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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade financeira e econômica, o tempo 

de retorno do investimento de um empreendimento de avicultura de corte em uma propriedade 

na zona rural do município de Tapejara, RS. Primeiramente foram levantados dados em um 

referencial teórico buscando aprimorar o conhecimento sobre o estudo, buscando informações 

sobre a atividade avícola e também sobre a estrutura e informações necessárias para a 

elaboração dos cálculos de viabilidade. Na análise e discussão dos dados, foi elaborada uma 

análise financeira e econômica da atividade com projeção para 10 anos sendo observado que a 

atividade apresentou um retorno financeiro positivo, cobrindo os custos e despesas e gerando 

sobras, no entanto quando avaliada a viabilidade econômica, identificou-se que no período 

avaliado o empreendimento não geraria receitas suficientes para cobrir os custos do 

investimento, a Taxa interna de retorno foi menor que a Taxa Mínima de Atratividade de 8%, 

e o retorno do investimento se deu no décimo segundo ano de atividade. 

 

Palavras-chave: Viabilidade Financeira, Avicultura de Corte, Retorno do investimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A avicultura de corte é um setor do agronegócio muito desenvolvido, dinâmico e 

profissionalizado, sendo consolidado o seu sucesso a partir de políticas públicas criadas nos 

anos de 1970, quando deram início as exportações brasileiras. Conforme Belusso e Hespanhol 

(2010, p. 25)“No século XXI, o Brasil se tornou um dos maiores exportadores de carne de 

frango do mundo”. 

A implementação de tecnologias mais avançadas nas instalações, associado ao 

crescente consumo e demanda por qualidade, influenciam diretamente o manejo e as decisões 

tomadas dentro de toda a cadeia produtiva. Com isso, cada vez mais os produtores, integrados 

e empresas integradoras precisam investir em melhores equipamentos para garantir o bem-

estar animal e a qualidade do alimento produzido. 

O consumo da carne de frango deve crescer nos próximos 10 anos. Conforme matéria 

do Canal Rural (2017), a demanda mundial por proteínas de origem animal, mantem firme a 

importância da cadeia brasileira para sustentar a demanda e com grande potencial de expansão 

e seu vasto território. 

Diante disso, os avicultores de pequenas propriedades, visando a diversificação das 

atividades e ampliação dos lucros, buscam investimentos em cadeias de produção intensiva, 

onde com uma pequena área de terra é possível movimentar significativos valores financeiros, 

o que pode trazer um conforto e saúde financeira melhores para a família, no entanto se os 

recursos não forem utilizados corretamente, o sonho de uma vida melhor pode dar lugar a 

preocupação e o risco de perder tudo aquilo que fora conquistado ao longo de uma vida. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Planejar é de extrema importância na hora de implantar um negócio, é a tomada de 

decisão onde por meio de diversas pesquisas é observada a viabilidade do projeto, sem esse 

estudo há grandes possibilidades do empreendimento decretar falência antes dos 5 primeiros 

anos, período crucial para o sucesso do empreendimento. 

É preciso verificar as taxas anuais de crescimento, de consumo e de participação no 

mercado do produto ou serviço a ser estabelecido, este precisa estar em níveis satisfatórios, 

quanto menor for o crescimento, mais ariscada será a atividade, porém, haverá menos 

concorrência, mas ela estará bem inserida no mercado, com suas raízes firmes, podendo bater 

de frente com os novos entrantes sem sentir impactos significativos dentro de sua própria 

empresa. 
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A elaboração e construção de um aviário climatizado Dark House visa melhorar o 

conforto dos animais e garantir a produção de um alimento de melhor qualidade. Porém nem 

todos têm acesso as principais informações sobre a origem do produto, sendo assim necessária 

uma prática visionária que desempenhe um papel de fundamental importância na divulgação 

do produto abrangendo todo o seu processo de fabricação e logística, demonstrando ao 

consumidor a verdadeira qualidade da carne de frango e manejo realizado com os animais.  

A avicultura de corte é de fundamental importância para o setor agropecuário 

brasileiro, tendo em vista que a atividade é parte integrante da formação de renda de grande 

número de famílias em todo o país, além de ser responsável por grande parte da mão-de-obra 

rural (contratada e familiar), proporcionando a fixação do homem no campo e evitando o 

êxodo rural de jovens que não possuem condições de manter-se no campo. Entretanto, a 

pecuária brasileira ainda vem enfrentando dificuldades atribuídas ao baixo nível tecnológico, 

principalmente de pequenos produtores que são a grande maioria, ao alto custo de produção 

quando comparado ao pequeno poder aquisitivo da população (MONDAINI, 1996). A 

modernização da atividade produtiva com a intensificação dos sistemas de produção e a 

adoção de novas tecnologias podem contribuir para aumentar oferta de proteínas animal para 

a população, a menores custos (MATOS, 1996). 

A gestão financeira da propriedade rural familiar abrange um conjunto de informações 

e ferramentas que buscam facilitar o controle e utilização de recursos, auxiliam na tomada de 

decisões, com o objetivo de manter a produtividade, utilizar os recursos de maneira 

sustentável, buscando os melhores canais de comercialização, que proporcionem uma garantia 

de recebimento e um bom valor de comercialização.  

Diante do assunto proposto, um dos pontos mais importantes para o bem-estar das 

propriedades rurais é o planejamento e a gestão financeira, que buscam a estabilidade 

financeira, melhorando a qualidade de vida e o relacionamento entre os membros da família 

envolvidos na produção rural. É considerada uma ferramenta estratégica e que tem como 

objetivo, prevenir possíveis imprevistos e principalmente garantir a realização e manutenção 

de planos futuros. 

No entanto, a diversidade de atividades presentes nas pequenas propriedades 

familiares, torna a gestão bastante complexa. Muitos recursos são utilizados para todas essas 

atividades e muitas vezes não ocorre o rateio dos custos e despesas para as diferentes 

atividades praticadas na propriedade rural, não sabendo qual está dando resultado positivo ou 

negativo. 
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É comum também a diversidade de interesses e propósitos, sendo algo normal em 

todas as famílias. A falta da gestão eficiente dos recursos pode causar diversos conflitos 

familiares, sendo que a persistência em opiniões contraditórias pode levar a família a maiores 

e constantes atritos e discussões, que esgotam e comprometem a convivência, a qualidade de 

vida e a saúde financeira familiar. 

Em meio a tantas renovações e inovações nos métodos produtivos, a vinda de novas 

tecnologias e a busca dos consumidores por produtos de qualidade, deixa evidenciado a 

necessidade da gestão da propriedade em todas as etapas produtivas, gestão que pode partir do 

proprietário ou de profissionais capacitados para acompanharem o desenvolvimento da 

atividade e do mercado como um todo.  

Toda a unidade produtiva em geral, necessita de um assessoramento administrativo, 

coletando e observando os dados econômicos/financeiros, visando uma maior geração de 

renda a sua sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente esses fatores contribuem 

para uma gestão mais eficiente dentro da unidade de produção. 

Frente a esses fatores, a gestão e monitoramento dos agentes envolvidos em todo o 

processo é crucial, sendo o presente estudo motivado pela necessidade de estudos 

aprofundados sobre a cadeia avícola do município, que é uma das principais fortes de receita 

para o município, bem como também avaliar as tendências dos sistemas produtivos da cadeia, 

avaliando investimentos presentes com tendências futuras. 

Neste sentido, o presente estudo quer saber: É viável financeiramente e 

economicamente a construção de aviários climatizados Dark House em uma propriedade rural 

do município de Tapejara-RS? 

 

1.2 OBJETIVOS 

A seguir são apresentados o objetivo geral e específicos do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar a viabilidade econômica e financeira para implantação de aviários 

climatizados Dark House em uma propriedade rural do município de Tapejara-RS. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Verificar quais são as estruturas dos aviários necessárias para a produção; 

b) Identificar os custos, despesas e rendimento da atividade; 

c) Mensurar os principais indicadores de viabilidade econômica e financeira. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A criação de frango de corte é a atividade que tem se destacado entre os produtores 

rurais, sendo motivada especificamente pelo sistema de integração. A avicultura é uma das 

principais cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. 

O conhecimento do perfil tipológico das instalações avícolas torna-se necessário para 

o estudo do retorno futuro técnico e financeiro, diminuindo as perdas e aumentando o 

conforto das aves. O que determina a escolha na hora da implantação de um aviário são 

alguns fatores como o grau de produtividade (alto ou baixo), a viabilidade socioeconômica da 

região de implantação, o grau de tecnologia que se deseja empregar, além do custo de 

implantação que o produtor dispõe para investir. 

Em meio a tantas inovações nos métodos produtivos, a vinda de novas tecnologias e 

a busca dos consumidores por produtos de qualidade, deixa evidenciado a necessidade da 

gestão da propriedade em todas as etapas produtivas; gestão que pode partir do proprietário ou 

de profissionais capacitados para acompanharem o desenvolvimento da atividade e do 

mercado como um todo.  

Toda a unidade produtiva em geral, necessita de um assessoramento administrativo, 

coletando e observando os dados financeiros, visando uma maior geração de renda, a sua 

sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente esses fatores contribuem para uma 

gestão mais eficiente dentro da unidade de produção. 

Não basta só produzir, colher e distribuir de maneira rápida e eficiente. A gestão e os 

meios utilizados para o acompanhamento econômico e financeiro dos produtos precisam estar 

em perfeita sintonia para garantir a agregação de valor ao produto e o controle dos recursos. 

Frente a esses fatores, a gestão e monitoramento dos agentes envolvidos em todo o 

processo é crucial, sendo o presente estudo motivado pela necessidade do correto 

planejamento da atividade para obtenção dos melhores resultados no curto, médio e longo 

prazo. 



13 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GARGALOS DO AGRONEGÓCIO GAÚCHO 

O Brasil está entre os líderes mundiais na produção de diversos produtos oriundos do 

agronegócio, principalmente na produção de soja, milho, açúcar, café, carne bovina e de 

frango. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul possui a maior variedade de produtos 

provenientes da agricultura familiar, principalmente hortifrútis, mas destaca-se também na 

produção de leite, carne bovina e de frango (BARROS et al., 2017). 

Porém, toda essa produção e também todas as perspectivas futuras, correm sérios 

riscos de sofrer com um grande entrave para o agronegócio estadual e nacional. A 

infraestrutura existente para absorver toda a produção é o principal obstáculo para o 

desenvolvimento da atividade, em particular a precariedade da malha rodoviária do país. 

Segundo informações da Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB (2017), o 

transporte rodoviário é utilizado para transportar mais de 70 % das principais commodities e 

pode chegar a 100% no transporte dos produtos provenientes das pequenas propriedades 

rurais. 

O gargalo logístico engloba toda a infraestrutura de transporte, desde as ferrovias, 

hidrovias, portos e aeroportos. Apesar dos diversos investimentos feitos nos últimos anos e a 

privatização de empresas, ainda está distante de suprir a demanda do setor de agronegócio e 

se consolidar como uma alternativa viável ao transporte rodoviário (CAIXETA-FILHO, 

2001). 

Mendes e Padilha Junior (2007) comentam que outro grande empecilho que causa 

atrasos no desenvolvimento pleno do agronegócio está relacionado ao sistema tributário. Com 

a possibilidade de importar e exportar todos os produtos do agronegócio, ou seja, a economia 

aberta, a carga tributária incidente sobre esses produtos está muito acima do praticado por 

outros países que competem com o Brasil. Isso também afeta diretamente o agronegócio 

gaúcho, pois o estado possui a maior carga tributária do país para o segmento do agronegócio.  

 

Não há como o produtor rural e a agroindústria serem competitivos com governos 

vorazes em criar novos impostos, aumentar os atuais e com mecanismos complexos 

de arrecadação, o que aumenta os custos de produção. A reforma tributária é 

urgente, com diminuição da carga e simplificação dos procedimentos na tributação. 

Além das medidas de controle sanitário que também estão na relação de assuntos 

importantes que vêm sendo negligenciados pelo governo. Os obstáculos para o 

crescimento do agronegócio brasileiro são imensos, mas as soluções existem e 

precisam ser colocadas em prática (MARCONDES, 2017, p.1). 
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A falta de planejamento, conhecimento técnico e administrativo das atividades 

inseridas na propriedade é outro fator que compromete a saúde das propriedades rurais e 

também do agronegócio como um todo, pois um investimento mal feito pode afetar diversos 

elos da cadeia produtiva, fornecedores que o produtor não consegue pagar por investimentos 

desnecessários e gastos supérfluos e consumidores que muitas vezes acabam pagando mais 

carro por um produto e que não possui a qualidade que almeja. Conforme Santos et al. (2012), 

a gestão da produção e o gerenciamento da cadeia envolvem diversos itens, como materiais ou 

insumos, mão de obra (direta ou indireta), manutenção e depreciação de máquinas e 

equipamentos, combustíveis e lubrificantes utilizados pelas máquinas e equipamentos e 

também custos com o frete e comercialização quando se utiliza destes processos. 

