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RESUMO 
Nesse mercado, cada vez mais turbulento e imprevisível, a conscientização e a busca por uma 
tomada de decisão mais acertada é essencial. Assim este trabalho apresenta a rentabilidade da 
criação de suínos para venda e bovina para leite em uma propriedade gaúcha, no período de 
junho de 2013 a maio de 2014. Para isso, utilizou-se uma pesquisa com abordagem qualitativa 
e quantitativa, por meio de um estudo de caso. Os dados coletados por meio de entrevistas e 
documentos foram inseridos em planilhas eletrônicas e interpretado por meio de índices de 
análise de investimentos. Dentre os principais resultados, percebe-se que ambas atividades 
demostraram resultados satisfatórios, diferenciando-se no prazo de retorno. A bovinocultura 
de leite se sobressaiu, pois a recuperação do capital investido ocorreu em 9 meses e 11 dias, 
enquanto na produção de suínos o prazo foi de demorou 3 anos 4 meses e 24 dias. 
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1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio sempre foi importante para o país, estabelecendo, recentemente, níveis 
próximos a um quarto do PIB brasileiro (ECOAGRO, 2012). Nesse contexto, a intervenção de 
políticas públicas, bem como a chegada da mecanização estimula a permanência de 
agricultores na propriedade. 

Um grupo importante, o da agricultura familiar, é constituída por produtores de pequeno 
e médio porte, contribuindo, principalmente, para a arrecadação e geração de emprego nas 
pequenas cidades. Para manterem-se financeiramente saudáveis, gerenciar as propriedades 
rurais como empresas tornou-se fator decisivo e a adoção de ferramentas que auxiliem na 
tomada de decisão, redução de custos, viabilidade financeira, etc., contribui para a empresa 
superar as incertezas do mercado atual. 

Cultura de gerenciamento similares ao de empresas requerem investimentos apenas em 
atividades que propiciem retorno para o produtor. Portanto, a avaliação de cada investimento 
realizado deve ser avaliada com cautela, para analisar a viabilidade frente ao mercado. Para 
isso, várias ferramentas e índices podem ser utilizados, servindo de parâmetro para a tomada 
de decisão, sendo eles: Demonstração fluxo de caixa (DFC), Valor presente liquido (VPL), 
Valor presente liquido anualizado (VPLa), Taxa interna de retorno modificada (MTIR), Taxa 
interna de retorno (TIR), Taxa mínima de atratividade (TMA),Pay Back (PB), Pay Back 
Descontado (PBD), Custo médio ponderado de capital (CMPC), Índice beneficio/custo (IBC). 

Assim, esta pesquisa objetiva analisar, de forma segregada, o desempenho das 
atividades desenvolidas em uma propriedade rural, utilizando os indicadores encontrados na 
literatura. A propriedade em análise, localizada no município de Casca (RS), possui como 
atividades principais a criação suínos, na modalidade UPL (unidade produtora de leitões) e a 
bovinocultura de leite, sendo 90% do faturamento. Sendo assim, o estudo se torna relevante, 
pois o melhor uso dos recursos nestas atividades é essencial para a otimização do rendimento 
atual. Além disso, a pesquisa aplica técnicas contábeis, utilizando índices para analisar o 
retorno sobre os investimentos realizados, qual o rendimento de cada atividade, bem como, o 
tempo necessário de retorno do capital investido. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 AGRONEGÓCIO 

De acordo com Mendes et al (2007, p. 48) agronegócio é “a soma total das operações 
de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades 
agrícolas, de armazenamento, e do processamento da distribuição dos produtos agrícolas e 
itens produzidos com base neles”. O gronegócio Brasileiro obtém grande participação na 
economia do país, representando 22,15% do PIB em 2012 (ECOAGRO, 2014), contribuindo 
desde a geração de emprego até o nível de exportações do país (FREITAS, 2014). 

O Brasil é um país com um território agricultável significativo, um dos maiores do 
mundo. Nesse contexto, se ocorrerem contínuos investimentos no setor, em poucos anos 
alcançará os níveis de produção de commodities dos Estados Unidos, referencia mundial em 
produtividade. No entanto, de nada adianta ser líder em produção de commodities e não 
agregar valor aos produtos em território brasileiro. Assim é importante que as organizações do 
agronegócio direcionem esforços para a eficiência técnica e financeira das atívidades, 
tornando-os cada vez mais competitivas em nível mundial.          



 
 

 
2.2 CONTABILIDADE GERENCIAL 
 

Para Atkinson et al. (2008, p. 36)  contabilidade gerencial “é o processo de identificar, 
mensurar, relatar e analisar as informações sobre os eventos econômicos da organização”. Os 
mesmos relatam que a contabilidade gerencial fornece informações como custo e 
rentabilidade a cerca dos produtos e serviços o qual a empresa trabalha. Ainda, segundo 
Crepaldi (2006), a ela incorre a tarefa de gerar informações que permitam a tomada de 
decisão, com base em dados consistentes e reais, sendo uma dificuldade constante para os 
produtores rurais.  

