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RESUMO 

 

A produção da silagem de milho ocorre particularmente nos períodos secos do ano 
agrícola, se propondo a suprir a demanda que as pastagens naturais não 
conseguem abastecer devido à falta de chuvas. O milho é utilizado nesta produção 
pelo fato de ter um bom rendimento de matéria verde, alta qualidade de 
fermentação, valor nutritivo, baixo custo operacional e uma ótima aceitação por parte 
dos animais. 
Com intuito de demonstrar que é mais vantajoso efetuar a compra da forrageira de 
terceiros do que realizar a produção na própria propriedade, está se confeccionando 
um plano de negócios para certificar a viabilidade de uma empresa onde se produz e 
se comercializa silagem para pequenos produtores rurais, tendo em vista que a área 
do mesmo não é tão ampla para realizar a produção.  
A produção e a comercialização da silagem de milho destinada ao pequeno produtor 
rural é uma maneira de que o mesmo possa suprir suas necessidades no campo de 
alimentação de seus animais sem que necessite realizar um alto custo para efetuar a 
produção do produto em sua propriedade, podendo assim fazer investimentos para 
aumento de seu plantel leiteiro, melhoramento de sua infraestrutura onde os animais 
estão alojados, ou até mesmo adquirindo outras áreas para realizar a produção de 
outras culturas. 
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INTRODUÇÃO  

 

     A silagem de milho é destinada para a alimentação do gado leiteiro, sendo 

assim uma segunda fonte alternativa de trato com qualidade e com os nutrientes 

necessários a serem oferecidas aos animais. 

     A ideia é de mostrar que comprar o produto já finalizado é mais vantajoso do 

que terceirizar o serviço para obter o mesmo insumo para alimentação animal, pelo 

simples fato de que o pequeno agricultor não precise realizar um alto investimento 

para efetuar a produção, colheita e armazenagem da forrageira, até porque em sua 

propriedade não há espaço suficiente para a mesma. 

     A comercialização da silagem do milho é necessária para suprir as 

necessidades dos pequenos produtores rurais que não obtém recursos financeiros 

disponíveis e o espaço necessário para realizar tal atividade em sua propriedade. É 

uma maneira da empresa em questão oferecer ao agricultor um produto de boa 

qualidade a um custo baixo, sem que ele se preocupe em gastar mais em sua terra, 

podendo assim investir em outros benefícios, como exemplo aumento de seu plantel 

leiteiro. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

     A demonstração para responder o problema em questão é através de um 

plano de negócio, que irá definir se o empreendimento analisado que é de produção 

e comercialização da silagem de milho para pequenos produtores rurais será viável 

ou não para sua abertura. Como o plano ainda está em andamento e não está 

totalmente finalizado, não há registro de todos os dados da viabilidade do negócio, 

sendo preparados, analisados e concluídos na segunda quinzena do mês de 

novembro para sua apresentação em banca examinadora. 
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             O setor de atividade almejado é a produção e o comércio da silagem feita 

diretamente ao pequeno produtor rural que possui a pecuária leiteira como uma das 

fontes de seu sustento, auxiliando em uma alimentação balanceada e com os 

nutrientes necessários para o plantel, proporcionando assim o produto a um preço 

acessível e de qualidade desejada pelo consumidor, que busca constantemente o 

aumento da produção leiteira e de sua lucratividade.  

     Em geral a compra pela silagem por parte do agricultor é feita conforme sua 

necessidade pelo produto e também pelo tamanho de seu plantel de animais, não há 

uma exatidão de toneladas para compra do produto. O preço baixo, qualidade, 

entrega feita conforme o combinado, prazos de pagamento e um bom atendimento 

por parte da empresa, conquistam o cliente fazendo com que ele se fidelize e passe 

a comprar sempre do mesmo empreendimento. 

              A silagem de milho é destinada para a alimentação do gado leiteiro, sendo 

assim uma segunda fonte alternativa de trato com qualidade e com os nutrientes 

necessários a serem oferecidas aos animais.  

              A produção deste produto será feita da seguinte maneira: para a obtenção 

de sucesso na produção de silagem é necessário que a escolha do local de plantio 

seja de um solo fértil e próximo ao silo de armazenagem. O plantio geralmente 

ocorre em períodos chuvosos que vão de setembro a novembro. (NOVINSKI; 

NEUMANN [2013]). 

              O ponto considerado para colheita é quando a planta do milho atinge 30 a 

33% de matéria seca, neste ponto a planta apresenta muitas vantagens como, maior 

produção por área, facilidade de compactação no silo, menor perda por efluente e 

disponibilidade de açúcares solúveis para fermentações no silo. Cortar a forrageira 

antes do período pode comprometer a qualidade da silagem devido ao alto teor de 

umidade. (NOVINSKI; NEUMANN [2013]). 

              A silagem é um produto com baixa perda de nutrientes durante a sua 

estocagem, pois neste processo ocorre a fermentação anaeróbica dos açúcares 

solúveis em ácidos láticos, ocorrendo à diminuição do pH do produto assim 

impedindo a fermentação microbiana. Não se deve existir contato de oxigênio 
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durante o armazenamento do produto, pois caso ocorra este empecilho acontece o 

azedamento e a perca do produto. (TOMICH, 2014). 

              A colheita é feita com uma ensiladeira ou também manualmente, as plantas 

devem ficar lado a lado para a facilitação do descarregamento e as partículas do 

corte das plantas devem ficar entre seis a dez milímetros. (NOVINSKI; NEUMANN 

[2013]). 

