, vai usando o corpo o que têm lá, 

depois usa os equipamentos [...] você só consegue esse tipo de coisa 

vivenciando, porque não tem escola pra isso. 

 

É fundamental, você vai descobrindo se o terreno é bom ou não, ali tem uma 

mina d’água ali, é bom para arroz [...] aqui tem uma terra preta boa, se não der 

feijão a gente coloca alface, mas você só descobre vivendo o local, vivendo o 

local. 

 

Todo dia tu aprende uma coisa, por fim a gente tava plantando em curva para 

que houvesse uma retenção maior da água da chuva e ela não fizesse a erosão 

[...] depois a gente começou a plantar a soja antes, porque a palha da soja é 

extremante rica em hidrogênio e ela servia de adubo também [...] e não é assim, 

ninguém chega pra ti com um livro e diz tá aqui oh! Uma cartilha [...]. 

 

Em relação a variável de acesso aos mercados locais, a primeira entrevistada 

abordou sobre sua construção ao longo do tempo, pois conforme os produtos são 
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entregues, as demandas e pedidos se tornam mais frequentes. Esse vínculo pode auxiliar 

na abertura de negociações e canais de compra e venda que não estão abertos a todos os 

produtores e comerciantes. Em consonância a primeira entrevistada, o segundo argumenta 

que incialmente as trocas e os acessos podem ser mais difíceis de serem alcançados, e 

assim como às aptidões às ferramentas de trabalho, apenas com uma construção ao longo 

do tempo é que os vínculos entre as pessoas aumentam, o que levam à confiança e 

consequentemente o acesso a outros produtores e mercados locais.  

A percepção da construção ao longo do tempo das aptidões às ferramentas de 

trabalho, como o acesso aos mercados locais, vai ao encontro de Barney (2001), o qual 

argumenta que alguns recursos ou capacidades só podem ser desenvolvidos ao longo do 

tempo, bem a Mitchel (1910) o qual defende que essa construção ao longo do tempo 

aumenta a eficiência na realização de algumas tarefas. 

 Quanto ao documento de posse, a entrevistada salientou que todos os proprietários 

possuíam suas documentações quando estavam em seus lotes originais, localizados no 

Joana D’Arc, mas após o recebimento do novo lote de terra no assentamento Santa Rita 

(lote que integrava a indenização juntamente com o montante financeiro), não receberam 

as documentações, o que até os dias atuais, impacta nas tomadas de decisão da 

proprietária, como a inviabilidade de realizar um inventário e de tomar financiamentos 

junto a bancos para investir na propriedade. Nas palavras da entrevistada. 

 

Lá no Joana D’Arc nós tínhamos tudo certinho, os documentos vinculados ao 

INCRA, já aqui (assentamento Santa Rita) não [...]. Eu não consigo fazer um 

inventário pra mãe [...] um documento simples, eu não consigo [...] não consigo 

fazer um financiamento em banco para investir na terra [...] eu não consigo me 

endividar para fazer investimento na terra, enquanto lá eu tinha conseguido 

com o BASA, porque as documentações estavam certinhas. 

[...] tanto que até hoje não tem documentação daquela terra, até hoje eu não 

consigo fazer o inventário do pai, porque não tem documentação [...] deram 

uma terra que além de não produzir ela não está documentada. 

 

 Essas dificuldades documentais acarretam em problemas que geram custos aos 

proprietários indenizados, em que sofrem as consequências das influências dos aspectos 

de burocráticos, legislativos e contratuais e geram custos de transação no processo de 

indenização (HODGSON, 2002; CAVALCANTE, 2014; NEE, 2003; WILLIAMSON, 

1993). 
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Entretanto, para o segundo entrevistado, não houve dificuldades no tratamento da 

empresa com ele, visto ter todos os documentos em mãos e aqueles que estavam em falta, 

os conseguiu de maneira ágil sem que causasse prejuízos nas conversas com os 

representantes das empresas, conforme dito pelo entrevistado. 

 

[...] porque como eu trabalho com empresa né, isso também deve ter ajudado, 

também como eu te falo, como a gente sempre tá mexendo com governo, a 

gente tá sempre com certidão disso, certidão daquilo, então quando chegou a 

hora de pegar a documentação quando era necessária, já estava tudo muito 

simples [...] eu creio que não teve problema, se houvesse alguma falha eu teria 

lembrado. 

 

 A diminuição de assimetria de informação faz com que os custos de transação 

sejam menores nas negociações e acordos contratuais (NEE, 2003). 

    Em relação a variável que analisa o processo que culminou no contrato 

indenizatório junto a Santo Antônio Energia, a entrevistada relatou que os primeiros 

contatos foram realizados por profissionais da área social da empresa, como assistentes 

sociais e psicólogos, em que ao entendimento dela, foram para sentir como eram os perfis 

dos proprietários e montar uma proposta indenizatória conforme esse perfil, nas palavras 

da entrevistada.  

 

Eles iam lá para saber se é índio ou não é índio, se é, vamos dar espelhinho, se 

não, vamos ver o que ofertar, ah! Então não é índio? Eu vou dar uma coisa 

melhor, nós nos sentimos um pouco assim, por isso ao longo foram criadas 

associações para saber o que fazer e nos defendermos. 

 

A entrevistada constatou a ocorrência de alguns problemas devido a comunicação 

não ter sido integralmente clara apesar da cordialidade, em suas palavras “eles apenas se 

apresentavam como os representantes da empresa, mas não comentavam a profissão e 

exatamente o que iriam fazer”. Isso causava desconfiança e ruídos na comunicação o que 

culminava em algumas discussões e consequentemente no atraso na celebração do 

contrato indenizatório. Especificamente com a entrevistada, essa se sentia tratada de 

maneira polida pela empresa, apesar de alguns momentos acreditar que eles realizavam 

algumas atividades com segundas intenções, conforme o trecho da entrevista “ Olha, eu 

trabalhei no governo, eu sei como é que é [...] levar psicólogo lá é para poder ver quem é 
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quem e ver como negociar [...] ali não precisava de um psicólogo, o assistente social para 

o levantamento já era o suficiente. ”.  

Para essa variável, o segundo entrevistado também possui uma visão divergente 

em relação à primeira entrevistada, ele descreveu que a comunicação ocorreu de forma 

muito clara e cordial, sem o menor problema de comunicação, apenas quanto ao sotaque 

estrangeiro muito forte do representante da empresa que fez a negociação com ele, mas 

sem que isso causasse prejuízos durante as tratativas, conforme descrito pelo entrevistado. 

 

[...] então eu achava de extrema cordialidade por parte deles, sempre muito 

educados, tanto, tanto na parte das reuniões eram feitas lá e como depois 

quando depois da abordagem quando foi feito aqui, pessoalmente com cada 

um dos indivíduos, na hora de entregar a documentação, na hora de explicar, 

na hora de oficializar a proposta na hora de explicar proposta, sempre foi muito 

cordial, não tem o que reclamar deles não, o tom até subiu um pouquinho por 

parte de quem estava lá (em relação aos proprietários afetados) [...]. 

 

De acordo com o segundo entrevistado, em momento algum sentiu que a empresa 

tentasse realizar alguma movimentação que viesse a prejudicar ou levar vantagens 

indevidas ao longo do processo de negociação da indenização, sempre os achou muito 

profissionais e que os representantes demonstravam possuir extrema competência no 

ofício realizado, conforme suas palavras. 

 

[...] quando foi dito assim “ok pode fazer”, mandaram a proposta, assinou a 

proposta, mandaram o contrato, assinou o contrato, foi pago, o trâmite depois 

do ok foi bem rápido, questão de um mês pagou a galera e segue adiante, tá 

entendendo? 

 [...] eu acho que não havia por parte deles não, mas eu não estou lá do lado de 

lá (da Santo Antônio), para dizer “olha vamos deixar eles aí, uma hora eles vão 

ceder, eu não to lá para poder confirmar isso [...] mas isso nunca foi 

demonstrado por parte deles. 

 

 Embora, por parte dos proprietários houve reuniões em que era assumido um 

comportamento que buscava tirar vantagem na negociação sobre a empresa, conforme 

relato. 
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[...] eu nunca vi demonstrado do lado de cá, do nosso lado para eles “vão matar 

na canseira”, isso falava entre nós ali, isso você não demonstra, “oh! Vou te 

matar na canseira aqui oh! Vou assinar os documentos aqui” também nem um 

do lado do outro, toda vez que se reunia estava todo mundo insatisfeito, “ah! 

Por causa aqui da mangueira” “ah! Por causa aqui da brisa do rio” que acho 

que minha terra vale mais, ninguém parava para falar “vamos matar na 

canseira”, mas nos offs ali, “uma hora eles têm que ceder” e isso é matar na 

canseira, vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando que uma hora o 

caboclo cede, entendeu? 

 

 Para a primeira entrevistada houve demasiada utilização de termos técnicos 

durante as negociações por parte da empresa, o que dificultava a compreensão do que era 

proposto. De acordo com sua interpretação, sentia que era usada de forma proposital, 

justamente para que a empresa pudesse tirar vantagem em algum momento durante o 

acordo indenizatório, conforme sua fala.  

 

Vários papéis foram feitos, vários acordos e assim, isso ficou muito confuso 

na cabeça de uma pessoa simples, porque assim, hoje você escreve uma coisa, 

amanhã você escreve outra, depois de amanhã outra [...] e você não sabe o que 

é o certo e o errado [...] isso para mim também era confuso, porque a cada hora 

ele vinha com um valor. 

 

Utilização de muitos termos técnicos, inclusive na fala [...] dificultava, 

inclusive para mim. Eles não tinham o controle de quem estava ali e quem não 

estava. 

 

Enquanto para o segundo entrevistado, por mais que tenha ocorrido a utilização 

demasiada de termos técnicos pelo representante da Santo Antônio Energia, o 

entrevistado não acredita que isso tenha prejudicado as negociações entre ele e a empresa, 

visto que tudo o que fora combinado verbalmente, fora executado em contrato, em suas 

palavras. 

 

[...] o que me atrapalhou um pouco é que o cara não era brasileiro, então ele 

tinha um sotaque muito forte castellano entendeu? Então a clareza que você 

me pergunta aqui me atrapalhou um pouco nisso, mas foi dada a proposta e foi 

mostrado todos os itens que foi tratado verbalmente, depois foi tudo passado 

no papel, então tudo que estava no tratado realmente foi, mas teve muitas 
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coisas que eu não entendia o que ele falava, mas isso não quer dizer que eu vou 

contratar um monte de meninos aqui de fora, um monte de pessoas de fora 

aqui, com língua diferente que é para atrapalhar ou deixar um negócio 

subentendido na hora de tratar, não! 

 

No entanto, o entendimento que ele obteve ao longo da negociação, possivelmente 

não foi o mesmo que muitos dos proprietários tiveram, devido as grandes diferenças 

culturais e educacionais, mas compreende que não há como em uma negociação de um 

grande empreendimento, como a construção da UHE de Santo Antônio, os representantes 

da empresa realizarem explicações de forma extremamente simplória, embora eles 

tivessem tido o cuidado em deixar da maneira mais clara possível o assunto tratado, 

conforme suas palavras. 

 

[...] de repente para mim não, porque tenho um pouco mais de cultura, mas 

para muitos sim, porque não entendiam, as vezes fala um negócio pode achar 

que está me xingando, ou falta de conhecimento, ou falta de se expressar e ser 

entendido, medo daquele, “olha lá o burro que não entende o que a gente tá 

falando” né? Mas não dá também para uma situação dessa você ficar fazendo, 

bolinha, bolinha, chuvinha, chuvinha [...]. 

 

Essa linguagem é complicada, porque para mim é muito simples, mas para 

você não [...] olha vou te reassentar ali, “eu reassentar, vou sentar onde? [...] e 

lá tinhas muitos dessa forma [...] eu senti ali muita falta de cultura, do estudo 

mesmo que é importante, porque a gente vive e depende muito da 

comunicação, de fazer se entender e ser entendido [...] você me pergunta assim, 

se havia muito termo técnico, eu acho que assim, eles (representantes da Santo 

Antônio) fizeram o máximo possível [...] eles tinham boa vontade de explicar 

também [...] eles sempre tiveram o cuidado de posterior a uma explicação um 

pouco mais técnica, tentar explicar mais detalhadamente [...]. 

  

 

Ao longo do processo de negociação, a primeira entrevistada ainda relatou que 

não sentia que possuía vantagens em relação a empresa de modo que pudesse aproveitar 

dela para conseguir um preço melhor, inclusive, relata que os conhecimentos, as 

experiências e todos os aprendizados adquiridos e utilizados na propriedade, não foram 

considerados no momento da negociação, conforme relato “Meu pai era um homem da 

terra [...] ele sabia avaliar lá [...] isso não foi levado em consideração. ”. 
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Na percepção do segundo entrevistado, ele não percebeu possuir vantagens para 

negociação perante a empresa, inclusive não acredita que seus conhecimentos e 

experiência tenham sido levados em consideração, em suas palavras “Eu, eu mesmo não, 

eu tenho muita consciência do que eu paguei pelo terreno, pela benfeitoria que eu fiz e o 

tanto que recebi, fui muito bem pago, eu não tinha carta na manga nenhuma [...]”. Mas 

fez questão de observar que a única possível força que os proprietários teriam para melhor 

barganhar, era a união entre eles, visto que se os contratos fossem negociados 

individualmente, possivelmente essa força seria menor, conforme trecho da entrevista 

“[...] acho que a única carta na manga que nós tínhamos lá, era o conjunto, todo mundo 

junto atrás de um objetivo. ”.  

. No entanto, fez questão de ressaltar que muitos dos proprietários buscavam levar 

vantagens nas negociações, por meio de valorizações impostas de maneira forçada, em 

que esses percebiam que era a grande chance da vida em angariar uma boa quantia em 

dinheiro, conforme as palavras do entrevistado. 

 

[...], mas isso é normal da natureza humana, mas só que ali eu vi assim, um 

pouco mais tipo assim, a galera tá visualizando ficar milionário, do dia para a 

noite ali, eu te falo, o cara tocou o assunto da brisa do rio, bicho bota uma 

central de ar, você tá valorizando a brisa do rio, também é gostoso certinho, 

mas você não vai sair daqui por causa da brisa do rio cara, tá entendendo? Mas 

é o que te digo, tá reclamando da brisa do rio é para você ganhar 10.000 a mais, 

ou realmente você tem sentimento pela brisa do rio? O pé de mangueira que 

bateu foto do teu filho, bater foto abraçado dele é realmente, você tem um 

sentimento de amizade de amor para estar de mangueira, ou tinha? Ou é por 

que você quer ganhar 10 mil a mais? Tá entendendo? Então é isso que eu ficava 

olhando ali, então é difícil [...]. 

  

Os indivíduos são influenciados pelos hábitos, pela cultura, por fatores 

tecnológicos, intelectuais e educacionais (MANTZAVINOS; NORTH; E SHARIQ, 

2004; CHANG, 2006), o que causa diferenciação na interpretação e assimilação dos 

termos negociados (WILLIAMSON, 1993) e consequentemente originem assimetrias de 

informação e ocasionem os custos de transação (NEE, 2013). 