O administrador de um empreendimento rural tem a necessidade de saber onde e de que 
forma estão aplicando seus recursos e qual está sendo o retorno financeiro obtido. Nessa 
linha, as ferramentas de análise da contabilidade gerencial podem contribuir informando-o, 
contribuindo para decisões mais assertivas.  

 
2.3 RENTABILIDADE 
 

Vários fatores são fundamentais para sobrevivência de uma empresa, dentre eles, um dos 
principais é a rentabilidade, pois ninguém fará um investimento em um setor que esteja em 
decadência ou que não seja rentável. Marion (2012, p. 133), define rentabilidade “como medida 
em função dos investimentos. As fontes de financiamentos do ativo são capital próprio e 
capital de terceiros. A administração adequada do ativo proporciona maior retorno para a 
empresa”. 

 Para obter conhecimento a cerca da rentabilidade de determinada empresa, existem 
inúmeras medidas que possibilita uma melhor percepção sobre a real rentabilidade de uma 
atividade (GITMAN, 2010). Nos tópicos seguintes estas são apresentadas.  
 
2.3.1 Economic Valued Added (EVA) 

 
Economic Valued Added “é o lucro resultante da diferença entre as receitas menos 

todos os custos da operação e todos os custos do capital empregado. É também chamado de 
lucro econômico. É um excedente de retorno que pertence aos acionistas” (CAVALCANTE 
2014, p. 2). Ainda, segundo o autor, conceitua EVA serve para avaliar o desempenho dos 
investimentos de uma empresa em determinado período que, normalmente é mensal, 
trimestral ou anual. 

O EVA, segundo Cavalcante Filho e Misumi (1998, p. 263) apud Custódio et. al (2014, 
p. 4) proporciona uma percepção para os acionistas de curto prazo, observando se a empresa 
está, ou não, criando riqueza. O EVA é um instrumento importante no que tange a medir o 
lucro econômico esperado em um negocio novo ou na comparação de novos negócios para 
prováveis investimentos. 

  
2.3.2 Demonstração Fluxo de Caixa Projetado (DFC) 

 
Para Gitman (2010, p. 95) “os fluxos de caixa, tidos como sangue que corre pelas veias da 

empresa, são o foco principal do gestor financeiro, seja na gestão das finanças rotineiras, seja no 
planejamento e tomada de decisões a respeito da criação de valor para o acionista”. Silva (2001) 
reforça essa percepção, afirmando que é considerado, pelos analistas, como a principal ferramenta 
a ser utilizada.  

A projeção dos fluxos de caixa, nada mais é do que a análise prospectiva de entradas e 
saídas de dinheiro, que resultem na geração de valor para a empresa. Sua utilização no 



 
 

agronegócio é pertinente, visto que os investidores precisam se assegurar de obter fluxos positivos 
nas atividades desenvolvidas.  
 
2.3.3 Valor Presente Líquido (VPL) e Valor Presente Líquido Anualizado (VPLa) 
 

“O valor presente líquido (VPL) é a soma das entradas e saídas de um fluxo de caixa 
na data inicial” (HOJI, 2012, p. 80). Gitman (2010, p. 369) acrescenta que “o valor presente 
líquido (VPL) considera o valor do dinheiro no tempo, é considerado uma técnica sofisticada 
no orçamento de capital”. Sua diferença para a DFC está justamente em considerar a variação 
financeira decorrente do tempo, tornando os fluxos de cada período, diretamente comparáveis. 
         Gitman (2010, p. 369) comenta que o “VPL é encontrado subtraindo-se um investimento 
inicial de um projeto do valor presente de suas entradas de caixa, descontadas a taxa de custo de 
capital da empresa”. Sendo que se a diferença for maior que zero, o projeto será aceito, e se o 
resultado obtiver uma diferença negativa, ou seja, menor que zero, o projeto não será aceito.  

Souza et al (2014, p. 17) “A vantagem do VPLa em relação ao VPL é que ele permite 
comparação, mesmo para projetos com horizontes de planejamento distintos”. Entretanto, 
Gonçalves (2004) afirma que, tanto o VPL como o VPLa, apresentam uma deficiência, pois 
apresentam o ganho em valores absolutos enquanto a prática financeira calcula o ganho em 
forma de taxa. 
 
2.3.4 Taxa Interna De Retorno (TIR) e TIR Modificada (TIRM) 
 

A TIR é uma importante ferramenta para o gestor de uma empresa, pois permite 
verificar a viabilidade de determinado projeto, tendo apenas um volume de entrada em caixa 
em determinado período e, assim, optar pela execução ou não de certo projeto, 
correspondendo à taxa de desconto que zera o valor líquido de um projeto. Devido a sua 
importância, Gitman (2010, p. 371) relata que a TIR “é, provavelmente, a mais usada das 
técnicas sofisticadas de orçamento de capital, embora seja consideravelmente mais difícil de 
calcular à mão do que o VPL”. 

Segundo Kassai et al. (2000), o método da TIRM é uma versão aperfeiçoada do 
método da TIR, que elimina as incertezas matemáticas consequentes da possibilidade de 
existência de várias raízes nos fluxos de caixa não-convencionais e do pressuposto da TIR da 
taxa de reinvestimento diferente do mercado. 