A modernização das atividades com a introdução de novas tecnologias tanto 

produtivas como gerenciais, deixa a propriedade com a necessidade de profissionais 

capacitados para executarem os serviços necessários, ou que os membros do grupo familiar, 

que muitas vezes são os gestores da propriedade tornem-se capacitados para exercerem de 

maneira eficiente todas as atividades introduzidas na propriedade rural para que estes tornem-

se viáveis e tragam bons resultados (SENAR, 2009). 

Para Marcondes (2017) o Brasil pode se tornar a grande potência mundial do 

agronegócio, mas precisa resolver problemas, pois o país é competitivo em algumas cadeias 

produtivas e em outras não. Além do mais, as políticas econômicas impedem que o 

rendimento seja maior e os problemas de logística geram custos elevados. 

Contudo, o agronegócio gaúcho é persistente e apesar desses obstáculos, cresce sua 

participação em todo o mercado nacional e internacional. Isto quer dizer que as vantagens 

como terras abundantes, potencial de produção, climas favoráveis, imensa disponibilidade de 

água doce e energia renovável, capacidade empresarial e diversificação de produtos 

estrategicamente suplanta qualquer problema, fazendo do agronegócio o maior negócio 

(CASTILHOS e PASSOS, 1998). 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA NA PROPRIEDADE 

RURAL  

A gestão rural engloba um conjunto de atividades e ferramentas que tem como 

objetivo, auxiliar os produtores rurais na tomada de decisões ao nível de sua empresa agrícola, 

com o intuito de obter melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra e a 

correta utilização dos recursos. O campo de atuação da Gestão Rural está em expansão, graças 

aos recursos tecnológicos cada vez mais presentes no setor rural, diante disso surge a 
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necessidade dos membros do grupo familiar se aperfeiçoarem na área de gestão, ou a 

contratação de um profissional especialista na área (ZAMBON e PAGNO, 2017).  

Segundo SENAR (2015) a tarefa de administrar começa pela busca do conhecimento 

de todos os itens que compõem uma propriedade rural. Terra, capital, recursos humanos, 

implementos agrícolas, instalações, benfeitorias, fornecedores e clientes, são exemplos de 

recursos que a empresa rural precisa para realizar suas atividades.  

Com o planejamento associado a gestão econômica e financeira, dá-se início a 

reeducação financeira, um processo difícil para muitos, porém possibilita avançar de acordo 

com o mercado e promover o equilíbrio e controle das contas existentes na propriedade rural. 

Reforçando o que afirma os autores Eid Júnior e Garcia (2001, p. 07), “O planejamento é a 

ferramenta para ter uma vida financeira equilibrada, que por sua vez é a chave para uma 

qualidade de vida”. 

A gestão rural parte da premissa da Economia Empresarial, deve-se estabelecer 

períodos de tempo compatíveis com a atividade para a realização e as análises dos gastos e 

investimentos, geralmente o acompanhamento é feito anualmente, com revisões em períodos 

menores em atividades sazonais (PIROLA, 2011). Nesse período é possível analisar todas as 

sazonalidades e eventualidades que possam ocorrer dentro do período. Zambon e Pagno 

(2017) comentam que inúmeros fatores podem afetar a saúde financeira tanto de uma 

empresa, como da propriedade rural, porém é necessário levá-los em consideração no 

momento de realizar um orçamento futuro, não é impossível adivinhar o quanto será gasto 

com isso, mas é extremamente necessário deixar uma reserva para futuras eventualidades que 

poderá ser convertida em sobras e investimentos caso não ocorra nenhum imprevisto.  

 

A área de finanças compreende itens relacionados às receitas, às despesas de custeio, 

às despesas de investimentos, aos financiamentos, entre outras. O planejamento das 

finanças inclui, por exemplo, as projeções de fluxo de caixa da propriedade, 

identificando as prováveis entradas e saídas de recursos financeiros ao longo do 

horizonte de tempo planejado, podendo ser o período de produção ou o ano agrícola. 

Quanto maior for as entradas e saídas, maior será o grau de importância do 

planejamento (SENAR, 2015, p. 30). 

 

A eficiência na área de tecnologia e gestão das atividades agrícolas está exigindo cada 

vez mais a atenção do produtor, para que ele possa acompanhar as mudanças que estão 

ocorrendo na economia mundial. Assim, além de produzir de forma economicamente viável, 

ambientalmente correta, socialmente justa e conforme as determinações da defesa sanitária e 

se possível, de modo associativista. Conhecendo não somente o ambiente interno, mas 

também o ambiente externo à propriedade (SENAR, 2015). 
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Muitos produtores tomam decisões com base na experiência e vivência das atividades, 

na tradição, fatores locais de desenvolvimento, adotadas conforme os recursos disponíveis, a 

mão de obra existente. Quando a rentabilidade da atividade proposta é baixa, o produtor 

consegue identificar, no entanto tem dificuldade em observar os pontos que interferem e 

afetam o desenvolvimento e rentabilidade da atividade. Devido a isso, torna-se importante a 

correta gestão econômica e financeira, auxiliando a tomada de decisões estratégicas em seu 

empreendimento (MARCONDES, 2017). 

O desenvolvimento tecnológico força à mudanças no perfil do gestor e ampliação dos 

concorrentes que aliados à diversidade e constantes exigências dos mercados atuais, afetam 

diretamente a gestão rural e a tomada de decisões estratégicas, remodelando as rotinas de 

desenvolvimento e solução de empecilhos antes tidos com insolúveis pelo pequeno 

agropecuarista. Conforme SENAR (2015), as ferramentas gerenciais, que possam vir a 

integrar a gestão administrativa com informações produtivas e técnica, são importantes para a 

competitividade do, pois detectam possíveis os indicadores de desempenho fora do padrão 

exigido e analisa os sistemas de custeio, proporcionando o controle e monitorando o sucesso 

dos pequenos empreendimentos rurais, os quais são de vital importância ao conglomerado 

agroindustrial do país.  

Segundo Pirola (2011), produtores rurais costumam fazer anotações manuais, devida a 

falta de conhecimento e desenvolvimento tecnológico presentes dentro das propriedades. Com 

os dados isolados o agricultor delimita os gastos referentes a produção agrícola, quando há 

outra atividade realizada dentro da propriedade os mesmos realizam as anotações da mesma 

forma. Mesmo assim, as receitas não são separadas, ou seja, todos os ganhos são agrupados, 

não sendo possível identificar quando uma das atividades está dando prejuízo ou qual delas é 

mais rentável. Assim, pode-se dizer que os produtores conduzem seus negócios, visando 

manter a propriedade em funcionamento, tomando decisões com base no senso comum, 

participando de cursos, palestras, treinamentos e dias de campo, visando manter-se 

atualizados sobre as novas cultivares e tecnologias voltadas para o setor (ZAMBON e 

PAGNO 2017). 

Empreendimentos rurais de maior porte já conhecem as ferramentas contábeis por 

possuírem uma maior demanda de decisões, disponibilizando informações sobre a 

propriedade por ver a importância da ciência contábil, porém, grande parte das propriedades 

e/ou empresas rurais usufruem muito pouco dos benefícios disponibilizados pelas ferramentas 

contábeis voltadas a gestão (ZAMBON e PAGNO, 2017). O produtor rural possui 

mecanismos de controle, mesmo que não totalmente eficazes, são únicos e adaptados à 
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realidade e necessidades de cada área rural, e ainda que saibam da importância da 

contabilidade, a mesma ainda não é vista como algo benéfico, mas sim como uma mera 

obrigatoriedade imposta as grandes empresas (PIROLA, 2011). 

De acordo com Zambon e Pagno (2017), no meio agrícola, a estrutura de alocação de 

recursos deve levar em conta peculiaridades da gestão dos ambientes propostos. A 

sazonalidade da produção é uma particularidade que pode ocorrer e afetar a alocação desses 

recursos. Os agricultores não fazem uso de ferramentas gerenciais propriamente ditas, ou seja, 

os mesmos utilizam mecanismos de controle, quase sempre manuais e adaptados às 

necessidades básicas de cada propriedade rural. Poucos são os produtores que fazem uso de 

meios tecnológicos para o armazenamento das diversas informações vinculadas às atividades 

desenvolvidas dentro da propriedade rural, somente em propriedades onde os filhos dos 

produtores buscaram formação acadêmica e voltaram atenções ao campo faz-se uso da 

tecnologia para o controle dos dados. 

Diversas propriedades rurais não controlam suas alienações, não supervisionam o 

trabalho dos colaboradores e envolvidos, não controlam o faturamento sobre a produção e as 

despesas e custos de produção, não sendo possível avaliar os elementos necessários para 

constar lucros ou prejuízos em um determinado mês ou atividade (PIROLA, 2011). 

A criação de planilhas e a melhoria no processo produtivo auxiliam na elaboração do 

livro-caixa, que permite ao produtor rural a possibilidade de observar a situação real e atual da 

sua propriedade e desta maneira planejar seus investimentos com maior segurança, bem 

como, planejar períodos necessários para a captação de recursos ou alocar os esforços em 

atividades com um melhor aproveitamento (SENAR, 2015). 

As planilhas podem ser de grande valia para o futuro das propriedades, onde as 

aquisições e orçamentos que não forem bem elaborados deverão ser revistos. É imprescindível 

salientar que este procedimento muito favorece para o crescimento da lucratividade da 

propriedade. Tornou o negócio mais organizado e preparado para concorrer com os produtos 

de outros agricultores. É um método contínuo de melhoria, onde os resultados favoráveis do 

negócio propiciam lucratividade certa no futuro. Lembrando que, com a evolução constante 

do mundo negocial, este processo deve estar em constante desenvolvimento, mantendo-se 

sempre focado no mercado, que está cada vez mais competitivo. “Evidencia-se que, o mundo 

negocial está sempre em constante mudança e evolução, acompanhando a evolução da 

sociedade que a ele pertence, acompanhando as tendências mercantis cada vez mais 

competitivas” (PIROLA, 2011, p.70). 
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A diversificação da produção em uma propriedade rural é um fator de muita relevância 

para o desenvolvimento da atividade rural, porém cabe ressaltar a complexidade que este fator 

traz para processo de gestão em uma propriedade rural, principalmente para análise 

econômica e financeira. Todavia, apesar das evidências empíricas sinalizarem que as 

propriedades rurais que diversificam suas atividades de forma relacionada obtêm, em média, 

melhores desempenhos, comparadas com as que não diversificam ou que diversificam sua 

produção (FONTOURA et al., 2013). 

Nesse contexto os programas de diversificação nas áreas com predominância de 

pequenas propriedades rurais, precisam considerar diversos fatores, articuladamente: 

capacidade de geração de renda, segurança e estabilidade na produção e na comercialização, 

condições de reprodução familiar, bem-estar e saúde da família, entre outros. Além disso, as 

propostas devem levar em consideração não somente a unidade familiar, individualmente, 

mas sua inserção na comunidade e no território. Dessa forma será potencializada a 

diversificação vinculada às dinâmicas que repensem o cultivo de cultivares de acordo a seu 

contexto regional. Fontoura et al, (2013, p.12) comentam que a relação entre a diversificação 

e a necessidade de controles na atividade rural é: “na medida em que se aumenta a 

diversificação por mais benéfica que ela seja aumenta também a complexidade e a 

necessidade de gestão econômica e financeira nas propriedades”. 

Levando em conta que o agronegócio é um setor extremamente importante em termos 

econômicos e sociais, a gestão sólida capaz de identificar os gargalos e minimizá-los se faz 

necessária em vários aspectos, visando também manter e lapidar os aspectos favoráveis acerca 

do desenvolvimento do setor e consequentemente do país (SANTOS et al., 2012). 

O endividamento é consequência da falta de planejamento, falta de conhecimento e 

informações. É necessário a educação dos membros da família para que tenham conhecimento 

sobre os possíveis problemas que a falta de planejamento e acompanhamento econômico e 

financeiro pode trazer. O planejamento é uma medida simples que permite mensurar e 

projetar de maneira mais clara e precisa os investimentos e gastos necessários e evitar 

desperdício em gastos desnecessários (EID JÚNIOR e GARCIA, 2001). 

O conhecimento direcionado para a educação financeira é necessário para todo o 

indivíduo membro da família, para se obter um planejamento financeiro sólido, visa 

desenvolver autonomia e comportamentos satisfatórios na escolha correta acerca da família da 

qual pertentem, devendo ser oferecida com uma abordagem transversal. Já que existe um 

diálogo com muitas áreas, essa educação pode resultar em pessoas mais informadas e com 

capacidade de tomarem decisões financeiras mais assertivas (XIAO e NEILL, 2014, p. 59). 
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Segundo AZER (2006). A experiência técnica no meio rural gera um caminho de 

crescimento e oportunidade, que tem como objetivo o aperfeiçoamento de técnica de 

administração nas empresas rurais. 

Administração rural 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. O campo de atuação da Administração Rural 

está em plena expansão. Graças às tecnologias cada vez mais presente no setor rural, surge a 

necessidade de contratação de um administrador especialista na área (TOSTA, 2009).  

