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RESUMO: A agricultura, historicamente sofreu diversas modificações ocasionadas por 

pressões econômicas, sociais e políticas, transpassando de uma atividade de moldes primitivos 

para uma com intensa aplicação de tecnologia, chamada de agronegócio, levando o Brasil a 

ocupar posições de destaque na economia mundial. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi 

analisar e identificar a atividade rural que oferece maior viabilidade econômico-financeira, 

dentre as desenvolvidas na propriedade rural de Edo Miguel Schlindwein, localizada na linha 

Vista Alegre, zona rural do município de Entre Rios do Oeste - PR. O estudo utiliza-se da 

pesquisa documental e bibliográfica. Por meio da comparação da viabilidade econômico-

financeira dentre as três atividades avaliadas – grãos de soja e milho, avicultura de corte e 

piscicultura, constatou-se que esta última apresentou melhores resultados, nos três indicadores 

avaliados – Payback, VPL, e TIR, o que sugere um direcionamento ou analise, da 

possibilidade de maiores investimentos neste empreendimento. Adicionalmente percebeu-se a 

existência de poucos estudos voltados para o meio rural e, que maioria destes está direcionada 

para o lucro efetivo de apenas uma atividade, não realizando uma comparação equivalente 

com as demais. O baixo volume de estudos permite inferir que há falta de interesse dos 

pesquisadores nesta área. Sugere-se a continuidade de estudos comparativos com outros 

empreendimentos ou realidade.  

Palavras-chave: Agronegócio. Análise. Lucro.  

 

INTRODUÇÃO 

 O setor primário, no que diz respeito ao seu desenvolvimento, está em constante 

adequação e inovação, visando à produção intensiva e utilização máxima dos recursos 

naturais existentes. Diante desta situação, uma análise aprofundada das atividades em uma 

propriedade rural, pode ser o meio alternativo para apurar os seus reais resultados e, 

determinar aquelas que merecem maior atenção para melhorias e investimentos. 
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Neste contexto, esta pesquisa tem como tema: viabilidade econômico-financeira das 

atividades agropecuárias desenvolvidas na propriedade rural de Edo Miguel Schlindwein, 

localizada em Linha Vista Alegre, zona rural, no município de Entre Rios do Oeste – PR, e 

que para tanto, conta como objetivo geral, o de identificar a atividade que oferece maior 

viabilidade econômico-financeira dentre as desenvolvidas na propriedade, que são: 

piscicultura, avicultura de corte e lavoura, com o cultivo de grãos. Para o alcance dos 

objetivos, de forma específica, procurou-se identificar os valores dos investimentos 

necessários em cada atividade, para a sua continuidade; apurar os custos e despesas; avaliar as 

receitas e; propor sugestões quanto ao direcionamento de investimentos a partir das análises. 

 A pesquisa em questão justifica-se pela abordagem da viabilidade de investimentos, 

com base nos resultados das análises. Conforme Santos, Marion e Segatti (2009, p. 8), “o 

papel do administrador rural é planejar, controlar, decidir e avaliar os resultados, visando à 

maximização dos lucros, a permanente motivação, o bem-estar social de seus empregados e a 

satisfação de seus clientes e da comunidade”. 

A pesquisa foi dividida em duas seções. Na primeira, foram elencados os conceitos da 

administração do agronegócio, envolvendo as Ciências Contábeis e informações sobre as 

atividades a serem analisadas, por meio de estudos bibliográficos. Na segunda seção, para a 

coleta de dados, utilizou-se como técnica a pesquisa documental, abordando os seguintes 

itens: notas fiscais dos investimentos necessários para o desenvolvimento das atividades, 

contratos de parcerias e, notas fiscais de vendas das produções. 