  

Os relatos vinculados ao processo contratual, demonstram a influência causada no 

ambiente de negociação devido a força comercial e profissional dos representantes da 
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Santo Antônio Energia, os quais tinham posse de informações que os proprietários não 

tinham acesso, além de receberem o apoio de outros stakeholders favoráveis à construção 

da usina (MANTZAVINOS; NORTH; E SHARIQ, 2004; CHANG, 2006; COFF, 1999). 

A entrevistada relata que apesar de efetuarem a remuneração pelas culturas e os 

animais, não foram levados em consideração os rendimentos futuros, apenas os preços a 

valor presente pesquisados em mercado à época, o que permite perceber que houve a 

interrupção de um dos ofícios e fonte de renda da proprietária. Em suas palavras. 

 

Eu não vou receber pela muda, eu vou receber pelo o que ela vai produzir daqui 

a 5 anos. Eles fizeram uma projeção que não foi claro [...] a indenização não 

foi clara em cima disso, eles falavam que iam resolver e não aconteceu nada, 

por isso que eles falavam que iam ter 10 anos para resolver isso [...]. Ninguém 

veio fazer um estudo de produção de cada um? [...]. Eu pego pelo meu açaí, se 

não me engano ele fica quase 20 anos produzindo [...] então eu vou ter 20 anos 

desse açaí produzindo para mim, eu to recebendo por esse açaí? 

 

Essa falta de avaliação das projeções das culturas agropecuárias não poderia ter 

ocorrido, conforme defende Borboleto (2013), em que as avaliações indenizatórias devem 

considerar os lucros cessantes. Ainda foi ressaltado pela entrevistada, que em outros casos 

de indenização na região, essa interrupção do trabalho com a propriedade, a quebra do 

elo com a terra e o trabalho na nova propriedade que não é produtiva, foi determinante 

para alguns dos proprietários que também eram residentes em áreas vizinhas, viessem a 

desenvolver algum tipo de doença. Nas palavras da entrevistada.  

 

O negócio tá ficando feio, tá ficando largado, não tem, tá sozinho, as pessoas 

estão ficando doentes [...] a maioria das pessoas, eram pessoas de uma certa 

idade tornaram-se idosas nesses 10 anos, você vê pessoas assim, existe uma 

diferença na pele [...] esses dias eu comentei mãe o senhor (nome) parece ser 

mais velho do que eu, ele é mais novo do que eu, o homem está acabado, 

porque vive de lá, tenta fazer as coisas acontecer lá, as pessoas estão ficando 

doentes, estão morrendo lá e sem esperança. 

 

Muitos estão lá doentes sem condições de sair. 

 

Como o segundo entrevistado utilizava a propriedade principalmente como lazer, 

para visitas familiares e a atividade esportiva da pesca, esse não investia com grandes 
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quantias em sua área, o que não acarretava em remunerações relevantes sob sua óptica. 

Assim, os acordos firmados e os valores pagos pela empresa foram considerados 

excelentes para o segundo entrevistado, pois sob sua perspectiva, ele já havia lucrado o 

suficiente com a valorização do terreno, da data de aquisição para a data de venda por 

indenização à Santo Antônio Energia.  Em suas palavras “[...] eu sei o quanto eu paguei 

no terreno na época, eu sei o que eu coloquei de benfeitoria ali e o quanto eles me 

pagaram, bicho, quanto tempo eu ia ter que por ali para tirar o que eles estavam me 

pagando, então para mim estava muito boa a proposta. ”. 

Conforme abordado por Foss e Foss (1999) e Crubellate, Pascucci e Grave (2008) 

os valores atribuídos à propriedade estão vinculados às interpretações que seus detentores 

dão às suas posses.  

A primeira entrevistada então comentou sobre a vida na propriedade, que apesar 

de não ter sido residente no local, o frequentava com frequência aos finais de semana, em 

suas palavras.  

 

Quantas vezes eu saia aqui sexta-feira à tarde, ia lá para o sítio com meu 

carrinho branco, ficava sábado, domingo lá no meu pai e minha mãe né, e vinha 

no domingo à tarde [...] para poder ajudar o que eles tinham que fazer ali [...] 

e realmente, meu pai de sol a sol ali, o tempo todo [...]. 

 

Lá no fundo de casa era só muda, quantas vezes ficava eu e o pai lá fazendo 

muda de acerola, de açaí para pode chegar lá e plantar.  

 

Ela relatou que a vida não era fácil na área rural devido algumas dificuldades de 

estrutura e logística, como a falta de energia elétrica e falta de comunicação, pois as redes 

e sinais celulares não cobriam a região, dificuldade no carregamento e locomoção dos 

produtos, perda de alguns desses durante o trajeto, visto a necessidade da travessia do rio 

todas as vezes que eram realizados os transportes do que era produzido. No entanto, a 

entrevistada argumentou que mesmo com essas dificuldades, gostava de ir para trabalhar 

nos finais de semana em sua propriedade, inclusive o patriarca, que lá residia, raramente 

retornava à cidade para passar mais do que o tempo necessário para realizar suas 

comercializações e afins. Nas palavras da entrevistada.  

 

Se o pai fosse vivo em nem me preocupava com aquele sítio, porque ele tinha 

muita força de vontade, ele queria muito ter aquele sítio. Assim, ele sabia da 
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dificuldade do outro lado do rio, porque não tinha energia elétrica, falta de 

contato, a distância para ir e vir, mas ele batalhou para ter aquilo ali  

 

Apesar das dificuldades ali, tinha qualidade [...] tinha muito mais segurança 

também (em comparação ao lote recebido no assentamento Santa Rita). 

 

Ao longo da entrevista, era perceptível o sentimento nostálgico da entrevistada ao 

retratar à época vivida na propriedade, ela mencionou sentir falta de ter o contato com a 

terra e principalmente com o pai, bem como do trabalho realizado na propriedade, que 

lhe era gratificante, além da perspectiva de retornos financeiros maiores ao longo do 

tempo e dos investimentos, segundo ela “Sinto falta do pai, ele gostava muito daquilo ali, 

era o projeto de vida dele todinho estava ali [...] desde que ele saiu de lá a gente viu ele 

minguado [...]. “. 

Sob outra perspectiva, de acordo com o segundo entrevistado, não havia 

cabimento as pessoas se manterem naquela localidade. Para ele, as condições de 

infraestrutura eram ruins, não havia o mínimo conforto e a logística para acesso às 

propriedades era extremamente precária. Considerava a vida na localidade 

demasiadamente sofrida, em que não compreendia como as pessoas ainda se mantinham 

naquele lugar, mesmo as que tiravam o sustento da propriedade, pois o esforço para uma 

mínima monetização era extremamente desgastante. De acordo com o entrevistado. 

 

O local não possuía poço artesiano, então se você quisesse que beber água tinha 

que ferver a água do Rio Madeira e tomar, então você não tomava uma água 

pra refrescar, era uma água para hidratar [...]. Fazia um calor absurdo, absurdo, 

absurdo na mata, muito bicho, toda hora se batendo porque carapanã picava, ia 

comer a mosca entrava na boca [...].  

 

Não tinha muita alegria de se viver lá não [...] o tempo todo bicho te ferrando, 

o tempo todo, o tempo todo [...] sofri muito no sítio, 6 anos, sofri muito [...] sai 

de São Paulo com 12, dos 12 aos 18 (anos de idade) no sítio [...] a gente 

plantava e vivia de agricultura. 

 

Quanto à possibilidade de realizar uma nova negociação, o segundo entrevistado 

diz que se possível realizaria para uma tentativa de maior remuneração, pois é da natureza 

humana buscar maximizar os seus ganhos, mas isso não o faz considerar que os valores 
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pagos tenham sido inferiores as avaliações realizadas, ou que tenham ficado aquém do 

valor real das propriedades.  

Todos esses sentimentos fizeram com que a primeira entrevistada se arrependesse 

de ter saído de sua terra, embora devido ao desgaste, não retornaria a propriedade caso 

tivesse oportunidade, mas gostaria de que a negociação tivesse ocorrido de melhor 

maneira, pois ao seu entendimento ela ficou aquém da realidade, conforme relato. 

 

Eu não voltaria, por não saber mais como começar [...] você entra em uma fase 

que fala assim, o que adiantou? Vou começar aquilo lá de novo quando? 

 

[...] se eles tivessem indenizado de forma correta, no meu ponto de vista, de 

forma correta, olha tua terra vale isso, vou te indenizar isso e você pega esse 

dinheiro e vai pra onde você quiser, mas não, vou te dar uma terra do outro 

lado do rio, então fizeram uma contraproposta que a pessoa achava que não ia 

sair perdendo, mas só que se ao invés de levarem um psicólogo levassem um 

engenheiro agrônomo que falasse, olha a terra que você vai receber é essa 

daqui, vamos ver como está a qualidade da terra [...] você acha que essa terra 

vale o que você vai receber? Não acha? Então pegue o dinheiro tome e vá para 

onde você quiser. Porque se eu tivesse recebido a indenização da forma que eu 

queria eu não tinha ido pra lá, eu tinha pegado o meu dinheiro, então tá, me dê 

os 200 mil, quanto vale a terra (em relação ao novo lote no assentamento Santa 

Rita)? 100? Então me dê os 300 mil. 

 

Isso que é uma mágoa que eu tenho, porque assim, a gente podia ter alguma 

coisa melhor? Podia, o que eu tenho é o que eu trabalhei para ter [...] nós 

pegamos o dinheiro que nós tínhamos recebido na indenização em comum 

acordo e vamos enfiar e fazer produzir? Vamos, e não produziu. 

 

O que a Santo Antônio fez por mim? [...] para mim nada. Então foi feita uma 

negociação errada [...]. 

 

Os relatos da entrevistada em relação à propriedade, vão ao encontro do defendido 

por Canestrato (2005), que compreende a relação do indivíduo com a terra, como algo 

que transcende simplesmente os aspectos físicos. 

O segundo entrevistado também não voltaria à propriedade se tivesse chance, pois 

acredita que o vínculo com aquela área tenha chegado ao fim e que as coisas devem 
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prosseguir seu rumo, e deixa como aprendizado às próximas gerações os seguintes 

dizeres.  

 

A natureza humana é muito complicada, a pessoa precisa ser um pouco mais 

rápida para decidir as coisas, porque passa, um momento que você perde na 

vida não volta mais, a gente perdeu muito tempo ali brigando por causa de 

coisas pequenas, então o aprendizado na vida que eu tenho que passar é o 

seguinte, seja mais prático nas coisas, mais prático na hora de fazer uma 

proposta, mais prático na hora de responder uma proposta, mas aí eu respondo 

por mim nesse caso, o que me afetou muito foi toda aquela demora, várias 

reuniões, reuniões de vida para não decidir nada [...] quanto você ganha aqui? 

Quanto você vai tirar aqui? Muitos ali foram gananciosos, não precisa [...] mas 

eu não tenho o apego emocional quantos muitos tinham lá.  

 

Como aprendizado às próximas gerações, a primeira entrevistada deixa as 

seguintes palavras. 

    

Qual o benefício da Santo Antônio aqui para nós, aqui em Rondônia? Eu não 

vejo, to pagando uma energia muito cara, se a energia ficasse aqui [...] pode ter 

pro município para o estado, mas para a população? E o benefício para o povo 

foi crescente? [...] o restaurante popular fechou, o tudo aqui reduziu horário, 

as pessoas continuam na fila de manhã, na madrugada, os hospitais continuam 

com problemas, no João Paulo as pessoas continuam no corredor, então assim, 

as reformas que foram feitas foi imediatista, para o momento, oh fizeram! E 

depois? Eu plantei o açaí por 20 anos, vou colher por 20 anos? As reformas 

valeram por 20 anos? A minha retirada daqui tá surtindo efeito para 20 anos 

para o estado? Para a população? 

 

Não acreditar nos grandes, os grandes visam dinheiro, visam status, faltou para 

a gente uma segunda opção [...]. 

 

  O legado abordado pela primeira entrevistada é o defendido por Deininger e 

Feder (1998), os quais creem que a relação humana com a terra está vinculada também a 

transmissão de riqueza ao longo de gerações, o que fazem os indivíduos criarem vínculos 

e identidades com ela. A partir da perspectiva da entrevistada também é possível verificar 

seu entendimento que as pessoas não são apenas ferramentas, mas constroem valores, o 

que vai ao acordo do defendido por Freeman, Dmytriyev e Phillips (2021). 
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A partir da perspectiva apresentada pelo segundo entrevistado, é possível verificar 

seu alinhamento à primeira entrevistada quanto a relevância dos fatores vinculados ao 

capital humano, como as aptidões às ferramentas de trabalho, mas é evidente sua 

discordância em relação aos aspectos vinculados ao rito processual indenizatório, devido 

suas interpretações de valores da propriedade diferentes (FOSS; FOSS, 1999; 

CRUBELLATE; PASCUCCI; GRAVE, 2008) e às influências do ambiente em que o 

segundo entrevistado está inserido (MANTZAVINOS; NORTH; E SHARIQ, 2004; 

CHANG, 2006).   

 

4.2.2 Cooperação, compartilhamento e relações econômicas 

 

 Esta categoria, conforme descrita no quadro 7, é interpretada como a cooperação 

entre os proprietários, os vizinhos, os comerciantes locais e outros que compartilhavam 

experiências e possuíam relações econômicas entre si. A partir dessa definição foram 

realizadas as análises em relação às variáveis identificadas.   

A primeira entrevistada enfatizou a importância da cooperação, entre as pessoas 

que se relacionavam nas áreas rurais para o aprimoramento na utilização das ferramentas 

de trabalho, bem como o aumento do conhecimento na lida diária. Essa troca de 

experiências é fundamental para a sobrevivência em áreas que possuem maiores 

dificuldades de acesso a outras localidades. A entrevistada também abordou a cooperação 

familiar que havia entre os envolvidos com o Sítio sonho do vô, em que enquanto uns 

trabalhavam na cidade para angariar fundos para investir na propriedade, outros 

trabalhavam diretamente na propriedade. 

 

Foi muita luta mesmo, enquanto um trabalhava na cidade pra conseguir 

dinheiro, pra poder abrir o sítio e poder plantar as coisas lá [...]. Enquanto eu e 

meu irmão trabalhávamos aqui, meu pai trabalhava lá.   

 

Assim como a primeira entrevistada, o segundo disse ser fundamental a 

cooperação entre os proprietários de áreas rurais, pois o aprimoramento na utilização das 

ferramentas de trabalho, só pode ocorrer quando há a troca de conhecimentos entre os 

envolvidos. De acordo com ele. 
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[...] a primeira plantação de algodão lá no sítio lá, nós morávamos lá, colheu 

250 arrobas em um alqueire, o alqueire é 24 mil m², o alqueire paulista é 

chamado, certo? Aí nós começamos a ter dicas do pessoal lá da cooperativa, 

dos vizinhos que mexiam a mais tempo, certo? Então a gente começou o 

próximo ano, a gente começou a ralear, então você plantava a semente, no caso 

cinco em uma cova, então você raleava e deixava duas, você tirava na mão 

mesmo e deixava as mais fortes, aí vai veneno e adubo, depois ensinaram a 

gente, conforme for crescendo o pé de algodão, o termo que se usava lá era 

capar o algodão, fazia uma faquinha de bambu, aí você chegava no olho e fazia 

assim (movimento com as mãos), porque não podia ser a faca mesmo? Porque 

se não você ia cortar tudo, então você ia nos olhos e nas ramas maiores e 

quebrava tudinho [...] pro final moço, estávamos colhendo 450 arrobas de 

algodão no mesmo alqueire [...] maçãs que ficavam um palmo uma da outra, 

começaram a ficar três dedos de distância, uma rama que tinha três maças de 

algodão, passava a ter 10 maçãs de algodão [...]. 