Uma cadeia produtiva só será eficiente e seu produto final somente será competitivo 

em termos de preço e qualidade, se a distribuição da renda no seu interior for equilibrada, de 

modo que todos os elos sejam remunerados adequadamente. Seja qual for a cadeia produtiva 

na qual o produtor está inserido, ele sempre será o elemento principal, independentemente de 

seu tamanho, familiar ou empresarial (SENAR, 2009). 

Segundo (DUARTE, 2013) Processo significa uma sequência de ações que se sucedem 

para chegar a um determinado ponto. Uma maneira sistemática de fazer as coisas. É um meio, 

método ou maneira de conduzir certas atividades. Administradores, independentemente de 

seus níveis ou funções, se engajam continuamente em certas atividades inter-relacionadas 

como planejar, organizar, dirigir e controlar para alcançar os objetivos desejados. Assim, o 

processo administrativo é o conjunto e sequência das funções administrativas. 

O sucesso do administrador depende mais do seu desempenho do que de seus traços 

particulares de personalidade, ou seja, daquilo que ele faz e não daquilo que ele é. E o seu 

desempenho é o resultado de certas habilidades que o administrador possui e utiliza 

(DUARTE, 2013). 

No entanto, observa-se que ainda hoje boa parte dos produtores rurais adota decisões 

condicionadas apenas à sua experiência, à tradição, potencial da região e à disponibilidade de 

recursos financeiros e de mão-de-obra. Quando a rentabilidade é baixa, o produtor percebe, 

mas tem dificuldade em quantificar e identificar os pontos de estrangulamento do processo 

produtivo. Daí a importância de uma boa gestão de custos que auxilie o produtor na tomada 

de decisões estratégicas em seu empreendimento (LOPES, 2009). 

 

2.3 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE GESTÃO RURAL 

A gestão rural vem passando por diversas transformações, a introdução da tecnologia 

de informação disponibiliza diversos recursos e aplicativos tecnológicos para a coleta de 

dados e geração de informações. Os sistemas de informação sofrem constantes mudanças e 
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inovações, tornam-se cada dia mais sofisticados, propondo mudanças nos processos, estrutura 

e estratégia de negócios. Não se admite hoje uma empresa que queira competir com 

vantagem, sem a utilização dessas ferramentas. Estes fatos abrem lacunas para que os novos 

gestores, com novas visões busquem o aperfeiçoamento contínuo para suas empresas. O 

desenvolvimento e a crescente evolução das organizações são frutos da evolução do 

conhecimento e da informação (OLIVEIRA, 2002). 

Na corrida para atender às demandas do mercado, os pequenos produtores rurais 

buscam soluções que as diferenciem aumentando a sua competitividade. Conforme Bazzotti e 

Garcia (2006), a tomada de decisões rápidas e corretas são essenciais para a empresa alcançar 

bons resultados. Faz-se necessário otimizar o planejamento e execução das atividades, 

sincronizar a cadeia de suprimentos e reduzir os custos operacionais para aumentar a 

satisfação dos seus clientes e a lucratividade do negócio. 

O sucesso das atividades realizadas na propriedade rural é garantido pela velocidade 

em que as informações são processadas e pela rapidez em que são tomadas as decisões. Neste 

contexto, as empresas rurais têm como grande aliado os sistemas de informação gerencial, os 

quais proporcionam benefícios significativos na gestão (BAZZOTTI e GARCIA, 2006). 

Porém, a escolha do sistema ideal para a propriedade precisa ser muito bem pensada, em 

pequenas propriedades rurais alguns sistemas não são viáveis, pois possuem um elevado custo 

para implantação e manutenção, sendo necessários sistemas menos complexos com m custo 

mais acessível. 

O desenvolvimento de novas tecnologias oriundas da tecnologia de informação (TI), 

mudanças no perfil do consumidor e ampliação da concorrência, aliados à 

complexidade e dinamismo dos mercados atuais, afetam a gestão rural e suas 

decisões estratégicas, forçando o remodelamento das rotinas e a resolução de 

problemas até então tidos mesmo como insolúveis pelo pequeno agropecuarista, 

principalmente pelo produtor de leite (BAZZOTTI e GARCIA, 2006, p.4). 

 

Ferramentas gerenciais, que integrem a gestão administrativa com controles técnicos, 

são importantes para a competitividade do negócio, pois destacam os indicadores de 

desempenho e os sistemas de custeio, garantindo o sucesso e a sustentabilidade dos pequenos 

empreendimentos rurais, os quais são de vital importância ao conglomerado agroindustrial do 

país (SANTOS et al., 2012). Os controles técnicos já atendem o mercado de forma eficiente, 

com programas que vêm acompanhados, muitas vezes, do próprio maquinário e implementos, 

como recomendação de calagens e adubações, mostras dos níveis nutricionais do solo e planta 

e cálculos de balanceamentos de rações, minerais e dietas para bovinos com custos mínimos. 
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Há necessidade de um sistema com a vantagem de obter o controle de custos 

totalmente integrado, e através de um simples lançamento financeiro gerar a movimentação 

do estoque, o controle de maquinários e implementos, os cálculos de depreciação, os custos de 

mão-de-obra, os custos operacionais totais e o valor unitário de cada segmento da propriedade 

rural, permitindo maior rapidez na tomada de decisões (MARION, 2004). 

Para alocação de custos serão consideradas as características próprias do ambiente 

agropecuário, como as condições climáticas e o período de maturação dos investimentos que 

ditados pela natureza condicionam a produção agropecuária, como as mudanças de categorias 

no rebanho com mais precocidade. A maioria dos pequenos produtores ou produtores 

familiares, normalmente não têm possibilidade financeira de contratar um profissional 

administrativo; faz-se necessário, portanto, a elaboração de um sistema de fácil aplicação e 

manuseio, além de ser flexível para se calcular o custeio de qualquer produto ou criação 

explorados na propriedade (BATALHA et al., 2009). Todo o sistema deve ser desenvolvido 

mediante um intenso e sistemático trabalho de pesquisa quantitativa e qualitativa, com estudo 

de caso e implementação in loco, pesquisa junto às propriedades rurais, às associações e às 

agroindústrias, para verificar o que é utilizado em termos de sistemas de custos e adequação 

dos diferentes softwares utilizados atualmente no mercado. 

De acordo com Batalha et al. (2009), em ambientes agrícolas, a estrutura de alocação 

de custos modelada deve levar em conta algumas características particulares da gestão desses 

ambientes. A sazonalidade é uma característica particular da produção, como as 

pulverizações, fertilizações, roçagens e outras atividades, que são executadas em função de 

algumas variáveis, como as infestações de pragas e os índices pluviométricos.  

Conclui-se, por este fator, que um sistema de gestão de custos para a área agrícola não 

pode ser o mesmo que é utilizado nos ambientes industriais, nos quais os processos de 

fabricação se repetem nos vários meses do ano. 

Tais peculiaridades não são abordadas pelos sistemas de custeio e indicadores de 

desempenho, nem mesmo os mais modernos. Além desses pontos, não seria possível aos 

agricultores familiares contratarem um profissional somente para atuar nesta função dentro de 

sua empresa. Portanto, é necessário e urgente a elaboração de ferramenta de fácil aplicação e 

manuseio que atenda às necessidades dos agricultores familiares (BATALHA et al., 2009). 

Toda empresa ou empreendedor necessita de um planejamento do seu negócio para 

poder gerenciá-lo e apresentar a sua ideia a investidores, bancos, clientes e interessados. 

A análise de mercado é a primeira etapa do planejamento de marketing. Cabe ao 

gerente de marketing avaliar e segmentar o mercado de forma a agrupar os clientes em 
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potencial, que possuem necessidades de consumo semelhantes. Desta forma torna-se possível 

definir estratégias adequadas a cada segmento de mercado agregando valor para o cliente e 

otimizando resultado para a empresa. Segmentação de mercado é o processo de dividir 

mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades ou características 

semelhantes e que provavelmente terão comportamentos de compra semelhantes à análise de 

mercado situa o cliente no mercado através da análise de dados secundários (setor, negócio e 

concorrência). Através da análise do setor, a equipe pode elencar quais as principais 

oportunidades e ameaças que o negócio está sujeito; analisando o negócio, definem-se os 

pontos fortes e fracos do futuro empreendimento. 

Além disso, a análise do setor e do negócio, juntamente com a análise da concorrência, 

fornece as informações necessárias para elaborar a Matriz SWOT do empreendimento, a qual 

fornece insumos para definir diversas saídas estratégicas. 

 Então uma análise de mercado consiste num estudo da envolvente externa da empresa 

que permita a identificação e conhecimento de um conjunto de variáveis que se encontram 

fora do controle direto da organização, mas que de forma direta ou indireta podem influenciar 

com maior ou menor intensidade. O conhecimento destes elementos é particularmente 

importante no momento em que estão a serem estabelecidos os objetivos estratégicos, bem 

como os planos estratégicos e operacionais para atingi-los. 

Uma análise de mercado deve ser efetuada não apenas numa perspectiva estática, mas 

também dinâmica, procurando identificar oportunidades que a empresa possa aproveitar e 

ameaças que deva evitar ou reverter a seu favor. 

Segundo Pereira (2012), O mercado de agronegócios está em um período de ascensão 

mundialmente. Para um maior crescimento do agronegócio é necessário, uma política de 

incentivos desde a produção de insumos até chegar ao produto final, especialmente no tocante 

ao setor agrícola, quanto à aplicabilidade de novas tecnologias para melhoria de produtividade 

no campo com poder de negociação. 

Uma cadeia produtiva só será eficiente e seu produto final somente será competitivo 

em termos de preço e qualidade, se a distribuição da renda no seu interior for equilibrada, de 

modo que todos os elos sejam remunerados adequadamente. Seja qual for a cadeia produtiva 

na qual o produtor está inserido, ele sempre será o elemento principal, independente de seu 

tamanho, familiar ou empresarial (SENAR, 2009). 

Segundo Duarte (2013), processo significa uma sequência de ações que se sucedem 

para chegar a um determinado ponto. Uma maneira sistemática de fazer as coisas. É um meio, 

método ou maneira de conduzir certas atividades. Administradores, independentemente de 
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seus níveis ou funções, se engajam continuamente em certas atividades inter-relacionadas 

como planejar, organizar, dirigir e controlar para alcançar os objetivos desejados. Assim, o 

processo administrativo é o conjunto e sequência das funções administrativas. 

O sucesso do gestor depende mais do seu desempenho do que de seus traços 

particulares de personalidade, ou seja, daquilo que ele faz e não daquilo que ele é. E o seu 

desempenho é o resultado de certas habilidades que o administrador possui e utiliza 

(DUARTE, 2013). 

 

2.4 AVICULTURA DE CORTE  

2.4.1 Sistema de Integração 

Conforme Canever (1997, p. 12) “A criação de frango de corte é a atividade que tem 

se destacado entre os produtores rurais, sendo motivada especificamente pelo sistema de 

integração. A avicultura é uma das principais cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. 

O sistema de integração na avicultura, basicamente quer dizer que o produtor de aves 

(integrado) é parceiro de apenas uma empresa (integradora). A empresa integradora é 

responsável fornecimento de pintos de um dia, logística de transporte das aves e ração, 

assistência e orientação técnica e veterinária para o manejo das aves, bem como a decisão 

sobre a programação de alojamento e abate das mesmas. O suporte técnico geralmente é 

oferecido sem qualquer despesa ao parceiro criador. A decisão sobre a idade de abate das aves 

alojadas será tomada em função da análise da empresa integradora, com base no mercado 

consumidor que será atendido (CANEVER, 1997). 

Ainda conforme Canever (1997), o parceiro integrado, é responsável pelas instalações, 

ou seja, pelo aviário e toda a infraestrutura necessária para a criação das aves. Também é 

responsável por receber os pintos de um dia que são trazidos pela empresa integradora, 

devendo cuidá-los durante todo o período produtivo. O integrado é responsável pela 

distribuição da ração e agua para acesso das aves dentro do aviário, seguindo sempre todas as 

orientações dadas pelos profissionais da empresa, que são reinados e capacitados para passar 

o conhecimento adquirido aos integrados, visando sempre garantir o melhor desempenho 

zootécnico das aves. 

O desempenho zootécnico das aves, consiste na quantidade de ração que a ave ira 

comer em relação ao peso que ela irá adquirir durante o período produtivo, quanto menor for 

o consumo de ração e maior o peso, melhor será o desempenho da ave. No entanto para que 

isso ocorra, diversos fatores são necessários, os aviários precisam estar com temperatura, 

umidade e ventilação adequados à idade das aves, sendo necessário maiores temperaturas no 
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início do período produtivo e menores temperaturas no final do período. É necessário também 

a correta alimentação das aves, que contam com rações balanceadas para cada fase de 

crescimento. Cabendo ao integrado a correta regulagem dos equipamentos para evitar o 

desperdício da ração e facilitar o acesso das aves a água e comida. Devendo sempre informar 

a integradora ou ao responsável técnico qualquer anormalidade que possa estar acontecendo 

com as aves (ABPA, 2020). 