Como ferramentas de análise, foram utilizados os seguintes índices: Período de Retorno 

do Investimento (Payback); Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Os resultados obtidos foram apurados a partir do uso de planilhas eletrônicas, analisados e 

comparados com as expectativas de mercado atuais, oferecendo aos leitores e ao produtor, os 

reais resultados de cada atividade. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Os fatores socioeconômicos da agricultura contribuiram nas últimas décadas, para 

modificar as extensões do setor, transformando-se em um contexto complexo e abrangente. 

Tais modificações e envolvimentos de variadas atividades sociais, profissionais, segmentos 



 
 

 

comerciais, industriais e econômicos, influenciaram para que o termo agricultura viesse a ser 

substituído por agronegócio (SANTO, 2015).  

De acordo com Araújo (2007, p. 19), 

[...] devido à essas especificidades, o agronegócio passa a envolver outros segmentos 

da economia, tornando-se muito mais complexo que a produção agropecuária 

propriamente dita e passando a necessitar de uma compreensão muito mais ampla, 

envolvendo o desenvolvimento de tecnologia, colheita cuidadosa, classificação e 

tratamento dos produtos, estruturas apropriadas para armazenagem e conservação, 

embalagens mais adequadas, logística específica para distribuição etc. 

 

É comum ainda encontrar propriedades, onde são produzidos ao mesmo tempo diversos 

cultivos, confirmando os antigos conceitos da agricultura que relacionava toda e qualquer 

atividade do meio rural. Neste modelo do Brasil Colônia, os produtos originados destes 

cultivos, são industrializados pelos próprios ruralistas (ARAÚJO, 2007). 

Os incentivos à agricultura não foram poucos, principalmente no desenvolvimento 

tecnológico e também no crédito rural (GUANZIROLI et al, 2015). Devido às inovações 

tecnológicas, a fisionomia das propriedades foi totalmente modificada, ocasionando níveis de 

produtividade ainda não vistos.  

Conforme Graziano Neto (1985, p. 27) apud (Teixeira, 2015, p. 22), “[...] a chamada 

modernização da agricultura não é outra coisa, para ser mais correta, que o processo de 

transformação capitalista da agricultura, que ocorre vinculado às transformações gerais da 

economia brasileira recente”. 

Pela sobrevivência no campo e à alteração nos processos produtivos, surgiu a 

necessidade de optar por um menor número de cultivos, inserindo a agricultura com negócio 

(empresa). A visão capitalista e o favorecimento do país nas questões territoriais e climáticas 

fizeram nascer um novo padrão competitivo de produção em massa, estimulando a eficiência 

e a capacidade máxima produtiva em determinada atividade, qualificando a produção, para 

permanência no mercado (RAMOS, 2015). 

Segundo Guanziroli et al (2015, p. 31),  

o êxodo rural que enchia as cidades com refugiados do campo foi considerado como 

resultado inevitável deste processo de modernização, o qual necessariamente 

passaria pelo fortalecimento e expansão da grande produção (capitalista) em 

detrimento da (pequena) produção familiar ( nesse momento composta sobretudo de 

agricultores descapitalizados), vista como ineficiente. 
 



 
 

 

Devido às evoluções nos processos produtivos, antecedendo investimentos, o 

planejamento tornou-se essencial para o sucesso dos empreendimentos. “A questão não é 

saber o que acontecerá amanhã, mas sim o que fazer para evitar ser surpreendido com as 

incertezas do amanhã” (MÜLLER, 2014, p. 12). 

Ainda Müller (2014), afirma que o planejamento de forma individual, não garante o 

sucesso do empreendimento, sendo necessária a sua implantação para que as ações sejam 

baseadas no conjunto de planos e intenções. Nos modelos do agronegócio atual, para a 

tomada de decisão, é necessário que se mantenha um histórico registrado dos resultados 

produtivos, acompanhado dos fatores externos, mesmo não sendo de controle do gestor, mas 

que tem influência nas decisões (SANTOS, MARION e SEGATTI, 2009). 

 A superação dos números produtivos está presente na economia brasileira, 

principalmente na produção de grãos, especificamente a soja, que vem correspondendo a 49% 

da área plantada no país e que supera os seus números a cada ano, sendo seus resultados 

atrelados aos avanços tecnológicos, à evolução do manejo e a eficiência dos produtores, 

elevando também as exportações. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO - MAPA, 2015c). 