              Na fase de enchimento do silo as partículas da planta são compactadas 

com o objetivo de retirar a máxima quantidade de oxigênio presente na silagem com 

propósito de melhorar a fermentação e a qualidade da mesma. A não presença de 

oxigênio promove o desenvolvimento de bactérias produtoras de ácidos orgânicos, 

principalmente ácido lático, que conservam a silagem. Essa compactação é feita 

com tratores ou pá carregadeiras que passam muitas vezes sobre a forragem, até 

que a mesma se torne o suficientemente densa. O enchimento e fechamento do silo 

deve ser o mais rápido possível. (NOVINSKI; NEUMANN [2013]). 

              O armazenamento pode ser feito em silos sendo a melhor opção o silo de 

superfície, usando uma lona plástica e cobrindo-a com terra ou palhada, onde a 

vedação é feita pela união da lona inferior (por baixo do silo) e a lona superior 

(cobertura), devidamente enterrada, e o transporte do produto pode ser realizado em 

sacos plásticos, tambores e a granel, desde que não haja a entrada de ar nos 

mesmos. (NOVINSKI; NEUMANN [2013]). Porém neste caso será utilizada à 

embalagem a granel (caminhão basculante) com capacidade de 12.000kg e também 

o silo tipo trincheiras. 

             Os maquinários que serão alugados tem total disponibilidade a qualquer 

momento da produção, isso vale também para matérias-primas. 

              A área de atuação da empresa será, na Linha Mandarina, próxima a Toledo 

e irá buscar mercado na região de Toledo e Assis Chateaubriand, juntamente de 

seus interiores, onde há uma grande concentração de consumidores deste produto. 

A empresa terá capacidade produtiva de em torno 360 toneladas de silagem, sendo 

feito o plantio e o corte da forrageira pelo menos duas vezes ao ano. Não há um 

limite nem um mínimo de clientes a serem atendidos, sendo feita conforme a 

necessidade do consumidor. 
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             Para divulgação do produto a estratégia será a utilização de meios de 

comunicação com propaganda em rádio preferencialmente na parte da manhã onde 

é mais comum os produtores estarem em casa ouvindo noticiários agropecuários 

antes de irem trabalhar; jornais; páginas na internet e redes sociais e quando 

possível participar de eventos e feiras relacionadas à agricultura, podendo assim 

alcançar melhor o nosso cliente demonstrando nosso produto ao mesmo. Outra 

vantagem que irá ser oferecida ao nosso consumidor é de que quando for feita uma 

compra em grande quantidade e o mesmo se fidelize com a nossa empresa, será 

concedido descontos. 

 Na região onde a empresa estará instalada e onde será comercializado o 

produto não há nenhum tipo de concorrente que realizará tal serviço exatamente 

como o da empresa, que seria tanto de produzir a silagem e vende-lá a um preço 

acessível atendendo somente os pequenos produtores, e não para o próprio 

consumo. O que acontece na região é a terceirização de serviços de máquinas e 

implementos para realizar tal atividade, no caso não serão realizados serviços, mas 

somente entrega do produto já acabado.  

 A entrega do produto final será feita por parte da própria empresa, sendo 

está realizada através da embalagem a granel com auxilio de um caminhão. 

 Adquirindo o produto da empresa produtora e comercializadora de silagem o 

pequeno produtor terá disponibilidade de aplicar o seu capital em outras atividades 

de sua propriedade ou até mesmo melhoramento da infraestrutura e de seu rebanho 

leiteiro, sempre visando sua lucratividade. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

     Como ainda está em processo à confecção do plano de negócios que foi 

dado início no mês de agosto, não há dados conclusivos sobre a viabilidade do 

negócio que é de produção e comercialização de silagem de milho, será preciso e 

necessário que sejam feitas as devidas análises financeiras para conclusão do 

trabalho, processo este que tem um término previsto para a segunda quinzena do 

mês de novembro.  



ARTIGO 

 
 

     Para o produtor rural que irá adquirir a silagem será vantajosa está 

negociação, pois assim ele não necessitará realizar altos investimentos, como 

compra ou aluguel de equipamentos agrícolas necessários neste processo 

produtivo, e a destinação da sua área para o cultivo desta forrageira, sendo que os 

recursos destinados neste processo podem ser aplicados para outros fins, como 

exemplo para aumento de seu rebanho leiteiro ou até mesmo melhoramento de sua 

infraestrutura para um melhor bem estar animal. O que deve ser analisado neste 

projeto é a viabilidade, rentabilidade e lucratividade da abertura de uma empresa 

destinada para está produção.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     A comercialização da silagem do milho é necessária para suprir as 

necessidades dos pequenos produtores rurais que não obtém recursos financeiros 

disponíveis e o espaço necessário para realizar tal atividade em sua propriedade. É 

uma maneira de oferecer ao agricultor um produto de boa qualidade ao custo baixo, 

sem que ele se preocupe em gastar mais em sua terra. 

     Adquirindo o produto, o pequeno lavrador ao invés de realizar um elevado 

investimento em produção de alimentação para seus animais, poderá aplicar o seu 

capital para aumentar o seu rebanho, melhorar sua infraestrutura onde estão os 

animais e até mesmo efetuar compras de áreas de cultivo para realizar outros 

cultivares, agregando valor em sua terra e podendo assim aumentar sua 

lucratividade.   

     Como dito anteriormente para o agricultor é muito vantajoso este tipo de 

transação, mas ainda é preciso que se façam as devidas análises financeiras para 

se concluir com precisão se é ou não viável a abertura de uma empresa destinada 

somente para este fim de produção.  
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