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“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais 

inteligente, mas sim aquele que se adapta as 

mudanças.” 

Darvin 



 

RESUMO 

 

Este estudo tem o propósito de subsidiar as decisões futuras do proprietário, além de oferecer 

dados para que outros estudantes ou pesquisadores da área. Analisar a viabilidade da troca de 

uma máquina colheitadeira visando o aumento da produtividade em 70 % em uma unidade de 

produção agrícola localizada no município de Tapejara. A propriedade cultiva atualmente no 

verão, milho e soja, nas culturas de inverno, aveia preta e branca, no entanto, o fato de ter 

máquinas e equipamentos disponíveis abre a possibilidade de outras culturas, como a cevada, 

que está nos objetivos do proprietário. A gestão adequada na propriedade rural carece de 

habilidades e competências que muitas vezes os agricultores não possuem, sendo necessário se 

profissionalizar. Para que o agricultor tenha uma boa gestão da propriedade, necessita ter um 

pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, liderança, busca por resultados, 

conhecimentos do mercado, foco e inovação. Uma boa gestão garante ao agricultor uma 

sustentabilidade econômica e capacidade de acúmulo de capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é a forma de subsistência mais antiga depois da caça. Desde os primórdios 

dos tempos famílias cultivavam suas terras e delas retiraram seu sustento. Ao longo da própria 

evolução antropológica e social ainda no período que antecedeu a moeda o homem passa a ver 

a agricultura como uma forma de obter lucro, utilizando o modelo de permutas com os produtos 

obtidos através do cultivo das terras. Assim, a troca entre produtos originou o comércio de 

produtos da terra.  

Ao trazer para o contexto atual, tudo caminhou para a evolução, seja ela tecnológica ou 

social, mesmo as propriedades menores, que objetivam somente a subsistência da família 

precisaram se adequar, assim o cenário hoje exige uma postura mais profissional na gestão das 

propriedades agrícolas.  

Este estudo busca apresentar ferramentas que auxiliem a melhoria da gestão destas 

propriedades, principalmente no que se refere ao aspecto econômico e financeiro, no entanto, 

pretende-se abordar também o aspecto estratégico da gestão de propriedades rurais. 

Uma característica comum nas propriedades rurais é a gestão hierárquica e familiar, ou 

seja, o pai toma conta dos negócios da família e os filhos em muitos casos migram para a cidade, 

porém os que ficam nas propriedades acabam assumindo as funções e ajudando nos trabalhos. 

Neste contexto, um aspecto recorrente é que não existe um gerenciamento ou planejamento 

estratégico, o que impede que se tenha uma visão clara dos resultados principalmente quando 

se trata de produtividade. Ainda, a falta de organização na gestão pode gerar perdas financeiras 

e ocasionar uma nebulosidade em relação ao futuro da propriedade. Ter uma visão clara dos 

resultados possibilita planejar, traz segurança e aponta para pontos que poderiam ser 

melhorados. Quando através de indicadores o gestor consegue visualizar estes resultados as 

decisões são muito mais assertivas. 

O problema de pesquisa para este estudo de caso é a busca pelo esclarecimento através 

dos dados que serão obtidos através dos cálculos, quanto à viabilidade da troca de uma 

colheitadeira que vem sendo usada na propriedade atualmente por outra máquina colheitadeira 

que permite o aumento de 70% na produtividade. Neste sentido, é financeiramente viável, 

realizar a troca desta colheitadeira por uma colheitadeira que proporcione 70% a mais na 

produtividade? Para responder a este questionamento é necessário conhecer os custos 

envolvidos na aquisição e uso desta máquina e qual o retorno financeiro deste aumento de 

produtividade.  
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Este trabalho divide-se em capítulo 1: a introdução, e contextualização do tema, 

definição dos objetivos geral e específicos. O capítulo 2 traz o referencial teórico que sustentará 

o trabalho de pesquisa. O capítulo 3 traz a apresentação e análise dos resultados, e por fim, no 

capítulo 4 a apresentação dos resultados e 5 conclusões. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A Unidade de Produção Agrícola teve o início de suas atividades no ano de 1997, 

quando o atual proprietário herdou de sua mãe 3 ha de terras cultiváveis. No decorrer deste 

período até o ano atual de 2019 a propriedade possui 19,3 ha sendo que a última aquisição de 

área foi no ano de 2015, destes, 15,0 ha são cultivados. 

A partir do ano de 2015 os rendimentos da propriedade foram direcionados para a 

compra de máquinas e equipamentos, primeiro por ser uma necessidade constante pois a falta 

dos mesmos obriga à locação destes principalmente em épocas de plantio e colheita, num 

segundo momento ao observar os valores gastos com a locação destas máquinas e equipamentos 

somando-se a alguns cálculos preliminares, observou-se que o serviço de locação poderia ser 

uma possibilidade de maximizar os rendimentos da propriedade. 

A propriedade cultiva atualmente no verão, milho e soja, e no inverno, aveia preta e 

aveia branca. No entanto, o fato de ter máquinas e equipamentos disponíveis abre a 

possibilidade de outras culturas como a cevada, que está nos objetivos do proprietário. 

Alguns fatores, como a temperatura e precipitações do clima têm influenciado na 

produtividade, que tem apresentado média de 70 sacas por ha, em alguns anos ultrapassando 

estes valores, o que favorece ao empreendedorismo, considerando que a propriedade por si só 

possui suporte e o oferece para a coexistência de negócios paralelos que tenham ligação com a 

atividade agrícola, justamente por este motivo pretende-se saber qual é a viabilidade de 

substituir a atual máquina colheitadeira, por outra, que apresente um aumento de produtividade 

em 70%, e assim possibilite a terceirização do serviço de colheita para outras propriedades. 

Este estudo tem o propósito de subsidiar as decisões futuras do proprietário, além de 

oferecer dados para que outros estudantes ou pesquisadores da área, possam se apropriar para 

enriquecer suas próprias pesquisas.
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1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

Atualmente, a propriedade cultiva os 15 ha de área, e a colheitadeira da propriedade é 

utilizada na colheita desta produção, no entanto, a capacidade desta é superior à demanda, assim 

o proprietário oferece o serviço de locação para outras propriedades, onde atualmente executa 

operações em uma área de 80 ha.  

O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade financeira desta atividade conjugada, 

como é de conhecimento do proprietário, existe demanda para locação destes serviços na região 

no entorno da cidade onde a propriedade se localiza. A demanda absorveria a capacidade de 

uma máquina com a capacidade 70% maior do que a atual, ou seja, a troca da máquina atual 

para uma com maior capacidade possibilitaria o serviço de colheita na propriedade e 

incrementaria os rendimentos com o serviço de locação. Hoje se sabe que o proprietário fez 

uma análise superficial e concluiu que ambas as atividades são favoráveis aos seus propósitos 

financeiros. O trabalho avaliará a viabilidade destas atividades, apresentando cálculos de 

rentabilidade, lucratividade dos cultivares atuais, além de payback, TIR e VPL das máquinas 

adquiridas baseadas nas horas de locação.   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a viabilidade da troca de uma máquina colheitadeira visando o aumento da 

produtividade em 70 % em uma unidade de produção agrícola localizada no município de 

Tapejara – RS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para que o objetivo geral deste trabalho seja alcançado, são necessários que objetivos 

específicos sejam atingidos, assim, como objetivos específicos, este trabalho traz: 

 

a) Apresentar o levantamento dos dados financeiros da propriedade; 

b) Descrever as principais características da propriedade em estudo e de seu maquinário; 
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c) Realizar análise da viabilidade financeira da aquisição de uma colheitadeira que 

substitua a existente com o objetivo de atender a demanda aumentando a produtividade 

em 70%. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente a propriedade possui as atividades de cultivo durante o ano todo além de 

atividades extras, como a locação das máquinas e equipamentos para outros produtores da 

região.  