O Brasil está entre os maiores produtores de soja do mundo, porém, desde os primeiros 

plantios do grão em território brasileiro, ocorreram contribuições e muitos incentivos 

cooperativistas. Foram as cooperativas agrícolas, acreditando na ascensão da cultura e nos 

benefícios que ela poderia trazer ao agronegócio brasileiro, que comercialmente orientaram os 

plantios, financiaram e viabilizaram a estocagem auxiliando a produção, oferecendo 

maximização da rentabilidade e da comercialização das safras (ZANCOPÉ, 2005). 

A aceitação do cultivo aconteceu de forma tímida, contudo, a partir dos investimentos 

em melhorias produtivas e os retornos financeiros efetivos, como também a sua liquidez 

imediata, tornou-se uma das principais culturas agrícolas do país, chegando em números 

satisfatórios e comprovando a viabilidade econômica, sendo a região centro-oeste, umas das 

principais áreas produtivas e propulsora do segmento, onde o cultivo se mantém entre os 

preferidos quando se trata de plantio de grãos (SILVA NETO e VELOSO, 2015).  

Outro cultivo de grãos com destaque na economia brasileira é o milho. Segundo o 

MAPA (2015b), na safra 2009/2010, o Brasil ocupou a colocação de terceiro maior produtor 

mundial, chegando em 53,2 milhões de toneladas, dividindo as primeiras colocações 

respectivamente com, Estados Unidos e China. Em território nacional, o principal intuito da 



 
 

 

cultura é atender a demanda das indústrias na produção de rações para animais. Mesmo assim, 

as estimativas das futuras safras são de aumento nos números produtivos e consumistas. 

No segmento da pecuária brasileira, uma das atividades que merece destaque é a 

avicultura de corte. É em São Paulo e na região sul do país, onde a indústria avícola tem mais 

força, fato que é facilmente entendido, pela capacidade produtiva da cultura da soja e milho 

nestas regiões, uma vez que estes grãos correspondem à maior parte na fabricação dos 

insumos da avicultura (RIZZI, 2015).  

De acordo com Araújo (2007, p. 68), 

[...] a avicultura de corte no Brasil é uma atividade altamente especializada, que 

exige grandes investimentos, elevado capital de giro, giro rápido do capital, muita 

tecnologia, boa administração, escala elevada de produção e mercado assegurado 

previamente; entretanto, oferece ganhos pequenos por unidade de ave produzida.  
 

O consumo da carne de frango está em constante crescimento, chegando a elevados 

patamares em todo o mundo. Isto se dá, por haver mudanças nos hábitos de consumo, o que 

levou a um aumento na oferta e também da procura por produtos industrializados da carne de 

frango. 

Conforme Vieira e Dias (2015), atualmente, a avicultura de corte é considerada uma 

atividade economicamente internacionalizada e homogênea, não possuindo fronteiras 

geográficas de tecnologia. A cultura pode ser avaliada como um complexo industrial que, 

injustamente, não deve ser estudado somente sob o aspecto da produção e distribuição, e sim 

por meio de uma abordagem geral do setor. 

O Brasil tem apresentado nas última três décadas, altos índices de crescimento. Estes 

índices levaram o país a tornar-se líder mundial na exportação e o terceiro maior produtor, 

conquistando os mercados mais exigentes e chegando a mesa de mais de 140 países. A 

justificativa para tais números está na qualidade da carne produzida, na sanidade e também no 

preço, contribuindo para o aperfeiçoamento da produtividade (MAPA, 2015a). 

Outra atividade desenvolvida no país é a piscicultura. Para Beerli e Logato (2015, p. 3), 

esta atividade “caracteriza-se por apresentar espécies variadas que melhor se adaptam a 

determinadas regiões e onde, encontram melhor aceitação no mercado”. Isso ocorre, devido 

aos estudos realizados em favor do crescimento e desenvolvimento de espécies, oferecendo 

maiores possibilidades de rendas. 



