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Resumo: A produção integrada de peixe é um modelo de produção relativamente 
novo, mas que vem se destacando no mercado. O presente estudo avaliou a 
viabilidade econômica da produção de tilápia em uma propriedade piscicultora na 
cidade de Palotina-PR, integrada à cooperativa local. Foram coletados dados 
relacionados aos custos de implantação do empreendimento, do processo de 
produção relativo a um ciclo de produção e sua respectiva receita. O capital investido 
para implantação do empreendimento foi de R$ 901.190,00. A receita líquida foi de 
R$ 193.011,00. A análise dos indicadores financeiros, considerando um período 
projetado de 25 anos, demonstrou uma lucratividade de 43,59%, com uma Taxa 
Mínima de Atratividade de 8%, Valor Presente Líquido de R$19.925,98, Taxa Interna 
de Retorno de 8,26% e Payback de 24 anos. Estes resultados demonstram a 
viabilidade econômica do empreendimento piscícola em sistema integrado, com 
retorno do investimento a longo prazo, porém, atingindo uma lucratividade atrativa ao 
produtor. 
Palavras-chave: Indicadores Financeiros. Piscicultura. Integração.  
 

Economic analysis of tilapia production in the property X in Palotina city, 
Paraná 

 
Abstract:  Integrated fish production is a relatively new production model, which has 
been standing out in the market. This study evaluated the economic viability of tilapia 
production in a fish farm integrated to the local cooperative in Palotina city, Paraná 
State. Data on fish farming implementation costs and the expense and revenue related 
to one production cycle were collected. The capital invested to implement the fish farm 
was R$901,190.00. Net revenue was R$193,011.00. The analysis of financial 
indicators, considering a projected period of 25 years, showed a profitability of 43.59%, 
with a Minimum Attractiveness Rate of 8%, Net Present Value of R$19,925.98, Internal 
Rate of Return of 8.26 % and 24-year Payback. These results demonstrate the 
economic viability of the fish farming enterprise in an integrated system, with long-term 
return on investment, however, reaching an attractive profitability for the fish farmer. 
Keywords: Financial indicators. Pisciculture. Integration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a atividade de piscicultura teve início na década de 1980, utilizando 

um número restrito de espécies e nos anos seguintes espalhou-se por todas as 

regiões, diversificando as espécies cultivadas. Atualmente, ocupa lugar de destaque 

no ranking mundial, sobretudo na produção de tilápia.  

A atividade se mostrou muito atrativa aos produtores, porém, uma das maiores 

dificuldades enfrentadas era a insegurança na comercialização. Baseada em um 

modelo já praticado em outras atividades agrícolas, algumas cooperativas começaram 

a implantar o sistema de produção integrada, que representa uma segurança tanto ao 

produtor, com mercado garantido, quanto à cooperativa, com fornecimento de matéria 

prima. 

Atualmente os maiores produtores de tilápia do país estão concentrados 

principalmente nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. No topo da 

produção está o estado do Paraná, com destaque à região Oeste, substancialmente 

pela presença de cooperativas agroindustriais instaladas. Nesse cenário promissor 

vem se sobressaindo o município de Palotina, sede de um complexo agroindustrial 

piscícola. 

A partir do exposto buscou-se analisar a prática piscicultora em uma 

propriedade na cidade de Palotina-PR, associada ao formato de integração da 

cooperativa local, com o objetivo de apurar a viabilidade econômica nesse formato de 

produção. Por se tratar de uma atividade em grande ascensão na economia nacional, 

vem se tornando cada vez mais importante um acompanhamento e análise detalhada 

dos seus processos. Um setor que merece atenção é o aspecto financeiro do 

empreendimento, já que há necessidade de um grande investimento inicial. Além 

disso a falta de controle administrativo por parte dos produtores é algo que interfere 

diretamente na gestão dos custos, como também na geração de lucros. Os modelos 

de piscicultura existentes eram de produção independente e atualmente observa-se 

um crescimento na adesão ao método de integração, formato este, ainda pouco 

explorado em estudos científicos. 

Assim, fez-se uma pesquisa descritiva, de abordagem quali-quantitativa. Os 

dados foram coletados por meio entrevista a um produtor do sistema integrado com 

questões abertas e de múltipla escolha. A partir das informações coletadas 
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desenvolveu-se uma análise de indicadores financeiros a fim de apresentar um 

diagnóstico da propriedade. 

    

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O peixe está cada vez mais presente na alimentação dos seres humanos e é 

classificado como um alimento de alto valor proteico (INSTITUTO DE PESCA SÃO 

PAULO, 2020). De acordo com Associação Brasileira de Nutrição e pela 

recomendação da OMS, o consumo de peixe indicado é de 12 kg por habitante/ano. 