Este estudo é importante e justifica-se pelo fato de que existe demanda para a atuação 

de uma máquina colheitadeira com maior potencial produtivo. Esta demanda foi verificada nos 

anos de 2017 e 2018, quando o proprietário deixou de atender por falta de horas/máquina 

disponíveis, sendo assim, é importante analisar a viabilidade de aquisição de uma máquina 

colheitadeira maior para que se possa através dos resultados projetados, aprovar o opção de 

compra ou não. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO NA PROPRIEDADE RURAL 

 

A gestão adequada na propriedade rural carece de habilidades e competências que 

muitas vezes os agricultores não possuem sendo necessário se profissionalizar. Para que o 

agricultor tenha uma boa gestão da propriedade necessita ter um pensamento sistêmico, 

aprendizado organizacional, liderança, busca por resultados, conhecimentos do mercado, foco 

e inovação. Uma boa gestão garante ao agricultor uma sustentabilidade econômica e capacidade 

de acúmulo de riqueza. 

Para Crepaldi (2009) a agricultura é toda atividade exploratória de terras para fins de 

cultivo de lavouras e das mais diversas cultivares, exploração das florestas e da criação de 

diversos tipos de animais com objetivo a satisfação dos seres humanos.  

A administração rural, para Huender (2004, p. 1) “é o conjunto de atividades que 

facilitam aos produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua empresa agrícola, com o 

fim de obter melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra” 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada (IPEA, 1999), em 1970 a 

população rural brasileira atingiu seu máximo com 41 milhões de habitantes, o que correspondia 

a 44% do total. Desde então o meio rural vem sofrendo um declínio populacional relativo e 

absoluto, chegando em 1996 com um total de 33,8 milhões de habitantes ou 22% do total 

nacional.  

O insucesso na gestão agrícola familiar pode ser um dos fatores que contribui com o 

êxodo rural. Para ter ideia a população rural do Rio Grande do Sul em 2010 é 37% menor do 

que em 1980, de acordo com dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE, 2010). Há 30 anos, o número de pessoas morando no campo no 

estado era de 2,5 milhões, enquanto em 2010 esse número caiu para 1,6 milhões. Mesmo com 

todo o êxodo apresentado nos últimos anos e a falta de gestão, o agronegócio, por ser um dos 

setores mais importantes da economia, de acordo com Lourenço e Lima (2009), é responsável 

pela geração de U$ 6,5 trilhões/ano no mundo. 

Conforme Francischetti Jr. e Zanchet (2006) em um sentido geral as empresas 

necessitam de organização e aperfeiçoamento para serem competitivas. No setor rural não é 

diferente. “Por um lado, existem excelentes escolas que formam profissionais na área de 

agronomia [...], por outro lado faltam profissionais” ( FRANCISCHETTI Jr. / ZANCHET 2006, 

p. 7) para a área de gestão desse setor. Isso ocorre segundo os autores (2006, p.7) “pela escassez 
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de cursos de graduação e pós-graduação nesta área, e isto está trazendo grandes prejuízos para 

a área rural e agroindustrial”. 

Ao conceituar administração rural, Huender (2004) descreve que “é o conjunto de 

atividades que facilitam aos produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua empresa 

agrícola, com o fim de obter melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra”. 

Existem funções que são determinantes para o administrador rural, dentre outras 

atividades, ele precisa conhecer suas funções, entender o funcionamento da empresa rural, suas 

atividades e particularidades, ver a administração rural como fator de transformação da gestão 

rural, saber a importância do trabalhador rural, verificar todos os custos e fazer os controles, ter 

noções de comercialização e de marketing rural. 

Araújo (2005) coloca que no meio rural planejar é decidir antecipadamente o que deve 

ser feito, levando-se em conta as condições da propriedade e o contexto da mesma. Assim como 

Sanvicente (1983, p. 16), quando aponta que “planejar é estabelecer com antecedência as ações 

a serem executadas, estimar os recursos a serem empregados e definir as correspondentes 

atribuições de responsabilidade”. 

No entanto, é necessário observar as peculiaridades do setor agrícola quando se refere à 

sua gestão, pois este, não possui o mesmo cenário e métodos de produção de uma empresa. 

Nesse sentido Araújo (2005), indica tais características, e ressalta que estas exigem um 

posicionamento diferenciado do gestor rural com relação ao gestor de empresas urbanas, são 

estas as características citadas pelo autor: 

a) Dependência do clima: a implantação e o manejo da maioria das explorações 

agropecuárias estão condicionados ao clima e este determina a época de plantio, tratos culturais, 

colheitas, escolha de espécies, vegetais e animais; 

 b) Tempo de produção maior que o tempo de trabalho: o processo produtivo agrícola 

se desenvolve, em algumas de suas fases, independentemente da existência do trabalho; 

 c) Produtos perecíveis: diversos produtos na agropecuária são perecíveis, o que exige o 

emprego de técnicas especificas de conservação e de planejamento da produção e distribuição; 

 d) Dependência de condições biológicas: não se pode alterar a sequência da produção, 

como por exemplo, interromper uma lavoura de milho para obter soja;  

e) Terra como participante da produção: participa diretamente do ciclo produtivo, deste 

modo, é importante conhecê-la, analisá-la em suas condições químicas, físicas, biológicas e 

topográficas;  

f) Estacionalidade da produção: a dependência do clima e as condições biológicas 

determinam a estacionalidade da oferta, épocas em que ocorrem excessos ou falta de produtos; 
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g) Trabalho disperso e ao ar livre: as atividades estão dispersas por toda a empresa, 

podendo ocorrer em locais distantes um do outro; 

 h) Incidência de risco: na agropecuária os riscos são maiores, pois as explorações 

podem ser afetadas por problemas causados pelo clima, pragas e flutuação dos preços dos 

produtos (riscos climáticos, biológicos e econômicos); 

 i) Sistema de competição econômica: existe um grande número de produtores e 

consumidores, com pequenas diferenças entre os produtos.   

 

Além destas peculiaridades citadas, existe ainda o fato de que em muitas das 

propriedades não profissionalizaram a gestão, mantendo informações importantes armazenadas 

somente nas suas memórias e assim tomando decisões baseadas nas impressões adquiridas ao 

longo do tempo. No entanto, segundo Assaf Neto e Procópio de Araújo (2008), administrar uma 

atividade agrícola exige que se tenha informações sobre o volume físico e o resultado 

financeiro, porém, muitas das informações necessárias para uma gestão adequada estão 

registradas apenas na memória de quem administra ou em anotações informais. 

As decisões exigem que se tenha a possibilidade de cruzar dados e informações, para 

que sejam mais assertivas. Conforme Francischetti Jr. e Zanchet (2006, p. 9), “o produtor 

necessita de uma quantidade muito grande de informações que precisam ser cruzadas e 

analisadas, formando uma estrutura que permita a tomada de decisão”. Um bom gerenciamento 

da propriedade identifica os aspectos ineficientes da atividade e ao mesmo tempo, proporciona 

plenas condições para corrigi-los.   

Muitos dos dados que acabam por perder-se são determinantes para a tomada de decisão. 

Neste sentido, para uma boa gestão faz-se necessário armazenar adequadamente as informações 

principalmente as financeiras, preferencialmente realizando a contabilidade rural.  

 

2.2 CONTABILIDADE RURAL 

 

A contabilidade rural tem como principal finalidade armazenar dados, gerando 

informações que possibilitem o gerenciamento da propriedade. Conforme Calderelli (2003), 

Contabilidade Rural é “aquela que tem suas normas baseadas na orientação, controle e registro 

dos atos e fatos ocorridos e praticados por uma empresa cujo objeto de comércio ou indústria 

seja agricultura ou pecuária”. 

Uma característica da contabilidade rural é que se deve levar em conta o ano agrícola, 

não o exercício social. Pois na atividade agrícola a maior receita concentra-se num único 
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período, claro que isso depende das atividades desenvolvidas na propriedade. Porém, onde se 

trata de grãos, isso acontece logo após a colheita, em outras atividades isso se distribui ao longo 

do ano. Em caso de a propriedade ter a sua maior atividade concentrada na pecuária leva-se 

mais em conta o exercício. 