 
 

 

Agostinho, Thomaz e Gomes (2015, p. 72), afirmam que “as ameaças aos ecossistemas 

aquáticos variam consideravelmente em número e importância de acordo com as diferentes 

regiões do Brasil, a densidade populacional humana, os usos do solo e as características 

socioeconômicas predominantes”. Diferentes fatores podem comprometer o desenvolvimento 

não somente desta atividade, mas também qualquer atividade que envolva a qualidade do solo 

e água. 

Almejando futuros lucrativos, os investimentos aplicados nas atividades pretendidas, 

necessitam do estudo da viabilidade. Para Motta e Calôba (2006, p. 34), 

[...] considera-se investimento a situação na qual ocorre inversão de capital de 

alguma forma, podendo ser em um projeto novo, na compra de uma empresa 

existente etc., buscando com isso criação de valor, ou seja, recuperação do valor 

investido (principal), mais uma rentabilidade do investimento (taxa de juros), em 

determinado prazo. 

 

Investimento, também pode ser definido como a troca de recursos de liquidez imediata 

por algo com futuro incerto. Esta troca tem como principal intenção a obtenção de 

rendimentos superiores aos gerados em virtude de aplicações financeiras (ARIEIRA et al, 

2015). 

Conforme Welsch (2013), os projetos de investimento devem ser objeto de avaliação 

administrativa, análise especial e julgamento adequado. Qualquer investimento de recursos 

pode ser analisado e estudado por meio de métodos que buscam facilitar as futuras decisões. 

Profissionais do ramo de finanças, não utilizam apenas um método na avaliação de 

projetos para investimento, mas usam combinações. Normalmente, os métodos são 

combinados para chegar a resultados mais refinados, tornando menos difícil a tomada de 

decisão (GARCIA, 2010).  

Um dos principais interesses na análise do investimento é conhecer o tempo necessário 

para recuperar o investimento. Como ferramenta de análise, utiliza-se o cálculo do tempo para 

retorno do investimento aplicado, o método Payback (MOTTA e CALÔBA, 2006); 

(GARCIA, 2010); (WELSCH, 2013).  

Para Welsch (2013), o método Payback, “envolve o cálculo do número de anos 

necessários para recuperar o investimento de fundos por meio dos fluxos de caixa gerados 

pelo projeto”. A formulação deste método pode ser resumida pela divisão entre o 



 
 

 

investimento líquido realizado (numerador), e como denominador, o fluxo de caixa líquido 

anual, resultando no período, em anos, para recuperar o investimento. 

Utilizando o conceito de Garcia (2010), que envolve a combinação de métodos, o VPL 

(Valor Presente Líquido) apresenta-se como parte desta combinação. Ressalta o autor, que o 

“Valor Presente Líquido significa descontar dos fluxos futuros a determinada taxa de juros de 

tal forma que este fluxo se apresente a valores de hoje, ou ao valor atual”. Desta forma, é 

necessário realizar a estimativa das movimentações do caixa, levando em consideração o 

valor do dinheiro no futuro. 

Outro índice é a Taxa Interna de Retorno (TIR), “um índice relativo que mede a 

rentabilidade do investimento por unidade de tempo (ex.: 25% ao ano), necessitando, para 

isso, que haja receitas envolvidas, assim como investimentos” (MOTTA e CALÔBA, 2006). 

Afirma Welsch (2013), que este índice entra em contraste direto com o VPL. Este 

contraste é gerado, pois o VPL busca taxas de desconto externas para os fluxos de caixa, onde 

a TIR busca as taxas certas que descontarão as entradas futuras de tal forma, que somadas, 

sejam iguais às saídas. 