 

Em relação a variável de acesso aos mercados locais, a entrevistada também 

enfatizou a importância da cooperação entre os proprietários rurais e comerciantes para 

que as produções sejam levadas aos mercados da região e das cidades. Esta parceria é 

fundamental para que ocorra o escoamento do que é produzido, além de evitar que algum 

proprietário não fique sem disponibilizar seu produto ou tenha algum outro tipo de 

problema, conforme a entrevistado disse “Nós já tínhamos para quem vender, os clientes 

certos, era só chegar na cidade e ligar que eles já estavam esperando. Diante das falas da 

entrevistada é possível perceber o alinhamento ao posicionamento de De Gregori (1987), 

que compreende que os recursos são frutos das integrações e interações entre os humanos 

e suas ações. ”. 

Em alinhamento à primeira entrevistada, o segundo entrevistado tem um considera 

a cooperação entre os proprietários rurais e comerciantes, fundamental para que todos os 

envolvidos possam ter ganhos com as produções realizadas, de acordo com suas palavras. 

 

[...] em casa de ração, eles vão lá porque tem que bater o ponto ali, pra comprar 

uma ferramenta nova, pra saber que novidade tem, se aquele veneno funciona 

ou não [...] então é uma óptica totalmente diferente [...] eu ia com meu pai, era 

totalmente de outro planeta. 
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Assim como a primeira entrevistada, ele considera a cooperação importantíssima 

para o desenvolvimento dos trabalhos e acessos aos mercados locais, ou seja, o 

aprimoramento do capital humano (BARNEY, 2011; MITCHEL, 1910).  

Tanto para a variável documento de posse da terra, quanto para a variável de 

contrato indenizatório, a entrevistada explanou que os proprietários da região se uniram 

para negociarem em um grupo único, por compreenderem que juntos teriam maior força 

frente à empresa, de modo a criarem uma associação com objetivo em comum. Este 

posicionamento vai ao encontro de Coff (1999), o qual argumenta que o poder de 

barganha de um stakeholder está vinculado a capacidade de agregar outros participantes 

e realizar uma ação unificada. 

Com um entendimento próximo, o segundo entrevistado também relatou que 

havia cooperações entre os proprietários para que fosse possível a obtenção dos 

documentos de posse ou uso da terra, principalmente aqueles que não os possuíam, 

conforme trecho da entrevista “[...] no pós-reunião eles se explicavam, um tentava ajudar 

o outro.”, mas nem sempre a ajuda era efetiva, pois cada caso apresentava um problema 

diferente. As ações relatadas pelo entrevistado estão em consonância aos argumentos de 

Coff (1999) quanto ao poder de barganha dos indivíduos, os quais aumentam se esses 

estiverem agregados em maior número e tomarem ações uníssonas.  

Em relação a variável de contrato indenizatório junto à empresa, o segundo 

entrevistado argumentou que houve uma grande cooperação entre os proprietários, a fim 

de realizarem as negociações sempre em grupo e apenas firmassem o acordo quando todos 

estivessem satisfeitos com os valores propostos. 

No entanto, fez questão de ressaltar que muitos estavam insatisfeitos com os 

rumos que as negociações tomaram, visto a discordância na hora das prorrogações das 

tratativas, em que alguns proprietários já se encontravam satisfeitos com os valores 

propostos, mas que não iriam quebrar o acordo celebrado entre eles por respeito e também 

por se sentirem acanhados perante os representantes dos impactados. Nas palavras do 

entrevistado. 

 

[...] mas para você entender mais, eu vi ali muito das pessoas, sendo 

influencias, como te falei, “vai ganhar na loteria aqui cara, tu vai ganhar na 

loteria, ninguém vai te tirar daqui não, se você não quiser sair, ninguém vai te 

tirar, nosso terreno aqui vale 1 milhão, então vai vender por tantos...” você via 

em muitos a ganância de querer ganhar um algo a mais e com isso travava o 
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negócio de todo mundo que já estava satisfeito, que quando começou era todo 

mundo junto [...]. 

  

[...] ninguém falava nada, porque como era um negócio em conjunto estamos 

aqui em 20 pessoas né? Tu tem que ser bom com os 20, mas pô, você via 

alguém mais tímido querendo mais com vergonha também de falar assim, 

“não, eu aceito”, “mas tu aceita mixaria? ”, então ficava assim, mas vamos ver, 

podemos aceitar, aí podemos sair um acordo bom, mas ele ficava assim com 

meias palavras certo? Mas quem administrava o negócio aí, quem estava mais 

a frente, que tinha uma oratória melhor, é que queria mais, entendeu? 

 

Essas diferenças nos interesses dos próprios impactados pela construção da UHE 

de Santo Antônio geravam assimetrias de informação e consequentemente desgastes na 

negociação e custos de transação na celebração dos contratos (WILLIAMSON, 1991; 

NEE, 2003). 

  

4.2.3 Perspectivas de valor 

 

Conforme descrito no quadro 7, esta categoria compreende como os valores 

atribuídos a posse da propriedade, estão vinculados à perspectiva de valor do proprietário 

em relação a sua terra. Sob esta óptica, foram realizadas as análises em relação às 

variáveis identificadas.  

Em relação a variável aptidão às ferramentas de trabalho, primeira a entrevistada 

abordou que a valorização do trabalho realizado na propriedade, ocorre em conjunto com 

o objetivo do trabalho realizado na propriedade, isso fica perceptível na passagem.  

 

Meu pai sempre foi da agricultura, então assim, aquela importância de que só 

tem valor quem tem terra, então ele tinha isso como uma conduta de vida dele 

né, só vou ser eu se eu tiver um pedaço de terra pra mim plantar e viver aqui 

dela. 

 

Meu pai sempre presou muito por saúde, apesar de não ter tido toda a saúde, 

mas pensava em vender algo que as pessoas precisem [...] então meu pai 

pensava muito nisso, eu não vou plantar cacau porque tem a vassoura-de-bruxa 

pode danificar uma coisa aqui, danificar alguma coisa [...] então ele tinha isso. 

Então não era o esperto vou ganhar dinheiro, não. Ele pensava em plantar 
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alguma coisa que a pessoa vá comer e vá se sentir bem [...] meu pai pensava 

assim, o que você pôr na terra não coloque com química, não estrague. 

 

Em consonância à primeira entrevistada, o segundo acredita que o valor do 

trabalho só passa a ser de fato reconhecido a partir do momento em que o ofício é 

realizado pela própria pessoa, pois é a única maneira de se perceber o quão difícil é o 

trabalho em áreas rurais, em suas palavras “meu pai não trocava aquilo por nada, mesmo 

com todo o sofrimento dele lá, com todo o esforço que ele fazia, achava aquilo lá 

sensacional, mas isso é particular de cada um.”.    

Quanto a variável de acesso aos mercados locais, ambos entrevistados acreditam 

que o fortalecimento das parcerias está embasado principalmente na ética entre os 

envolvidos, por meio do cumprimento das tratativas efetuadas entre as partes e na 

capacidade de ajuda nos momentos de dificuldades. Na percepção dos entrevistados, as 

atribuições de valores às propriedades estão atribuídas às interpretações pessoais daquilo 

que é considerado valoroso ou não (FOSS; FOSS, 1999; CRUBELLATE; PASCUCCI; 

GRAVE, 2008). Essa percepção fica nítida principalmente nas palavras do segundo 

entrevistado, quando assume não dar o mesmo valor à terra como seu pai dava.  

Em relação ao documento de posse da terra, a primeira entrevistada relata que foi 

um dos momentos em que causaram maiores problemas com a empresa. De acordo com 

a entrevistada, a empresa passava a responsabilidade de uma área verde à proprietária, 

embora a Santo Antônio Energia não soubesse localizar com precisão a área e nem 

permitisse que essa área fosse demarcada pela proprietária, além de afirmar que fora 

realizada a indenização financeira dessa mesma área à proprietária. Isso em momento 

algum foi comprovado pela empresa, o que levou a uma determinação do juiz à época, 

que a área deveria ficar sob responsabilidade da empresa, e não da proprietária. Nas 

palavras da entrevistada. 

 

Eu fui duas vezes na Santo Antônio e as duas vezes me deram o endereço 

errado e fui atrás, eu e meu pai, um quase arrebentei o carro [...]. Você chegar 

na área e ‘olha sua área está aqui’ então tá, eu posso cercar ela? Não. Eu posso 

delimitar ela? Não. Isso aqui é tua área é condomínio, tá se alguém chegar tacar 

fogo aqui é culpa minha? É. A própria equipe da Santo Antônio na audiência 

falou isso. E aí o juiz entendeu que não era responsabilidade minha, e a própria 

promotora do MPF entendeu que não era responsabilidade minha, então assim, 

se vocês não sabem onde está a terra dela, então ela não tem responsabilidade 
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nenhuma, então ela não tem terra. [...] nem eu devolvi os vinte mil que eles 

falaram que me depositaram, porque eu nunca vi na minha conta os vinte mil 

reais, disseram que pagaram para mim e eu nunca vi esse dinheiro [...] e 

queriam de volta o dinheiro porque eu não assinei o documento [...] de não sei 

onde que é (em relação a terra) [...]. 

  

Embora houvesse cordialidade entre as partes, nem sempre a comunicação fluía 

como o esperado, pois alguns acordos verbais não foram colocados em contrato e 

consequentemente não foram executados por parte da empresa junto aos proprietários, 

conforme palavras da entrevistada “Houve palavra da Santo Antônio, não tinha 

documento, que falava que em 10 anos iria liquidar tudo, e não aconteceu. O projeto social 

deles, era para ajudar durante 6 anos, não deu dois anos dispensaram a equipe. ”. 

Os ruídos de comunicação, problemas contratuais e diferenças de interpretações 

relatadas pela entrevistada, mostram os custos de transação que ocorreram nessas 

negociações, conforme abordado por Cavalcante (2014), o qual elucida que esses custos 

estão presentes em todos os tipos de transação, desde pesquisas de preço, conhecimentos 

de mercado e os próprios contratos. 

O que vai totalmente ao contrário da percepção do ocorrido com o segundo 

entrevistado, esse que não teve dificuldades nas negociações, visto possuir todos os 

documentos necessários para a celebração do contrato, embora para aqueles proprietários 

que não estavam de posse das documentações necessárias, tiveram dificuldades nas 

negociações indenizatórias. O entrevistado ainda salientou o cumprimento, por parte da 

empresa, de todos os termos contratuais celebrados.  

Em relação a análise da variável de contrato indenizatório junto a empresa, a 

entrevistada relatou que as aferições técnicas realizadas pelos representantes da Santo 

Antônio Energia, por meio da aplicação dos processos descritos na NBR – 14.653, não 

tangenciavam aquilo que os proprietários compreendiam como o verdadeiro valor de sua 

área, pois alguns aspectos não eram levados em consideração na análise. De acordo com 

a entrevistada.  

 

O pagamento pela madeira não foi realizado, tinha em torno de 600 a 700 m³ 

de madeira que não me permitiam tirar para vender e eles também não pagaram 

por ela. [...] uma coisa ficou clara para mim, ninguém entrou no espaço para 

ver [...] você entrar aqui na porta e ver que tem o açaí aqui, mas entrar e deixe 
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eu contar os pés [...] (em relação a medição) não, ela não houve [...] houve 

olhômetro. 

 

As casas que eles deram na nova propriedade estão quebradas [...]. 

    

 Também foi verificado que as aplicações dos questionários socioeconômicos, em 

que abordavam aspectos intangíveis, como a ligação do proprietário com o Rio Madeira, 

não foram levados em consideração durante o processo de elaboração do contrato de 

indenização, visto que esse documento apenas seguiu as aferições técnicas contempladas 

pela NBR – 14.653, como o levantamento de área da propriedade e das benfeitorias 

reprodutivas e não-reprodutivas.  

Por meio da fala da entrevistada, foi possível compreender que houve uma lacuna 

entre aquilo que era compreendido e proposto pela empresa, com o que era percebido e 

entendido como o verdadeiro valor da terra sob a óptica da proprietária. A despeito de 

cada parte tentar alcançar um valor indenizatório maior para si, fica perceptível que as 

análises realizadas pela Santo Antônio Energia, se limitavam as verificações técnicas, os 

levantamentos dos ativos tangíveis, por mais que ela tenha aplicado um questionário que 

abordasse um aspecto intangível da ligação do proprietário com o rio. 

Enquanto na percepção do segundo entrevistado, as aferições realizadas pelos 

representantes da Santo Antônio Energia, foram efetuadas de maneira profissional, com 

cordialidade e bastante competência, dentro dos termos descritos na NBR – 14.653. Sob 

sua análise, as aferições correspondiam ao existente na propriedade e houve bastante 

transparência na explicação do que fora levantado pelos profissionais.  

Ainda de acordo com o entrevistado, esse respeito nem sempre ocorreu por parte 

dos proprietários, visto que alguns buscaram tirar vantagens das medições realizadas pela 

empresa, conforme descrito por ele. 

 

[...] eu acho assim, se faz uma proposta eu concordo ou não, “não, não 

concordo”, aí o outro lado, “tá tudo bem, vamos ver uma proposta melhor”, ou 

não, fazer uma proposta diferente. O que parecia aquela época era assim “olha, 

eu contei 100 pés de coco”, “ mas era 101! era 101 pés de côco!” veja, não 

tinha necessidade daquilo, então o outro do lado aqui ficava meio assim 

também. Aí, ele ia lá, tratava no outro, ele ia lá e contava 100 pés de banana, 

beleza? Beleza! Só que aí só tinha 70 pés de banana, o cara contou errado, mas 
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poxa, por que você não falou que o cara contou errado? “Eu vou falar para 

que...”, tá me entendendo como que funciona? 

 

O segundo entrevistado corroborou que os levantamentos eram extremamente 

técnicos, mas compreende a utilização dessa rigidez técnica por parte da empresa, pois 

não enxerga possibilidades de aferição de aspectos não tangenciáveis, pois além da 

dificuldade na mensuração dos aspectos intangíveis, essa aferição pode abrir margem para 

a utilização indevida dela, a fim de conseguir obter um valor financeiro acima do 

verdadeiro, de acordo com o entrevistado. 

 

[...] devido à natureza humana, realmente ele dava valor por causa daquela 

brisa que vinha do Madeira, certo, toda noite, ou se aquilo ali era uma desculpa 

porque ele queria ganhar 10 mil a mais, tá entendendo? Só que tinha o outro 

que aceitava que não tinha problema nenhum, ele queria um ar-condicionado, 

o outro já achava que aquele pé de mangueira valia 100mil reais, só porque ele 

plantou com o filho dele, que ele pode ter abraçado e beijado, que valor tem 

isso? Se você for analisar que é um pé de mangueira. 