 

2.4.2 Características dos aviários 

O conhecimento do perfil tipológico das instalações avícolas torna-se necessário para 

a correta avaliação do retorno técnico e financeiro futuro do empreendimento, diminuindo as 

perdas e aumentando o conforto das aves. O que determina a escolha na hora da implantação 

de um aviário são alguns fatores como, o grau de produtividade (alto ou baixo), a viabilidade 

socioeconômica da região de implantação, o grau de tecnologia que se deseja empregar, além 

do custo de implantação que o produtor dispõe para investir (ZANATA, 2011). O sistema de 

produção e criação de frangos de corte, divide-se em dois principais formatos de 

galpões/aviários, galpões convencionais e galpões climatizados Dark House. Ambos os 

sistemas estão presentes em grande parte das empresas integradoras do Brasil.  

O galpão convencional abrange instalações e tecnologias mais antigas, trata-se se um 

sistema que possui um condicionamento térmico praticamente natural, pois as aves em 

determinadas idades do período produtivos ficam expostas ao ambiente externo, utiliza-se 

nesse sistema, lonas trançadas (ráfia) nas cores amarela, azul ou branca para fechamento das 

laterais internas e externas do galpão que é fechado também por uma tela de arrame com 

tamanho inferior a 2,54cm entre meio as lonas, impedindo a entrada de pássaros quando as 

lonas estiverem abertas, também é utilizada lona na parte superior, isolando o telhado do 

contato direto com o ambiente das aves. Dispõem de telhados de fibrocimento sem amianto 

ou telha de barro. As estruturas podem ser metálicas, de madeira ou concreto, fogões e 

aquecedores a lenha (NOWICKI, 2011). 

Conforme Nowicki (2011), a renovação do ar e ventilação nesse sistema é feita por 

meio de ventiladores, que jogam o ar novo e fresco para dentro do galpão, sendo a quantidade 

de ventiladores avaliadas conforme a idade das aves e temperatura ideal para o conforto das 

mesmas. O aquecimento em grande parte das instalações é feito em fogões a lenha ou 

fornalhas de aquecimento a lenha. 

O sistema climatizado Dark House consiste na construção de aviários totalmente 

fechados, podendo ser utilizado nas laterais com lonas plastificadas de cor preta-prata, 
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paredes de alvenaria ou isotérmicos (placas de isopor e alumínio) e serem cobertos com 

telhados de aluzinco associados a lonas brancas ou pretas plastificadas para isolamento ou 

isotelhas (telhas de isopor e aluzinco), ou seja, é a combinação entre iluminação e ventilação 

artificial através de um sistema de pressão negativa, essa pressão é caracterizada pela entrada 

de ar por uma extremidade do aviário e através de sua movimentação em formato de “túnel”, 

ar passa por exaustores instalados na extremidade oposta à entrada que forçam a saída do ar 

de dentro do galpão (TINOCO, 2001). 

Segundo Zanata (2011), esta tecnologia facilita a condução de lotes com luminosidade 

controlada, permitindo uma maior densidade de aves por m² de aviário, mantendo as aves 

mais calmas, evitando hematomas e condenas de aves machucadas, além de proporcionar 

estabilidade de resultados durante o ano e maior lucratividade devido ao aumento da 

densidade e viabilidade das aves. 

O sistema climatizado Dark House é controlado todo eletronicamente por meio de um 

quadro de comando, sendo que o parceiro integrado é responsável pela sua correta regulagem. 

O quadro de comando é responsável por medir a temperatura, umidade e presença de gases 

tóxicos e nocivos as aves dentro do galpão e aumentar automaticamente a ventilação e 

renovação do ar para a redução desses fatores (TINOCO, 2001). 

No aviário climatizado Dark House, utiliza-se fornalhas de aquecimento híbridas, ou 

seja, pode-se utilizar o abastecimento manual com lenha, ou o abastecimento automático com 

pellets (micro pedaços de madeira moída e prensada), por exemplo, fatores que garantem uma 

temperatura estável e melhora na qualidade de vida do parceiro integrado (ZANATA, 2011). 

 

2.5 VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA EM PROJETOS DE INVESTIMENTO 

Um projeto de viabilidade econômico-financeira é por definição um plano estratégico, 

uma vez que decidido e iniciado a sua execução, não pode ser abandonado sem sérias 

consequências em termos de custos, despesas, comprometimento da imagem dos seus 

escutadores. É estratégico ainda, porque, via de regra, representa um marco de mudanças na 

vida dos seus empreendedores, sejam estes potenciais ou uma empresa já existente. 

(SANTOS-2009) 

Conforme mencionado por Hirschfeld (1989, p.16) “ O estudo de viabilidade do 

empreendimento é o exame do projeto que será executado a fim de verificar sua justificativa, 

levando em consideração os aspectos técnicos, financeiros, jurídicos, comerciais e 

administrativos”. Gerir empresas é gerir projetos. O valor de uma empresa é o valor do 

conjunto de projetos que compõem a sua carteira de negócios, ou mais precisamente, o valor 
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atual dos fluxos de capital esperados no futuro. Maximizar o valor atual destes fluxos é 

objetivo central da Gestão Financeira e do qual decorrem todos os outros. Deste modo, as 

técnicas e os conceitos utilizados para a tomada de decisões de investimento revelam-se de 

extrema importância. 

Decisões de investimentos são estruturadoras dos ativos de uma organização, sendo o 

conjunto de elementos gerador de benefícios futuros aos agentes envolvidos. Decisões desse 

tipo, especialmente as que visam a alcançar benefícios em longo prazo, carecem de análises 

que considerem ponderadamente o risco inerente à decisão, a necessidade de financiamento 

também em longo prazo, a possível exigência de processo decisório integrado na visão de 

longo prazo, o envolvimento de níveis hierárquicos distintos no processo decisório e a vida 

útil dos ativos. Assim, tais decisões integram o processo de planejamento empresarial, tanto 

no âmbito estratégico quanto orçamentário (CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2007). 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2007), ao se analisar uma proposta de 

investimento deve ser considerado o fato de se estar perdendo a oportunidade de se auferir 

retornos pela aplicação do mesmo capital em outros projetos. O novo investimento para ser 

atrativo deve render, no mínimo, a taxa de juros equivalente à rentabilidade das aplicações 

correntes e de pouco risco, sendo essa taxa, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

O valor de um investimento é baseado na capacidade de geração futura de fluxo de 

caixa, ou seja, gerar renda econômica. Para chegar ao cálculo da viabilidade de um projeto de 

investimento, é necessário a elaboração do fluxo de caixa, determinar a Taxa Mínima de 

Atratividade – TMA, calcular Valor Presente Líquido – VPL, a Taxa Interna de Retorno e o 

PAYBACK (SAMANÉZ, 2010). 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2007), a taxa mínima de atratividade é a taxa de 

desconto do fluxo de caixa, compatível com a natureza e as características do 

empreendimento, também, leva em consideração a expectativa mínima de retorno para o 

empreendedor. Ao analisar a proposta do investimento, é importante considerar o fato de 

poder estar perdendo uma oportunidade de garantir retornos com a aplicação do capital em 

outra atividade. A proposta, para ser atrativa, deve render no mínimo a taxa de juros das 

aplicações correntes de baixo risco. 

Qualquer projeto que venha a ser proposto nos dias atuais, quer seja uma empresa 

interessada no investimento, ou ainda um órgão possivelmente financiador do projeto, terá um 

estudo de viabilidade.  
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A construção do fluxo de caixa de um projeto de investimento deve ser realizada 

para que o projeto possa ser analisado com vistas a tomada de decisão sobre a 

implantação ou não. O fluxo de caixa é implantado mediante projeção estimada dos 

valores de entrada e saída de recursos financeiros. Em alguns casos, a venda dos 

produtos referente ao projeto de investimento considerado pode interferir nas vendas 

de outros produtos comercializados pela empresa (SOUZA, 2003, p.125) 

 

Souza (2003) afirma que a análise do fluxo de caixa das operações é considerada uma 

das etapas mais relevantes, isso acontece pois a falta de consistência na geração de caixa a 

partir da atividade fim obriga a organização a se financiar pela captação de recursos dos 

acionistas e da obtenção de recursos de instituições financeira, ou seja, o seu custo de 

operação é maximizado, podendo suprimir os retornos planejados no projeto de investimento. 

O método do valor presente líquido tem como objetivo, determinar o valor no instante 

inicial, a partir de um fluxo de caixa formado por diversas receitas e dispêndios decorrentes 

da atividade. Segundo Souza (2003), o valor presente líquido de um projeto de investimento é 

igual a diferença entre o valor presente das entradas líquidas de caixa, associadas ao projeto e 

o investimento inicial necessário, com o desconto dos fluxos de caixa feito a uma taxa 

definida pela empresa. 

O VPL é um indicador que demonstra se as projeções de entradas líquidas de caixa 

trarão retorno positivo sobre a taxa mínima de atratividade, dado no tempo, ou seja, desconta-

se dos termos de caixa a taxa mínima que a empresa espera faturar no investimento, sendo 

positivos, os fluxos de caixa apresentam o mínimo de rendimento planejado. Em sua análise, 

Samanéz (2007) identifica o Valor Presente Líquido (VPL) como uma ferramenta para 

encontrar alternativas de investimento que agregam valor maior para os patrocinadores do que 

custam. Seu cálculo reflete basicamente entre consumo presente e consumo futuro e a 

incerteza associada aos fluxos de caixa futuros. 

A regra para decidir se um projeto é viável, utilizando-se a TIR é muito simples. Se 

TIR > TMA, o projeto será viável, caso contrário, o projeto deve ser considerado inviável. A 

taxa interna de retorno de um fluxo de caixa é a taxa para a qual o valor presente líquido do 

fluxo é zero, para determinação desta taxa segue-se o seguinte procedimento conforme 

determina Casarotto Filho e Kopittke (2007), é necessário arbitrar uma taxa e calcular o valor 

presente líquido do fluxo de caixa (considerar o investimento, isto é, o valor no período zero 

como negativo e as entradas como positivas). Se o valor presente líquido for (1), aumentar o 

valor da taxa e recalcular. Se for negativo, diminuir o valor da taxa e recalcular. Repetir o 

passo 2 até chegar a um valor presente líquido tão próximo de zero quanto se queira. 
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O período de retorno do investimento, chamado de PAYBACK, é o indicador que 

permite verificar em quanto tempo o capital investido retornará a empresa, considerando-se 

um determinado nível de vendas e lucros. O PAYBACK, ou payout, é utilizado como 

referência para julgar a atratividade relativa das opções de investimento. Deve ser interpretado 

com reservas, apenas como um indicador, não servindo para seleção entre as alternativas de 

investimento”  

Considerado por Casarotto Filho e Kopittke (2007), o principal método não exato, 

mede o tempo necessário para que o somatório das parcelas anuais seja igual ao investimento 

inicial. Genericamente, pode-se dizer que o PAYBACK registra o tempo médio para os fluxos 

de caixa se equipararem ao valor do investimento. O método de avaliação financeira mais 

simples é o tempo de retorno do investimento, que consiste na quantificação do tempo 

necessário para que o dispêndio de capital (valor do investimento) seja recuperado através dos 

benefícios líquidos (fluxo do caixa) gerados pelo empreendimento. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia visa identificar os diferentes métodos de pesquisa para avaliar as 

possibilidades e limitações, sendo necessário o desenvolvimento de procedimentos e técnicas 

específicas para cada estudo. Portanto, a seguir serão detalhados os procedimentos cabíveis 

para o presente estudo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O método que foi utilizado para realizar a análise caracteriza-se do ponto de vista dos 

níveis de apuração como uma pesquisa exploratória, teórica prática e estudo de caso, pois, 

foram analisados dados de uma população específica, os avicultores integrados a empresa e 

com esses dados, adaptados ao planejamento financeiro da propriedade a ser feito o 

levantamento. 

Quanto ao delineamento, os procedimentos técnicos utilizados foram os seguintes: 

Uma pesquisa bibliográfica sobre o tema estudado, que segundo Gil (2010), define como “a 

retirada de dados já existentes de livros, revistas, publicações de artigos, entre outros, com a 

intenção de aprimorar o estudo”.  

Realizou-se um levantamento de informações, cuja a característica foi a interrogação 

dos responsáveis pela unidade de produção e pela atividade de avicultura de corte, do qual 

deseja-se conhecer os custos e despesas produtivas bem como os rendimentos da atividade.  

Também foi necessário o levantamento de informação em instituições financeiras e 

municipais a fim de avaliar a disponibilidade de crédito para financiamento, recursos e 

auxílios para construção, taxas e tarifas necessárias para a legalização do empreendimento. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A exploração dos dados da pesquisa foi realizada em parceria com uma empresa do 

município de Tapejara no estado do Rio Grande do Sul, do ramo da avicultura de corte, sendo 

o estudo aplicado nas propriedades rurais do município das quais fazem parte da integração 

dessa empresa. 