Diante do ambiente em que se encontram as organizações, cresce cada vez mais a 

necessidade da obtenção de informações para a tomada de decisão. Estas informações, devem 

se referir a todas as situações em que a organização pode se encontrar, desde os aspectos 

internos e, principalmente externos, constantemente buscando melhorias nos padrões de 

desempenho, objetivando a maximização dos lucros (REBELATTO, 2015). 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A propriedade escolhida para a realização da presente pesquisa está localizada na região 

sul do país, mais precisamente no extremo oeste do estado do Paraná, no município de Entre 

Rios do Oeste. Este possui 122,07 km² de área territorial e, conforme o Censo Demográfico 

de 2010, a população perfazia a quantia de 3.926 habitantes, divididos em 1.284 pessoas 

residentes na área rural e, 2.642 na área urbana, com perspectivas de 4.306 habitantes para 

2015. Em 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) era de R$ 27.780,00 per capita. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2015a). 

No município, destacam-se as produções advindas da produção de grãos e pecuária. 

Dentre as principais atividades, na agricultura destacam-se as culturas de soja e milho, na 



 
 

 

pecuária, o destaque é da avicultura de corte e da suinocultura. Em 2013, a área plantada com 

a cultura da soja foi de 4.510 hectares, e o milho em 5.836 hectares. No segmento da pecuária, 

em 2006, o rebanho de suínos perfazia mais de 146.000 animais, e na avicultura havia mais de 

327.000 aves, o que corresponde a quantidades exorbitantes se comparadas ao número de 

habitantes do município (IBGE, 2015b). 

Os processos ligados às engordas de suínos e aves são administrados por empresas 

locais, que alocam os animais nas propriedades parceiras e oferecem a alimentação, 

acompanhamento nutricional e veterinário. No ponto de abate, as aves são recolhidas e 

levadas aos procedimentos finas, antes de chegar à mesa dos consumidores, em uma 

Cooperativa Agroindustrial específica instalada próxima ao município de Entre Rio do Oeste - 

Paraná. Já os suínos, são distribuídos em frigoríficos da região. Depois de industrializados, a 

menor parte é distribuída na região e no país, enquanto que a maior, é exportada para diversos 

países, satisfazendo os consumidores mais exigentes do mercado.  

O produtor rural Sr. Edo Miguel Schlindwein, teve o seu primeiro negócio na área 

urbana do município, no ramo de supermercados. Com a ótima administração e os bons 

recursos gerados pelo supermercado, o empresário de espírito empreendedor, resolveu buscar 

formas alternativas de investimentos. Aproveitando os conhecimentos adquiridos na área 

rural, a primeira atividade de exploração ou comercial com a qual o trabalhador esteve 

envolvido, resolveu apostar no agronegócio, em meados do ano de 1998.  

Nessa propriedade encontram-se atualmente 3 aviários, nas medidas de 14 metros de 

largura e 130 metros de comprimento, com capacidade para 23.500 aves cada, sendo 

desempenhada em parceria com a Cooperativa Agroindustrial Copagril, que para manter seu 

padrão de produtividade e qualidade, dispõe de rígidas exigências que devem ser seguidas 

para a continuidade da parceria. Na propriedade, Edo também dispõe de 3 açudes, com 

dimensões de 4 metros de largura e 6 metros de comprimento, com capacidade de 4.500 

alevinos cada, da espécie Tilápia. Já a piscicultura, não conta com parceria, mas que de forma 

disciplinada e empreendedora, tem continuidade na propriedade apenas com recursos 

próprios. A propriedade total do empresário para plantio soma 45,29 alqueires, sendo que 

28,59 destinados ao cultivo de grãos e, 16,7 à área verde. 

Na sequência, o Quadro 1 apresenta os custos de produção da avicultura de corte 

desenvolvida em parceria. Para efeitos de cálculo e comparação, utilizaram-se os custos, 

despesas e receitas de 1 aviário, com dimensões de 14 x 130 metros, e 6 lotes anuais. 