Entretanto, para que esse número seja alcançado é necessário conscientizar a 

população dos seus benefícios para a saúde e, em contrapartida, criar condições de 

produção e mercado atrativas ao produtor, tornando o alimento acessível à 

população. 

No ano de 2019, segundo dados da Associação Brasileira da Piscicultura, o 

Brasil ocupou o 4º lugar mundial em produção de tilápia. No ranking nacional, “o 

Paraná apresentou espetacular crescimento de 18,7% na produção de peixes de 

cultivo em 2019, com 154.200 toneladas, aponta a Associação Brasileira da 

Piscicultura (Peixe BR)”, dos quais 146.212 toneladas são de tilápias. No estado, em 

2018, os cinco maiores municípios produtores de tilápia foram Nova Aurora, Maripá, 

Assis Chateaubriand, Toledo e Palotina (MORETTI; GERALDO JUNIOR, 2020). 

Conforme informações do relatório anual 2019 da C.Vale, a cidade de Palotina possui 

uma grande disponibilidade de lâmina d’água, com cerca de 488 hectares, além de 

contar com a instalação de um complexo industrial de processamento de peixe, cuja 

produção atingiu o montante de 18.055.112 quilos abatidos naquele ano.  

No estado do Paraná, uma prática que vem se destacando na produção de 

peixe, já utilizada e disseminada na avicultura e suinocultura, é o formato de 

integração. Pioneira no estado, a Cooperativa Copacol adotou o novo sistema e 

passou a fornecer os alevinos, a ração, o suporte técnico e a gestão do transporte dos 

animais. Dessa forma, o produtor se compromete a entregar toda a sua produção para 

a cooperativa, que garante o abastecimento do seu frigorífico, mostrando-se assim 

uma parceria vantajosa para ambas as partes (BRUM; AUGUSTO, 2015). Como 
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afirmam Ziebert e Shikida4 (2004, apud HORN, SHIKIDA, STADUTO, 2009 p.18), o 

Sistema de Integração é “uma forma de contrato em que a empresa fornece os 

insumos e as tecnologias, o produtor fica responsável pelas estruturas físicas e a mão-

de-obra necessárias em determinada atividade”. 

Para a produção de peixes em cativeiro, vários aspectos devem ser 

considerados, desde o tipo de solo e a topografia do terreno, hidrografia da região, as 

melhores espécies a serem cultivadas e as mais consumidas pelo mercado. As 

práticas mais utilizadas atualmente são a produção extensiva, semi-intensiva, 

intensiva e superintensiva, conforme dados do Portal do Conteúdo Agropecuário – 

Agrolink. Segundo informações da Associação Brasileira da Piscicultura – Peixe BR, 

a espécie mais produzida no Brasil é a Tilápia, que no ano de 2019 representou 57% 

da produção total do país, resultando em 432.149 toneladas de peixes. 

O Brasil oferece condições naturais que favorecem a produção piscícola, 

conforme afirmam Schulter e Vieira Filho (2017, p.21), “o potencial brasileiro para 

aquicultura – dado o amplo território, o clima tropical, a grande disponibilidade hídrica, 

o forte mercado interno e a produção elevada de grãos”, fatores que influenciam na 

redução dos custos investidos na implantação e utilização de tecnologias. Dessa 

forma, a atividade torna-se economicamente mais rentável, oferecendo maior 

lucratividade aos produtores. 

Segundo estudo apresentado pela Embrapa (2016), no caso da piscicultura, os 

principais custos a serem considerados são, em ordem de relevância, ração, energia 

e combustível, mão-de-obra, alevinos, gastos administrativos, impostos, taxas e 

manutenção (máquinas, equipamentos e benfeitorias). Sabbag et al. (2007, p.88) 

afirmam que “identificar os itens relevantes dos custos na atividade, bem como os 

parâmetros relacionados à rentabilidade da atividade em um ciclo de produção é 

fundamental para obter sustentabilidade na atividade e competitividade no setor”. 

Neste contexto, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva de acordo com 

Rampazzo (2002, p. 53), que pode ser definida como aquela que “observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis), sem manipulá-los; estuda fatos 

e fenômenos do mundo físico e, especialmente, do mundo humano, sem interferência 

do pesquisador”.  