Marion (1996) lembra que Contabilidade Rural aplicada ao ambiente rural está 

vinculada às normas e conceitos contábeis. As pessoas físicas, tidas como grandes produtores, 

são equiparadas às pessoas jurídicas, devendo manter a escrituração regular, por intermédio de 

um profissional contábil, utilizando o método das partidas dobradas. Não impedindo que os 

pequenos e médios produtores rurais também a utilizem. 

Apesar de a contabilidade rural não ser levada em conta em muitas propriedades de 

porte médio e pequeno, até por não terem a obrigatoriedade, não a realizam, ao passo que 

Crepaldi (2005) aponta que a finalidade da Contabilidade Rural é de orientar as operações 

agrícolas e pecuárias; medir e controlar o desempenho econômico-financeiro da empresa e de 

cada atividade produtiva; apoiar as tomadas de decisões no planejamento da produção, das 

vendas e investimentos; auxiliar nas projeções de fluxos de caixas, permitir comparações à 

performance da empresa com outras; conduzir as despesas pessoais do proprietário e de sua 

família; justificar a liquidez e capacidade de pagamento junto aos credores; servir de base para 

seguros, arrendamentos e outros contratos, e gerar informações para a Declaração do Imposto 

de Renda. 

Assim, a contabilidade rural, aplicada a propriedades de pequeno e médio porte trata-se 

muito mais de contabilidade gerencial, o que acaba por tonar-se uma dificuldade para os 

gestores destas propriedades. Exatamente pelo citado anteriormente, que é a falta de dados 

consistentes e reais. Segundo Crepaldi (2005), para que o administrador da propriedade saiba 

como está a rentabilidade da sua atividade produtiva é preciso obter os dados referentes ao 

movimento econômico-financeiro diário da propriedade, fontes de receita e tipos de despesas, 

e assim, organizar estes dados para conseguir visualizar quais são os resultados e como podem 

ser otimizadas. 

  

2.3 O PANORAMA DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (UPA’S) NO 

BRASIL  

 

Wagner et al. (2010) definem as unidades de produção agropecuária (UPA), como o 

“objeto” resultante da interação do sistema social com o sistema natural. UPA é um sistema 

composto por um conjunto de elementos relacionados entre si (sistemas de cultivo e/ou criação 
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e/ou transformação), influenciados pelos objetivos do produtor rural e de sua família (sistema 

social), aberto e em interação com o meio externo (econômico, físico e humano). 

As atividades desenvolvidas nestas unidades de produção são exploração da terra 

relacionadas a culturas agrícolas (soja, milho, trigo, hortaliças, frutíferas, entre outros) e criação 

de animais como atividades de fonte de renda, sendo estes de gado de corte ou produção leiteira 

(FARIA et al., 2010). 

Wagner et al (2010) traz um breve relato histórico da formação das UPAs, revelando 

que existem descrições e relatos de UPAs da Antiguidade greco-romana, de uma forma mais 

global; no Brasil, tais registros remontam ao período colonial e pós-colonial. No entanto, 

aproximadamente no final do século XIX abordagem global foi sendo progressivamente 

abandonada a favor de uma abordagem nitidamente setorial e segmentada para o estudo e a 

análise das UPAs. 

A maior contribuição para que essa divisão setorial acontecesse se deu á partir da 

Revolução Verde, ou Segunda Revolução Agrícola, que aconteceu em função da modernização 

da agricultura. Essa tal divisão setorial promoveu a possibilidade de um estudo separado das 

partes que constituem uma UPA, porém, a abordagem setorial reduzia consideravelmente a 

importância e a influência do homem na gestão e condução das UPAs. O agricultor/produtor 

rural era considerado como mero executor de medidas e ações predeterminadas e automáticas 

decididas e impostas por agentes externos (WAGNER et al. 2010). 

Quando houve a constatação da necessidade de gerenciamento da propriedade, 

aproximadamente no início do século XX, o agricultor percebe que a UPA pode apresentar, 

além da função de produção de produtos agrícolas, outras funções combinadas: 

comercialização, serviços, conservação do espaço etc. A gestão de uma UPA passa a ser 

considerada como sendo a gestão coerente e articulada de atividades produtivas de bens e de 

serviços agrícolas e não agrícolas (WAGNER et al. 2010). 

 A abordagem sistêmica foi marcada inicialmente por uma concepção dominante que 

considerava estas organizações como detentoras de um processo produtivo orientado 

unicamente pela racionalidade empresarial. As UPAs eram apresentadas como tendo objetivos 

comuns, como sendo confrontadas a problemas semelhantes e como dispondo de oportunidades 

idênticas (ALENCAR; MOURA FILHO, 1988).  

Houve uma relativa mudança nas últimas décadas, chegou-se à conclusão da existência 

de múltiplas formas e tipos de agricultura, materializados em uma infinidade de tipos de UPAs. 

No caso da realidade agrária brasileira, constata-se a existência de uma enorme diversidade de 
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tipos de UPAs, fruto de um longo processo de diferenciação social e de infinitas possibilidades 

de combinação entre os fatores de produção, contextos regionais e formas sociais.  

Conforme Alencar e Moura Filho, (1988). No Brasil, podem-se identificar os diferentes 

perfis de UPAs em quatro grandes tipos existentes, através das suas características 

socioeconômicas e tecnológicas, capital e outras características. Tais características 

subdividiram as UPAS em: 

 - Familiar; 

 - Patronal;  

- Empresa Rural; e  

- Grande Propriedade. 

 

 O Quadro 1 apresenta as características que determinam os tipos de UPAs encontrados 

no Brasil, à partir de sua realidade socioeconômica e produtiva. 

 

Quadro 1 - O Panorama das UPAs no Brasil à partir da sua composição 

 
Fonte: Adaptado por Lovois de Andrade Miguel, a partir de: ALENCAR; MOURA FILHO, 1988, p. 27) 

 

Os tipos de UPAs apresentam características diferentes em seus formatos, 

principalmente no que se refere a gestão. Contudo a característica que pode ser destacada na 

exposição da Figura 1, que é pertinente ao objetivo do trabalho é a questão mercadológica, pois 

sendo uma UPA familiar, o produto divise-se em mercado e autoconsumo, como é o caso desta 

UPA estudada. Outra questão é a disponibilidade de área, pois a hipótese levantada de fornecer 

serviços a outras UPAs existe em função da disponibilidade atual da UPA em estudo, ou seja, 

é possível fornecer um serviço utilizando os recursos de maquinários pela disponibilidade dos 
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mesmos. Outro fator apresentado pela Figura 1, é a aversão ao risco que neste caso é alta, 

equivalente às grandes propriedades.  

 

2.4 MÉTODO DE TERCEIRIZAÇÃO 

 

Muitas empresas sejam elas agrícolas ou industriais percebem na terceirização uma 

alternativa estratégica para sustentarem seus negócios, em determinadas ocasiões, a 

terceirização age como suporte para o crescimento, pois possibilita que se lance mão de recursos 

de terceiros para alavancar os próprios recursos. 

Segundo Queiroz (1995), este método de trabalho surgiu nas indústrias americanas ao 

final da segunda guerra, aproximadamente nos anos de 1950, quando houve uma demanda de 

serviços muito grande principalmente na indústria automobilística, mais adiante, nos anos de 

1980, essa prática já estava bem disseminada.  

Para Queiroz (1995), os processos de terceirização ganharam impulso porque 

representam a postura do “ganha-ganha”, ou seja, todas as partes envolvidas tendem a ter 

vantagens. Para a empresa que contrata o serviço de uma terceira, a vantagem é ela poder 

focalizar sua produção de modo a concentrar seus investimentos, atenção e desenvolvimento 

tecnológico naquilo que é sua atividade-fim. 