 
 

 

     

Custos fixos Unidade Quantidade 
Valor unitário 

em R$ 
Total 

Seguro/lote/ano Lote/ano 6 R$ 212,00 R$ 1.272,00 

Manutenção e conservação Lote/ano 1  R$ 1.050,00 

Totais custos fixos      R$ 2.322,00 

Custos variáveis        

Energia elétrica Kw/ano 44520 R$ 0,25 R$ 11.130,00 

Lenha m3/ano 43,33 R$ 60,00 R$ 2.600,00 

Gás GLP Und/ano 10,5 R$ 55,00 R$ 577,50 

Cal sc/ano 6 R$ 311,50 R$ 1.869,00 

Descarregamento/recolhimento das aves Lote/ano 6 R$ 1.683,50 R$ 10.101,00 

Lâmpadas Und/ano 63 R$ 10,90 R$ 686,70 

Maravalha m3/ano 100 R$ 560,00 R$ 3.360,00 

Papel kraft para alojamento Rolo/80kg/ano 6 R$ 69,09 R$ 414,55 

Cota capital % Rec. Bruta 1,5   R$ 214,50 

Mão de obra Lote/ano 6 R$ 5.500,00 R$ 33.000,00 

Totais custos variáveis      R$ 63.953,25 

Totais dos custos no ano      R$ 66.275,25 

Quadro 1 - Custos da avicultura 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Após a apuração dos custos para a formação dos lotes, apresenta-se a Demonstração de 

Resultado do Exercício projetado, conforme o Quadro 2. 

 

Receita com venda de aves R$ 88.800,00 

Receita com venda de cama de aviário R$ 10.810,00 

Receita total R$ 99.610,00 

(-) Custos fixos R$ 2.322,00 

(-) Custos variáveis R$ 63.953,25 

Receita líquida anual R$ 33.334,75 

Receita líquida por lote (6 lotes/ano) R$ 5.555,79 

Quadro 2 - Demonstração do Resultado do Exercício projetado 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Para a construção dos aviários, obteve-se financiamento bancário e a linha de crédito 

utilizada para o financiamento da atividade foi Moderagro. Esta linha de crédito disponibiliza 

prazo para pagamento de 10 anos, a uma taxa de juros de 8,75% ao ano, com carência de 2 

anos para início dos pagamentos. O Quadro 3 apresenta o fluxo financeiro do financiamento 

realizado para a atividade da avicultura, considerando valores atuais para o investimento. 

 



 
 

 

DATA PARCELAS CAPITAL JUROS 
TOTAL 

PARCELA 

CAIXA GERADO 

PELA AVICULTURA 

15/10/2018 1° parcela R$73.572.36 R$ 52.246,79 R$ 125.819,16  R$ 33.334,75 

15/10/2019 2° parcela R$73.572.36 R$ 45.715,95 R$ 119.288,31   R$33.334,75 

15/10/2020 3° parcela R$73.572.36 R$ 39.297,10 R$ 112.869,46   R$33.334,75 

15/10/2021 4° parcela R$73.572.36 R$ 32.654,25 R$ 106.226,61   R$33.334,75 

15/10/2022 5° parcela R$73.572.36 R$ 26.123,40 R$ 99.695,76   R$33.334,75 

15/10/2023 6° parcela R$73.572.36 R$ 19.592,55 R$ 93.164,91   R$33.334,75 

15/10/2024 7° parcela R$73.572.36 R$ 13.099,03 R$ 86.671,40   R$33.334,75 

15/10/2025 8° parcela R$73.572.36 R$ 6.530,85 R$ 80.103,21   R$33.334,75 

TOTAIS   R$ 588.578,90 R$ 323.838,81 R$ 823.838,81 R$ 333.347,50 

Quadro 3 - Fluxo financeiro do financiamento para a avicultura. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Na piscicultura, para que a atividade torne-se viável, é necessária uma área próxima a 

uma nascente. No caso em estudo, os recursos destinados ao investimento foram próprios, 

totalizando R$ 42.958,00, que em seu cômputo, consideraram-se os gastos com a implatação 

de um simples depósito para rações, mais a área de terra utilizada de 3.500 m², para 

contemplar o alojamento de 13.500 alevinos. Respeitando as exigências básicas para o 

desenvolvimento da atividade, deve-se considerar um espaço de 1 m² para cada 5 alevinos, e a 

cada 4.000 alevinos o funcionamento de um aerador para maior oxigenação da água, os 

tanques devem estar localizados de forma afastada de lavouras, considerando uma possível 

contaminação e intoxicação devida à utilização de agrotóxicos. 