                                                           
4 ZIEBERT, R. A.; SHIKIDA, P. F. A. Avicultura e produção integrada em Santa Helena (PR): uma 

abordagem a partir da nova economia institucional. Agricultura em São Paulo, São Paulo, v.51, n.1, 
p.71-86, jan./jun. 2004. 
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Utilizou-se uma abordagem quali-quantitativa iniciada por uma análise 

qualitativa, que segundo Richardson (1999, p.79) “...justifica-se, sobretudo, por ser 

uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social” e dados 

quantitativos que, ainda conforme Richardson (1999, p.70) “caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto 

no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. De acordo com Gil, 

Richardson, Cervo e Bervian5 (1999, 1999, 2002, apud SILVA, 2014, p.21) “a decisão 

pelo desenvolvimento de uma pesquisa quali-quanti envolve [...] o enfoque dado ao 

problema de pesquisa que, muitas vezes, depende de uma abordagem múltipla para 

ser adequadamente investigado”. 

Para a realização do estudo, foi selecionada uma propriedade produtora de 

tilápias, com a atividade já em exercício, localizada no município de Palotina, que 

trabalha pelo método de integração com a cooperativa local. Inicialmente, enviou-se 

um questionário com questões abertas e de múltipla escolha ao proprietário da 

piscicultura a fim de coletar dados referentes aos custos de implantação do sistema 

produtivo e do processo de produção, desde a parte tecnológica até mão-de-obra e 

insumos. 

A fim de avaliar a viabilidade econômica após a coleta e análise dos dados da 

propriedade, foi realizado um estudo dos seguintes indicadores financeiros:  

- Custos: “gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens 

ou serviços” (MARTINS, 2003, p. 17). 

- DRE: “a demonstração do resultado tem por finalidade apurar o lucro ou 

prejuízo da entidade por meio da apuração das receitas, despesas, ganhos e perdas 

do exercício” (MOTA, 2017 apud ASSAF NETO6, 2014, p. 20).  

- Lucratividade: “rentabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto renderam 

os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa” (SCAPIN, 

ALMEIDA, MACHADO, 2012, apud 7MATARAZZO, 2008, p. 175). 

- TIR: A Taxa Interna de Retorno (TIR) pode ser interpretada de diversas 

maneiras, como sendo a taxa que torna nulo o VPL (Valor Presente Líquido) de um 

                                                           
5 GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
6 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2012. 6ª Ed. 
7 MATARAZZO, D.C. Análise financeira de balanço: abordagem básica e gerencial. 6 ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
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fluxo de caixa; é considerada como um valor limite da TMA (Taxa Mínima de 

Atratividade), isto é, o projeto será considerado viável enquanto sua TIR for maior do 

que a TMA; e pode ser considerada como a potencialidade do projeto de gerar 

 retornos, ou seja, quanto mais alta for a TIR, mais rapidamente retornará o 

capital investido e maior será o excedente de ganhos. Segundo Cervi e Krein (2017, 

p.25) a TIR “confronta o valor do investimento inicial com o valor projetado das entradas 

em determinado período calculando a taxa anual de retorno que esse investimento está 

proporcionando”. 

- Payback: “o período de tempo necessário para recuperar o que foi investido, 

ou seja, é o período de tempo necessário para que os lucros de um investimento 

consigam cobrir o capital aplicado” (GITMAN8, 2002, apud JANOSELLI, HARBS, 

MENDES, 2016, p. 31). O Payback é muito útil porque pode trazer informações como 

uma medida do grau de risco do investimento. Quanto maior for o Payback mais incerto 

será a recuperação do capital. Quando se analisa um investimento em piscicultura tem-

se por base que se trata de um empreendimento em longo prazo. Neste caso, foi 

estimado um prazo de 25 anos para a recuperação do investimento, tendo em vista se 

tratar de um volume de recursos inicial considerados altos. 

- Valor Presente Líquido - VPL: “cálculo do valor presente de um fluxo de caixa 

projetado de um investimento, onde se considera todas as entradas e saídas de caixa, 

com uma taxa de juros igual à taxa mínima de atratividade” (DAL ZOT9, 2006, apud 

JANOSELLI, HARBS, MENDES, 2016, p. 30). O Valor Presente Líquido é a diferença 

entre o capital inicial investido e o valor dos benefícios esperados, descontados da data 

inicial, usando-se como taxa de desconto a Taxa Mínima de Atratividade. Deve ser 

interpretado como o excesso de ganho que o projeto apresenta sobre a melhor 

oportunidade de investimento já disponível para a aplicação do capital. 

 
A contabilização dos gastos que envolvem o processo produtivo e de 
desenvolvimento de qualquer atividade é de extrema necessidade. Assim, o 
produtor ou empresário rural deve manter um constante controle dos seus 
custos e despesas efetivados, os quais ajudarão a definir o valor de seu 
produto e ainda serão utilizados para apurar e seu resultado, que deve ser o 
melhor possível (CERVI, KREIN, 2017, p.8). 
 