No Brasil e em todo o mundo, as medidas neoliberais de flexibilização do mercado de 

trabalho em meados dos anos 90 contribuíram para a expansão de novas modalidades, diferentes 

dos contratos típicos de trabalho, a terceirização. A terceirização se expandiu, sobretudo, pela 

via do trabalho sem registro em carteira e do trabalho clandestino, pela via da pura 

intermediação de mão de obra, e também pela via de uma modalidade nova, legalizada, ainda 

que descaracterizando a sua natureza, que foi a da constituição das cooperativas de trabalho 

(THÉBAUD-MONY e DRUCK, 2007). 

Uma das vantagens da empresa aderir à terceirização é que ela pode concentrar seus 

esforços na sua atividade principal, conforme Martins (2001) adotando a terceirização, a 

empresa poderá concentrar seus recursos e esforços na sua própria área produtiva, na área em 

que é especializada, melhorando a qualidade do produto e sua competitividade no mercado. 

Por outro lado, Martins (2001, p.46) destaca que: 

 

Um dos principais riscos da terceirização é contratar empresas inadequadas para 

realizar os serviços, sem competência e idoneidade financeira, pois poderão advir 

problemas principalmente de natureza trabalhista. Outro risco é o de pensar a 

terceirização apenas como forma de reduzir custos, se esse objetivo não for alcançado, 

ou no final a terceirização não der certo, implicará no desprestígio de todo o processo.  
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Com relação ao aspecto administrativo, Martins (2001) descreve que a principal 

vantagem sobre este aspecto, seria a de ter alternativas para melhorar a qualidade dos produtos 

ou serviços vendidos e também a produtividade. Seria uma forma também de se obter um 

controle de qualidade total dentro da empresa, sendo que um dos objetivos e mais buscados dos 

administradores é a diminuição de encargos trabalhistas e previdenciários, além da redução do 

preço final do produto ou serviço. 

 

2.5 GESTÃO DE MAQUINÁRIO 

 

Uma UPA possui recursos que carecem ser administrados.  Normalmente o proprietário 

está envolvido com a atividade produtiva e estas questões tornam-se secundárias, no entanto, a 

necessidade de trocar ou não um equipamento ou máquina deve ser sempre observada, em nível 

de reposição ou em nível estratégico, pois a reposição, é necessária quando a máquina ou 

equipamento não atende à demanda já existente, e em nível estratégico é quando existe a 

possibilidade de com a aquisição da máquina, melhorar o negócio. 

Ao realizar uma intenção de compra, o consumidor pode passar por cinco subdecisões 

de compra: decisão por marca, decisão de fornecedor, decisão por quantidade, decisão por 

ocasião e decisão por forma de pagamento. Após comprar um produto, o consumidor 

experimenta algum nível de satisfação ou insatisfação (KOTLER, 2000). 

Conforme Artuzo et al. (2015), a eficiência na produção rural depende de alguns fatores, 

um deles são as máquinas e os implementos agrícolas. A aquisição destes itens é fundamental, 

pois o auxiliará em várias atividades, desde a semeadura até a colheita. Mas para isso, o produtor 

deverá tomar a decisão de quais desses itens é necessário para sua propriedade. 

Conforme colocam Kay, Duffy e Edwards (2014, p. 425), “utilizar uma máquina 

especializada e cara em pouco acres também contribui para os altos custos do maquinário”, 

neste sentido, a terceirização da máquina torna-se uma excelente alternativa, pois ainda 

conforme colocam os autores: 

 

Os custos do maquinário por unidade de produto também podem ser reduzidos 

realizando-se trabalho customizado para outros operadores. Se o trabalho 

customizado não interferir na conclusão tempestiva do trabalho do proprietário, trará 

renda adicional para pagar os custos da propriedade (2014, p. 425). 
 

Uma alternativa para a redução dos custos de maquinário, principalmente na sua 

aquisição, são as máquinas usadas. Um dos motivos citados por Kay, Duffy e Edwards (2014), 
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é a perda de valor de mercado das máquinas novas, então, a aquisição de máquinas usadas é 

uma maneira de baixar os custos de investimento.  

Alguns fatores são levados em consideração na hora de substituir a máquina, Kay, Duffy 

e Edwards (2014) apontam alguns deles que são os mais comuns, como o desgaste da máquina 

atual, ou a obsolescência, custos crescentes da máquina atual, quando esta não atende a 

demanda, ou seja, sua capacidade é pequena para a produção da propriedade, ou mesmo o 

imposto de renda, onde a troca se dá para aproveitar os benefícios fiscais. Eventualmente um 

bom fluxo de caixa naquele ano, sabendo-se que haverá a necessidade futura da troca, uma 

forma é se antecipar aproveitando aquele momento financeiro, e por fim, o status, ou prestígio 

que alguns proprietários têm ao serem “donos” de máquinas grandes, o que não se justifica 

economicamente. 

 Toda a informação é importante na tomada de decisão, principalmente em situações de 

maior envolvimento, como é o caso de máquinas que normalmente possuem altos valores, e 

devem ser levantadas tanto interna como externamente, internamente com relação às 

necessidades propósitos e condições da propriedade, e externamente, as condições que o 

mercado oferece. 

 

2.6 VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 

 

Como coloca Crepaldi (2012) a agricultura vem se desenvolvendo e crescendo em 

grande proporção, criando empregos, gerando renda e reduzindo custos. Assim, é importante 

que haja gestão financeira destas propriedades, e neste sentido, a contabilidade pode auxiliar 

gerencialmente por meio de informações, planejamento, controle e na tomada de decisões, 

principalmente em questões voltadas a controle de custos, comparação de resultados e 

diversificação de culturas. 

Porém, para alguns estudos como o de Kruger et al. (2014), o uso da contabilidade como 

instrumento de gestão é frágil, além de em muitos casos nem se usar a da contabilidade no meio 

rural, sendo que a maioria dos produtores não utilizam, ao menos os controles contábeis. 

Crepaldi (2012) justifica que a contabilidade rural é pouco utilizada pelos empresários 

rurais, por não ser tão conhecida como ferramenta de gestão, assim muitos persistem em utilizar 

controles baseados em experiência adquiridas com o passar do tempo. Como já é de 

conhecimento Kruger et al. (2014) relembram que a contabilidade é fundamental para avaliar 

se determinada atividade irá proporcionar retorno financeiro e se realmente será viável sua 

implantação. 
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Kruger et al. (2014) afirmam que a aplicação da análise de viabilidade é essencial, pois 

ela proporciona avaliar se o capital investido terá retorno e também identificar se as condições 

de investimentos são favoráveis. Para isto, existem vários indicadores que podem auxiliar no 

processo, dentre eles: Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa Mínima de Atratividade (TMA), 

Valor Presente Líquido (VPL) e o Payback. 

 

2.6.1 TIR – Taxa Interna de Retorno  

 

Para Gitman (2010, p. 771), “a taxa interna de retorno é provavelmente a mais usada 

técnica sofisticada de orçamento de capital”, e o critério de decisão de aceitar o projeto é a partir 

do resultado deste indicador. 

 Se a TIR for maior do que o custo de capital, se aceita o projeto;  

 Se a TIR for menor do que o custo de capital, rejeita-se o projeto. 

 

Estes critérios garantem que a empresa receba pelo menos o retorno requerido. Através 

desta ferramenta torna-se mais fácil descobrir a real taxa de retorno que um investimento trará 

em determinado período (BERK; PETER, 2010). Importante destacar que a TMA é o custo do 

capital, então a TIR maior que TMA, é o apontamento de viabilidade do projeto. 

 

2.6.2 TMA - Taxa Mínima de Atratividade    

 

Ao se realizar uma análise de viabilidade de opção, ou análise de investimentos, é importante 

descobrir se o dinheiro investido naquele projeto é mais rentável do que a aplicação dele em 

uma instituição financeira, por exemplo. Assim, surge a TMA, taxa mínima de atratividade, que 

é uma taxa definida pelo mercado, ou seja: A TMA ou Taxa de Mínima Atratividade é a melhor 

taxa ofertada para aplicação do capital disponível, com o menor grau de risco possível. Algumas 

das mais comuns e que atualmente mais impactam na TMA são:                                    

TMF   -   Taxa Básica Financeira; 

TR - Taxa Referencial;  

TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo;  

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia. 