Nesta atividade, a periodicidade da receita é anual e para tanto, o ciclo produtivo nos 

tanques é de 9 meses e, nos 3 meses seguintes, não são alojados novos alevinos, por conta da 

estação do inverno. 

Piscicultura Unidade Quantidade Valor unitário em R$ Total 

Receita sobre a venda KG 5.358,33 R$ 3,60 R$ 19.289,99 

(-) Custos         

Alevinos lote/ano 13.500 R$ 0,12 R$ 1.620,00 

Ração sc/ano 231,7 R$ 41,00 R$ 9.499,70 

Cal sc/ano 15 R$ 30,00 R$ 450,00 

Energia elétrica Kw/ano 270 R$ 0,26 R$ 70,20 

Receita líquida  Lote/ano     R$ 7.650,09 

Quadro 4 – Custos, despesas e receitas da Piscicultura 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 



 
 

 

 Os custos, despesas e receitas envolvidas, podem variar de acordo com a contratação 

de mão de obra, considerando também a demanda pelo produto. 

Com relação à forma de avaliação das áreas rurais, levando em consideração os dados 

econômicos da região, avalia-se cada alqueire de terra pelo equivalente a 2.000 sacas de soja  

e, para efeito de cálculo, utilizou-se o valor de mercado da soja - R$ 65,00/saca de 60kg, 

equivalendo ao valor de R$ 130.000,00/alqueire. A produção média do empresário das 

últimas 3 safras, na cultura da soja, foi de 120 sacas por alqueire enquanto que no milho 

safrinha, a produção média das 3 safras, foi de 250 sacas por alqueire. De posse destes dados, 

elaborou-se o Quadro 5, com as informações sobre o preço e rentabilidade de cada cultura a 

que o agricultor perceberia durante o prazo de um ano. 

Quadro 5 - Custos de produção, receita bruta e receita líquida da cultura de soja e milho safrinha. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

As informações referentes ao custo da produção da soja e milho safrinha foram obtidas a 

partir de históricos, registrados pelo empresário rural, da propriedade em estudo. Os custos de 

mão de obra e aluguel do maquinário estão inclusos no custo. A aquisição de máquinas e 

equipamentos resultaria na redução destes, porém, em contrapartida deveriam ser acrescidos 

os custos de depreciação e parcelas de financiamentos do maquinário, que pode ter grande 

variação dependendo da forma de aquisição. 

 Na sequência, o Quadro 6 apresenta uma análise comparativa dos lucros anuais. Para 

chegar a uma unidade de medida equivalente, uma vez distintas, utilizou-se os mesmos 

valores para investimento em cada atividade. 

 

Atividades Custo do investimento Lucro anual  

Avicultura (1 aviário) R$ 500.000,00 R$ 33.334,75 

Lavoura (3,84 alqueires) R$ 500.000,00 R$ 24.990,72 

Piscicultura (11,63 tanques) R$ 500.000,00 R$ 88.970,54 

Quadro 6 - Análise comparativa da rentabilidade de cada atividade em relação aos valores investidos 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Culturas 
Produção em saca 

por alqueire 
R$/saca Receita bruta 

Custo da produção 

em R$ 

Receita 

líquida 

Soja 120 R$ 65,00 R$ 7.800,00 R$ 3.446,00 R$ 4.354,00 

Milho Safrinha 250 R$ 22,00 R$ 5.500,00 R$ 3.346,00 R$ 2.154,00 

Totais 370  R$ 13.300,00 R$ 6.792,00 R$ 6.508,00 



 
 

 

Apresentando um excelente lucro anual, destaca-se a piscicultura, que tem sua 

lucratividade satisfatória pelo fato de que nesta atividade não estão envolvidos altos custos e 

despesas, em comparação com as outras atividades, bem como o investimento necessário para 

a instalação da estrutura adequada ser relativamente baixo. 