 

Dessa maneira, para o segundo entrevistado os procedimentos utilizados pela 

Santo Antônio Energia foram claros e cumpridos conforme o acordado, sem que ocorresse 

lacunas entre o que fora proposto e sua percepção do verdadeiro valor da propriedade. 

Embora ressalte que para outros impactados havia assimetrias de informações, lacunas de 

assimilações técnicas e interpretações de valores, bem como conflitos de interesses, o que 

geravam custos de transação (WILLIAM, 1993; NEE, 2003; CAVALCANTE, 2014) e 

consequentemente efetuação de pagamentos indenizatórios que não correspondiam às 

expectativas dos indenizados.  

As assimetrias de informação e percepção de valor da propriedade relatada pela 

entrevistada são apontadas Zylbersztajn (2018), Williamson (1991) e Barzel (2015), em 

que devido à dificuldade na medição dos ativos intangíveis nas propriedades produtivas 

rurais, surge uma lacuna entre a percepção de valor dos proprietários e o efetivamente 

pago no ato indenizatório.  

Essas diferenças também são abordadas por Crubellate, Pascucci e Grave (2008), 

os quais compreendem que independente da óptica, seja institucional legal, normativa ou 

cultural-cognitiva, apenas será considerado legítimo algo que for interpretado como tal, 

visto que, o que é considerado valioso está atrelado aos aspectos interpretativos dos 
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indivíduos. Na mesma perspectiva, Foss e Foss (1999) defendem que os recursos são 

oriundos da noção do direito de propriedade, devido serem influenciados pelas leis, 

acordos e normas que nada mais são do que criações humanas. 

O acordo celebrado previa uma indenização com uma parte em remuneração 

financeira e outra parte com a entrega de uma propriedade situada no assentamento Santa 

Rita, localizado na margem direita do Rio Madeira. No entanto, de acordo com a primeira 

entrevistada, ainda havia essa lacuna na negociação, o que mesmo atualmente, causa na 

entrevistada o sentimento de frustação no acordo realizado, pois o que fora proposto não 

contemplou as expectativas, em suas palavras. 

 

Tudo o que plantava não dá, a terra que nós recebemos, tipo nós compramos 

duas toneladas de esterco e quatro de calcário [...]. Ah mas receberam 

indenização? Recebemos, mas dinheiro tudo da indenização foi jogado ali 

dentro, a gente tinha que fazer esse negócio produzir e esse negócio não 

produziu, nem um capim produzia. 

 

A terra que a gente tinha do outro lado do rio, que era no Joana D’Arc era 

produtiva, era uma terra boa, em que nós começamos. 

 

Não houve um estudo para falar que esta terra nova aqui era tão produtiva 

quanto à outra, não houve esse estudo. 

  

Essa frustação sentida pela entrevistada, dentre outras motivações, origina-se pela 

maneira com que os lotes foram avaliados. A metodologia utilizada ainda está atrelada 

aos aspectos mercantis tradicionais, os quais negligenciam os aspectos intangíveis, como 

o capital humano aplicado nas propriedades produtivas rurais (POLANYI, 1944).  

Portanto, para a indenizada, se houvesse alguma chance de refazer a negociação, 

ela faria de modo a questionar e tentar levar em consideração os aspectos não técnicos na 

hora da negociação e posterior celebração do contrato. Por ela, o aprendizado que fica às 

próximas gerações, é o de batalhar para ser valorizado todo o esforço aplicado e 

conhecimento utilizado ao longo do tempo nas propriedades, caso ocorram novos 

processos de indenizações, pois o tempo e a energia aplicada naquelas propriedades foram 

negligenciados na celebração ocorrida, conforme suas palavras.  
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As pessoas sofreram para abrir aquilo dali, eles (Santo Antônio) já pegaram o 

negócio aberto [...]. Esse valor sentimental tem, foi avaliado? Não. Só que 

assim, se tivesse feito de maneira mais clara, mais expansiva, mais de uma 

opção da pessoa "olha o Pablo, você vai, você olha a cidade, veja se tem uma 

terra que a gente vai avaliar para você para a gente comprar então", nada disso 

foi feito. 

 

 Em consonância ao exposto, Igliori (2006) defende que as características 

intrínsecas aos locais, tais como as condições ambientais e o capital humano são 

essenciais para poder compreender as dinâmicas de desenvolvimento em dada região, 

inclusive com ênfase a região amazônica. Krugman (2010) defende que é chegado o 

momento de minimizar os aspectos tangíveis em prol dos intangíveis, em que se 

concentrem esforços ao entendimento da geografia econômica, em que são considerados 

os aspectos das localidades e suas especificidades, bem como o papel histórico-

constitucional que os compôs. 

 

4.2.4 Influência dos stakeholders na sobrevivência das propriedades produtivas 

rurais 

 

A categoria sustentabilidade é interpretada como a sobrevivência das propriedades 

ao longo do tempo, a qual só pode ser alcançada por meio do relacionamento entre os 

stakeholders envolvidos, que podem ser desde os proprietários vizinhos, até órgãos 

governamentais e empresas como a Santo Antônio Energia. Sob esta perspectiva, foram 

realizadas as análises em relação as variáveis propostas.  

  Quanto a variável de aptidão às ferramentas de trabalho, a primeira entrevistada 

abordou a importância do aprimoramento dos conhecimentos junto aos demais 

proprietários, a troca de conhecimento com comerciantes locais que trabalham com áreas 

rurais, além da realização de cursos com profissionais da área, este que possibilita a 

atualização do conhecimento tácito por meio de aprendizados de estudos técnico-

científicos. De acordo com a entrevistada “A gente fez bastante curso, eu nunca estudei 

tanto sobre ovo na minha vida [...] levamos lá veterinário, engenheiro agrônomo, tudo 

[...]”. 

 Na mesma linha de raciocínio, o segundo entrevistado relatou que as propriedades 

rurais dependem uma das outras para prosseguirem com sua produção, onde essas trocas 



 

104 

 

de conhecimentos são fundamentais para os aprimoramentos das técnicas utilizadas nas 

propriedades. Esse envolvimento também engloba outros atores vinculados aos trabalhos 

rurais, em suas palavras. 

 

[...] tu vê o que não dá certo, aí você vai conta para todo mundo em volta, aí 

diz olha, fiz isso e isso e deu certo, porque ninguém guarda pra si quando você 

está em uma zona rural, ninguém fica pra ti uma informação dessa [...] tudo 

isso você vai aprendendo [...] teve um outro que veio aqui, um senegalês, ele 

veio aqui para Porto Velho para fazer um trabalho para a prefeitura, ele ensinou 

uma técnica para horta em pequenas propriedades em círculo com galinheiro 

no meio, usando o esterco da galinha pra suprir as coisas, usando as folhas 

murchas no canteiro para suprir o galinheiro [...]. 

 

Ninguém faz nada sozinho, a primeira coisa que o cara vai fazer se der certo é 

contar para todo mundo, não para contar vantagem, mas pelo senso de melhora 

para todo mundo.  

 

Todo mundo se ajuda, como se fosse um canteiro de teste e vamos juntos, 

existe uma cumplicidade muito grande [...] e aquilo é normal [...] vamos todos 

aprendendo juntos [...] é muito legal isso. 

 

Para a primeira entrevistada, o acesso aos mercados locais também é fundamental 

para a sobrevivência da propriedade rural, visto que sem esse, não há possibilidade de 

escoamento dos produtos e consequentemente fica inviável a manutenção da área rural, 

nas palavras da entrevistada.  

 

A gente tem galinha, tava com galinha ponhadeira deixou, porque não tinha 

saída, para gente ter um lucro, se a gente tinha 300 galinhas, a gente tinha que 

ter 300 ovos, na cabeça do meu irmão, eu não tenho mercado para 300 ovos 

dia, porque eu tenho que ter algum lugar para vender aquilo. (Observa-se que 

esta dificuldade ocorre na propriedade recebida após a indenização). 

 

Para ambos entrevistados, a partir das falas analisadas, foi possível compreender 

que o acesso aos mercados locais é vital para o prosseguimento das atividades na área 

rural, pois a disponibilização de seus produtos é o que possibilita a sobrevivência da 

propriedade ao longo do tempo. Ainda em consonância à primeira entrevistado, ele 

argumenta que os laços entre os participantes se estreitam com o passar do tempo e abrem 
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margens para novas conexões, bem como o aprimoramento dos trabalhos realizados 

(MITCHEL, 1910; DE GREGORI, 1987; FREEMAN; DMYTRIYEV; PHILLIPS, 

2021). 

Em relação a variável documento de posse da terra, a primeira entrevistada 

enfatiza a importância de possuir alguém que realmente represente os proprietários 

afetados, pois alguns interesses podem vir a ser danosos a esses, conforme suas palavras 

“o advogado da associação nunca esteve presente como advogado da associação, eu via 

ele de um jeito e hoje eu o vejo de outro [...] foi mais induzindo as pessoas do que tudo 

(a aceitarem a negociação da Santo Antônio), o segundo entrevistado também ressaltou a 

dificuldade daqueles proprietários que não conseguiam viabilizar as documentações 

necessárias para os tramites processuais, mas lembrou que havia ajuda entre os próprios 

proprietários para a resolução dos problemas.  

 Quanto a variável de contrato indenizatório junto a empresa, para a primeira 

entrevistada, ficou claro que se tratava de uma negociação em que dificilmente eles 

poderiam se sobressair perante a empresa. A percepção da força dos stakeholders 

favoráveis à implementação do projeto da UHE Santo Antônio, fazia com que houvesse 

o sentimento, dos proprietários envolvidos, que era apenas uma questão de tempo para 

que as pessoas fossem remanejadas por meio de acordos indenizatórios, ou por uso de 

força legal. Para a entrevistada. 

 

Daqui a pouquinho vão enfiar uma faca no pescoço, ou você sai ou você sai, e 

foi o que aconteceu, porque as pessoas não vão sair? Ah então tá, vamos usar 

a força, na força conseguiram. [...] inicialmente olha o lote do senhor vale 300 

mil, não vou aceitar porque acho que vale mais, olha vou passar só 250[...] 

porque tinha um valor lá atrás e agora tem outro e menor ainda, porque está 

chegando a fase final. Então a gente acompanhava pelos jornais o andamento 

da usina. 

 

[...] pai, quando eles abrirem, se vocês receberem 100 reais ainda vai ser muito, 

porque vocês estão deixando muito para depois. 

 

Vocês iam guerrear com quem? A Santo Antônio que é maior do que vocês? 

 

[...] o Estado tinha que estar mais presente, não teve um acompanhamento do 

Estado para saber como estava ou não. 
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 A participação de vários atores durante o processo de análise das propriedades, 

desde assistentes sociais, psicólogos, engenheiros e outros técnicos, sob o olhar da 

primeira entrevistada, mostrava força da Santo Antônio Energia na hora da negociação. 

A utilização das documentações que legalizavam o empreendimento, durante a 

negociação de indenização, também causava, de acordo com a entrevistada, um 

sentimento de que a proximidade da empresa com esferas governamentais forçaria a saída 

das pessoas de suas propriedades de alguma maneira. 

O segundo entrevistado compreende que um empreendimento como a UHE de 

Santo Antônio envolve interesses em nível nacional e que afetam a vida de milhares de 

pessoas. Ele acredita ser uma boa causa a saída dessas áreas, pois caso haja a necessidade 

de realizar um projeto como esse, em que poderá elevar a qualidade de vida de muitas 

pessoas, ele deve ser feito, em suas palavras. 

 

Eu tinha a visão de vida minha, tem que fazer vai, sou contra isso, sou muito 

contra isso, esse sentimento mesquinho unitário, eu acho que o coletivo precisa 

muito disso, na época a gente tinha uma visão diferente da usina, a gente 

achava que a energia vinha toda para cá, viver a cidade luz aqui, botar uma 

Torre Eiffel aqui, agora né, a gente achava que ia usufruir disso, que ia ter 

energia de graça para todo mundo, porque a usina era nossa né? Mas assim, 

cara se tiver que fazer pega e faz, se é para benefício de muitos, faça. Tá 

entendendo? Minha ideia é assim, baseado no que eu acredito, “oh! Nós vamos 

alagar 100km aqui mas vamos replantar duzentos”, beleza! Se morrer plantado 

os 200 a gente não tem nada a ver com isso, mas se foi feito para beneficiar o 

Brasil todo, que faça, então sempre que puder ter uma palavra positiva quando 

me foi dada a oportunidade eu falava, vamos fechar e tocar o pau, vamos fechar 

e fazer esse negócio funcionar, certo? Até mesmo porque Pablo você tem que 

virar a página, você não pode ficar gastando meses, anos esperando a solução 

de um negócio desses, tem que fazer logo, resolve logo [...]. 

  

As falas do segundo entrevistado demonstram a influência do ambiente em que 

ele está inserido em suas convicções (MANTZAVINOS; NORTH; E SHARIQ, 2004; 

CHANG, 2006) e nos permite compreender que empreendimentos como a UHE de Santo 

Antônio, além de possuir o apoio de stakeholders com alto poder de influência, 

conseguem transmitir uma imagem de benfeitoria a um grande grupo de pessoas, o que 

influencia inclusive os moradores das regiões que são impactadas pelo empreendimento 
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(COFF, 1999; BARNEY, 2018). Neste cenário, fica perceptível como os afetados pelas 

UHEs não possuem condições de igualdade em negociações indenizatórias. 

Ainda com as falas da primeira entrevistada, é possível compreender que se os 

impactados por empreendimentos como a UHE de Santo Antônio, não tiverem relações 

próximas ou o apoio de stakeholders que circulam em esferas de maior poder de 

influência e decisão, como o Ministério Público e atores políticos, não haverá condições 

de igualdade durante o processo de negociação das indenizações e os impactados sempre 

sofrerão com as maiores perdas.   

 Isso demonstra a importância do papel no Estado é constatada por North, o qual 

argumenta que ele deve funcionar como o guardião dos direitos de propriedade (COSTA, 

2019). Em consonância a esse pensamento, Zylbersztajn (2018) ressalta que a 

propriedade legal está ancorada na capacidade do Estado em garantir as transações com 

base em contratos e no valor dos direitos econômicos (BARZEL, 2015).  

 Embora ambos entrevistados não fossem residentes na propriedade Sítio sonho do 

avô e tivessem tido experiências de vida em áreas rurais durante a juventude, é perceptível 

a diferença entre a relação com a terra da primeira entrevistada com o segundo. A 

diferença pode ser notada devido à primeira ter um vínculo mais próximo ao patriarca, 

além de ter alocado maior tempo de convívio, trabalho e investimento na propriedade, 

com perspectivas de crescimento e retornos financeiros oriundos dela, enquanto o 

segundo fazia uso esporádico e com fins recreativos. 

 Entretanto, ambos se alinham quanto à relevância do capital humano em 

propriedades produtivas rurais, pois acreditam que para a terra ser produtiva e conseguir 

gerar retornos aos seus proprietários, é fundamental o nível de conhecimento, capacidade, 

habilidade e experiência do trabalhador na lida com os serviços rurais. Os entrevistados 

também acreditam que essas características são aprimoradas com o tempo e 

consequentemente os retornos produtivos podem ser maiores (DE GREGORI, 1987; 

FOSS; E FOSS, 1999; BARNEY, 2001; MANTZAVINOS; NORTH; E SHARIQ, 2004; 

CHANG, 2006). 