Para Souza e Clemente (2004, p. 75) esta “é a melhor taxa, com baixo grau de risco, 

disponível para aplicação do capital em análise”, sendo assim, como citado anteriormente, o 

investimento possui duas possibilidades para ser feito, uma a TMA ou no projeto. 
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Assim como coloca Hirschfeld (2000), quando investimos no projeto ou em uma 

aplicação financeira, é pelo desejo de receber, em devolução uma quantia de dinheiro em 

relação ao valor investido. Então, a TMA é uma taxa paga a um investimento, sendo de baixo 

risco e que não exige muito esforço do investidor para obter esse rendimento. Dessa forma, um 

projeto sempre busca uma taxa no mínimo igual ou maior ao que mercado paga. Caso contrário 

não se torna rentável o investimento em determino opção. 

 

2.6.3 VPL – Valor Presente Líquido   

 

Kassai et al. (2000, p 61) descreve que valor presente líquido “reflete a riqueza em 

valores monetários do investimento medida pela diferença entre o valor presente das entradas 

de caixa e o valor presente das saídas de caixa a uma determinada taxa de desconto”. O VPL é 

um dos instrumentos mais utilizados para avaliar propostas de investimentos de capital. O VPL 

representa o valor de um projeto em termos de dinheiro hoje. Portanto, os bons projetos são 

aqueles com VPL positivo, eles deixam o investimento mais rico.  

Projetos com VPL negativo tem custo que excedem seus benefícios. E realizá-los 

equivale a perder dinheiro (BERK; PETER, 2010, “p. 91”). Para Gitman (2010, p. 369) “É 

considerado uma técnica sofisticada de orçamento de capital. E calculada subtraindo-se o 

investimento inicial do valor presente nas entradas de caixa da opção, sendo estas descontadas 

a taxa de custo de capital da empresa”. Para o autor quando se usa o VPL para a tomada de 

decisão de aceitar ou rejeitar a opção, os critérios são os seguintes:  

 Se o VPL for maior que $ 0, aceita o projeto; 

 Se o VPL for menor que $ 0, rejeita o projeto. 

 

Neste sentido compreende-se que a viabilidade do projeto se dá pelo fato de que, 

estabelecida a taxa de retorno, o dinheiro é desvalorizado ao longo do tempo, assim o VPL tem 

a função de saber se os fluxos de caixa serão suficientes para remunerar o valor investido. 

 

 

 

2.6.4  Payback Simples   

Este indicador mede o tempo que leva para recuperar o montante de capital inicialmente 

investido. Para fins comparativos, se aceita um projeto que leve menos tempo para recuperar o 

valor investido, (PETTY, 1997, p. 582).  
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Petty (1997) ressalta que essa técnica, o payback simples, possui duas fraquezas 

fundamentais, ela não leva em consideração o aspecto tempo em relação ao valor dinheiro e 

não leva em consideração os fluxos de caixas recebidos após o prazo do payback o que pode 

ser significativo, visto que dependendo do negócio a rentabilidade desejada aparece somente 

após o prazo do payback.  

Para aplicar a regra do payback, primeiro calcula-se o tempo necessário para recuperar 

o investimento inicial, chamado de período de payback. Se o período de payback for menor que 

um período determinado, normalmente alguns anos, se aceita o projeto. Caso contrário é 

recusado (BERK; PETER, 2010, p. 184).  

Assaf Neto e Lima (2010), colocam bem esta questão, pois a decisão de aceitar ou 

rejeitar determinado investimento depende do padrão-limite estabelecido pela empresa, que 

deve ser confrontado com o período o payback obtido.  

Muitas vezes o payback é interpretado como um importante indicador do nível de risco 

em um projeto de investimento, pois em momentos de maiores incertezas geralmente o limite-

padrão definido pelas empresas em geral reduz se bastante. 

  

2.6.5 Payback Descontado  

 

 Mota e Calôba (2002), explicam que este indicador o analisa o payback através o fluxo 

de caixas descontados, sendo assim, o tempo necessário para pagamento do investimento, 

dependera da taxa de desconto do investimento. Sendo assim quanto maior for a taxa esperado 

pelo investimento, maior será a diferença entre o payback e o playback descontado. O playback 

descontado traz informações mais realistas quanto o tempo necessário para o pagamento dos 

investimentos feitos na organização, considerando a taxa atrativa mínima no investimento, 

trazendo os VPLs para os valores descontados, desconsiderando o valor pretendido pelo 

investimento. Dessa forma o Payback descontado é mais eficaz para saber o real tempo 

necessário para o pagamento dos investimentos. 



26 

 

3 METODOLOGIA 

 

O método da pesquisa deve apresentar os procedimentos empregados para realizar 

cientificamente o estudo. Ou seja, o propósito do trabalho, o método de delineamento, as 

técnicas de coleta de dados e a técnica de análise.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa, quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa exploratória cujo principal 

objetivo é proporcionar maior familiaridade com o objeto de estudo, para Gil (2010) esse tipo 

de pesquisa tem por intuito proporcionar maior proximidade com o problema. Quanto a 

natureza da pesquisa caracteriza-se como pesquisa teórica prática. Referente à análise dos dados 

a pesquisa caracteriza-se como quantitativa. Segundo Oliveira (1999) qualitativa é toda a 

pesquisa na qual pode descrever, analisar, compreender, classificar determinado problema e 

após contribuir com melhorias, e ainda quanto ao seu procedimento técnico caracteriza se como 

uma pesquisa bibliográfica.  

Este trabalho propõe-se, quanto ao seu procedimento técnico a realizar um estudo de 

caso, pois segundo Gil (2010 p.59) “o estudo de caso é um método de pesquisa exploratório e 

investigativo, sendo dados que descrevem uma totalidade do processo da entidade, em suas 

relações internas e culturais.” Sendo o estudo de caso considerado o método mais adequado 

para abordagem deste trabalho. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

O presente trabalho foi aplicado em uma propriedade rural situada no município de 

Tapejara, localizado a Noroeste do Rio Grande do Sul. 

A máquina atual é uma colheitadeira 8040 com motor de 130 cv com plataforma de 13 

pés com flutuação lateral e tem uma capacidade de colheita de 36 t. dia. E a máquina a ser 

adquirida é uma máquina colheitadeira TC 57 com motor de 180 cv com plataforma de 17 pés 

toda automática com peneiras nivelantes, sensores de perda na peneira e nas calculas, 

proporcionando assim uma colheita com melhor qualidade com uma capacidade de colheita de 

60 t. dia. 
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A propriedade possui 19.3 há sendo que destes 15 são cultivados. Além do cultivo das 

terras e a terceirização desta colheitadeira é feito também o trabalho de plantio de cultivares em 

100 ha e pulverização de 320 ha. 

Outra atividade realizada na propriedade é secagem, limpeza e armazenagem de 

produtos, mais especificamente milho e feijão e isto é um processo natural sem danificar e 

perder a qualidade dos produtos. 

Padronização de sementes com vários tipos de peneiras para vários tipos de produtos 

como: soja, milho, feijão, aveia, trigo, azevém e cevada. 

 

Figura 1 - Imagem aérea da propriedade de 19,3 ha. 

 
Fonte: o autor (2019). 
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Figura 2 – Imagem da Máquina New Holland,: modelo 8040 ano 1989. 

 
Fonte: o autor (2019). 

 

Figura 3 – Imagem da Máquina New modelo TC 57. Ano 2002. 

 
Fonte: o autor (2019). 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados e o estudo foram realizados com base em conversações com o 

administrador da propriedade, e o levantamento de dados através de documentos e anotações 

apresentadas pelo mesmo. 
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 Os dados referem-se aos anos agrícolas de 2017/2018 e 2018/2019, sendo que eles 

foram coletados em maio de 2018, e os dados de 2019 em abril. 