Foram avaliados todos os produtores integrados a empresa que possuem estruturas 

semelhantes a que será estudada no presente trabalho, totalizando 9 propriedades rurais, 

também serão avaliadas mais 11 propriedades próximas cidade de Tapejara para comparação 

de informações. Os resultados da pesquisa, servirão também para destacar os principais 

fatores que podem aumentar significativamente o custo do empreendimento e da atividade 
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produtiva e trazer sérios prejuízos para a viabilidade do projeto e podendo interferir no 

manejo e consequentemente no desempenho dos lotes de frango. 

As instituições financeiras, municipais e propriedades rurais estão situadas dentro do 

espaço territorial da cidade de Tapejara/RS e que fazem parte da integração de uma mesma 

empresa do segmento de avicultura de corte. Também algumas propriedades de municípios 

vizinhos com características semelhantes para comparação de informações.  

Os critérios de inclusão para o trabalho compreendem propriedades rurais com a 

existência de uma atividade produtiva em comum, a produção comercial de frangos de corte 

cuja gestão produtiva e financeira é feita pelos próprios membros do grupo familiar. 

Como critério de inclusão, aplica-se também a necessidade da amostra principal ser 

realizada dentro do território do município de Tapejara/RS. 

Foram critérios de exclusão da pesquisa principal, propriedades rurais cuja as 

atividades produtivas não são realizadas por membros do grupo familiar, não possuem a 

Avicultura de Corte como atividade e também as que não fazem parte do município de 

Tapejara/RS. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados e fornecidos pelo departamento agropecuário da empresa 

integradora, a qual realizou a busca das informações em propriedades selecionadas, que 

possuem características que mais se assemelham a realidade existente na propriedade rural 

alvo do estudo. 

Com a coleta dos dados foi possível identificar e compreender os principais custos e 

despesas da atividade, a aplicação do recursos e investimentos, bem como, o faturamento e os 

lucros provenientes da atividade em questão. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram interpretados de maneira quantitativa, pois a entrevista possibilitou a 

geração dados financeiros que possibilitarão maior assertividade na projeção de viabilidade 

financeira para a atividade. A entrevista será aplicada de maneira presencial, sendo possível 

além da obtenção das respostas, a possibilidade da troca de informações, experiências e 

alternativas desenvolvidas por outros produtores integrados. 

Nem todas as famílias possuem as mesmas características, sendo quase imprevisível 

o que cada umas delas tem condições e capacidades de aprender e desenvolver. É necessário 
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identificar o perfil de cada proprietário, de cada família, para posteriormente buscar as 

melhores alternativas e ferramentas de trabalho para aplica-las as propriedades rurais. 

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.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE  

Este capítulo visa expor algumas informações referente a propriedade onde se 

pretende realizar a instalação do empreendimento, bem com a estrutura familiar e localização 

geográfica do empreendimento. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE   

A definição da viabilidade para realizar a construção do aviário dentro da propriedade 

é avaliada pelo responsável técnico expansionista da empresa integradora, são avaliados a 

distância que o mesmo estará da unidade principal, avaliando assim se o empreendimento 

estará dentro da área de atuação pretendida da empresa integradora. Caso a instalação esteja 

acima da área de atuação pretendida, a obra não é autorizada. 

 

Figura 1 – Localização da propriedade 

 

Fonte: Google Earth (2020) 

 

Para o empreendimento avaliado, é possível observar conforme a Figura 1, que a 

mesma está localizada próxima a cidade de Tapejara-RS, cerca de 2km da RS 467, km 3. 

Estando também a 13 km da principal empresa integradora de aves do município. 

A área de atuação pretendida da integradora é de 80km, estando o empreendimento 

dentro da área pretendida. A localização da propriedade também está inserida dentro da área 

de atuação de outras duas empresas integradoras de aves instaladas nos municípios de Marau-
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RS e Passo Fundo-RS. Optou-se pela integradora que está mais próxima, devido ao incentivo 

financeiro para a construção ser maior, conforme descrito na Tabela 5. 

A propriedade conta com sete integrantes, em três gerações, avós, pais e netos, além 

das culturas anuais de grãos, soja e milho principalmente, são cultivados para subsistência 

diversos outros produtos, como frutas, verduras, hortaliças, bovinocultura de leite e 

piscicultura. 

A família sempre buscou alternativas para o incremento da renda dentro da 

propriedade, como a propriedade é de pequeno porte e utiliza apenas mão de obra familiar, é 

necessário buscar alternativas para aumento de renda, visando a manutenção dos membros na 

zona rural, garantindo a sucessão das atividades e a melhoria na qualidade de vida dos 

membros, que além das atividades da propriedade, também são trabalhadores assalariados em 

empresas privadas do município. 

 

4.2 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A localização para a construção do aviário e muito importante e precisa ser definida 

corretamente para evitar problemas e dificuldades durante e após a construção.  

 

Figura 2 – Localização pretendida para construção do empreendimento 

 

Fonte: Google Earth (2020) 

 



34 

 

É necessário avaliar o desnível do terreno, para reduzir a necessidade de 

movimentação do solo para a terraplenagem, respeitar as distâncias de nascentes de água, 

córregos, banhados, mata nativa, rede de energia elétrica, núcleos habitacionais e distância de 

empreendimento de reprodução de aves. Todos os fatores determinantes estão definidos e 

publicados nas Instruções Normativas – IN do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento – MAPA e também pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural – SEAPDR.  

Na Figura 2, é possível observar o espaço pretendido para a construção do aviário com 

tamanho de 18 metros de largura e 165m de comprimento. Neste espaço foi avaliado o 

desnível do terreno, respeitando as distâncias estabelecidas nas INs competentes e também 

avaliado o espaço que contribui para futuras ampliações da atividade com a construção de 

novos aviários. 

A localização pretendida para a construção está próxima as residências da família, 

próximo a estrada vicinal do município, fatores que favorecem a instalação do 

empreendimento. A propriedade não conta com rede elétrica trifásica e nem poço artesiano 

próprio, sendo necessário a realização de investimentos iniciais para trazer água e energia 

trifásica até o local da construção. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo estão sendo apresentados os dados coletados e em seguida os resultados 

identificados juntamente com a pesquisa de viabilidade financeira e econômica para o 

investimento. 

Os dados foram projetados e avaliados conforme informações fornecidas por 

produtores próximos a cidade de Tapejara que possuem estruturas semelhantes e também 

dados fornecidos pela integradora, sendo os números convertidos e ajustados conforme o 

presente estudo, levando em consideração o tamanho do aviário e quantidade de aves 

alojadas. 

 

5.1 COEFICIENTES, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 

Para o início da atividade de produção de aves de corte no sistema de integração, são 

necessários a avaliação de alguns fatores determinantes para o bom andamento das atividades, 

esses fatores envolvem coeficientes zootécnicos de produção e desemprenho das aves. 

 

5.1.1 Coeficientes técnicos da produção 

Os coeficientes técnicos da atividade, são dados retirados a partir do histórico de 

desempenho de lotes abatidos em determinada empresa, essas informações são necessárias 

para avaliar a viabilidade projeto, podendo com essas informações ter uma perspectiva de 

desempenho das aves, avaliando os lotes já alojados em outros integrados dentro da mesma 

empresa, conforme a Tabela 1, estão definidos algumas informações que servem como base 

de dados para a definição de indicadores de produção médios. 
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Tabela 1 - Coeficientes Técnicos da prdução 

Idade de Abate (Dias) 45

Intervalo entre Lotes (Dias) 15

Intervalo p/Limpeza da cama e instalações (Dias) 10

Lotes por ano  (Un) 6,00

Largura do aviário (m) 18,00

Comprimento do aviário (m) 165,00

Dimensões do aviário (m²) 2.970

Aves por m² 14,5

Média de aves alojadas por Lote (cabeças) 43.065

Nº de lotes para troca de cama  (Un) 12

Peso Final do Frango (kg) 3,200

Mortalidade final (%) 4,00%

Média de aves abatidas por Lote (cabeças) 41.342

Peso Final do Lote (kg) 132.296

COEFICIENTES TÉCNICOS MÉDIOS

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Na empresa avaliada, foi possível observar alguns indicadores necessários para 

produção das aves, conforme descrito na tabela acima, as aves são abatidas com 45 dias de 

idade, ficando com um intervalo entre lotes de 15 dias, ou seja, o aviário fica com aves 45 

dias e mais 15 dias sem aves, conseguindo com isso fazer 6 lotes por ano, abatendo uma 

média de 41.342 aves por lote, bem como o número de lotes para a troca de cama, podendo 

com isso identificar a receita obtida com a produção das aves e venda do esterco avícola 

oriundo da produção. 

 

5.1.2 Itens necessários para a produção 

Para a produção das aves, são necessários alguns itens e insumos que são de 

responsabilidade do parceiro integrado, esses itens estão descritos na Tabela 02. Além desses 

itens, existem outros insumos necessários para a produção que são fornecidos pela 

integradora, como cal virgem, medicamentos, antibióticos, papel para a pinteira, raticidas, 

inseticidas e desinfetantes. 
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Tabela 2 – Itens e insumos oriundos e destinados a produção das aves 

INSUMO FINALIDADE MEDIDA QTD CUSTO UNITÁRIO TOTAL CUSTO POR LOTE

Eletricidade Climatização e iluminação Kw/lote 10000 R$ 0,45 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00

Mão de obra Produção Un/lot 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Lenha Aquecedores M³/lote 55 R$ 55,00 R$ 3.025,00 R$ 3.025,00

Marravalha Produção M³/troca 250 R$ 45,00 R$ 11.250,00 R$ 937,50

Seguro Instalações Un/ano 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 300,00

Contador Impostos Un/ano 1 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 66,67

Manutenção Preventiva e corretiva Un/ano 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 833,33

Gás Queima de penas intervalo Un/lote 2 R$ 72,00 R$ 144,00 R$ 144,00

EPIs Proteção Un/lote 3 R$ 35,00 R$ 105,00 R$ 105,00

Material de expediente Telefone, material de escritório Un/lote 1 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Combustível Trator intervalo e mexedor cama Lt/lote 30 R$ 4,50 R$ 200,00 R$ 200,00

Limpeza geral Remoção da cama, limpeza do aviário Un/lote 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 150,00

Esterco avícola Remoção da cama, limpeza do aviário Ton/troca 400 R$ 70,00 R$ 28.000,00 -R$ 2.333,33

SOMA R$ 12.028,17

INSUMOS

Fonte: Autor (2020) 

 

Os insumos necessários para a produção das aves e manutenção das instalações estão 

descritos na tabela acima, a energia elétrica, lenha para aquecimento e a mão de obra são os 

principais e que contribuem significativamente para o custo de produção, que também está 

descrito na Tabela 7. 

Outros, como contador, EPIs, gás e material de expediente, tem baixos valores, que 

representes uma pequena porcentagem do custo de produção, mas precisam ser mensurados 

na atividade pois sua utilização ocorre em todos os lotes, sendo considerados custos e 

despesas fixas da produção. 

 

5.1.3 Instalação e equipamentos necessários 

Para dar início na produção de aves, são necessários diversas instalações e 

equipamentos. Por se tratar de uma propriedade que não possui nada relacionado a atividade, 

se faz necessária à instalação de toda a infraestrutura. 

A construção é feita no sistema “chave na mão”, ou seja, o parceiro integrado escolhe 

uma das empresas homologadas e autorizadas pela integradora para a construção do aviários, 

sendo essa empresa responsável por toda a construção e montagem. O parceiro integrado é 

responsável pelo fornecimento da terraplenagem nivelada e com as dimensões necessárias, a 

perfuração do poço artesiano e instalação hidráulica primária (do poço até a entrada da caixa 

de água) e o fornecimento da rede elétrica trifásica que vem até o gerador de energia. 

O sistema de funcionamento de um aviário climatizado é bem mais complexo que um 

sistema de produção convencional, para que o aviário funcione corretamente, se faz 

necessário o emprego de tecnologias recentes e totalmente seguras, pois uma pane nos 

equipamentos, pode levar a morte de todas as aves em poucas horas. 
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Para que isso não aconteça, o sistema controlador do aviário possui acesso remoto, 

podendo ser acessado em diversos aparelhos como computadores e celulares, com todo o 

funcionamento do galpão monitorado de forma remota em tempo real reduzindo o risco de 

falhas e agilizando a tomada de decisão do produtor. Todo o sistema possui alarme que é 

acionado caso algum equipamento pare de funcionar. 

Os valores para a construção dos aviários, bem como, praticamente todas as atividades 

do agronegócio, sofreram os impactos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), alta nos 

valores de materiais de construção e equipamentos importados, com isso o valor da 

construção veio a aumentar significativamente desde o mês de março de 2020. 

As cotações dos equipamentos e instalações estão inseridas nos anexos, no Anexo A, 

está o primeiro orçamento, feito no mês de março e no Anexo B, está o último orçamento com 

valores de referência para o mês de outubro de 2020, aumento de R$ 166.000,00. 