Eder et. al. (2004, p.13), informa que a taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM) se 
subdivide em quatro partes: 

 
 

1- Definição da taxa de reinvestimento e taxa de financiamento. 
2- Descapitalização dos fluxos de caixa negativos através da taxa de financiamento. 
3- Capitalização dos fluxos de caixa positivos através da taxa de revestimento. 
4- Cálculo da TIRM como a taxa de desconto que iguala os dois valores. 

 
 

Kassai et al. (2000) indicam ainda que o modelo de avaliação da TIRM resgata o 
beneficio da facilidade de compreensão dos resultados, na forma de taxa; possibilita a 
diferenciação entre as diversas taxas de mercado; e obtém uma taxa de retorno do 
investimento mais realista com as perspectivas do mercado. 
 
2.3.5 Taxa Mínima De Atratividade (TMA) e Custo Médio Ponderado de Capital 
(CMPC) 
 



 
 

Para se analisar o fluxo de caixa de um projeto de investimento, deve-se levar em 
conta o valor do dinheiro no tempo, o risco e o retorno mínimo esperado da atividade 
investida. Para isso, se faz necessário o estabelecimento de uma taxa de desconto, servindo 
posteriormente para base de calculo dos indicadores econômicos do projeto em análise. Assim 
sendo, pode-se afirmar que a TMA é a taxa mínima que um empreendedor pode ganhar 
quando realiza um investimento.  

Para Gitman (2010, p. 444) “o custo médio ponderado de capital (CMPC, ou WACC 
do inglês, weighted average cost of capital), reflete o custo futuro médio esperado dos fundos 
no longo prazo”. O CMPC é a média ponderada do custo de capital de terceiros e de sócios, 
ou seja, é resultado da obtenção de recursos de diferentes fontes, os quais possuem diferentes 
custos. Nesse âmbito, o CMPC é a prática para calcular o custo médio deste capital obtido.  

 
2.3.6 Pay Back Descontado (PBD) e Índice Benefício Custo (IBC) 
 

No entender de Oliveira (2008, p. 23) “o método do pay back consiste em mostrar 
quanto tempo (n) um investimento leva para ser ressarcido [...]”. Como esta ferramenta 
desconsidera a taxa de custo do capital ou qualquer outra taxa de desconto no tempo, o 
conceito do pay back descontado a complementa, incluindo tal variável na análise.  

Quanto ao IBC, no entender de Souza et al. (2004), ele visa, em parte, corrigir a 
deficiência do VPL e do VPLa, que é a de expressarem o retorno em valores absolutos. O IBC 
é um indicador relativo, medindo a expectativa de retorno para cada unidade de capital 
imobilizada no projeto.   

Juchelli (2010) julga o IBC como sendo uma técnica de avaliação de investimento, que 
demonstra o ganho por unidade de capital investido, ou seja, é a proporcionalidade de quanto 
se ganha a cada real investido ao longo da vida de um projeto. (GONÇALVES, 2004, p. 27) 
“assim sendo o mesmo é obtido como sendo a razão entre o fluxo gerado de benefícios e os 
valores de investimento necessários; portanto, uma comparação entre a expectativa de ganho e 
o recurso a ser disponibilizado”. 
 Segundo Gonçalves (2004) o IBC assim pode ser calculado: 
 

IBC= Valor presente dos benefícios / Valor presente do investimento 
 
Para a aceitação ou rejeição do projeto investido, leva-se em conta: IBC maior que um 

é vantajoso à aceitação do projeto; IBC menor que um o projeto é desvantajoso/rejeição do 
projeto. 

 
3 METODOLOGIA  

 
Neste tópico são descritos os procedimentos utilizados na pesquisa para alcançar os 

objetivos propostos. Diehl e Tatim (2004, p. 48) definem método como sendo o “conjunto de 
processos pelos quais se torna possível conhecer uma realidade especifica, produzir um dado 
objeto ou desenvolver certos procedimentos ou comportamentos." 

Assim, utilizou-se de uma a pesquisa descritiva que, no entender de Cervo e Bervian 
(2002, p. 66), “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 
manipulá-los”. Por ela, foram analisadas duas atividades produtivas da propriedade rural 
(criação de suínos e produção leiteira), sendo assim um estudo de caso. As análises utilizadas 
classificam a pesquisa com abordagens qualitativa e quantitativa.   

Tal estudo de caso foi realizado em uma propriedade rural do município de Casca - RS. 
As principais fontes de renda são provenientes da produção de suínos e produção leiteira. A 



 
 

mão de obra é familiar, contando com 6 funcionários. Os dados coletados referem-se ao 
período de junho de 2013 a maio de 2014.  
 
3.1 VARIÁVEIS DE ESTUDO  
 

As variáveis de estudo, segundo Koche (2004, p.112) “são aqueles aspectos, 
mensuráveis ou potencialmente mensuráveis, através dos diferentes valores que assumem, 
discerníveis em um objeto de estudo, para testar a relação anunciada em uma posição.” Este 
estudo tem como principais variáveis, que norteiam a pesquisa, as abordadas no Quadro 1, 
que serão utilizadas como objeto de estudo na realização desta pesquisa e servirão ainda de 
parâmetro para os administradores da propriedade na tomada de decisões. 
 