Neste sentido, os instrumentos de pesquisa, utilizados foram análise documental e a 

revisão bibliográfica. As teorias da administração, análise de investimento, análise econômica 

bem como as teorias da produção e dos custos de produção serão tomados como base para a 

obtenção de dados, para posteriormente ser feito um inventário da propriedade além de 

apresentar a produção e produtividade de cada atividade descrita analisados, demonstrativo dos 

resultados e indicadores econômicos. 

 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas, mediante 

conversação, obtenha informações a respeito de determinado assunto. É um 

procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados, ou para ajudar 

no diagnóstico ou no tratamento de um problema social, (MARCONI; LAKATOS, 

2009, p. 214). 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este trabalho limita-se ao estudo pela ótica financeira, pois a análise pela ótica 

econômica é mais abrangente, envolvendo questões sociais, e principalmente de mercado.  

Os cálculos são apresentados através de fórmulas no software Excel, pois este permite 

inserir as fórmulas dos cálculos, cuja precisão dos resultados é absoluta, dependendo única e 

exclusivamente da fidedignidade dos números inseridos manualmente. 

Deve-se atentar-se para o fato de que o resultado do estudo é dependente dos fluxos de 

caixa, no entanto, estes fluxos trata-se de projeções que dependem de variáveis típicas do 

contexto, como variações de produção por intempéries.  

Os dados deste estudo após observados serão especificados e analisados em formas de 

tabelas, possibilitando assim uma compressão mais fácil e produtiva, considerando todos os 

dados citados acima. 
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 4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão avaliados as duas opções, no entanto, a opção A é referente a 

máquina já existente na propriedade, ele aparece para fins comparativos, pois ao se avaliar se 

este investimento fosse realizado hoje, quais seriam seus resultados, possibilitando assim, 

validar a opção A,  de manter a máquina atual, ou fazer um investimento na troca pela máquina 

cotada. 

 Algumas peculiaridades devem ser mencionadas para que esta análise seja 

compreendida. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

 

A colheitadeira atual representa apenas 2% do valor do patrimônio conforme relação de 

patrimônio.  

A nova aquisição representará 5% do patrimônio, valor este considerado baixo perante 

o capital, como se pode ver na relação que segue através da Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Relação de bens e patrimônio 

Relação de patrimônio Quant Valor  un Valor total  % total 

patrimônio 

 

Soja 600 SC R$ 72,00 R$ 43.000,00 1% 
 

Cercados 700 mt R$ 10,00 R$ 7.000,00 0% 
 

Imóveis casa 1 R$ 

100.000,00 

R$ 100.000,00 3% 
 

Terras 19,3 ha R$ 

124.800,00 

R$ 2.408.640,00 78% 
 

Armazém e garagens 1 R$ 

200.000,00 

R$ 200.000,00 6% 
 

Trator st max 105 1 R$ 

110.000,00 

R$ 110.000,00 4% 
 

Colheitadeira* 1 R$ 64.000,00 R$ 64.000,00 2% 
 

Pulverizador 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 1% 
 

Carreta agrícola 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 0% 
 

Niveladora 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 0% 
 

Pé de pato 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 0% 
 

Paviola 1 R$ 500,00 R$ 500,00 0% 
 

Guincho caseiro 1 R$ 700,00 R$ 700,00 0% 
 

Furadeira 1 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 0% 
 

Plantadeira 1 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 1% 
 

Triturador 1 R$1.00,00 R$ 1.000,00 0% 
 

Lava jacto 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 0% 
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Moto serra 1 R$ 700,00 R$ 700,00 0% 
 

Ferramentas várias R$2.00,00 R$ 2.000,00 0% 
 

Compressor 1 R$ 600,00 R$ 600,00 0% 
 

S10 1 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 1% 
 

Fusca 1300l 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 0% 
 

Moto cg 150 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 0% 
 

Total de inventário 
 

R$ 53.100,00 R$ 

3.083.640,00 

100% 
 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

4.2 PRODUÇÃO MÁQUINA ATUAL 

  

Atualmente a máquina utilizada na propriedade, possui um nível de produção conforme 

Tabela 2, onde no momento são colhidos 15 há de área própria, culturas de verão, mais 65 ha 

de áreas terceirizadas para terceiros. Utiliza-se 1MNesta colheitadeira 85 horas com boa sobra 

de tempo poderia até colher mais áreas mas em virtude de que agricultores se preocupam muito 

com a colheita e por ser uma cultura de custos considerando altos, tem que feito estes trabalhos 

no menor tempo possível para deixar satisfeitos estes agricultores e não perderem produtos na 

lavoura. Neste quadro não consta culturas colhidas no inverno no caso de aveia, cevada e trigo,  

pois estas culturas nem sempre os agricultores cultivam, porque são culturas de risco e não são 

tão rentáveis financeiramente ,mas quando é feita na maioria das vezes é para fazer rotação de 

culturas mas isso as  vezes acaba atrasando o plantio da soja que é a cultura de maior atração 

financeira também  não é muito viável para fazer a colheita pois os valores destas culturas não 

significam muito nas entradas de caixa para o proprietário da colheitadeira, mas este trabalho é 

feito para servir o proprietário. 

 

Tabela 2 - Utilização da Máquina 

  
Horas 

Trabalhadas  
% Hectares % 

Sacas 

Colhidas 

Colheita própria 17 20% 15 18,75% 1200 

Serviços terceirizados  68 80% 65 81,25% 4750 

Total  85 100% 80 100% 5950 

 

Fonte: O autor (2019) 
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4.3 PROJEÇÃO AQUISIÇÃO MÁQUINA NOVA 

 

 A máquina que se pretende adquirir, conforme especificações na Tabela 3 terá a seguinte 

projeção. Para os próximos anos num total de 136 há colhidos nas próximas safras. A estimativa 

é  que as safras venham ,a ter uma maior rentabilidade  devido as novas tecnologias que 

possuímos a disposição novas variedades com alto  potencial produtivo, e agricultura de 

precisão que está sendo usada mas, isso leva um tempo de no mínimo 3 anos para começar a 

ter um acréscimo significativo portanto foi feito a simulação de valores iguais para todos os 

anos, pois não podemos prever exatamente o que irá acontecer em relação a safras futuras 

quanto a produtividade 

 

 

Tabela 3 - Projeções para as próximas safras 

Ano 
produção     

própria/Sc 

Terceirizados   

/Sc 

Quantidade   

total em há 

Produção   

por ha 

 produção 

total/Sc 

produção 
atual própria  

Terceirizados 
atual 

produção 
total/Sc 

      
   

2020 1200 9.000 136 70 10.200 1200 4750 5950 

2021 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2022 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2023 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2024 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2025 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2026 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2027 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2028 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2029 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

2030 1200 9000 136 70 10200 1200 4750 5950 

 

 

Neste novo investimento que é uma colheitadeira que tem seu valor de R$150.000.00 

que será financiado pela linha de PRONAF, mais alimentos com recursos do BNDES e tem 

uma taxa de juros que é de 4.6% a a e será financiado em  totalidade pois a taxa de juros é a 

mais atraente no ramo agrícola. A colheitadeira atual será vendida num sistema de troca para 

fazer outro investimento necessário para a propriedade.  

 Analisando a tabela 4 percebe-se que os primeiros anos são os que terão maior impacto 

de juros depois vem diminuindo gradativamente. O total de juros pagos nos 10 anos que é de 

R$ 37.920.00 se for trazer para o presente se equivalem a R$ 24.185.00 que significa a receita 

do primeiro ano a ser trabalhado. Esta máquina tem como ano de produção 2002, considerando 
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isto, presume-se um custo de manutenção maior do que os valores pagos atualmente, 

aproximadamente R$ 4.000,00 ao ano.  

Previu-se uma manutenção de R$ 6.000,00. O que pode não ocorrer, pois por tratar-se 

de uma máquina relativamente mais “nova” podem ocorrer menos episódios de avarias, 

principalmente se considerado um menor desgaste. 