  Assim, conclui-se que independente do vínculo com a terra, existe a compreensão 

da importância do capital humano nos retornos financeiros da propriedade. Essa 

percepção vai ao encontro de Igliori (2006) e Krugman (2010) que defende a mensuração 

dos ativos intangíveis, dentre eles os vinculados às pessoas. 
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Ainda sob a análise qualitativa, com o objetivo de confirmar a interpretação do 

pesquisador sobre a relevância do capital humano para os entrevistados, foi realizada a 

aplicação do roteiro de entrevistas em escala de pontuação de notas, de modo a possibilitar 

a pontuação dos entrevistados quanto aos aspectos intangíveis vinculados ao ativo de 

capital humano identificados originalmente por Kayo e Famá (2004) e adaptados a essa 

pesquisa. Os resultados obtidos desse questionário estão apresentados no próximo tópico.   

 

4.3 Constatação da relevância do Capital Humano 

  

 Conforme abordado, a aplicação desse questionário teve o intuito de confirmar a 

percepção do pesquisador quanto a relevância do capital humano na perspectiva dos 

entrevistados. A pontuação, conforme o questionário, está apresentada no quadro 12. 

Quadro 12–Pontuação dos entrevistados em relação à relevância do capital humano. 

Parâmetros para validação 

da variável de ponderação 

de capital humano – 

Descrição operacional 

Afirmações do roteiro de entrevista 

– Apêndice 3. 

Pontuação 

atribuída. 

Primeira 

entrevistada 

Pontuação 

atribuída. 

Segundo 

entrevistado 

Nível de conhecimento do 

trabalhador em propriedades 

produtivas rurais, oriundo do 

trabalho realizado na área 

rural e com 

compartilhamentos de 

experiências junto a 

familiares e pessoas 

vinculadas aos serviços 

rurais. 

Afirmação 1: A influência do tempo 

de vida da família na propriedade 

influência para obtenção de 

conhecimento no trabalho exercido; 

Afirmação 4: O conhecimento que 

obtive para realização do trabalho em 

minha propriedade foi transmitido por 

meus familiares;  

Afirmação 5: O conhecimento que 

obtive para realização do trabalho em 

minha propriedade foi transmitido por 

meu vizinhos e moradores da região. 

Afirmação 1: 

5; 

Afirmação 4: 

5; 

Afirmação 5: 

3. 

Afirmação 1: 

5; 

Afirmação 4: 

5; 

Afirmação 5: 

5. 

Nível de talento nato da 

pessoa para as atividades 

rurais. 

Afirmação 2: Eu considero que 

possuo talento natural para o trabalho 

realizado em minha propriedade rural. 

Afirmação 2: 

1. 

Afirmação 2: 

1. 

Nível de capacidade em 

exercer os serviços 

vinculados às áreas rurais. 

Afirmação 6: Eu me considero muito 

capaz para realizar os trabalhos em 

minha propriedade. 

Afirmação 6: 

4. 

Afirmação6: 

3. 

Nível de aprimoramento das 

habilidades no ofício rural ao 

longo do tempo. 

Afirmação 3: As minhas habilidades 

para realização do trabalho na 

propriedade foram adquiridas apenas 

com o tempo. 

Afirmação 3: 

5. 

Afirmação3: 

5. 

Nível de experiência 

aplicada nas áreas rurais 

oriundas de afazeres sem 

vínculos diretos com o ofício 

rural.  

Afirmação 7: Acredito que a 

influência da experiência adquirida 

em outras atividades melhorava a 

realização dos trabalhos em minha 

propriedade. 

Afirmação 8: 8. Meu nível de 

escolaridade melhorava a realização 

dos trabalhos em minha propriedade. 

Afirmação 7: 

5; 

Afirmação 8: 

5. 

Afirmação 7: 

2; 

Afirmação 8: 

2. 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 
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 O quadro 12 mostra nove notas 5 (cinco), além de uma nota 4 (quatro). Essas 

respostas levam à interpretação que os trabalhos em áreas rurais dependem mais das 

experiências vivenciadas no local e dos compartilhamentos de conhecimentos entre as 

pessoas vinculadas a este tipo de serviço, o que o torna um ofício específico e com valores 

de intangibilidade altos. 

 Em relação a primeira variável, que considera o ativo humano composto pelo 

conhecimento do trabalhador, dos 30 pontos possíveis, foram marcados 28, ou seja, 

93,3% do total; a variável que analisa a capacidade do trabalhador e a variável que analisa 

a experiência em outras áreas, obtiveram 7 de 10 pontos e 14 de 20 pontos 

respectivamente, ou seja, 70% do total para ambas. Enquanto a variável que considera o 

aprimoramento do trabalho ao longo do tempo, obteve 10 de 10 pontos, ou seja, 100% do 

total.  

Essas variáveis analisadas, vão ao encontro do proposto por Kayo e Famá (2004), 

os quais as consideram determinantes para a formação do ativo de capital humano e 

consequentemente do ativo intangível. Essa constatação também é verificada na fala dos 

proprietários e nos argumentos defendidos por De Gregori, 1987; Foss e Foss, 1999; 

Barney, 2001; Mantzavinos, North, e Shariq, 2004; Chang, 2006.  

Apenas a variável vinculada ao talento do trabalhador que obteve baixa pontuação, 

com 2 pontos em 10 possíveis, ou seja, 20%. Isso pode ser interpretado que o talento em 

áreas produtivas rurais talvez não seja tão relevante quanto em outras áreas em que são 

empregadas o capital humano, conforme defendido por Kayo e Famá (2004).  

 Assim, dos 80 pontos máximos possíveis de serem atingidos (16 notas 5), foi 

alcançada a nota de 61 pontos, o que representa 76,25% do total. Isso permite 

compreender que os entrevistados consideram relevante o capital humano no trabalho em 

propriedades produtivas rurais, e consequentemente confirma a interpretação do 

pesquisador quanto capital humano na ferramenta de análise para indenização de 

propriedades produtivas rurais, proposta nesse estudo. 

 

4.4 Proposição de Ferramenta de análise de indenização de propriedades produtivas 

rurais afetadas por Usinas Hidrelétricas 
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 A elaboração da ferramenta foi realizada em quatro partes: i) construção da 

equação de remuneração para as benfeitorias não reprodutivas; ii) construção da equação 

de remuneração para as benfeitorias reprodutivas; iii) construção da equação de 

remuneração do capital humano; e iv) construção da equação de remuneração de Uso do 

bem público. As explanações são realizadas conforme a ordem apresentada. 

 

 

4.4.1 Equação de remuneração para benfeitorias não reprodutivas 

 

 A equação proposta de remuneração para benfeitorias não reprodutivas, segue às 

utilizadas pela Santo Antônio Energia, as quais obedecem às orientações das Normas 

Brasileiras 14.653 (ABNT/NBR 14.653). Assim, conforme o Laudo de Avaliação 

Patrimonial da Santo Antônio Energia (2011), foi elaborada a seguinte equação: 

 

Equação de benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das Benfeitorias não 

reprodutivas: 

VTBNR = TN + BNR 

Em que: 

VTBNR: Valor Total das Benfeitorias não reprodutivas, em reais. 

TN: Valor da Terra Nua, em reais. 

BNR: Valor das Benfeitorias não reprodutivas, em reais. 

 

 Para se chegar ao valor total das benfeitorias, basta realizar a soma dos valores 

obtidos por meio das medições das áreas de terra nua e das benfeitorias não reprodutivas. 

Os valores apresentados no Laudo da Santo Antônio Energia estão presentes no Apêndice 

6 dessa pesquisa. 

 

4.4.2 Equação de benfeitorias reprodutivas 

 

 Para a equação de remuneração das benfeitorias reprodutivas, que englobam as 

produções de culturas agrícolas e pecuárias, foram utilizadas as medições constantes no 

Laudo de Avaliação Patrimonial da SAE (2011), cujos valores estão apresentados no 

Apêndice 6 dessa pesquisa, e incluídos na equação de séries de pagamentos para valor 
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presente (ASSAF NETO, 2006. ASSAF NETO; LIMA, 2018), apresentada no referencial 

teórico da pesquisa. 

 

Equação para avaliação das benfeitorias reprodutivas proposta – Valor Presente das 

Produções Agropecuárias: 

𝑉𝑃𝑃𝐴 =  𝐵𝑅 ×  
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛−1 × 𝑊𝐴𝐶𝐶
 

Em que: 

VPPA: Valor Presente das Produções Agropecuárias, em reais. 

BR: Benfeitorias Reprodutivas, em reais. 

WACC: Custo Médio Ponderado de Capital, taxa utilizada em decimais. 

n: Tempo para análise, conforme série temporal analisada. 

 

 Para a equação proposta, as benfeitorias produtivas podem ser analisadas tanto em 

conjunto quanto separadas, quando analisadas em sua totalidade, o WACC assumido 

pode ser o do empreendimento a ser implementando, como o da UHE de Santo Antônio, 

bem como um WACC médio das culturas avaliadas na propriedade rural analisada. 

Quando as benfeitorias produtivas forem analisadas separadamente, deve-se encontrar o 

VPPA isoladamente para cada cultura analisada, com a utilização de um WACC 

específico para cada uma dessas culturas. 

 

4.4.3 Equação de remuneração do capital humano 

 

 A remuneração de capital humano foi proposta por duas equações, a primeira 

utiliza um Custo Médio Ponderado de Capital/Weighted Average Cost of Capital 

(WACC) específico para o capital humano e a segunda utiliza o Retorno do Investimento 

(ROI) proporcional em capital humano. 

 O valor do WACC de capital humano proposto nessa pesquisa foi obtido por meio 

da utilização do Fator de Valor Presente (ASSAF NETO, 2006. ASSAF NETO; LIMA, 

2018), com aplicação do valor do 5,41% WACC de capital humano de Roomi (2010) para 

o ano um. Esse ano foi escolhido devido os valores das benfeitorias reprodutivas terem 

sido medidas pela Santo Antônio Energia no tempo presente. 
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Equação de obtenção do WACC de capital humano: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐ℎ =  
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟)𝑛 × 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟
 

Em que: 

WACCch: Fator de Valor Presente que representa o WACC de capital humano para essa 

pesquisa, taxa em decimais. 

WACCr: WACC de capital humano proposto por Roomi (2010), taxa em decimais. 

n: Tempo em anos. 

 

 Após a aplicação dos valores, se obtém o WACC de capital humano proposto por 

essa pesquisa. 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐ℎ =  
(1 + 0,0541)1 − 1

(1 + 0,0541)1 × 0,0541
 

WACCch = 0,9491. 

  

 A partir do WACC de capital humano, realiza-se a aplicação deste como uma taxa 

de desconto dos valores presente das produções agropecuárias, para que a diferença entre 

os valores totais das produções agropecuárias pelos valores de desconto encontrados 

represente o valor de remuneração do capital humano. 

 

Equação de remuneração do capital humano por WACCch proposta: 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

Em que: 

RCH: Remuneração de Capital Humano, em reais. 

VPPA: Valor Presente das Produções Agropecuárias, em reais. 

 

 Para a segunda equação, o valor do Retorno do Investimento (ROI) em capital 

humano utilizado nessa pesquisa é o de 11,92% proposto por Roomi (2010). Assim, para 

obtenção da remuneração de capital humano por meio do ROI, é realizada a 

proporcionalidade dele em relação ao valor presente das culturas agropecuárias. 

 

Equação de remuneração de capital humano por ROI proposta: 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192   

Em que: 
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RCH: Remuneração de Capital Humano. 

VPPA: Valor Presente das Produções Agropecuárias, em reais. 

 

4.4.4 Equação de remuneração de Uso do bem público 

 

 A equação de remuneração de Uso do bem público foi elaborada a partir da 

proporcionalidade da área da propriedade produtiva rural, em relação a área do 

reservatório da UHE de Santo Antônio, multiplicada pelo valor do ativo intangível de 

Uso do bem público constante dos documentos de demonstrações financeiras da Santo 

Antônio Energia (SAE, 2012).  

 

Equação de remuneração de Uso do bem público: 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 𝑈𝐵𝑃 ×
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 199.339.000 ×
50,6057

42.156
 

PUBB = 239.206,80 

 

Em que: 

PUPP: Proporção da Utilização do Bem Público, em reais. 

UBP: Ativo intangível de Uso do bem público, em reais. 

Área da Propriedade: Medida da área indenizada, em hectares. 

Área do Reservatório: Medida da área do reservatório da UHE, em hectares. 

 

A ideação da equação surgiu pela compreensão que a licença de Uso do bem 

público, concedida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) à Santo 

Antônio Energia, é para utilização das águas do Rio Madeira, essas que também 

necessitam estar reservadas em uma determinada área para que possam gerar a força 

mecânica necessária para o funcionamento das turbinas da usina. Para esse caso, essa área 

em que elas se armazenam é o reservatório da UHE de Santo Antônio, o qual só pôde ser 

formado a partir da desapropriação de algumas áreas rurais. Como os proprietários 

perdem suas áreas e consequentemente o uso das águas do Rio Madeira, entende-se que 

esses devem receber sua parcela proporcional a área indenizada no valor de 
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R$239.206,80. Ressalta-se que devido às limitações de acesso aos laudos de avaliação 

patrimonial, foi utilizada a medição da área 01 para a aplicação nessa pesquisa. 

 Após a elaboração das equações apresentadas, o valor final da indenização é 

obtido pela soma de cada valor encontrado nas equações propostas, conforme ilustrado 

na ferramenta 1, a qual utiliza o WACC de capital humano. 

 

Ferramenta 1 – Ferramenta de avaliação para indenização de propriedades 

produtivas rurais com o uso do WACC de capital humano. 

𝑉𝐼 = [𝑇𝑁 + 𝐵𝑅] + [𝐵𝑅 × 
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛−1 × 𝑊𝐴𝐶𝐶
] + [𝑉𝑃𝑃𝐴 − (𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491)] + [𝑈𝐵𝑃 ×

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
] 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

 Bem como ilustrado na ferramenta 2, a qual utiliza o ROI de capital humano. 

 

Ferramenta 2 – Ferramenta de avaliação para indenização de propriedades 

produtivas rurais com o uso do ROI de capital humano. 

𝑉𝐼 = [𝑇𝑁 + 𝐵𝑅] + [𝐵𝑅 × 
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛−1 × 𝑊𝐴𝐶𝐶
] + [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192] + [𝑈𝐵𝑃 ×

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
] 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

 A equação de indenização de propriedades produtivas rurais, também pode ser 

apresentada de forma reduzida, conforme ilustrado na ferramenta 3. 

 

Ferramenta 3 – Ferramenta de avaliação para indenização de propriedades 

produtivas rurais.  