Variável  Descrição Autores 
DFCp É um demonstrativo que representa as entradas e saídas de caixa em 

um determinado período de tempo. 
HOJI (2012) 

VPL  É a soma das entradas e saídas de um fluxo de caixa na data inicial. HOJI (2012) 

VPLa  Demonstra a expectativa de ganho do projeto, distribuído em valores 
correspondentes anuais. O VPLa permite, para efeito de comparação, 
distribuir esse ganho por ano.  

SOUZA et al. (2004). 
 

TIR A TIR é uma taxa de rentabilidade gerada pelo investimento HOJI (2012) 
TIRM A TIRM é uma versão aperfeiçoada do método da TIR, a qual 

elimina as incertezas matemáticas consequentes da possibilidade de 
existência de várias raízes nos fluxos de caixa não convencionais e do 
pressuposto da TIR da taxa de reinvestimento diferente do mercado. 

KASSAI et al. (2000) 

TMA É a taxa de desconto que exige o retorno mínimo de um projeto, em 
função do seu grau de risco de mercado. 

FILHO (2008) 

CMPC O custo médio ponderado de capital reflete o custo futuro médio 
esperado dos fundos em longo prazo. 

GITMAN (2010) 

PBD  Consiste em mostrar quanto tempo um investimento leva para ser 
compensado, porem a taxa de desconto é ignorada. 

OLIVEIRA (2008) 

PB Representa o tempo necessário para a recuperação de um 
investimento. 

SOUZA et al. (2004) 

IBC O IBC é um indicador relativo, que mede a expectativa de retorno 
para cada unidade de capital imobilizada no projeto.   

SOUZA et al. (2004) 

Quadro 1 - Variáveis de Pesquisa 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 
 Com base nas variáveis abordadas, os dados coletados serão organizados e as 
informações geradas foram a base para alcançar os objetivos que o estudo se propôs a atingir. 
 
3.2 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  
 
 Segundo Cervo e Bervian (2002, p.44), “a coleta de dados ocorre após a escolha e a 
delimitação do assunto, a revisão bibliográfica, a definição dos objetivos, a formulação do 
problema e das hipóteses e a identificação das variáveis”.Na realização deste trabalho foram 
utilizadas a entrevista semiestruturada, onde os administradores da propriedade responderam 
as perguntas a partir de em um roteiro inicial. 
  A entrevista é um encontro entre duas pessoas onde o objetivo é que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto por meio de um dialogo de natureza 
profissional (DIEHL e TATIM, 2004). A entrevista semiestruturada nada mais é que um 
diálogo com o entrevistado, baseando-se em assuntos em que o entrevistador pretende focar, 



 
 

de certa forma não é uma entrevista rígida, e ainda permite aprofundar questões conforme as 
reações do entrevistado. 

A análise das informações foi elaborada utilizando métodos quantitativos, extraindo os 
dados do software Pig Master e tratando-os no Microsof Excel. Após, foi utilizada a 
estatística descritiva, além da aplicação dos índices de rentabilidade das duas atividades, 
comparando-os, possibilitando assim responder a pergunta de pesquisa. Com isso, a análise da 
pesquisa auxiliará os proprietários no processo de tomada de decisão, como parâmetros para 
qualquer investimento futuro na propriedade. 

 
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Na propriedade rural estão situadas todas as instalações utilizadas na produção de 
suínos e na produção leiteira. Como apresentado, estas atividades são as unidades de análise 
para o desenvolvimento do estudo.  

 
4.1 PRODUÇÃO DE SUÍNOS  

O conjunto de instalações para essa atividade é composto por cinco galpões, divididos 
em gestação e maternidade. Os galpões comportam as seguintes metragens e capacidades de 
animais: galpão 1: 1125 m² com capacidade de 295 animais em gestação; galpão 2: 240m² 
para 24 animais em lactação; galpão 3: 420 m² para 30 animais em maternidade; galpão 4: 
480 m² para 32 matrizes em maternidade e 90 em gestação; galpão 5: 70m² para 3 machos 
inseminação e 17 fêmeas em gestação. Além disso, conta com fábrica de ração e escritório.  

As leitõas (futuras matrizes) são alojadas para que o plantel se mantenha no pico da 
produção, ou seja, com reposição de 40% do número de animais a cada ano, distribuída nos 
12 meses do ano. Elas ficam, em média, 70 dias até obterem idade e peso adequado para 
serem cobertas. Após a cobertura, permanecem 114 dias, com alimentação controlada 
conforme idade e escore corporal. Decorrido este tempo nascem os filhotes, permanecendo 
aproximadamente 25 dias, até serem desmamados, ou seja, os leitões são vendidos aos 
parceiros e, as matrizes são destinadas novamente à gestação. 

A mão de obra da propriedade é totalmente familiar e limitada, e qualquer ampliação 
deve ser considerada de maneira minuciosa, pois se faz necessária contratação de 
funcionários. A propriedade conta com o software Pig Master, para análise dos dados 
produtivos dos suínos, o que possibilita observar a desempenho do plantel, bem como fornece 
dados brutos para identificar os índices de rentabilidade.  