 O valor do seguro de cada uma das máquinas foi obtido por cotação, considerando que 

a máquina atual está assegurada, cuja apólice custa R$ 1.200,00, para a máquina do Opção B, 

o valor do seguro ficaria em R$ 2.500,00.  

 Outro índice utilizado como meio de comparação foi com relação ao PMT, ou o valor 

da prestação a ser pago. 

 A fórmula para este cálculo consiste em:  

PMT: PV i (1+i)n 

(1+i)n  - 1 

 

R$ 64.000,00 (Valor total da aquisição) CHS PV   

10n: número de meses  

 Juros: 5.5 i  

 PMT = R$ 8.490,00 

 

R$150.000,00 (Valor total da aquisição) CHS PV  

10n: Número de meses 

Juros: 4.6 i  

PMT=R$ 19.050,00 

 

 Ainda com o objetivo de comparar entre a possibilidade de manter a máquina atual, ou 

efetuar a troca pela máquina do Opção 2, fez-se a avaliação de investimentos da Opção 1, 

considerando fluxos de caixa variáveis, pois existem as imprevisibilidades com relação às 

cotações de grãos, ainda a imprevisibilidade referente ao custo de combustível que afeta os 

fluxos de caixa. No primeiro ano, o fluxo de caixa considerado reflete os cálculos tal e qual 

obtidos como resultados financeiros da atividade, posteriormente foram consideradas variações 

aleatórias, pois como este trabalho se mantém no campo das finanças, para que variações 

fossem ajustadas, o indicado seria realizar a análise econômica do cenário em que os opções 

estão inseridas, o que não é objeto deste estudo. Na tabela 4 encontram-se as análises 

financeiras. 
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Tabela 4 - Avaliação do novo investimento 
INVESTIMENTO  

ANOS SALDO DEVEDOR TAXA CAPITAL JUROS  PARCELAS 

1 R$ 150.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 6.900,00 R$ 21.900,00 

2 R$ 135.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 6.210,00 R$ 21.210,00 

3 R$ 120.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 5.520,00 R$ 20.520,00 

4 R$ 105.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 4.830,00 R$ 19.830,00 

5 R$ 90.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 4.110,00 R$ 19.110,00 

6 R$ 75.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 3.450,00 R$ 18.450,00 

7 R$ 60.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 2.760,00 R$ 17.760,00 

8 R$ 45.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 2.070,00 R$ 17.070,00 

9 R$ 30.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 1.380,00 R$ 16.380,00 

10 R$ 15.000,00 4,60% R$ 15.000,00 R$ 690,00 R$ 15.690,00 

  R$ 0,00   R$ 150.000,00 R$ 37.920,00 R$ 187.920,00 

Fonte: o autor (2019). 

 

4.4 COMPARAÇÃO FICHA TÉCNICA MÁQUINAS 

 

A máquina atual é uma colheitadeira 8040 com motor de 130 cv  com plataforma de 13 

pés com flutuação lateral e tem uma capacidade de colheita de 36 t. dia sendo, 70 sc por hora 

trabalhada  com consumo de combustível de 11.6 litros hora ou seja a cada 6 sacas de soja 

colhida consome 1 litro de diesel e com um tempo de 85 horas para colher estes 80 ha. esta 

colheitadeira tem 30 anos de uso e uma vida útil futura de aproximadamente mais 15 anos. 

 No entanto, a máquina a ser adquirida é uma máquina colheitadeira TC 57 com motor 

de 180 cv com plataforma de 17 pés toda automática com peneiras nivelantes, sensores de perda 

nas peneiras e nas calculas proporcionando assim uma colheita com melhor qualidade. Tem 

uma capacidade de colheita de 60 t. dia. 120 sacas por hora trabalhada com um consumo de 20 

litros hora ou seja a cada 6 sacas de soja colhida 1 litro de diesel o mesmo consumo por saca 

colhida da máquina atual também o tempo de colheita será o mesmo pelo motivo de sua 

capacidade ser maior que a atual, esta possui 17 anos  e tem uma vida útil de mais 25 anos 

aproximadamente. 

O período de colheita estimada do início ao final da colheita é de aproximadamente 20 

dias as horas trabalhadas para ambas será a mesma, mas a produção será maior pelo fato de que 

a máquina da opção 2 ter um potencial produtivo maior. 
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Tabela 5 - Dados técnicos das colheitadeiras 

  MÁQUINA 1 MÁQUINA 2 

Valor da máquina 64.000,00 150.000,00 

Consumo de combustível 11.6 lt 20 lt h 

Colheita por hora. 70 sc 120 sc 

Capacidade produção dia     8   ha dia 13.6 ha dia 

Tempo de colheita/dias 20 dias 20 dias 

Vida útil futura 15 anos 25 anos 

Vida útil contábil 10 anos  10 anos 

Tempo de uso 30 anos 17 anos 

Manutenção 4.000,00/ano 6.000,00/ano 

Horas trabalhadas 85 horas/ano  85 horas ano 

Produção anual 6.000 sacas 10.200 sacas 

Potencial produtivo anual 8.500 sacas 12.000 sacas 

Ano e modelo New Holland 8040 New Holland TC57 

Potência motor 130cv mercedes 180cv genises 

Plataforma 13 pés 17 pés 

Fonte: o autor (2019). 

 

 A opção 1 da tabela mostra que o valor do bem terá uma depreciação anual de R$ 

3.400,00 com percentual de 10% ao ano e com valor residual de R$30.000,00. 

 Na opção 2 foi o usado o mesmo percentual de depreciação de 10% e o valor a depreciar 

será de R$ 6.000,00 ao ano sobrando um valor residual acumulado de 10 anos de R$ 60.000,00. 

 

Tabela 6 – Depreciação do bem 

Fonte: o autor (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina 1   

          

Valor do Bem Vida útil Valor Residual Valor depreciável Depreciação Anual 

64.000,00 10 30.000,00 34.000,00 3.400,00 

Máquina 2 

Valor do Bem Vida útil Valor Residual Valor depreciável Depreciação Anual 

150,000,00 10 90,000,00 60,000,00 6.000,00 
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4.5 COMPARAÇÃO ECONÔMICA DAS OPÇÕES  

Tabela 7 - análise econômica 

   OPÇÃO 1  % OPÇÃO 2  % 

     R$   

Receita         

Receita Interna (Se fosse terceirizar) R$7.956,00   7.956,00  13.4 % 

Receita de prestação de serviço 27.044,00   51.544,00  86.6 % 

(-) Impostos sobre a Receita         

(=) Receita Líquida 35.000,00   59.500,00  100 % 

(-) Custos Diretos         

Diesel 2.772,00 7.92%  4.712,00  7.92% 

Manutenção 4.000,00 11.43%  6.000,00  10.08% 

Operador 2.500,00 7.14%  2.500,00  4.20% 

Depreciação 3.400,00 9.71%  6.000,00  10.08% 

(-) Despesas/seguro  1.200,00  3.43 %   2.500,00  4.20% 

Despesa Financeira 3.520.00 10.6% 6.900,00  11.6% 

(=) lucro operacional 12.638,00 36 .11% 18.738,00 31.49% 

Fonte: o autor (2019). 

A fórmula para se chegar a receita líquida conforme a Tabela 7 é: 

 RL - Receita líquida 

 PT - produção total 

 % - multiplicado pelo percentual (8.5 %) (valor cobrado pelos trabalhos) 

 VP - multiplicado pelo valor das sacas do produto, 

 F -  Subtrabi-se 1.5 % do Funrural 

RL = PT . % . VP - F 

O valor nem sempre será o mesmo pois os valores dos produtos variam conforme 

mercado de oferta e demanda variações cambiais e outros fatores.   