𝑉𝐼 = 𝑉𝑇𝐵𝑁𝑅 + 𝑉𝑃𝑃𝐴 + 𝑅𝐶𝐻 + 𝑃𝑈𝐵𝑃 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

 A forma reduzida da equação contempla os valores de Recursos Humanos que 

podem ser obtidos tanto pelo WACC quanto pelo ROI de capital humano. Após a 

proposição da ferramenta, foi realizada sua aplicação e consequentemente os valores 

obtidos das possíveis indenizações. 
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4.5 Aplicação da ferramenta de avaliação para indenização de propriedades 

produtivas rurais afetadas por usinas hidrelétricas 

 

 Neste tópico são apresentados seis cenários a fim de exemplificar a aplicação da 

ferramenta de avaliação para indenização de propriedades produtivas rurais afetadas por 

usinas hidrelétricas. Devido às limitações de acesso a dados vinculados a todos os lotes 

integrantes da propriedade Sonho do avô, essa ferramenta foi aplicada para a área 01, 

único que continha o Laudo de Avaliação Patrimonial da Santo Antônio Energia. 

 Para cada cenário foram utilizadas combinações de variáveis para remuneração de 

benfeitorias reprodutivas e para remuneração de capital humano diferentes, mas aplicadas 

aos mesmos períodos de tempo, conforme apresentado no quadro 13. 

 

Quadro 13 – Identificação dos cenários de avaliação de indenização da área 01. 

Cenários  Variáveis para Benfeitorias 

Reprodutivas 

Variáveis para Remuneração de 

Capital Humano 

Cenário 1 WACC do projeto UHE SAE WACC de capital humano 

Cenário 2 WACC do projeto da UHE SAE ROI de capital humano 

Cenário 3  WACC média das culturas agrícolas WACC de capital humano 

Cenário 4 WACC média das culturas agrícolas ROI de capital humano 

Cenário 5 WACC para cada tipo de cultura agrícola WACC de capital humano 

Cenário 6 WACC para cada tipo de cultura agrícola ROI de capital humano 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

 Os períodos de tempo escolhidos foram: i) tempo presente, data de avaliação da 

propriedade; ii) 3,58 anos, período temporal compreendido entre o início das obras e 

inauguração da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio (SAE, 2021); iii) 05, 10 e 20 anos, a 

fins de projeções ilustrativas. Ressalta-se que os períodos de tempo são aplicados para 

equação de remuneração das benfeitorias agrícolas, visto as possíveis produtividades 

dessas ao longo do tempo. 

O valor de indenização total no cenário1, foi obtido por meio da utilização do 

WACC do Projeto da SAE com valor de 0,1035, para a obtenção do valor de remuneração 

das benfeitorias reprodutivas, enquanto para a remuneração do capital humano foi 

utilizado o WACCch, com valor de 0,9491. Para o Cenário 2 também foi utilizado o 

WACC do Projeto da SAE para a remuneração das benfeitorias reprodutivas, mas com 

aplicação do ROI de Capital Humano, com valor de 0,1192, para a remuneração do capital 

humano. 
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 Os cenários 3 e 4 foram realizados com a utilização do WACC da Média das 

Culturas Agrícolas, cujo valor é de 0,0968, mas com uso do WACCch para o cenário 3 e 

o ROI de Capital Humano para o cenário 4. 

 Os cenários 5 e 6 utilizaram o WACC para cada tipo de cultura agrícola, com o 

valor de 0,1343 para o abacaxi, para a banana o valor de 0,0830 e para as culturas perenes 

o valor de 0,0732. Para a remuneração do capital humano foi utilizado o WACCch no 

cenário 5 e o ROI de Capital Humano no cenário 6. Esses valores agrícolas funcionam 

também funcionam como o Custo Médio Ponderado de Capital ou Weighted Average 

Cost of Capital (WACC), mas com a consideração do retorno mínimo de investimento 

para cada tipo de cultura agrícola Cafeo (2011). Conforme descrito, devido as limitações 

de pesquisa e não possuir os valores vinculados às culturas agrícolas locais, foram 

utilizados parâmetros conforme a perenidade de cada uma delas. Essas adaptações estão 

apresentadas no apêndice 4 dessa pesquisa.  

 Em todos os cenários foram realizados dois tipos de análise para o valor de 

indenização das propriedades produtivas rurais, o primeiro não considera o valor oriundo 

da remuneração proporcional de Uso do bem público, enquanto o segundo o considera.  

Conforme demonstrado nos respectivos cálculos. 

Cenário 1 – Utilização do WACC do Projeto da Santo Antônio Energia e o WACC 

de Capital Humano. 

 

Cálculos para o cenário 1. 

Variáveis utilizadas: 

WACC do Projeto da SAE com valor de 10,35% e o WACCch com valor de 0,9491. 

 

a) Para o ano corrente (ano 1) sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = TN + BNR 

VTBNR = 691,82 + 9.350,18 

VTBNR = 10.042,00 
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Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

VPPA = 32.601,00 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 ×
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
] 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

𝑅𝐶𝐻 = 32.601 − [32.601 ×
(1 + 0,0541)1 − 1

(1 + 0,0541)1 × 0,0541
] 

RCH = 1.659,40  

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$44.302,40.  

 

b) Para o ano corrente com proporção do Valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 4 – Proporção da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 𝑈𝐵𝑃 ×
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 199.339.000 ×
50,6057

42.156
 

PUBB = 239.206,80 

 

Valor Total da Indenização: 44.302,40 + 239.206,80 = R$283.509,20  

 

c) Para 3,58 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

 VTBNR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 
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𝑉𝑃𝑃𝐴 = 𝐵𝑅 ×  
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑑)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑑)𝑛−1 × 𝑖
 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,1035)3,58 − 1

(1 + 0,1035)3,58−1 × 0,1035
 

VPPA = 103.302,79 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 5.258,11 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$ 9,206.811  

 

d) Para 3,58 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em 

R$). 

 

Valor Total da Indenização: 09,206.811  + 239.206,80 = R$ 7,908.753 0 

 

e) Para 5 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Remuneração das 

Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,1035)5 − 1

(1 + 0,1035)5−1 × 0,1035
 

VPPA = 135.140,92 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 6.878,67 
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Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 95,160.251  

 

f) Para 5 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

 

Valor Total da Indenização: 95,160.251  + 239.206,80 = R$ 93,862.193  

 

g) Para 10 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Remuneração das 

Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,1035)10 − 1

(1 + 0,1035)10−1 × 0,1035
 

VPPA = 217.781,20 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 11.089,06 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 62,219.832  

 

h) Para 10 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 62,219.832  + 239.206,80 = R$ 60,911.874  

 

i) Para 20 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 
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VTBNR  = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,1035)20 − 1

(1 + 0,1035)20−1 × 0,1035
 

VPPA = 299.091,35 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 15.223,75 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 1,753.423 0 

 

j) Para 20 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 1,753.423 0 + 239.206,80 = R$ 9,365.365 0 

Cenário 2 – Utilização do WACC do Projeto da Santo Antônio Energia e o ROI de 

Capital Humano. 

 

Cálculo para o cenário 2. 

Variáveis utilizadas: WACC do Projeto da SAE com valor de 10,35% e o ROI de Capital 

Humano com valor de 11,92%.  

 

a) Para o ano corrente sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = TN + BNR 

VTBNR = 691,82 + 9.350,18 

VTBNR = 10.042,00 
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Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

VPPA = 32.601,00 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por ROI (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 𝑅𝑂𝐼 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192 

 RCH = 3.886,04 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: R$ 

46.529,04.  

 

b) Para o ano corrente com proporção do Valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 4 – Proporção da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

 𝑃𝑈𝐵𝑃 = 𝑈𝐵𝑃 ×
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 199.339.000 ×
50,6057

42.156
 

  

PUBB = 239.206,80 

 

Valor Total da Indenização: 46.529,04 + 239.206,80 = R$285.735,84 

 

c) Para 3,58 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 × 
(1+0,1035)3,58−1

(1+0,1035)3,58−1×0,1035
  

 VPPA = 103.302,79 
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Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por ROI (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 𝑅𝑂𝐼 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192  

RCH = 12.313,69 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: R$ 

84,856.521  

 

d) Para 3,58 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em 

R$). 

 

Valor Total da Indenização: 84,856.521  + 239.206,80 = R$ 82,568.463  

 

e) Para 5 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

 𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 × 
(1+0,1035)5−1

(1+0,1035)5−1×0,1035
 

VPPA = 135.140,92 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por ROI (valores em R$). 

 𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192
 

RCH = 16.108,80 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 27,192.161  

 

f) Para 5 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 
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Valor Total da Indenização: 27,192.161  + 239.206,80 = R$ 25,894.004  

 

g) Para 10 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

 𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 × 
(1+0,1035)10−1

(1+0,1035)10−1×0,1035
 

VPPA = 217.781,20 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano (valores em R$). 

 𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192 

RCH = 25.959,52 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 27,287.352  

 

h) Para 10 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 27,287.352  + 239.206,80 = R$ 25,989.294  

 

i) Para 20 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 
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 𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 × 
(1+0,1035)20−1

(1+0,1035)20−1×0,1035
 

VPPA = 299.091,35 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano (valores em R$). 

 𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192 

RCH = 35.651,69 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 40,587.443  

 

j) Para 20 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 40,587.443  + 239.206,80 = R$ 48,199.385  

 

Cenário 3 – Utilização do WACC Média das Culturas Agrícolas e o WACC de 

Capital Humano. 

 

Cálculo para o cenário 3. 

Variáveis utilizadas: WACC da Média das Culturas Agrícolas, cujo valor é de 9,68% e o 

WACC de Capital Humano, cujo valor é de 5,41%.  

 

a) Para o ano corrente sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR= TN + BNR 

VTNBR = 691,82 + 9.350,18 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

VPPA = 32.601,00 
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Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 ×
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
] 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

𝑅𝐶𝐻 = 32.601 − [32.601 ×
(1 + 0,0541)1 − 1

(1 + 0,0541)1 × 0,0541
] 

RCH = 1.659,40  

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$44.302,40.  

 

b) Para o ano corrente com proporção do Valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 4 – Proporção da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 𝑈𝐵𝑃 ×
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 199.339.000 ×
50,6057

42.156
 

PUBB = 239.206,80 

 

Valor Total da Indenização: 44.302,40 + 239.206,80 = R$283.509,20  

 

c) Para 3,58 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 𝐵𝑅 ×  
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑎)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑎)𝑛−1 × 𝑖
 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,0968)3,58 − 1

(1 + 0,0968)3,58−1 × 0,0968
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VPPA = 104.068,91 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 5.297,11 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$ 20,804.911  

 

d) Para 3,58 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em 

R$). 

 

Valor Total da Indenização: 20,804.911  + 239.206,80 = R$ 28,416.853  

 

e) Para 5 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,0968)5 − 1

(1 + 0,0968)5−1 × 0,0968
 

VPPA = 136.738,37 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 6.959,98 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 53,047.351  
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f) Para 5 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

 

Valor Total da Indenização: 53,047.351  + 239.206,80 = R$ 51,749.293  

 

g) Para 10 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,0968)10 − 1

(1 + 0,0968)10−1 × 0,0968
 

VPPA = 222.808,27 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 11.340,94 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 12,191.442  

 

h) Para 10 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 12,191.442  + 239.206,80 = R$ 10,893.384  

 

i) Para 20 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 
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Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,0968)20 − 1

(1 + 0,0968)19−1 × 0,0968
 

VPPA = 311.209,15 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 15.840,55 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 7,190.733 0 

 

j) Para 20 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 7,190.733 0 + 239.206,80 = R$ 5,892.675 0 

 

Cenário 4 – Utilização do WACC Média das Culturas Agrícolas e o ROI de Capital 

Humano. 

 

Cálculo para o cenário 4. 

Variáveis utilizadas: WACC da Médias das Culturas Agrícolas, cujo valor é de 9,68 e o 

ROI de Capital Humano, cujo valor é de 0,1192.  

 

a) Para o ano corrente sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = TN + BNR 

VTBNR = 691,82 + 9.350,18 

VTBNR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 
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VPPA = 32.601,00.  

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por ROI (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 𝑅𝑂𝐼 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192 

RCH = 3.886,04  

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$46.529,04.  

 

b) Para o ano corrente com proporção do Valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 4 – Proporção da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 𝑈𝐵𝑃 ×
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 199.339.000 ×
50,6057

42.156
 

PUBB = 239.206,80 

 

Valor Total da Indenização: 46.529,04 + 239.206,80 = R$285.735,84. 

 

c) Para 3,58 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Valor Total das Benfeitorias, exceto as Benfeitorias Reprodutivas (Culturas 

agrícolas) (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 𝐵𝑅 ×  
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑎)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑎)𝑛−1 × 𝑖
 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,0968)3,58 − 1

(1 + 0,0968)3,58−1 × 0,0968
 

VPPA = 104.068,91 
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Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por ROI (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192 

RCH = 12.405,01 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$ 29,515.621  

 

d) Para 3,58 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em 

R$). 

 

Valor Total da Indenização: 29,515.621  + 239.206,80 = R$ 27,227.563  

 

e) Para 5 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTB = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,0968)5 − 1

(1 + 0,0968)5−1 × 0,0968
 

VPPA = 136.738,37 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192 

RCH = 16.299,21 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 85,970.361  

 

f) Para 5 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 
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Valor Total da Indenização: 85,970.361  + 239.206,80 = R$ 83,682.204  

 

g) Para 10 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,0968)10 − 1

(1 + 0,0968)10−1 × 0,0968
 

VPPA = 222.808,27 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192 

RCH = 26.558,75 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 20,904.952  

 

h) Para 10 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 20,904.952  + 239.206,80 = R$ 28,516.894  

 

i) Para 20 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 
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𝑉𝑃𝑃𝐴 = 32.601 ×  
(1 + 0,0968)20 − 1

(1 + 0,0968)19−1 × 0,0968
 

VPPA = 311.209,15 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,1192 

RCH = 37.096,13 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 82,743.853  

 

j) Para 20 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 82,743.853  + 239.206,80 = R$ 80,455.795  

 

Cenário 5 – Utilização do WACC para cada tipo de Cultura Agrícola e o WACC de 

Capital Humano. 

 

Cálculo para o cenário 5. 

Variáveis analisadas: WACC para cada tipo de cultura agrícola, para o abacaxi o valor de 

13,43, para a banana o valor de para as culturas perenes o valor de 7,32% e para as culturas 

temporárias o valor de 8,30%. Para o WACC de Capital Humano permanece o valor é de 

0,9491. 

 

a) Para o ano corrente sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = TN + BNR 

VTNBR = 691,82 + 9.350,18 

VTNBR = 10.042,00  

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 
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VPPA = 32.601,00 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 ×
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
] 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

𝑅𝐶𝐻 = 32.601 − [32.601 ×
(1 + 0,0541)1 − 1

(1 + 0,0541)1 × 0,0541
] 

RCH = 1.659,40  

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$44.302,40.  

 

b) Para o ano corrente com proporção do Valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 4 – Proporção da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 𝑈𝐵𝑃 ×
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 199.339.000 ×
50,6057

42.156
 

PUBB = 239.206,80 

 

Valor Total da Indenização: 44.302,40 + 239.206,80 = R$283.509,20  

 

c) Para 3,58 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 𝐵𝑅 ×  
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑎)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑎)𝑛−1 × 𝑖
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Abacaxi: WACC de 0,1343 e R$40,00. 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 40 × 
(1 + 0,1343)3,58 − 1

(1 + 0,1343)3,58−1 × 0,1343
 

VPPA = 122,65 

 

Banana: WACC de 0,0830 e R$1.916,78. 