Na sequência a avicultura de corte, apesar da utilização de financiamento a longo prazo 

para viabilização das obras, apresenta ótimos rendimentos anuais. Vale destacar que os bons 

rendimentos, são de influência da parceria firmada, que oferece acompanhamento nutricional 

e veterinário. 

 Não menos importante, a lavoura também é merecedora de destaque, apresentando 

bons resultados, levando em consideração que esta, para a sua viabilização não utiliza-se de 

financiamento. 

 Apresentados os investimentos e retornos das atividades em estudo, a seguir o Quadro 

7, demonstra o tempo para retorno do investimento aplicado (Payback), o Valor Presente 

Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Considerou-se um horizonte de análise de 10 anos, taxa média de desconto 12% a.a e 

uma taxa mínima de atratividade de 6% ao ano, rendimento médio possível de ser alcançado 

caso os recursos fossem aplicados em caderneta de poupança. 

Quadro 7- Métodos de análise dos investimentos 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Optou-se, na realização dos cálculos além da equivalência de investimentos, para 

oferecer ao produtor os resultados mais próximos possíveis do cenário atual, por não utilizar 

cenários pessimistas ou otimistas. 

De acordo com o resultado das análises, percebeu-se nas atividades da avicultura e 

lavoura, a baixa Taxa Interna de Retorno, ocasionando em longos períodos para retorno do 

investimento. Já na piscicultura, o período para retorno do investimento é menor, justificado 

pela alta Taxa Interna de Retorno. 

 

 

ATIVIDADES AVICULTURA LAVOURA PISCICULTURA 

PAYBACK 24,71 anos 20,01 anos 5,62 anos 

VPL -R$ 635.490,03 -R$ 358.796,85 R$ 2.703,39 

TIR -13,78% -10,96% 12,13% 



 
 

 

CONCLUSÃO 

Alcançando os objetivos da pesquisa, de forma geral e específica, os resultados foram 

apresentados ao empresário de maneira satisfatória. De acordo com a contextualização da 

pesquisa, o cenário atual exige atitudes diferenciadas e empreendedoras, simplesmente para a 

continuidade em meio ao agronegócio. Neste sentido, as parcerias são uma das melhores 

alternativas de viabilização para o início e continuidade das atividades rurais. 

Analisando os resultados das análises, o período para recuperar o investimento inicial na 

avicultura, encontra-se o payback de 24,71 anos, período bem superior ao prazo para 

pagamento do financiamento. Desta forma, percebe-se que a gestão do negócio é 

fundamental, propondo um perfil de investidor conservador. Já o payback da lavoura, 

encontra-se no período de 20,01 anos, também exigindo perfil de investidor conservador. A 

surpresa é por conta da piscicultura, em que o payback foi de 5,62 anos, justificado pelo baixo 

custo de investimento. Em relação ao VPL, a avicultura apresenta valor negativo de (-) R$ 

635.490,03 e a lavoura, valor negativo de (-) R$ 358.796,85. Já a piscicultura apresenta valor 

positivo de R$ 2.703,39, o que corrobora com os resultados do payback¸quando comparados. 

 Com base nos resultados apresentados ao produtor rural, observou-se maior viabilidade 

econômico-finaceira na atividade da piscicultura. Como sugestão para maiores investimentos, 

foi indicada a piscicultura, atividade que envolve baixos custos de investimento, comparadas 

à avicultura e lavoura, e que apresenta ótima Taxa Interna de Retorno, com um período 

relativamente baixo para retorno do investimento. 
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