A Tabela 7 apresenta a análise econômica das duas situações, especificações sobre 

receita, custos fixos e variáveis manutenção  que nem sempre o valor será o mesmo, as  despesas 

com operador, sendo que o valor é considerado o mesmo para as duas colheitadeiras pois o 

rendimento de colheita da é maior na opção 2 e mesmo colhendo mais área,  e a colheitadeira 

ter um rendimento maior a quantia de horas trabalhadas será a mesma não mudando o valor da 

mão de obra  mas em percentual muda de um para o outro devido a receita ser maior e o 

percentual diminuir. 
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O cálculo também apresenta um resultado econômico da opção 1 em percentual de 

36,11% enquanto na opção 2 os percentuais são de 31,49%. Portanto esta segunda opção 

percentual é menor, mas a rentabilidade financeira é maior mostrando o resultado líquido em 

reais de 50% maior que a opção 1, tornando assim uma opção mais rentável  

 

 

4.6 VIABILIDADE FINANCEIRA DO INVESTIMENTO 

 

  Para a análise financeira do investimento, parte-se de projeção de fluxo de caixa, que 

foi analisado a partir do fluxo de caixa atual, respeitando a proporcionalidade de produtividade 

a aumentar da opção 2. Ou seja, a máquina 2 tende a produzir um determinado percentual a 

mais do que a máquina atual. Desta forma a projeção de fluxo de caixa é a partir deste 

percentual. 

Quadro 2 - Fluxo de caixa para Opções 1 e 2 
Fluxo de caixa Opção1 R$ -64.000,00 Opção 2 R$ - 150.000,00 

Receitas R$   35.000,00 R$   59.500,00 

Despesas -R$ 18.962,00 -R$   34.762,00 

Combustível -R$    2.772,00 -R$     4.712,00 

Manutenção -R$    4.000,00 -R$     6.000,00 

Mão de obra -R$    2.500,00 -R$     2.500,00 

PMT -R$    8.490,00 -R$   19.050,00 

Seguro -R$    1.200,00 -R$     2.500,00 

Total -R$ 18.962,00 -R$   34.762,00 

Déficit ou superávit  R$   16.038,00   R$   24.738,00 

Fonte: o autor (2019).  

 O Quadro 4 mostra a projeção de fluxo de caixa das opções 1 e 2, de forma que a opção 

2 apresenta um resultado de R$ 24.738,00, enquanto a opção 1 resulta em 16.038,00 que já vem 

apresentando por ser a que vem sendo utilizada.  

 A análise de viabilidade financeira expressa pelo VPL aponta que a opção apresenta 

uma um lucro descontado de 4.486,00 o que torna o empreendimento viável, assim como a TIR, 

que apresenta um resultado de 8,63, maior do que a TMA estipulada, que para este 

empreendimento considerou-se somente o custo de financiamento, de 5,5%. 

 Outro resultado a se considerar é o payback descontado, que neste empreendimento 

aponta um prazo de retorno de 4 anos 5 meses e 13 dias. 
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Tabela 8 - Análise financeira Opção 1 

Fonte: o autor (2019). 

 

A opção 2 leva um investimento inicial de R$ 150.000,00, considerando fluxos de caixa 

iguais pelos anos seguintes, pois para se chegar a esta conclusão, analisou-se a capacidade de 

produtividade da opção 2, neste sentido, aumentou-se proporcionalmente os fluxos de caixa.  

Como pode ser visto na tabela  

 

Tabela 9 - Fluxos de caixa opção 2 

Fluxo de Caixa R$ 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Final 24.738,00 24.738,00 24.738,00 24.738,00 24.738,00 24.738,00 24.738,00 24.738,00 

Acumulado -125.262,00 -100.524,00 -75.786,00 -51.048,00 -26.310,00 -1.572,00 23.166,00 47.904,00 

Descontado 23.448,34 22..225,92 21.067,22 19.968,93 18.927,89 17.941,13 17.005,81 16.119,25 

descontado 

acumulado 
-126.551,66 -104.325,74 -83.258,52 -63.289,59 -44.371,70 -26.430,57 -9.424,76 6.694,49 

VPL 6.704,49 TMA  5,5 % /aa 

TIR 6,61   

Payback 

simples 
 Ano: 6 Mês: 0  Dia: 23 

Payback 

descontado 
 Ano: 7 Mês: 7 Dia:5 

Fonte: o autor (2019). 

 

 

O que pode ser observado é que os resultados das análises de VPL e TIR também 

informam viabilidade do projeto em termos financeiros, pois ainda são positivos apesar de 

menores com relação à opção 2. Conforme mostra a Tabela 9. 

Ano 0 1 2 3 4 5 

Fluxo de caixa final - 64.000,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 

Fluxo de caixa acumulado - 64.000,00 -47.962,00 -31924,00 -15.886,00 152,00 
 

Fluxo de caixa descontado - 64.000,00 15.201,90 14.409,38 13.658,18 12.946,14 12.271,22 

F.C. descontado acumulado - 64.000,00 - 48.667,30 -32.672,65 -18.080,43 -5.550,43 7.257,88 

VPL 4.486,00 TMA 5.5% Ao ano 
 

 
TIR 8,63 

   

  
Payback simples Ano: 3 Mês:11 Dia: 20 

 

  
Payback descontado Ano: 4 Mês:5 Dia: 13 
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 O VPL desta opção se mostra mais atrativo do que na Opção 1, o que demonstra um 

retorno maior sobre o valor investido, a TIR demonstra-se menor na Opção 2, no entanto deve 

se considerar  que o fluxo de caixa, ao considerar a opção 2, com relação à sua produtividade, 

levou em conta a potência da máquina, portanto, com a estimativa de que esta possibilite 

aumentar a produtividade em 70% o que refletirá nas receitas desta opção. O que significa dizer 

que mesmo com uma TIR menor, deve se considerar retornos percentuais sobre cada uma das 

receitas, de forma que a Opção 2 terá maior produtividade gerando maiores receitas. 

 Com relação aos custos que compõe o fluxo de caixa, levou-se em conta combustível, 

que apesar de ser variável, é um custo do serviço, ao qual se estima um determinado consumo 

e preço pago, que para fins de cálculo, considerou-se os valores do dia. 
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5. CONCLUSÃO  

Com a gestão de custos é possível administrar a propriedade rural de forma mais 

eficiente, tendo um controle dos gastos que a propriedade possui com a terceirização de 

maquinários. 

Por meio desta análise de viabilidade e custos, com máquinas o estudo busca trazer a 

realidade dos resultados econômicos e financeiros para as tomadas de decisão quanto ao novo 

investimento.  

Para se chegar aos resultados utilizou-se de método de pesquisa, estudos teóricos e 

práticos que foram realizados na propriedade rural, buscando coletar os dados em notas e 

anotações através de conversas com o proprietário. Nesse contesto, o que se tem de aprendizado 

com base nos dados obtidos nesse estudo, é que não é possível saber se o empreendimento é 

rentável ou não se os dados para avaliar a situação são insuficientes. 

Coletado os dados das safras, calculados e colocados em tabelas, notou-se que 

ocorreram de forma positiva, gerando um bom retorno financeiro para o proprietário.  E como 

o objetivo deste trabalho buscava analisar a viabilidade da troca da colheitadeira visando uma 

produtividade maior, percebeu-se através dos dados econômicos e financeiro que é viável sim 

esta troca pois aumentará consideravelmente bem a lucratividade em relação a atual.  Portanto 

esta segunda opção o percentual é menor, mas a rentabilidade financeira é maior mostrando o 

resultado líquido em reais de 50% maior que a opção 1, tornando assim uma opção mais 

rentável. 

É importante que o produtor busque por conhecimentos e aplique as melhores práticas 

em sua propriedade para melhor desempenho das atividades e continuar gerando renda. 

Nesse sentido conclui-se que é de grande importância a utilização das ferramentas 

gerenciais para as tomadas de decisões 

Este trabalho poderá ser utilizado por acadêmicos, como aporte científico, também poderá ser 

útil para a tomada de decisão por empreendedores, principalmente aqueles que considerarem a 

perspectiva da terceirização como negócio, e por fim, tem o intuito de servir como material de 

estudo para a Instituição de ensino. 
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