VPPA = 6.214,97 

 

Cultura perene: WACC de 0,0732 e R$30.643,87 

VPPA = 100.450,61 

 

VPPA das três culturas: R$106.788,23 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 5.435,52 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$ 122.265,75  

 

d) Para 3,58 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em 

R$). 

 

Valor Total da Indenização: 122.265,75 + 239.206,80 = R$ 55,274.163  

 

e) Para 5 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 
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Abacaxi: WACC de 0,1343 e R$40,00 

VPPA = 157,93 

 

Banana: WACC de 0,0830 e R$1.916,78 

VPPA = 8.221,07 

 

Cultura perene: WACC 0,0732 e R$30.643,87 

VPPA = 133.683,88 

 

VPPA das três culturas agrícolas: R$142.062,88  

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 7.231,00 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 88,533.951  

 

f) Para 5 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

 

Valor Total da Indenização: 88,533.951  + 239.206,80 = R$ 86,245.893  

 

g) Para 10 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

Abacaxi: WACC de 0,1343 e R$40,00 

VPPA = 242,01 
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Banana: WACC de 0,0830 e R$1.916,78 

VPPA = 13.743,12 

 

Cultura perene: WACC 0,0732 e R$30.643,87 

VPPA = 227.667,82 

 

VPPA das três culturas agrícolas: R$241.662,95 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 12.300,65 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 98,540.362  

 

h) Para 10 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 264.005,60 + 239.206,80 = R$ 04,212.305  

 

i) Para 20 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

Abacaxi: WACC de 0,1343 e R$40,00 

VPPA = 310,66 

 

Banana: WACC de 0,0830 e R$1.916,78 

VPPA = 19.933,36 

 

Cultura perene: WACC 0,0732 e R$30.643,87 
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VPPA = 339.883,42 

 

VPPA das três culturas agrícolas: R$360.127,44 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

𝑅𝐶𝐻 = 𝑉𝑃𝑃𝐴 − [𝑉𝑃𝑃𝐴 × 0,9491] 

RCH = 18.330,49 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 39,994.883  

 

j) Para 20 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 39,994.883  + 239.206,80 = R$ 627.706,73 

 

Cenário 6 – Utilização do WACC para cada tipo de Cultura Agrícola e o ROI de 

Capital Humano. 

 

Cálculo para o cenário 6. 

Variáveis analisadas: WACC para cada tipo de cultura agrícola, para o abacaxi o valor de 

13,43, para a banana o valor de para as culturas perenes o valor de 7,32% e para as culturas 

temporárias o valor de 8,30%. ROI de Capital Humano no valor de 0,1192. 

  

a) Para o ano corrente sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTBNR = TN + BNR 

VTNBR = 691,82 + 9.350,18 

VTNBR = 10.042,00  

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 
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VPPA = 32.601,00 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por ROI (valores em R$). 

RCH = VPPA x 0,1192 

RCH = 3.886,04 

 

Valor Total da Indenização: VTBNR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: R$ 

46.529,04.  

 

a) Para o ano corrente com proporção do Valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 4 – Proporção da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 𝑈𝐵𝑃 ×
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑎𝑑𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑈𝐵𝑃 = 199.339.000 ×
50,6057

42.156
 

PUBB = 239.206,80 

 

Valor Total da Indenização: 46.529,04 + 239.206,80 = R$ 285.735,84  

 

b) Para 3,58 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 𝐵𝑅 ×  
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑎)𝑛 − 1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑎)𝑛−1 × 𝑖
 

Abacaxi: WACC de 0,1343 e R$40,00. 

𝑉𝑃𝑃𝐴 = 40 × 
(1 + 0,1343)3,58 − 1

(1 + 0,1343)3,58−1 × 0,1343
 

VPPA = 122,65 
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Banana: WACC de 0,0830 e R$1.916,78. 

VPPA = 6.214,97 

 

Cultura perene: WACC de 0,0732 e R$30.643,87 

VPPA = 100.450,61 

 

VPPA das três culturas: R$106.788,23 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

RCH = 106.788,23 x 0,1192 

RCH = 12.729,16 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização: 

R$  129.559,16 

 

c) Para 3,58 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em 

R$). 

 

Valor Total da Indenização: 129.559,16 + 239.206,80 = R$ 69,567.863  

 

d) Para 5 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

Abacaxi: WACC de 0,1343 e R$40,00 

VPPA = 157,93 

 

Banana: WACC de 0,0830 e R$1.916,78 
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VPPA = 8.221,07 

 

Cultura perene: WACC 0,0732 e R$30.643,87 

VPPA = 133.683,88 

 

VPPA das três culturas agrícolas: R$142.062,88  

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

RCH = 142.062,88 x 0,1192 

RCH = 16.933,89 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 77,830.961  

 

e) Para 5 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

 

Valor Total da Indenização: 77,830.961  + 239.206,80 = R$ 75,542.804  

 

f) Para 10 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

Abacaxi: WACC de 0,1343 e R$40,00 

VPPA = 242,01 

 

Banana: WACC de 0,0830 e R$1.916,78 

VPPA = 13.743,12 

 

Cultura perene: WACC 0,0732 e R$30.643,87 
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VPPA = 227.667,82 

 

VPPA das três culturas agrícolas: R$241.662,95 

 

Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

RHC = 241.662,95 x 0,1192 

RCH = 28.806,22 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 71,115.082  

 

g) Para 10 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 280.511,17 + 239.206,80 = R$ 79,717.915  

 

h) Para 20 anos sem proporção do valor da Utilização de Bem Público. 

 

Equação 1 – Remuneração das Benfeitorias não reprodutivas – Valor Total das 

Benfeitorias não reprodutivas (valores em R$). 

VTNBR = 10.042,00 

 

Equação 2 – Remuneração das Benfeitorias Reprodutivas – Valor Presente das Produções 

Agrícolas (valores em R$). 

Abacaxi: WACC de 0,1343 e R$40,00 

VPPA = 310,66 

 

Banana: WACC de 0,0830 e R$1.916,78 

VPPA = 19.933,36 

 

Cultura perene: WACC 0,0732 e R$30.643,87 

VPPA = 339.883,42 

 

VPPA das três culturas agrícolas: R$360.127,44 
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Equação 3 – Remuneração de Capital Humano por WACC (valores em R$). 

RCH = 360.127,44 x 0,1192 

RCH = 42.927,19 

 

Valor Total da Indenização: VTNBR + VPPA + RCH  Valor Total da Indenização:  

R$ 39,994.883  

 

i) Para 20 anos com proporção do Valor da Utilização de Bem Público (valores em R$). 

Valor Total da Indenização: 36,690.314  + 239.206,80 = R$ 652.303,43 

 

 Os valores indenizatórios das propriedades produtivas rurais, excetuando a 

remuneração proporcional de Uso do bem público, estão apresentados no quadro 14.  

 

Quadro 14 – Valores das indenizações das propriedades produtivas rurais em cada 

cenário analisado, sem a remuneração de Uso do bem público. 

Períodos de 

tempo 

analisados 

(anos) 

Cenário 1 

(valores em 

R$) 

Cenário 2 

(valores em 

R$) 

Cenário 3 

(valores em 

R$) 

Cenário 4 

(valores em 

R$) 

Cenário 5 

(valores em 

R$) 

Cenário 6 

(valores em 

R$) 

Ano 

corrente 

44.302,40 46.529,04 44.302,40 46.529,04 44.302,40 46.529,04 

3,58  118.602,90 125.658,48 119.408,02 126.515,92 122.265,75 129.559,16 

5 152.061,59 161.291,72 153.740,35 163.079,58 159.335,88 169.038,77 

10 238.912,26 253.782,72 244.191,21 259.409,02 264.005,60 280.511,17 

20 324.357,10 344.785,04 337.091,70 358.347,28 388.499,93 413.096,63 

     Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

 Os valores indenizatórios obtidos para o ano corrente são iguais para os cenários 

1, 3 e 5, assim como para os cenários 2, 4 e 6, pois nesse período temporal as 

remunerações de benfeitorias produtivas são as mesmas, ou seja, não foram necessárias 

projeções ao longo do tempo para se obtê-las. As diferenças ocorrem apenas devido a 

metodologia de remuneração de capital humano, onde os cenários 1, 3 e 5 utilizam o 

WACCch e os cenários 2, 4 e 6 utilizam o ROI de Capital Humano.  

 Os demais valores obtidos são todos diferentes entre si, em que apresentam cifras 

maiores nos cenários que fazem uso do ROI de Capital Humano.  
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Quadro 15 – Valores das indenizações das propriedades produtivas rurais em cada 

cenário analisado, com a remuneração de Uso do bem público. 

Períodos de 

tempo 

analisados 

(anos) 

Cenário 1 

(valores em 

R$) 

Cenário 2 

(valores em 

R$) 

Cenário 3 

(valores em 

R$) 

Cenário 4 

(valores em 

R$) 

Cenário 5 

(valores em 

R$) 

Cenário 6 

(valores em 

R$) 

Ano 

corrente 

283.509,20 285.735,84 283.509,20 285.735,84 283.509,20 285.735,84 

3,58  357.809,70 364.865,28 358.614,82 365.722,72 361.472,55 368.765,96 

5 391.268,39 400.498,52 392.947,15 402.286,38 398.542,68 408.245,57 

10 478.119,06 492.989,52 483.398,01 498.615,82 503.212,40 519.717,97 

20 563.563,90 583.991,84 576.298,50 597.554,08 627.706,73 652.303,43 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

      

 Assim como no quadro 14, os valores constantes no período de ano corrente são 

iguais nos cenários 1, 3 e 5, bem como nos cenários 2, 4 e 6 devido os valores de 

remuneração de benfeitorias produtivas serem os mesmos. Os valores apresentados no 

quadro 15 são significativamente maiores, pois foram acrescidos da remuneração de Uso 

do Bem público, com valor mínimo de R$283.509,20 e valor máximo de R$652.303,43. 

 A fim de comparação com o valor indenizatório obtido pelo Laudo Patrimonial da 

Santo Antônio Energia, aferido em R$42.643,00, foram elaborados os quadros 16 e 17 

que apresentam as diferenças dos valores indenizatórios propostos por essa pesquisa em 

relação aos medidos pela empresa. 

 

Quadro 16 – Diferença entre os valores do Laudo de Avaliação Patrimonial em 

relação aos valores indenizatórios propostos, sem a remuneração de Uso do bem 

público. 

Períodos 

de tempo 

analisados 

(anos) 

Cenário 1 

(valores em 

R$) 

Cenário 2 

(valores em 

R$) 

Cenário 3 

(valores em 

R$) 

Cenário 4 

(valores em 

R$) 

Cenário 5 

(valores em 

R$) 

Cenário 6 

(valores 

em R$) 

Ano 

corrente 

1.659,40 3.886,04 1.659,40 3.886,04 1.659,40 3.886,04 

3,58  75.959,90 83.015,48 76.765,02 83.872,92 79.622,75 86.916,16 

5 109.418,59 118.648,72 111.097,35 120.436,58 116.692,88 126.395,77 

10 196.269,26 211.139,72 201.548,21 216.766,02 221.362,60 237.868,17 

20 281.714,10 302.142,04 294.448,70 315.704,28 345.856,93 370.453,63 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

 No quadro 15 é possível observar que para todos os cenários aplicados, inclusive 

em todos os períodos de tempo (anos), os valores indenizatórios avaliados pela Santo 

Antônio Energia ficam abaixo dos valores obtidos por meio da ferramenta proposta nessa 
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pesquisa. A diferença ocorre por duas razões, a primeira devido à metodologia de análise 

de benfeitorias produtivas proposta, fazer uso da série de pagamentos temporais, o que 

pode ser verificado quando os valores são projetados ao longo dos anos. A segunda é 

devido à aplicação da proposta de remuneração do ativo intangível de capital humano, 

em que mesmo no período presente em que não ocorre a projeção das benfeitorias 

produtivas, existe um acréscimo de valor em relação ao levantado pela empresa.      

 

Quadro 17 – Diferença entre os valores do Laudo de Avaliação Patrimonial em 

relação aos valores indenizatórios propostos, com a remuneração de Uso do bem 

público. 

Períodos 

de tempo 

analisados 

(anos) 

Cenário 1 

(valores em 

R$) 

Cenário 2 

(valores em 

R$) 

Cenário 3 

(valores em 

R$) 

Cenário 4 

(valores em 

R$) 

Cenário 5 

(valores em 

R$) 

Cenário 6 

(valores 

em R$) 

Ano 

corrente 

240.866,20 243.092,84 240.866,20 243.092,84 240.866,20 243.092,84 

3,58  315.166,70 322.222,28 315.971,82 323.079,72 318.829,55 326.122,96 

5 348.625,39 357.855,52 350.304,15 359.643,38 355.899,68 365.602,57 

10 435.476,06 450.346,52 440.755,01 455.972,82 460.569,40 477.074,97 

20 520.920,90 541.348,84 533.655,50 554.911,08 585.063,73 609.660,43 

Fonte: dados da pesquisa, 2021.  

  

 O quadro 16 também apresenta valores bastante superiores em relação ao 

levantado pela Santo Antônio Energia, pois além dos valores levantados pela 

remuneração de benfeitorias produtivas e remuneração do capital humano, foi acrescido 

o valor da remuneração de proporção do Uso de bem público.  

 A partir dos valores obtidos nos cenários apresentados é perceptível que os valores 

apresentados no Laudo de Avaliação Patrimonial da Santo Antônio Energia, ficam aquém 

daquilo que poderia ser realmente indenizado aos proprietários afetados pela construção 

da usina hidrelétrica. Independente do cenário e dos anos escolhidos observa-se que o 

ativo intangível não é considerado nas avaliações realizadas pela empresa, por mais que 

essa tenha aplicado em seu questionário socioeconômico perguntas que fizessem menção 

a ativos intangíveis, como a relação do proprietário com o Rio Madeira.  

A aplicação da metodologia em que se medem apenas os ativos tangíveis não fica 

restrita a Santo Antônio Energia, em outras localidades do Brasil como na usina Foz do 

Chapecó e nas barragens da hidrelétrica do Projeto Parnaíba (ANDREIS, 2008; BRASIL, 

2013). Por mais que essa metodologia aplicada seja o modo de operação em uso, os ativos 

intangíveis necessitam constar nos cálculos de avaliação de indenização para que os 
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valores oferecidos aos proprietários correspondam o mais próximo da realidade 

vivenciada na propriedade.   

Ressalta-se que a pesquisa se limitou a buscar medir em valores monetários o ativo 

intangível de capital humano e não os laços sentimentais das pessoas. 

 

4.6 Discussão dos resultados inerentes à ferramenta proposta 

 

 A partir dos resultados obtidos após a aplicação da ferramenta de avaliação 

proposta, ficou nítida a diferença entre os valores avaliados pela Santo Antônia Energia, 

com os verificados nesse estudo, principalmente devido a inclusão dos ativos intangíveis 

na composição da avaliação, conforme ilustrado na figura 11. 

  

Figura 11 – Esquema de análise de indenizações de propriedades produtivas rurais 

com suas variáveis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir das abordagens teóricas. 