Abaixo, na Tabela 3, estão descritos todos os equipamentos necessários, bem como 

seus respectivos valores unitários e totais, os valores estão atualizados conforme os valores 

praticados pelas empresas fornecedoras dos equipamentos e instalações no mês de outubro de 

2020.  

As instalações representam cerca de 49% do investimento, enquanto os equipamentos 

representam 43% e a mão de obra 8%. O investimento total para o empreendimento é de R$ 

1.430.852,00, deste valor R$ 435.000,00 (30%) é apenas referente a estrutura metálica do 

galpão que sofreu o maior impacto pelo aumento após a pandemia do coronavírus. 
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Tabela 3 – Inventário de equipamentos e instalações para início da produção 

Instalações Un Quant.
 Valor Novo 

(R$/Un) 
 Valor Total (R$) 

Estrutura Metálica Un 1 435.000,00 435.000,00

Terraplanagem Un 1 30.000,00 30.000,00

Cerca 400m Un 1 17.500,00 17.500,00

Escritório com Banheiro Un 1 30.000,00 30.000,00

Arco Desinfecção Un 1 11.000,00 11.000,00

Instalação Elétrica Externa Un 1 14.000,00 14.000,00

Base para silos de ração Un 1 6.500,00 6.500,00

Caixas d' água  + Instal. Hidráulica Un 1 25.000,00 25.000,00

Composteira de 3 Box Un 1 16.000,00 16.000,00

Casa para abrigo do gerador Un 1 15.000,00 15.000,00

Poço artesiano 102m trifásico Un 1 22.872,00 22.872,00

Rede trifásica baixa tensão Un 1 70.000,00 70.000,00

Total Instalações 692.872,00

Equipamentos Un Quant.
 Valor Novo 

(R$/Un) 
 Valor Total (R$) 

Forração Interna- Branca Un 1 39.200,00 39.200,00

Sistema de Cortinas internas - Branca Un 1 17.970,00 17.970,00

Sistema de Cortinas externas - Preta/Prata Un 1 19.190,00 19.190,00

Comedouros Infantis Un 450 13,50 6.075,00

Sistema de Comedouros automáticos Un 1 62.800,00 62.800,00

Sistema Bebedouro Nippel Un 1 47.300,00 47.300,00

Silos de ração e linha primária Un 1 29.680,00 29.680,00

Fornalhas de Aquecimento Un 2 40.000,00 80.000,00

Conjunto de Canos de carregamento Un 1 4.900,00 4.900,00

Queimador de penas Un 1 820,00 820,00

Sistema de Nebulizador média pressão Un 1 8.600,00 8.600,00

Sistema de Ventilação Un 1 79.200,00 79.200,00

Painel de Comando SMAAI 5 Un 1 68.000,00 68.000,00

Termohigrômetro Digital Un 1 45,00 45,00

Conjunto Divisórias PVC - fase inicial e final Un 1 2.400,00 2.400,00

Batedor de Cama Un 1 6.000,00 6.000,00

Conjunto Placa evaporativa Un 1 36.300,00 36.300,00

Conjunto Inlet Un 1 32.600,00 32.600,00

Iluminação interna Un 1 23.900,00 23.900,00

Gerador 75 KVA Un 1 58.000,00 58.000,00

Sub-Total Equipamentos  622.980,00

Mão-de-obra para montagem UN 1  115.000,00

Total Equipamentos  737.980,00

Total Instalações e Equipamentos 1.430.852,00

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

 

Fonte: Autor (2020) 
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5.2 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO 

A propriedade, por ser de pequeno porte, não possui capital disponível em caixa para o 

investimento, sendo assim, todo o recurso oriundo de financiamento pelo BNDES. A linha de 

crédito do BNDS mais utilizada para essa finalidade é o INOVAGRO, que possui uma taxa de 

juros no Plano Safra 2020/2021 de 6% a.a, prazo de pagamento de 10 anos com carência de 

até 3 anos.  

A linha de crédito do INOVAGRO, possui um limite de financiamento de R$ 

1.100,000,00 por CPF, sendo necessários dois CPFs para realizar o financiamento total do 

empreendimento.  

 

5.2.1 Projeção financeira para o financiamento 

Para o desenvolvimento do presente trabalho definiu-se a utilização de dois anos de 

carência para o financiamento, sendo que a amortização do capital será do 3º ano em diante. 

Nos primeiros 2 anos serão pagos apenas os juros do financiamento. 

 

Tabela 4 – Projeção financeira para o empreendimento 

ANO REMUNERAÇÃO CUSTO AMORTIZAÇÃO JUROS LOTES SALDO DEVEDOR SALDO ANUAL SALDO

TOTAL/ANO PRODUÇÃO/ANO FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO ANO FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA

1 R$ 100.581,03 R$ 28.723,00 R$ 0,00 R$ 85.851,12 2 R$ 1.430.852,00 -R$ 13.993,09 -R$ 13.993,09

2 R$ 315.622,17 R$ 86.169,06 R$ 0,00 R$ 85.851,12 6 R$ 1.430.852,00 R$ 143.601,99 R$ 129.608,90

3 R$ 330.313,16 R$ 91.209,95 R$ 178.856,50 R$ 85.851,12 6 R$ 1.251.995,50 -R$ 25.604,41 R$ 104.004,49

4 R$ 345.863,57 R$ 96.545,73 R$ 178.856,50 R$ 75.119,73 6 R$ 1.073.139,00 -R$ 4.658,39 R$ 99.346,10

5 R$ 362.323,68 R$ 102.193,66 R$ 178.856,50 R$ 64.388,34 6 R$ 894.282,50 R$ 16.885,19 R$ 116.231,29

6 R$ 379.746,71 R$ 108.171,98 R$ 178.856,50 R$ 53.656,95 6 R$ 715.426,00 R$ 39.061,27 R$ 155.292,56

7 R$ 365.941,91 R$ 114.500,05 R$ 178.856,50 R$ 42.925,56 6 R$ 536.569,50 R$ 29.659,81 R$ 184.952,37

8 R$ 385.463,06 R$ 121.198,30 R$ 178.856,50 R$ 32.194,17 6 R$ 357.713,00 R$ 53.214,09 R$ 238.166,46

9 R$ 406.126,20 R$ 128.288,40 R$ 178.856,50 R$ 21.462,78 6 R$ 178.856,50 R$ 77.518,52 R$ 315.684,98

10 R$ 427.998,12 R$ 135.793,27 R$ 178.856,50 R$ 10.731,39 6 R$ 0,00 R$ 102.616,96 R$ 418.301,94

TOTAIS R$ 3.419.979,61 R$ 1.012.793,39 R$ 1.430.852,00 R$ 558.032,28 R$ 418.301,94

PROJEÇÃO DE VIABILIDADE FINANCEIRA

Saldo Final  

Fonte: Autor (2020) 

 

Na Tabela 4, é possível observar a projeção de viabilidade para o pagamento do 

financiamento, nos primeiros dois anos serão pagos apenas R$ 85.851,12, referentes ao juro 

do financiamento, no terceiro ano se dá início na amortização do capital, que soma-se ao valor 

do juro. 

É possível observar também que no 1º, 3º e 4º anos, a produção do ano não é suficiente 

para cobrir os custos e despesas da atividade. No primeiro ano, devido ao período de 

construção do aviário, é possível realizar a produção de apenas 2 lotes, podendo ser maior ou 

menor conforme o andamento da construção. 
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Ao final dos 10 anos, foram projetados os custos e despesas de produção que estão 

descritos na Tabela 7, o capital total do investimento e também R$ 558.032,28 referentes aos 

juros do financiamento, sobrando ao final no período um montante de R$ 418.301,94, desse 

valor serão descontados os impostos e a depreciação. 

 

5.3 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS 

Nesse tópico, foram abordados os custos, despesas e receitas da atividade de 

Avicultura de corte.  

Os custos e despesas compreendem valores desembolsados na propriedade para 

garantir que a produção das aves seja feita da melhor maneira possível, garantindo assim o 

melhor desempenho das aves e maximizando a receita da atividade.  

As receitas abrangem todos os valores recebidos pela produção das aves ou insumos 

oriundos da criação das aves, como é o caso da cama, ou esterco avícola. 

 

5.3.1 Receitas da Produção das Aves 

A receita da atividade de aves é composta por três itens, a remuneração recebida pela 

produção das aves, a receita da venda da cama do aviário, ou esterco avícola e as bonificações 

dadas ao lote. 

A remuneração pela venda da cama, se dá a cada 12 lotes, ou seja a cada dois anos, 

não há necessidade de realizar a troca da cama com frequência, pois os manejos de intervalo 

garantem a qualidade e sanidade para o recebimento do próximo lote. No início da produção é 

colocada a maravalha limpa e seca no aviário, e com o passar dor lotes, as aves vão 

estercando excrementos na cama que passam a ser incorporados e passam por uma 

fermentação natural, dando origem a um excelente adubo orgânico que pode ser 

comercializado internamente na propriedade ou vendido para terceiros. 

As bonificações consistem em valores pagos ao lote que possui bom desempenho, que 

são cumpridas as orientações do assistente técnicos e também valores que levam em 

consideração a infraestrutura existente conforme aplicação de check-list de manejo adotado 

pela integradora. 
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Tabela 5 – Incentivos da integradora para a construção 

DISTÂNCIA
VALOR INCENTIVO 

R$/ave abatida

de 0 a 10 km R$ 0,28

de 11 a 20 km R$ 0,26

de 21 a 30 km R$ 0,24

de 31 a 40 km R$ 0,22

de 41 a 50 km R$ 0,20

de 51 a 60 km R$ 0,18

acima de 60km R$ 0,00  

Fonte: Autor (2020) 

 

Para o empreendimento em questão, existe uma bonificação que leva em consideração 

o tipo do aviário e a distância que o mesmo está instalado em relação a integradora. Conforme 

a Tabela 5 o incentivo para o empreendimento em questão é de R$ 0,26 por ave abatida, pois 

o empreendimento estará instalado a 13km da integradora, sendo 100% do valor do incentivo 

nos seis primeiros anos e 50% do incentivo nos últimos 4 anos. 

 

Tabela 6 – Projeção de Receitas da produção de aves 

ANO
LOTES 

ANO

VALOR MÉDIO 

R$/CAB/LOTE 

INCENTIVO 

DARK R$/Lote

 ESTERCO 

R$/LOTE

REMUNERAÇÃO 

TOTAL/LOTE

REMUNERAÇÃO 

TOTAL/ANO

1 2 R$ 0,90 R$ 10.749,02 R$ 2.333,33 R$ 50.290,52 R$ 100.581,03

2 6 R$ 0,95 R$ 10.749,02 R$ 2.469,83 R$ 52.603,69 R$ 315.622,17

3 6 R$ 1,01 R$ 10.749,02 R$ 2.614,32 R$ 55.052,19 R$ 330.313,16

4 6 R$ 1,07 R$ 10.749,02 R$ 2.767,26 R$ 57.643,93 R$ 345.863,57

5 6 R$ 1,13 R$ 10.749,02 R$ 2.929,14 R$ 60.387,28 R$ 362.323,68

6 6 R$ 1,20 R$ 10.749,02 R$ 3.100,50 R$ 63.291,12 R$ 379.746,71

7 6 R$ 1,27 R$ 5.374,51 R$ 3.281,87 R$ 60.990,32 R$ 365.941,91

8 6 R$ 1,34 R$ 5.374,51 R$ 3.473,86 R$ 64.243,84 R$ 385.463,06

9 6 R$ 1,42 R$ 5.374,51 R$ 3.677,09 R$ 67.687,70 R$ 406.126,20

10 6 R$ 1,50 R$ 5.374,51 R$ 3.892,19 R$ 71.333,02 R$ 427.998,12

Total 56 R$ 3.419.979,61

RECEITAS DA PRODUÇÃO DE AVES DE CORTE

 
Fonte: Autor (2020) 

 

A remuneração pela produção das aves consiste em um pagamento relacionado ao 

peso médio da ave e a conversão alimentar da mesma, ou seja, quanta ração as aves 

consumiram para produzirem 1kg de peso. Para fazer esse cálculo no lote, é necessário somar 

o peso total da ração consumida pelo lote e dividir pelo peso total das aves abatidas pelo lote, 

quanto menor for a conversão, melhor será a remuneração. 

Na Tabela 6 estão descritas todas as receitas da atividade, ao longo dos anos. O valor 

médio é o valor recebido pelo desempenho e criação das aves, considerando o número de aves 
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abatidas descrito na Tabela 1, ou seja, o valor médio por cabeça, multiplicado pela quantidade 

de aves abatidas por lote, que para o presente estudo foi de 41.342 aves abatidas por lote. O 

valor do incentivo é o valor total recebido por lote, é o resultado obtido multiplicando o valor 

do incentivo de RS0,26 pela quantidade de aves abatidas por lote. A venda do esterco, ou 

cama do aviário é o valor por lote, obtido a partir da venda de todo o esterco, dividido pelo 

número de lotes que foram criados durante o período. 