Nesse âmbito, para possíveis futuros investimentos, faz-se necessário a observação do 
retorno sobre o investimento e rentabilidade da atividade de suínos em relação à 
bovinocultura de leite para. Desta forma, ter informações que norteiam cada passo realizado 
para o desenvolvimento sadio da propriedade. 
 
4.1.1 Faturamento semanal de leitões  

       O faturamento da propriedade é semanal, sendo que no período analisado, foram 
entregues, em média, 75 kg de leitões por matriz, de 21 matrizes semanais. Portanto, foram 
1.575 kg de leitões, com valor médio de R$ 10,59 por quilo. Estes foram vendidos em 52 
carregamentos no ano, obtendo um faturamento R$ 867.321 no período, ou seja, média de 
R$72.277, por mês. Considerando que uma matriz leva em média 4,94 meses entre um ciclo 
de gestação e outro, o faturamento por parto de matriz é de R$ 794,25 (75 kg x R$10,59). 

 



 
 

4.1.2 Gastos na Produção de leitões  

Na propriedade os gastos na produção de leitões de um parto de matriz são os seguintes: 
ração gestação, ração lactação, salário de funcionários, ração reposição, depreciação da 
matriz, depreciação das instalações, inseminação (doses e pipetas), mortalidade das matrizes, 
energia elétrica, baicox (produto específico para combate a coccídeos suína), vacinas, água, 
medicamentos e desinfetantes, manutenção das instalações, retorno ao cio das matrizes, 
depreciação do macho reprodutor, o que incorre num custo total por parto de matriz de 
R$618,43. 

A ração gestação responde pelo maior custo de 36,22% do total, seguida da lactação 
com 29, 74% dos custos totais, portanto percebe-se que as rações totalizam mais de 65% do 
total dos gastos, sendo importante concentrar esforços na aquisição de insumos para 
fabricação da ração com custo menor para mais acentuadamente baixarmos os custos. A mão 
de obra responde por 13,31% do total e também não deve ser menosprezada. Os demais 
gastos incorridos somados ficam com menos de 18% do total de gastos. 

A mão de obra da propriedade é familiar, portanto não se tem custos com férias, 13º 
salários, etc. e os 13,31% catalogados para essa função ficam na propriedade. Uma sugestão 
que deve ser considerada é a divisão em partes iguais do lucro líquido, incluindo o salário, 
portanto como são 3 pessoas que trabalham continuamente na granja, seria dividido em 4 
partes, sendo 25% para cada pessoa, e os demais 25% ficam para caixa na propriedade, o que 
incentiva os funcionários, mesmo na pessoa de dono, a melhorar sua eficácia para maximizar 
o rendimento.  
       Assim, os gastos envolvidos entre um ciclo de gestação e outro, foram, em média, R$ 
618,43; os impostos já foram descontados do valor recebido pela venda. Portanto o ganho 
para cada parto de matriz é de R$ 175,82. 
 

Faturamento (receita líquida):  R$ 794,25 
(-) Gastos de produção:   (R$ 618,43) 
(=) NOPAT :      R$ 175,82 

 
4.1.3 Investimento na Produção de leitões 

Referente aos investimentos, na primeira construção (maternidade e gestação para 150 
matrizes e estrumeiras), foi investido R$ 182.500, sendo que R$ 100.000 de capital de 
terceiros a juros de 8,25% a.a., e R$ 82.500 de capital próprio a um custo de 7% a.a. A 
segunda obra (ampliação para 300 matrizes) foi investido R$ 200.000, sendo R$ 100.000 de 
capital de terceiros a um custo de 6,25% a.a. e R$ 100.000 de capital próprio, a taxa de 7% 
a.a. 

 Para construção da fábrica de ração e escritório foi utilizado R$ 240.000, sendo R$ 
120.000 de terceiros, com custo de 5,4% a.a., e R$ 120.000 próprio, custo de 6,84% a.a. Na 
reforma da creche, para aumento de 150 fêmeas, foi investido R$ 40.000, sendo 100% de 
capital próprio a um custo de 6,84% a.a. e, por fim, a construção de área para inseminação, foi 
investido R$ 10.000, sendo integralmente utilizado capital de terceiros ao custo de 2% a.a.  

 
4.1.4 Demonstrativo do Fluxo de Caixa Projetado da Produção de leitões  

 Com o fluxo de caixa projetado, os proprietários obterão o resultado do investimento 
sendo que a taxa de aumento é de 10 anos. Após o investimento de R$ 672.500 na produção 
de leitões, no primeiro ano foi obtido um lucro de R$ 211.123, sendo que projetado para os 
nove anos seguintes um aumento de 7% ao ano, o que representando crescimento 



 
 

proporcional dos rendimentos, encerando assim no décimo ano com um resultado positivo de 
R$ 342.011. 