 

 O valor total da indenização (VI) ocorre por meio da escolha da metodologia de 

avaliação das propriedades produtivas rurais, no caso das propriedades impactadas pela 

construção da UHE de Santo Antônio, as áreas medidas foram apenas por meio das 

Normas Brasileiras (NBR/ABNT), assim como ocorreram em outras localidades no país, 

conforme verificado por Andreis (2008). Essa metodologia tradicionalmente utilizada, 

pende a favor dos stakeholders mais fortes envolvidos com o projeto (COFF, 1999; 

BARNEY, 2018) e suprimem possíveis valores que deveriam ser indenizados aos 
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impactados, visto que a metodologia tradicional não esgota as perspectivas da realidade 

atual (KRUGMAN, 2010). 

Assim, a ferramenta proposta, além de realizar a verificação dos valores tangíveis 

de Valor de Benfeitorias Não Reprodutivas (VTBNR), acrescenta os valores dos 

rendimentos futuros das culturas produtivas das áreas, conforme defendido por Borboleto 

(2013), por meio dos Valores Presentes de Produção Agrícola (VPPA), os quais trazem a 

valor presente os rendimentos futuros das criações animais e culturas agrícolas cultivadas 

na propriedade produtiva rural, embasado nas formulações de Assaf Neto (2006) e Assaf 

Neto e Lima (2018). 

Como fator determinante na ferramenta proposta, tem-se a utilização da aferição 

dos ativos intangíveis, procedimento que não é realizado nas avaliações indenizatórias 

realizadas no Brasil que foram verificadas nesse estudo (ANDREIS, 2008; BRASIL, 

2013). Esses ativos são formados pelos valores da Remuneração de Capital Humano 

(RCH), os quais consideram a influência do Capital Humano nos rendimentos que a 

propriedade produtiva rural consegue obter, ou seja, o quanto esse ativo intangível 

influencia no valor total dos rendimentos e consequentemente na propriedade (KAYO e 

FAMÁ, 2004; ASSAF NETO; LIMA, 2018), conforme seu nível de influência, em que 

podem ser medidos pelo seu Weighted Average Cost of Capital WACC), ou Custo Médio 

Ponderado de Capital, e o Retorno sobre o Investimento (ROI) (ROOMI, 2010). 

Ainda em relação aos intangíveis, também é proposta a avaliação proporcional do 

uso do direito de exploração de recursos naturais (KAYO; FAMÁ, 2002), para esse estudo 

de caso, o uso pela UHE de Santo Antônio de um recurso natural, valioso, raro e 

inimitável, o volume d´água do Rio Madeira, os quais necessitam passar pelas 

propriedades produtivas rurais impactadas.  

Portanto, ao acrescentar as avaliações de rendimentos futuros de produções 

agropecuárias, bem como os aspectos intangíveis, vinculados à remuneração de capital 

humano e do direito de exploração do uso água, obtém-se valores distintos daqueles 

avaliados pela Santo Antônio Energia.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Motivado pelo entendimento que os recursos transcendem à materialidade e estão 

vinculados às influências de compreensão de legalidade, propriedade e valoração, essa 

pesquisa buscou propor uma ferramenta de avaliação de indenização de propriedades 

produtivas rurais afetadas por Usinas Hidrelétricas, que contemple tanto ativos tangíveis 

e intangíveis, apoiada na percepção dos indenizados pela UHE de Santo Antônio, de 

modo a alcançar valores que se aproximem das expectativas criadas pelos detentores das 

terras. 

A partir das análises realizadas, foi possível verificar a diferença da relação de 

cada proprietário com sua respectiva terra. Essa verificação ocorreu de modo satisfatório 

devido às abordagens da Visão Baseada em Recursos em conjunto com a Teoria dos 

Stakeholders e da Teoria Institucional contemplarem os relatos fornecidos pelos 

entrevistados. Essas abordagens teóricas também permitiram observar a relevância do 

capital humano, como um ativo intangível fundamental em propriedades produtivas 

rurais, em razão da especificidade do trabalho nessas áreas.  

Embora os entrevistados tenham divergido quanto a avaliação realizada pela Santo 

Antônio Energia, ficou claro a necessidade da utilização de uma metodologia que abranja 

tanto os ativos tangíveis quanto os intangíveis, principalmente o de capital humano, visto 

as ênfases dadas a este atributo.  

Após a aplicação da ferramenta proposta, ficou nítida a diferença entre os valores 

monetários levantados e efetuados pela empresa, com os obtidos com a proposição. Isso 

fortalece a compreensão que não ocorreu uma indenização que contemplasse a realidade 

e as expectativas dos proprietários indenizados. Portanto, é possível confirmar a 

possibilidade de poder realizar uma análise indenizatória mais próxima à realidade e às 

expectativas dos atingidos por empreendimentos como a UHE de Santo Antônio. 

 Ressalta-se que a pesquisa não procurou responder se houve justiça nos atos 

indenizatórios propostos pela Santo Antônio Energia, mas propor uma ferramenta mais 

precisa quanto a realidade das pessoas impactadas, bem como compreender o processo 

de avaliação das propriedades e verificar se há fundamentação para a realização de 

medições dos ativos intangíveis em propriedades produtivas que são desapropriadas e 

indenizadas por força do uso de bem público.  
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Assim, conclui-se que as indenizações ocorreram por meio de uma negociação 

desigual, devido a diferença quanto ao poder de barganha entre empresa e os proprietários 

impactados, pois as partes interessadas com maior poder e influência estavam ao lado da 

Santo Antônio Energia. As medições de valores das propriedades foram realizadas por 

meio de uma metodologia aplicada em todo o território brasileiro, a tradicional mercantil, 

que negligência as remunerações dos ativos intangíveis, principalmente o de capital 

humano, que se mostrou determinante na valoração da propriedade produtiva rural. 

Conforme as palavras ditas e as expressões transmitidas pelos entrevistados, 

compreende-se claramente a quebra de expectativas que as indenizações realizadas 

causaram nessas pessoas. Essas quebras talvez tenham causado um impacto maior do que 

necessariamente o valor remuneratório oferecido e consolidado.   

Logo, existe a necessidade de atualização da metodologia aplicada atualmente, 

visto que, assim como as empresas contabilizam seu ativo intangível, que pode ser 

verificado pelo valor de mercado dessa, o mesmo deve ocorrer aos proprietários 

produtivos rurais, já que as negociações de aquisições e fusões empresariais, não 

consideram apenas os valores contábeis constantes nas demonstrações financeiras, mas 

sim seu valor de mercado, ou seja, os ativos tangíveis e intangíveis.  

As principais limitações dessa pesquisa ocorreram devido à dificuldade de 

obtenção de documentações com maiores detalhamentos sobre o processo da construção 

da UHE de Santo Antônio, bem como o acesso aos documentos particulares vinculados 

aos entrevistados.  

Para as pesquisas futuras, sugere-se tentar encontrar um maior número de 

proprietários produtivos rurais afetados pela UHE de Santo Antônio, a fim de conseguir 

universalizar a ferramenta proposta por essa pesquisa, além de buscar construir os 

parâmetros de análises de capital humano e de benfeitorias reprodutivas (WACC e ROI) 

específicos para o trabalho rural e as culturas agrícolas das regiões impactadas. 
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO TCLE 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, 

MS. 

 

Prezado (a) Senhor (a), o senhor está sendo convidado para participar da pesquisa: 

USINAS HIDRELÉTRICAS NO RIO MADEIRA: avaliação do processo de indenização 

de propriedades produtivas rurais. A qual possui o objetivo de avaliar o processo de 

indenização das propriedades produtivas rurais afetadas pela Usina Hidrelétricas de Santo 

Antônio, localizada no Rio Madeira, visando demonstrar se as indenizações das 

propriedades produtivas rurais afetadas pela UHE do Rio Madeira consideraram os 

fatores intangíveis, e ainda, mensurar se tais fatores comprometeram os valores 

indenizados. 

Essa pesquisa será realizada com os proprietários produtivos rurais indenizados 

pela empresa Santo Antônio Energia, em que sua participação consistirá em responder 

algumas questões sobre o processo de indenização ocorrido na época. A entrevista terá 

uma duração de aproximadamente 1 hora. 

O (a) senhor (a) tem a liberdade de não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, mesmo após o início da entrevista, sem qualquer 

prejuízo. Está assegurada a garantia do sigilo das suas informações. O senhor (a) não terá 

nenhuma despesa e não há compensação financeira relacionada à sua participação na 

pesquisa. Como também os riscos considerados são mínimos em relação aos benefícios 

que da pesquisa advirão. 

Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, o (a) senhor (a) poderá entrar em 

contato com o pesquisador responsável pelo estudo: Pablo Mendonça Siqueira, que pode 

ser localizado no Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de 

Rondônia, por meio do telefone (69)98115-0080 das 14 às 18h, ou pelo e-mail 

pablomendonçasiqueira@gmail.com. 

Sua participação é importante e voluntária e vai gerar informações que serão úteis 

para identificar os métodos avaliativos de medição de propriedades e consequente 

execuções indenizatórias por meio de empresas de geração de energia elétrica.  
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Este termo será assinado em duas vias, ficando uma via em seu poder. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li, sobre a pesquisa: 

USINAS HIDRELÉTRICAS NO RIO MADEIRA: avaliação do processo de indenização 

de propriedades produtivas rurais. Discuti com o pesquisador Pablo Mendonça Siqueira, 

responsável pela pesquisa, sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros 

para mim os propósitos do estudo, os procedimentos, garantias de sigilo, de 

esclarecimentos permanentes e isenção de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo. 

 

_____________________________ __/__/____ 

Assinatura do entrevistado 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido deste entrevistado para a sua participação neste estudo. 

 

________________________________ __/____/____ 

Pablo Mendonça Siqueira 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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APÊNDICE 2 – Roteiro de entrevista 1 

Data: ____/____/____ 

Objetivo: dimensionar a influência das partes interessadas e dos aspectos institucionais 

no processo indenizatório, bem como coletar as variáveis identificadas no quadro 5. 

Entrevistado:  

1. Como era realizada a comunicação com os representantes da empresa? Ela era 

clara e cordial ou havia problemas? 

2. Houve mais conflitos ou cooperação entre o (a) senhor (a) e a empresa? Se houve 

como eles eram resolvidos? 

3. Como o (a) senhor (a) percebia o tratamento da empresa com sua pessoa? 

4. O (a) senhor (a) sentia que colaborava ou atrapalhava para a implementação do 

projeto? 

5. Os aspectos contratuais foram explicados de maneira clara? 

6. O (a) senhor (a) possui as documentações de indenização celebrados com a 

empresa? 

7. Acredita que o senhor (a) possuía alguma vantagem na negociação? 

8. Enfrentou dificuldades na negociação e indenização devido a problemas de 

documentação? 

9. O (a) senhor (a) possuía alguma benfeitoria na propriedade? 

10. A propriedade proporcionava algum rendimento financeiro? 

11. O senhor (a) acredita que seus conhecimentos e experiência de vida no local, 

foram levados em consideração nas negociações? 

12. Acredita que esses conhecimentos e experiências foram valorizados nesse 

processo? 

13. O senhor (a) acredita que poderia contribuir de alguma maneira para a realização 

do empreendimento? 

14. Foram utilizados muitos termos técnicos pela empresa que dificultavam a 

negociação? 

15. Como era a vida na propriedade? 

16. Sente falta de alguma coisa da época em que morava na propriedade? 

17. Se arrependem de terem saído da propriedade? 

18. Se tivessem chances de voltar, voltariam? 

19. Se tivessem chances de conseguir negociar por um preço melhor, negociariam? 
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20. Qual o aprendizado de todo esse processo que a senhora/o senhor acredita que 

ficou e gostaria de passar para as próximas gerações? 
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APÊNDICE 3 – Roteiro de entrevista 2 

Data: ____/____/____ 

Objetivo: mensurar por meio de pontuação, a relevância da variável de capital humano 

que pondera a sua influência nos rendimentos médios oriundos das propriedades 

produtivas rurais, em uma escala de notas entre 0 e 5, obtidos pelos esforços dos 

proprietários entrevistados.     

Entrevistado: 

 

Quadro 18 – Critérios de pontuação para validação do uso da variável de 

ponderação de capital humano.  

Afirmações Pontuação 

atribuída 

1. A influência do tempo de vida da família na propriedade influência para 

obtenção de conhecimento no trabalho exercido. 

 

2. Eu considero que possuo talento natural para o trabalho realizado em minha 

propriedade rural. 

 

3. As minhas habilidades para realização do trabalho na propriedade foram 

adquiridas apenas com o tempo.  

 

4. O conhecimento que obtive para realização do trabalho em minha 

propriedade foi transmitido por meus familiares.  

 

5. O conhecimento que obtive para realização do trabalho em minha 

propriedade foi transmitido por meu vizinhos e moradores da região. 

 

6. Eu me considero muito capaz para realizar os trabalhos em minha 

propriedade. 

 

7. Acredito que a influência da experiência adquirida em outras atividades 

melhorava a realização dos trabalhos em minha propriedade. 

 

8. Meu nível de escolaridade melhorava a realização dos trabalhos em minha 

propriedade. 

 

Fonte: elaborado a partir dos dados de pesquisa, 2021. 
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APÊNDICE 4 – Valores dos Custos Médios Ponderados de Capital (WACC) para 

cada cultura agrícola. 

Variável Descrição Constitutiva Descrição Operacional Documentos de obtenção 

dos valores das variáveis  

WACC do 

abacaxi  

WACC da melancia com valor 

de 13,43% (CAFEO, 2011). 

Utilização do WACC da 

melancia como parâmetro 

para o WACC do 

abacaxi, visto que ambos 

são culturas temporárias. 

Tese de doutorado do 

Custo Médio Ponderado de 

Capital em Produtos 

Agrícolas (WACC) 

(CAFEO, 2011). 

WACC de 

culturas 

agrícolas 

perenes 

WACC do maracujá com valor 

de 7,32% (CAFEO, 2011). 

Utilização do WACC do 

maracujá para o WACC 

das culturas agrícolas 

perenes, visto que o 

maracujá é uma fruta de 

cultura perene. 

Tese de doutorado do 

Custo Médio Ponderado de 

Capital em Produtos 

Agrícolas (WACC) 

(CAFEO, 2011). 

WACC da 

banana 

WACC da banana com valor 

de 8,30% (CAFEO, 2011). 

Utilização do próprio 

WACC da banana. 

Tese de doutorado do 

Custo Médio Ponderado de 

Capital em Produtos 

Agrícolas (WACC) 

(CAFEO, 2011). 

WACC 

Média das 

culturas 

Média do WACC da melancia, 

do maracujá e da banana.  

Utilização da média entre 

os WACCs das culturas 

do abacaxi, perenes e da 

banana, com valor de 

9,68%. 

Dados da pesquisa (2021). 

Fonte: elaborado a partir de Cafeo (2011). 
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APÊNDICE 5 – Valores do Laudo de Avaliação Patrimonial da Santo Antônio 

Energia 

Descrição das Benfeitorias Valores em R$ 

Terra nua 691,82 

Benfeitorias não reprodutivas 9.350,18 

Abacaxi 40,00 

Banana 1.916,78 

Culturas perenes 30.643,87 

Valor Total das Benfeitorias (indenização) 42.642,65 (arredondado para 42.643,00) 

Fonte: elaborado a partir de SAE (2011). 