No primeiro ano, não é possível produzir os 6 lotes, pois tem-se o período de 

construção do aviário, onde nesse período não há entradas, apenas saídas. É possível também 

avaliar na Tabela 6, uma projeção para o 2º após a contratação do financiamento, nesse 

período  

As remunerações foram reajustadas considerado um aumento de 5,85% ao ano, apenas 

o valor do incentivo que é fixo e não sofreu reajuste durante o período avaliado pelo estudo, 

levando como base para reajuste, a média do IPCA nos últimos 10 anos. No decorrer dos 10 

anos o empreendimento terá uma receita total de R$ 3.419.979,61, somando a isso os valores 

dos incentivos e também a receita da venda da cama. 

 

5.3.2 Custos e Despesas da produção 

Os custos e despesas compreendem as saídas de dinheiro da propriedade para a 

compra de insumos ou o pagamento de despesas relacionadas diretamente ou indiretamente a 

produção.  

Na tabela 7 estão descritos os custos e despesas da propriedade para a produção do 

primeiro lote, tendo como base os valores fornecidos pela integrados. Para os próximos lotes é 

necessário observar o comportamento das taxas básicas de juros para poder definir 

corretamente os valores. 
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Tabela 7 – Custos e despesas de produção 

CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO DO 1º LOTE 

  
Custos R$ / Lote 

Eletricidade R$ 4.500,00 

Mão de obra R$ 4.000,00 

Lenha R$ 3.025,00 

Marravalha R$ 937,50 

Manutenção R$ 833,33 

Gás R$ 144,00 

EPIs R$ 105,00 

Combustível R$ 200,00 

Limpeza geral R$ 150,00 

Total Custos  R$ 13.894,83 

    

Despesas R$ / Lote 

Seguro R$ 300,00 

Contador R$ 66,67 

Material de expediente R$ 100,00 

Impostos R$ 558,12 

Total despesas R$ 1.024,79 

  
Demais custos e despesas R$ / Lote 

Depreciação das instalações R$ 3.141,57 

Depreciação dos Equipamentos R$ 7.132,28 

Total Depreciações R$ 10.273,85 

Remuneração Capital Investido R$ 434,37 

Total Custos Fixos R$ 10.708,21 

  
Total  R$ 25.627,83 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Para os demais levantamentos de dados no presente trabalho, foram considerados 

reajustes que aumentaram conforme a média de aumentos do IPCA nos últimos anos, valor 

esse que foi de 5,85% ao ano. A definição de reajustes é importante, sendo necessário avaliar 

o comportamento das taxas básicas de juros e inflação nos últimos anos, a fim de observar 

possíveis comportamentos futuros desses indicadores. 

 

5.4 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 No Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, é possível confrontar os dados 

de receitas, despesas custos e provisões da atividade e identificar o lucro líquido. Para o 
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estudo, foram consideradas as entradas e saídas previstas para todo o período do 

financiamento, ou seja, os 10 primeiros anos. 

 

Tabela 8 – Demonstrativo do Resultado do Exercício 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE  Projeção 2º ano % Acumulado 10 anos %

RECEITA BRUTA (RB) 343.622,17R$           100% 3.596.802,01R$     100%

           Receita dos lotes 315.622,17R$           91,85 3.419.979,61R$     95,08

           Receita de venda da cama 28.000,00R$             8,15 176.822,39R$        4,92

(-) CUSTOS FIXOS 89.771,17R$             26,12 1.123.666,75R$     31,24

         Custos de produção 89.771,17R$             26,12 1.123.666,75R$     31,24

(-) DESPESAS VARIÁVEIS 4.734,33R$               1,38 51.299,69R$          1,43

          Impostos sobre vendas 4.734,33R$               1,38 51.299,69R$          1,43

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (MC) 249.116,66R$           72,50% 2.421.835,56R$     67,33%

(-) GASTOS FIXOS MENSAIS (GF) 150.564,39R$           100% 1.207.168,97R$     100%

       Despesas com juros empréstimos 85.851,12R$             57,02% 558.032,28R$        46,23%

       Despesas com Seguro 1.800,00R$               1,20% 18.000,00R$          1,49%

       Despesas com Material de Expediente 1.270,20R$               0,84% 14.705,98R$          1,22%

       Depreciação 61.643,07R$             40,94% 616.430,71R$        51,06%

(=) RESULTADO 98.552,27R$             28,68% 1.214.666,59R$     33,77%  

Fonte: Autor (2020) 

 

No período avaliado foi possível identificar que as entradas de caixa totalizaram ao 

longo de 10 anos R$ 3.596.802,01, incluindo os valores recebidos pelas aves e também a 

venda da cama, desses valores foram subtraídos os custos, despesas, juros e impostos, 

obtendo assim um lucro líquido de R$ 1.214.666,59. Lembrando que nessa projeção não está 

contemplada a amortização do capital do financiamento, somente os juros são considerados 

como custos. Essa análise, é importante para avaliar o investimento com uma projeção futura 

após o pagamento do financiamento, onde observa-se que o resultado é positivo. 

 

5.5 FLUXO DE CAIXA 

Para a realização das projeções das receitas e despesas do fluxo de caixa para os anos 

seguintes ao investimento foi utilizada a média da inflação dos últimos 10 anos, que foi de 

5,85% conforme disponíveis no site do IBGE que podem ser observadas na Figura 3. 

Após a elaboração do fluxo de caixa é possível elaborar o cálculo dos indicadores de 

viabilidade, VPL, TMA, TIR e PAYBACK, podendo assim avaliar se o investimento será 

viável ou não. 
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Figura 3 – Variação mensal do IPCA nos último 10 anos 

 

Fonte: IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

 

O Fluxo de Caixa completo está disponível no Apêndice B do presente estudo, sendo 

que a atividade    obteve uma projeção   com saldo acumulado de entradas e saídas de caixa 

positivo, totalizando R$ 400.245,30, no entanto desse valor é necessário realizar a previsão de 

depreciação das instalações, que também está descrita junto ao fluxo de caixa. 

 

5.6 INDICADORES DE VIABILIDADE 

Após a realização dos cálculos e conclusão da projeção do fluxo de caixa, foi possível 

mensurar os principais indicadores de viabilidade econômica e financeira. Os cálculos e 

resultados podem ser observados no Apêndice C. 

Foram calculados os indicadores do valo presente (VP) e valor presente líquido (VPL), 

sendo que o resultado do VPL avaliado resultou em um valor negativo de R$ (-310.975,65), 

ou seja, todas as entradas de caixa ao longo do período avaliado, se trazidas para o momento 

presente, resultariam em um retorno menor que o valor do investimento.  

A taxa interna de retorno (TIR), foi de 3,86%, percentual abaixo do valor esperado de 

retorno para o investimento, que foi de 8%, isso quer dizer que ao longo do tempo, o 

investimento não atingirá o retorno proposto pela taxa mínima de atratividade. 

O retorno do investimento, PAYBACK, se dará apenas no décimo segundo ano após o 

investimento, sendo as projeções avaliadas para o período de 10 anos, não tendo retorno 

suficiente no período avaliado caso a implantação seja efetuada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude de se conhecer os indicadores de viabilidade para qualquer investimento e 

identificar o tempo de retorno, o presente estudo atendeu ao objetivo proposto de avaliar a 

viabilidade econômica e financeira para a construção de um aviário Climatizado Dark em uma 

propriedade rural familiar. Como a atividade avícola juntamente com todo o agronegócio vem 

sendo tema de frequentes debates e discussões, conhecer os possíveis investimentos e 

rentabilidade traz um enriquecimento positivo aos envolvidos na cadeia de produção. 

Observou-se que a produção de aves se faz no sistema de integração, sendo que a 

empresa integradora fornece as aves, ração, medicamentos, assistência técnica e posterior 

carregamento das aves e abate das aves, o parceiro integrado fornece os insumos necessários 

para garantir o melhor desempenho das aves e sendo remunerado posteriormente por isso. 

Todo o investimento para implantação do aviário, nos moldes e padrões exigidos pela 

integradora, respeitando as leis e normativas dos órgãos competentes, são de responsabilidade 

do parceiro integrado, que faz a contratação das empresas e busca recursos com as instituições 

financeiras para o financiamento do empreendimento. 

A remuneração real do produtor pode variar de lote em lote, podendo ter resultados 

excelentes e outros nem tanto, por mais que seja um aviário totalmente automatizado, ainda 

que controla toda essa tecnologia é o ser humano, que está suscetível a falhas. As oscilações 

de temperatura podem interferir na qualidade das aves que são entregues na propriedade, e 

consequentemente ocorrem variações no consumo de energia elétrica e lenha para o 

aquecimento. 

A análise de viabilidade do investimento, diante o cálculo dos indicadores do Método 

do Valor Presente Líquido- VPL, Taxa interna de Retorno-TIR, Tempo de Recuperação do 

capital investido, lucratividade e prazo de retorno, mostrou que a atividade não apresenta a 

viabilidade esperada. O investimento projetado no presente estudo para 10 anos, teve o 

retorno esperado a partir do décimo segundo ano, com uma taxa de retorno de 3,86%, distante 

da taxa mínima de atratividade de 8%, buscada pelo projeto. Se a taxa mínima de atratividade 

e a depreciação não forem levadas em consideração, para o parceiro integrado, o investimento 

traz um resultado financeiro positivo, pois além de cobrir os custos e despesas de produção, 

cobrir a amortização e os juros do financiamento e remunerar a mão de obra empregada, ainda 

há sobras de caixa significativas ao longo do período. Porém, em termos econômicos, ao se 

considerar o custo de oportunidade do dinheiro, o investimento não se apresenta viável. 

Alguns motivos para que o investimento não tenha dado o retorno esperado, pode estar 

relacionado a falta de financiamento por aparte das empresas integradoras, as exigências 
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tecnológicas para o empreendimento e também a limitação dos recursos de financiamento em 

linhas de créditos voltadas ao pequeno produtor rural, como é o caso do Pronaf Mais 

Alimento, que possui juros de 4%a.a. 

A pesquisa buscou identificar os principais custos e despesas da atividade para que os 

investimentos pretendidos na propriedade tenham as avaliações necessárias para apuração da 

viabilidade, podendo o presente estudo contribuir para outros produtores e interessados na 

atividade avícola, terem como base de dados e delineamentos para os cálculos as planilhas 

inseridas no estudo. 

Contudo, existem possíveis alternativas que poderão ser avaliadas e aprofundadas em 

outros estudos para averiguar se o investimento trará o retorno esperado, como por exemplo, a 

instalação de placas de energia fotovoltaicas, sendo que com isso, após o pagamento do 

investimento em produção de energia sustentável, o parceiro integrado estará produzindo a 

sua própria energia, reduzindo uma das principais saídas de caixa da propriedade, que são os 

custos com energia elétrica. 

Por fim, para o acadêmico, que é funcionário e responsável pela expansão da atividade 

de aves em uma empresa integradora de aves o estudo trouxe uma importante contribuição e 

proporcionou informação relevantes sobre a atividade que poderão ser multiplicadas e 

repassadas para todos os envolvidos no contexto econômico e produtivo do agronegócio.  
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APÊNDICE A – PROJEÇÃO DE VIABILIDADE PARA O FINANCIAMENTO 

 

VALOR MÉDIO INCENTIVO ANO REMUNERAÇÃO CUSTO AMORTIZAÇÃO JUROS LOTES SALDO DEVEDOR SALDO ANUAL SALDO

R$/CAB/LOTE DARK TOTAL/ANO PRODUÇÃO/ANO FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO ANO FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO CAIXA

METRAGEM 2.970 R$ 0,90 R$ 10.749,02 1 R$ 100.581,03 R$ 28.723,00 R$ 0,00 R$ 85.851,12 2 R$ 1.430.852,00 -R$ 13.993,09 -R$ 13.993,09

AVES ALOJADAS 43.065 R$ 0,95 R$ 10.749,02 2 R$ 315.622,17 R$ 86.169,06 R$ 0,00 R$ 85.851,12 6 R$ 1.430.852,00 R$ 143.601,99 R$ 129.608,90

AVES/ABATIDAS 41.342 R$ 1,01 R$ 10.749,02 3 R$ 330.313,16 R$ 91.209,95 R$ 178.856,50 R$ 85.851,12 6 R$ 1.251.995,50 -R$ 25.604,41 R$ 104.004,49

DISTÂNCIA de 11 a 20 km R$ 1,07 R$ 10.749,02 4 R$ 345.863,57 R$ 96.545,73 R$ 178.856,50 R$ 75.119,73 6 R$ 1.073.139,00 -R$ 4.658,39 R$ 99.346,10

ORÇAMENTO R$ 1.430.852,00 R$ 1,13 R$ 10.749,02 5 R$ 362.323,68 R$ 102.193,66 R$ 178.856,50 R$ 64.388,34 6 R$ 894.282,50 R$ 16.885,19 R$ 116.231,29