 
4.1.5 Taxa Interna de Retorno e Taxa Interna de Retorno Modificada na Produção de 
leitões  

A taxa interna de retorno aponta o retorno do investimento tendo por base o fluxo de 
caixa desconto em 10 anos, auxiliando assim os administradores a certificarem se o 
investimento é viável. Nos dois primeiros anos a TIR é negativa, sendo respectivamente no 
primeiro ano -68,61% e no segundo ano -24,32%,já no terceiro ano a TIR passa a ser positiva 
em 0,28%. Neste momento o capital investido começa a gerar retornos e, no último ano, a 
taxa interna de retorno passa a ser positiva em 34,60%. 

  A taxa interna de retorno modificada é uma versão mais objetiva e clara do que a TIR, 
onde retrata com mais clareza qual é o retorno do investimento, pois a MTIR considera o 
valor do dinheiro no tempo. A Taxa interna de retorno modificada (MTIR) positiva de 
18,46% para o período de 10 anos. Quando comparada à taxa mínima de atratividade (TMA), 
o resultado considerado bom para a produção de suínos. 
 
4.1.6 Valor Presente Líquido da Produção e Valor Presente Líquido Anualizado de 
leitões 

O valor presente liquido (VPL) é um dos mais importantes indicadores de 
rentabilidade, ele apresenta a diferença entre o valor de mercado de um investimento e seu 
custo, resumindo o VPL nada mais é que as diferenças entre entradas e saídas de caixa na 
realização de um projeto com uma taxa de juro pré-estabelecida, servindo de alicerce para 
tomada de decisões. O VPL, calculado para um período de 10 anos, apresentou valor de R$ 
1.244.860, sendo muito favorável ao negócio.  
 Para projetos com horizontes de longo planejamento, o Valor Presente Líquido 
apresenta certa dificuldade em termos de comparação. Por outro lado, o VPLa mostra os 
termos de ganho por períodos anuais, e não em um ganho acumulados durante diversos 
períodos. Enquanto o VPL concentra todos os valores do fluxo de caixa na data zero, já o 
VPLa concentra os valores do fluxo de caixa do projeto de um investimento transformado em 
uma série uniforme. Nesta atividade, o VPLa  apresentou um resultado positivo de R$ 
174.627 anuais, reforçando que a criação de suínos uma boa alternativa para os 
administradores da propriedade. 
 
4.1.7 Payback Descontado e Índice Benefício Custo na Produção de leitões  

 O cálculo do payback descontado possibilita aos administradores descobrir qual o 
período de tempo que o capital investido demora a ter retorno. Conforme dados obtidos, é 
possível detectar que o retorno do capital investido ocorrerá em um período de 3 anos, 4 
meses e 24 dias, ou seja, é uma alternativa de investimento interessante o qual poderá ser 
ampliado caso seja  decidido. 

Por fim, o Índice Benefício Custo, considerando o resultado obtido no cálculo do VPL, 
de R$ 1.244.860, apresentou resultado positivo de R$ 2,85, ou seja, para cada R$ 1,00 
investido pelos administradores na produção de leitões, há um retorno de R$ 2,85.  
 
4.2 PRODUÇÃO LEITEIRA  

No ramo da produção leiteira, a propriedade apresenta um plantel de 46 animais, 
sendo 21 em lactação (aptas à produção), 17 novilhas e bezerras e 8 vacas secas. 



 
 

 
4.2.1 Faturamento na Produção Leiteira  

A propriedade dispõe de 21 animais em lactação, os mesmos, no período de 1 de junho 
de 2013 a 31 de maio de 2014, obtiveram uma média de 25,48 litros diários cada, totalizando 
535 litros de leite por dia e 16.050 litros ao mês. Nesse mesmo período, a média ao litro do 
leite foi de R$ 0,96 ao mês. 

 
Faturamento = 16.050 x 0,96 =   R$ 15.408,00 
(-) Gastos =     (R$ 10.046,23) 
NOPAT =      R$   5.361,77 

  
O lucro é de R$5.361,77 é líquido dos impostos, pois já é descontado pela empresa 

diretamente da receita de vendas.  
 
4.2.2 Gastos na Produção Leiteira 

        A mão de obra utilizadas para produção de leite é familiar, sendo destinadas duas 
pessoas para esta função. O gasto durante o período de um mês para produção leiteira totaliza 
R$ 10.046; sendo que dentre os principais gastos destacam-se, a mão de obra com pouco 
menos de 30% do total, seguida pela ração com 28,18%, a silagem de milho com 15,73% e a 
silagem de sorgo com 8,87%.  

Os demais gastos individualmente não ultrapassam 3,33% do total dos gastos. Se 
forem incluídos o custo com pastagem de inverno e verão, o gasto com alimentação alcança 
quase 60% do total, ou seja, o peso na alimentação dos animais é o principal determinante do 
custo da produção leiteira. É importante a busca constante para diminuir o custo com 
alimentação, salientando a importância de não alterar a sua qualidade para não prejudicar o 
rendimento médio de produção, visto que é determinante da produtividade dos animais.  
 
4.2.3 Investimentos na Produção Leiteira  

Os investimentos realizados na propriedade para a produção leiteira totalizaram R$ 
47.500, valor proveniente de capital próprio a um custo de 6% ao ano.  

 
4.2.4 Taxa Interna de Retorno  e Taxa Interna de Retorno Modificada na Produção 
Leiteira  

 Calculando a taxa interna de retorno, pode-se perceber que já no primeiro ano obtém-
se dados positivos, de 35,46%, e, ao final do décimo ano a taxa interna de retorno resulta em 
137,40%. Isso comprova que o retorno obtido com a produção é superior ao custo de capital, 
sendo assim considerado investimento interessante, reforçado pela obtenção de retorno maior 
do que o investimento logo no primeiro ano. 

 A taxa interna de retorno modificada tem por finalidade estabelecer o retorno do 
investimento através da aplicação dos fluxos que excedem por uma taxa de aplicação e os 
déficits de fluxo por uma taxa de captação, ou seja, a MTIR visa corrigir os problemas com as 
diferentes taxas de financiamento, tendo em vista sempre o valor do dinheiro no tempo. 
Depois de calculada, a MTIR encontrada foi 34,13%, possibilitando assim que os 
administradores tenham percepção do retorno do investimento com maior clareza.  
 



 
 

4.2.5 Valor Presente Líquido  e Valor Presente Líquido Anualizado na Produção 
Leiteira  

 Conforme os dados identificados na pesquisa, o valor presente líquido da produção 
leiteira nos dez anos projetados foi de R$ 452.361, considerado favorável, tendo em vista uma 
taxa mínima de atratividade (TMA) de 6% a.a.. 
 Ainda, o VPLa apresentou resultado positivo de R$ 61.461, representando assim o 
lucro após pagar o custo de capital com a TMA de 6% ao ano, tornando o investimento uma 
boa alternativa para a administração da propriedade. 
 
4.2.6 Payback Descontado e Índice Benefício Custo na Produção Leiteira  

 

 O payback descontado tem por finalidade descobrir o tempo necessário para que a 
propriedade recupere o investimento inicial. O investimento na produção leiteira da 
propriedade retornará em 9 meses e 11 dias, sendo considerado um investimento viável.  

O índice benefício custo indica quanto se ganhará por unidade aplicada no 
investimento da atividade leiteira da propriedade. O IBC é assim calculado: 

 
IBC = Valor presente dos benefícios / Valor presente do investimento 
IBC = 47.500 + 452.361 / 47.500 = R$ 10,52 

 
O Índice Benefício Custo traz um resultado positivo de R$ 10,52, ou seja, para cada 

R$ 1,00 investido pelos administradores na produção leiteira, há um retorno de R$ 10,52. 
 
4.3 ANÁLISE GERAL  

Após apresentar os gastos das duas atividades da propriedade e apurar o faturamento 
da criação de leitões e a atividade leiteira do período que compreende de junho de 2013 a 
maio de 2014, foram calculados os indicadores de rentabilidade. Por eles a administração da 
propriedade pode direcionar suas decisões sobre a expansão de atividades, buscando aplicar 
recursos onde a rentabilidade for melhor. 

Na produção de suínos para venda, o investimento é de R$ 672.500, sendo que já no 
primeiro ano obtém-se lucros de R$ 211.123, atingindo R$ 342.011 no décimo ano. Já na 
produção leiteira, o investimento inicial é de R$ 47.500, sendo que no primeiro ano o 
resultado é favorável em R$ 64.341 e no décimo alcança R$ 68.919. Assim conclui-se que a 
produção de leitões tem um investimento inicial maior, no entanto é interessante no médio e 
longo prazos, pois sua rentabilidade cresce constantemente; já na produção de leite o 
investimento é bem menor, no entanto os resultados mantêm-se estáveis no decorrer dos dez 
anos. 

A TIR da produção de leitões é negativa no primeiro ano de 68,61% e no terceiro ano é 
positiva de 0,28% , chegando a 34,60% no décimo ano. Considerando a TMA de 6,68%, 
observa-se que é um investimento interessante. Porém a TIR da produção de leite é positiva 
de 35,46%  já no primeiro ano e, atinge 137,40% no décimo ano. Isso demonstra que a 
produção de leite traz maior retorno sobre o investimento em relação à produção de leitões. 

Em relação a MTIR, na produção de leite com um custo de capital de 6% ao ano, 
retorna, ao final do décimo ano 34,13%. Enquanto a produção de leitões, que apresenta custo 
de capital de 6,68%, fornece um retorno de 18,46% ao final do período, sendo mais 
significativo o retorno da produção leiteira. 

Em relação ao Payback Descontado, a produção de leitões teve retorno de seu 
investimento em um período de 3 anos 4 meses e 24 dias, e a produção de leite necessita de 



 
 

apenas 9 meses e 11 dias para que o investimento fosse pago. Ambas as atividades que a 
propriedade possui se demonstraram viáveis, ou seja, são atividades lucrativas. Embora a 
produção de leitões demore um tempo superior para que o capital investido seja pago, é uma 
atividade importante para a propriedade, visto que os dejetos suínos servem de adubo para a 
para a lavoura de pastagem, milho e sorgo utilizados na produção leiteira, diminuindo o custo 
com adubação, rementendo à necessidade de análise de outros fatores.  