R$ 1,20 R$ 10.749,02 6 R$ 379.746,71 R$ 108.171,98 R$ 178.856,50 R$ 53.656,95 6 R$ 715.426,00 R$ 39.061,27 R$ 155.292,56

R$ 1,27 R$ 5.374,51 7 R$ 365.941,91 R$ 114.500,05 R$ 178.856,50 R$ 42.925,56 6 R$ 536.569,50 R$ 29.659,81 R$ 184.952,37

JURO/%ANO 6,00% R$ 1,34 R$ 5.374,51 8 R$ 385.463,06 R$ 121.198,30 R$ 178.856,50 R$ 32.194,17 6 R$ 357.713,00 R$ 53.214,09 R$ 238.166,46

PRAZO 10 R$ 1,42 R$ 5.374,51 9 R$ 406.126,20 R$ 128.288,40 R$ 178.856,50 R$ 21.462,78 6 R$ 178.856,50 R$ 77.518,52 R$ 315.684,98

IPCA 5,85% R$ 1,50 R$ 5.374,51 10 R$ 427.998,12 R$ 135.793,27 R$ 178.856,50 R$ 10.731,39 6 R$ 0,00 R$ 102.616,96 R$ 418.301,94

PARCELA CAPITAL R$ 178.856,50

PRESTACÕES 8

PROJEÇÃO DE VIABILIDADE FINANCEIRA

TOTAL FINAL

DADOS PROJETO

DADOS FINANCIAMENTO

R$ 418.301,94  

Fonte: Autor (2020) 
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APÊNDICE B – FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO 

 

 Ano 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 IPCA últimos 10 anos 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85%

 1-ENTRADAS 

 1.1-Recebido de lotes R$ 100.581,03 R$ 315.622,17 R$ 330.313,16 R$ 345.863,57 R$ 362.323,68 R$ 379.746,71 R$ 365.941,91 R$ 385.463,06 R$ 406.126,20 R$ 427.998,12

 1.2-Recebido de venda de cama R$ 0,00 R$ 28.000,00 R$ 0,00 R$ 31.276,00 R$ 0,00 R$ 34.935,29 R$ 0,00 R$ 39.022,72 R$ 0,00 R$ 43.588,38

 TOTAL DAS ENTRADAS R$ 100.581,03 R$ 343.622,17 R$ 330.313,16 R$ 377.139,57 R$ 362.323,68 R$ 414.682,00 R$ 365.941,91 R$ 424.485,78 R$ 406.126,20 R$ 471.586,50

 2-SAÍDAS 

 2.1-Custos 

 2.1.1-Marravalha lote inicial R$ 11.250,00 R$ 0,00 R$ 12.566,25 R$ 0,00 R$ 14.036,50 R$ 0,00 R$ 15.678,77 R$ 0,00 R$ 17.513,19 R$ 0,00

 2.1.2-Energia elétrica R$ 9.000,00 R$ 25.579,50 R$ 27.075,90 R$ 28.659,84 R$ 30.336,44 R$ 32.111,12 R$ 33.989,62 R$ 35.978,02 R$ 38.082,73 R$ 40.310,57

 2.1.3-Gás para queimar penas R$ 288,00 R$ 914,54 R$ 968,04 R$ 1.024,68 R$ 1.084,62 R$ 1.148,07 R$ 1.215,23 R$ 1.286,32 R$ 1.361,57 R$ 1.441,22

 2.1.4-Lenha para aquecimento R$ 6.050,00 R$ 19.211,78 R$ 20.335,66 R$ 21.525,30 R$ 22.784,53 R$ 24.117,43 R$ 25.528,29 R$ 27.021,70 R$ 28.602,47 R$ 30.275,71

 2.1.5-Limpeza das instalaçoes  R$ 1.800,00 R$ 11.431,80 R$ 12.100,56 R$ 12.808,44 R$ 13.557,74 R$ 14.350,86 R$ 15.190,39 R$ 16.079,03 R$ 17.019,65 R$ 18.015,30

 2.1.6-Combustíveis R$ 400,00 R$ 1.270,20 R$ 1.344,51 R$ 1.423,16 R$ 1.506,42 R$ 1.594,54 R$ 1.687,82 R$ 1.786,56 R$ 1.891,07 R$ 2.001,70

 2.1.7-Mão de Obra R$ 8.000,00 R$ 25.404,00 R$ 26.890,13 R$ 28.463,21 R$ 30.128,30 R$ 31.890,81 R$ 33.756,42 R$ 35.731,17 R$ 37.821,45 R$ 40.034,00

 2.1.8-EPIs R$ 210,00 R$ 666,86 R$ 705,87 R$ 747,16 R$ 790,87 R$ 837,13 R$ 886,11 R$ 937,94 R$ 992,81 R$ 1.050,89

 2.1.9-Manutenção R$ 1.666,67 R$ 5.292,50 R$ 5.602,11 R$ 5.929,83 R$ 6.276,73 R$ 6.643,92 R$ 7.032,59 R$ 7.443,99 R$ 7.879,47 R$ 8.340,42

 2.1.12-Total dos Custos R$ 38.664,67 R$ 89.771,17 R$ 107.589,04 R$ 100.581,62 R$ 120.502,15 R$ 112.693,89 R$ 134.965,25 R$ 126.264,74 R$ 151.164,41 R$ 141.469,82

 2.2-Despesas 

 2.2.1-Seguros R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

 2.2.2-Material de Expediente R$ 200,00 R$ 1.270,20 R$ 1.344,51 R$ 1.423,16 R$ 1.506,42 R$ 1.594,54 R$ 1.687,82 R$ 1.786,56 R$ 1.891,07 R$ 2.001,70

 2.2.3-Juros R$ 85.851,12 R$ 85.851,12 R$ 85.851,12 R$ 75.119,73 R$ 64.388,34 R$ 53.656,95 R$ 42.925,56 R$ 32.194,17 R$ 21.462,78 R$ 10.731,39

 2.2.4-Total das Despesas R$ 87.851,12 R$ 88.921,32 R$ 88.995,63 R$ 78.342,89 R$ 67.694,76 R$ 57.051,49 R$ 46.413,38 R$ 35.780,73 R$ 25.153,85 R$ 14.533,09

 3-IMPOSTOS 

 3.1-Funrural R$ 1.508,72 R$ 4.734,33 R$ 4.954,70 R$ 5.187,95 R$ 5.434,86 R$ 5.696,20 R$ 5.489,13 R$ 5.781,95 R$ 6.091,89 R$ 6.419,97

 3.2- Total Impostos R$ 1.508,72 R$ 4.734,33 R$ 4.954,70 R$ 5.187,95 R$ 5.434,86 R$ 5.696,20 R$ 5.489,13 R$ 5.781,95 R$ 6.091,89 R$ 6.419,97

 TOTAL DAS SAÍDAS R$ 128.024,50 R$ 183.426,83 R$ 201.539,36 R$ 184.112,46 R$ 193.631,76 R$ 175.441,58 R$ 186.867,76 R$ 167.827,41 R$ 182.410,16 R$ 162.422,88

 4-RESULTADO -R$ 27.443,47 R$ 160.195,34 R$ 128.773,80 R$ 193.027,11 R$ 168.691,92 R$ 239.240,42 R$ 179.074,15 R$ 256.658,37 R$ 223.716,04 R$ 309.163,62

 5-AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50

 6-SOBRA DE CAIXA APÓS FINANCIAMENTO -R$ 27.443,47 R$ 160.195,34 -R$ 50.082,70 R$ 14.170,61 -R$ 10.164,58 R$ 60.383,92 R$ 217,65 R$ 77.801,87 R$ 44.859,54 R$ 130.307,12

 7-SALDO ACUMULADO -R$ 27.443,47 R$ 132.751,87 R$ 82.669,17 R$ 96.839,78 R$ 86.675,20 R$ 147.059,12 R$ 147.276,78 R$ 225.078,65 R$ 269.938,18 R$ 400.245,30

FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO

 
Fonte: Autor (2020) 
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APÊNDICE C – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 

 

 6-SOBRA DE CAIXA APÓS FINANCIAMENTO -R$ 27.443,47 R$ 132.751,87 R$ 82.669,17 R$ 96.839,78 R$ 86.675,20 R$ 147.059,12 R$ 147.276,78 R$ 225.078,65 R$ 269.938,18 R$ 400.245,30

 7-SALDO ACUMULADO -R$ 27.443,47 R$ 105.308,41 R$ 187.977,58 R$ 284.817,35 R$ 371.492,55 R$ 518.551,67 R$ 665.828,45 R$ 890.907,10 R$ 1.160.845,28 R$ 1.561.090,58

 8- DEPRECIAÇÃO 

 8.1-Depreciação Instalações  R$ 6.283,13 R$ 18.849,39 R$ 18.849,39 R$ 18.849,39 R$ 18.849,39 R$ 18.849,39 R$ 18.849,39 R$ 18.849,39 R$ 18.849,39 R$ 18.849,39

 8.2-Depreciação Equipamentos R$ 12.731,23 R$ 38.193,68 R$ 38.193,68 R$ 38.193,68 R$ 38.193,68 R$ 38.193,68 R$ 38.193,68 R$ 38.193,68 R$ 38.193,68 R$ 38.193,68

 8.3-Depreciação Mão de Obra R$ 1.533,33 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00

 8.4-Total Depreciação  R$ 20.547,69 R$ 61.643,07 R$ 61.643,07 R$ 61.643,07 R$ 61.643,07 R$ 61.643,07 R$ 61.643,07 R$ 61.643,07 R$ 61.643,07 R$ 61.643,07

 9-RESULTADO ECONÔMICO ACUMULADO APÓS 

DEPRECIAÇÃO 
-R$ 47.991,16 R$ 98.552,27 -R$ 111.725,78 -R$ 47.472,47 -R$ 71.807,65 -R$ 1.259,15 -R$ 61.425,42 R$ 16.158,80 -R$ 16.783,53 R$ 68.664,05

 5-AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO (receita) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50 R$ 178.856,50

10- RESULTADO LÍQUIDO -R$ 47.991,16 R$ 98.552,27 R$ 67.130,72 R$ 131.384,03 R$ 107.048,85 R$ 177.597,35 R$ 117.431,08 R$ 195.015,30 R$ 162.072,97 R$ 247.520,55

 11-SALDO ACUMULADO RESULTADO LÍQUIDO  -R$ 47.991,16 R$ 50.561,11 R$ 117.691,84 R$ 249.075,87 R$ 356.124,72 R$ 533.722,08 R$ 651.153,16 R$ 846.168,46 R$ 1.008.241,42 R$ 1.255.761,97

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

 
Fonte: Autor (2020) 
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APÊNDICE D – INDICADORES DE VIABILIDADE – VPL, TIR, PAYBACK 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAIS

Valor presente = Fluxo caixa -R$ 27.443,47 R$ 160.195,34 R$ 128.773,80 R$ 193.027,11 R$ 168.691,92 R$ 239.240,42 R$ 179.074,15 R$ 256.658,37 R$ 223.716,04 R$ 309.163,62 R$ 1.831.097,30

Tx mínima atratividade-TMA=8% Custo capital 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47 1,59 1,71 1,85 2,00 2,16

-R$ 25.410,62 R$ 137.341,69 R$ 102.224,79 R$ 141.880,68 R$ 114.808,89 R$ 150.762,05 R$ 104.488,05 R$ 138.664,53 R$ 111.913,72 R$ 143.202,58 R$ 1.119.876,35Valor presente =

VALOR PRESENTE - VP

ANO

 

 

Valor presente líquido= Valor presente somado (-) Investimento inicial =  R$ 1.119.876,35 R$ 1.430.852,00

-R$ 310.975,65VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VLP=

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL

 

 

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAIS

Taxa Interna Retorno= Fluxo caixa -R$ 27.443,47 R$ 160.195,34 R$ 128.773,80 R$ 193.027,11 R$ 168.691,92 R$ 239.240,42 R$ 179.074,15 R$ 256.658,37 R$ 223.716,04 R$ 309.163,62 R$ 1.831.097,30

Custo capital 1,04                                      1,08 1,12 1,16 1,21 1,26 1,30 1,35 1,41 1,46

Valor presente = -R$ 26.423,55 R$ 148.509,45 R$ 114.943,34 R$ 165.892,48 R$ 139.590,16 R$ 190.610,65 R$ 137.371,80 R$ 189.571,14 R$ 159.098,48 R$ 211.694,41 R$ 1.430.852,00

TIR   % 3,86                             

TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR

 

 

Investimento inicial   R$ 1.430.852,00

Vlr.presente somado R$ 1.119.876,35

Tempo retorno invest. ANO: 12 MÊS: 9 DIA: 22

.= 1,28 x 10 anos = 12,78 ANOS

PAYBACK

 

Fonte: Autor (2020)
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ANEXO A – PRIMEIRO ORÇAMENTO 

 
Fonte: La Zanchetta (2020) 
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ANEXO B – ÚLTIMO ORÇAMENTO 

 
Fonte: La Zanchetta (2020) 