Além disso, no período estudado a produção de leite mostrou-se mais eficiente no 
retorno sobre investimento, no entanto o mercado de leite e suínos pode alterar-se ao longo do 
tempo (altas e baixas de suínos e leite). Nesse ponto, a propriedade, mantendo uma 
diversificação de atividades e percebendo que ambas são rentáveis, podem existir épocas que 
uma dessas se torne desestimulante, e a outra consiga manter a propriedade, pois dificilmente 
as duas atividades terão prejuízos em mesmo período de tempo. Além disso, os fluxos de 
caixa gerados por ambas as atividades podem compensar dificuldades nas quedas de preços 
por fatores externos, como o efeito da recente investigação sobre a fraudes na produção do 
leite. Porém, se a propriedade optar por manter apenas uma das atividades, a que demostrou 
melhor desempenho no período estudado foi a atividade leiteira, com retorno do investimento 
em menos de um ano. 

A pesquisa embasou-se nos estudos de João, Viegas e Rebelo (2007), onde imprime 
que a análise das empresas de consultoria desenvolve trabalhos preliminares de tal forma a 
identificar o grau de aceitação de projetos de investimento. Referente aos critérios de 
viabilidade econômica notou-se que os indicadores mais utilizados são TIR, VPL e Payback. 
A análise de investimento é uma das áreas finanças em crescimento, pois, cada vez mais, é 
importante analisar dentro de um contexto o que apresenta lucratividade e o que se encontra 
obsoleto. Ainda, segundo João, Viegas e Rebelo (2007), os métodos de avaliação de 
investimento abordados no trabalho são: período médio de recuperação do investimento, valor 
presente líquido, taxa interna de rentabilidade, índice de rentabilidade e Payback descontado. 

Essa pesquisa também embasou o estudo relacionado de Faccioni, Oliveira e 
Figueiredo (2005) o qual utilizaram métodos de análise financeira para calcular a viabilidade 
na implantação de um sistema de irrigação utilizando pivôs centrais na rotação de culturas do 
milho, feijão e trigo. Sendo que foram levantados dois diferentes fluxos, um com aquisição de 
financiamento o qual desencadearam em um custo com TMA de 15,27% e outra sem 
aquisição de financimanto, tendo custo de capital com TMA de 19,75%. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi desenvolvido em uma propriedade rural e teve como objetivo 
comparar a rentabilidade das duas principais atividades desenvolvidas, a produção de suínos 
para venda e a bovinocultura de leite. O mesmo foi desenvolvido através de uma pesquisa 
descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram coletados todos os dados referentes aos 
custos de produção que incidiram no período de junho de 2013 a maio de 2014 na produção 
leiteira e na produção de leitões, bem como o faturamento dessas atividades nesse mesmo 
período de tempo. O custo médio de capital (CMPC) da produção de leitões foi de 6,68%, 
enquanto a da bovinocultura foi de 6%. Após ter sido levantado todos os custos e 
investimentos foram calculados o faturamento das duas atividades em estudo, sendo realizado 
depois o demonstrativo fluxo de caixa das atividades levando em conta um período de tempo 
de 10 anos, e um crescimento de 7% para a produção de leitões e 4% para atividade leiteira. 

Aplicados os cálculos de análise financeira a produção de leitões apresentou uma TIR 
de 34,60% demonstrando assim que o retorno do investimento supera o custo de capital, uma 
MTIR de 18,46%, o VPL trouxe um valor positivo de R$ 1.244.860, a VPLa também foi 



 
 

positiva em um valor de R$ 174.598, já o Payback descontado apresentou um tempo de 
retorno do investimento de 3 anos, 4 meses e 24 dias, e o IBC apresentou um valor de R$ 2,85 
de retorno para cada real investido. Já os índices de rentabilidade para a produção leiteira 
apresentou uma TIR em 137,40%, uma MTIR de 34,13%. O VPL resultante foi positivo em 
R$ 452.361, o VPLa também foi positivo em um valor de R$ 61.461, com relação ao Payback 
descontado aponta que o investimento será recuperado em um período de tempo de 9 meses e 
11 dias, e o IBC foi de R$ 10,52 de retorno para cada R$1,00 real investido. 

Depois de calculados e comparados os indicadores de rentabilidade nota-se que a 
propriedade apresenta bons resultados em ambas as atividades, porém a atividade leiteira 
apresentada resultados superiores e mais expressivos se comparados com a atividade suína. 
No entanto, embasa-se aos proprietários a importância da produção de leitões para a atividade 
de leite, pois além de fornecer bom retorno, reduz custos com o uso de adubo orgânico nas 
lavouras de pastagem e silagem. Se os proprietários optarem por manter apenas uma das 
atividades, é aconselhável que mantenham a produção leiteira visto que o retorno ocorre em 
um período inferior a um ano. Porém, a diversificação de atividades nas propriedades garante 
que a mesma tenha maior segurança, pois o mercado é quem determina o preço, e a 
rentabilidade de uma ou outra atividade e períodos de turbuência podem inverter os níveis de 
retorno e fluxos de caixa. 
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