Dada a importância da contabilização dos gastos envolvidos em um processo 

produtivo, como na piscicultura, atividade em grande ascensão nacional e a 

                                                           
8 GITMAN, L.J. Princípios de Administração Financeira. 8 ed. Harbra,São Paulo:Harbra, 2002. 
9 Dal Zot, W.2006. Matemática Financeira. 4ed. Editora UFRGS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil. 
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necessidade de um controle administrativo pelos empreendedores rurais, apresenta-

se a análise detalhada dos dados obtidos a partir de questionário em uma propriedade 

piscicultora, localizada no município de Palotina-Paraná. 

De acordo com as informações levantadas na entrevista, a propriedade destina 

40.767 m² de lâmina d’água para a atividade de piscicultura de tilápia, dividida em 

cinco tanques escavados. O sistema produtivo é semi-intensivo, com captação hídrica 

por gravidade, utilizando-se de aeradores e alimentadores automáticos. Vale ressaltar 

que, para a análise da viabilidade econômica não se considerou o valor investido na 

aquisição da propriedade rural, pois a mesma já era destinada a outras atividades 

agrícolas. A implantação da piscicultura nesse local ampliou as possibilidades de 

negócio, assim como gerou valor agregado à terra. 

A propriedade faz parte da integração oferecida pela cooperativa, que lhe 

fornece os peixes juvenis, ração, assistência técnica, produtos veterinários e custos 

de despesca e transporte. Nesse formato de parceria entre produtor e cooperativa:  

 
[...] o processador busca padronização na qualidade, regularidade na 
quantidade e pontualidade nos prazos para a aquisição dos animais com 
peso de abate. Além disso, ela facilita a implementação de inovações 
tecnológicas nas diversas etapas da cadeia produtiva, o que explica os 
consistentes ganhos de produtividade e de conversão alimentar verificados 
nas últimas décadas (NOGUEIRA, 2003, p. 47-48). 
 

Ficam sob a responsabilidade do produtor, os custos de implantação, mão de 

obra, energia elétrica, manutenção das máquinas, equipamentos e tanques. Por 

tratar-se de uma atividade altamente automatizada, demanda da mão de obra de 

apenas um colaborador. O tempo entre produção, despesca, renovação e a 

preparação dos tanques é de aproximadamente doze meses. 

O empreendimento de aquicultura analisado apresentou um investimento total 

para sua implantação de R$ 901.190,00, conforme apresentado na Tabela 1.  

 

TABELA 1 - CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO 

Variáveis Quantidade Custo Total (R$) Percentual 

Estudo de Viabilidade (Serviço) - 5.500,00 0,61% 
Legalização Ambiental e Empresarial 
(Serviço) 

- 2.800,00 0,31% 

Construção viveiros 5 529.971,00 58,81% 
Rede elétrica - 100.000,00 11,10% 
Quadro de comando e motogerador - 53.500,00 5,94% 
Aerador 22 70.419,00 7,81% 
Alimentadores 5 42.500,00 4,72% 
Silos 4 34.000,00 3,77% 
Gerador 1 57.000,00 6,32% 
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Oxímetro digital 1 5.500,00 0,61% 

TOTAL  901.190,00 100% 

FONTE: Autoras (2020) 

 

Dentre os itens analisados, a construção dos viveiros destaca-se por 

representar 58,81% do custo total de implantação, por compreender obras de 

escavação, terraplanagem, canais de abastecimento, drenagem e tubulações. 

Segundo Furnaleto e Esperancini (2009), durante o preparo e a construção dos 

viveiros as horas/máquinas utilizadas dependem das condições de solo e topografia 

do terreno, o que consequentemente influencia os custos de implantação da 

psicultura. De acordo com Martin et al. (1995), em um estudo sobre custos na 

piscicultura, os investimentos na construção de viveiros escavados podem variar de 

64,04% a 68,33% do total do investimento, dados semelhantes aos coletados na atual 

pesquisa, também atribuídos aos métodos construtivos utilizados. 

Outro item de destaque na fase de implantação do empreendimento é a rede 

elétrica, fundamental para essa atividade em todas as etapas do seu processo, 

conforme informações da Itaipu Binacional, contidas no Manual de Boas Práticas em 

Aquicultura:  

 

[...] é importante ter a disponibilidade de uma rede de energia elétrica próxima 
aos viveiros, para facilitar a instalação de aeradores e/ou bombas d´água 
para uso normal ou de emergência. A iluminação da área dos viveiros facilita 
o manejo e dificulta o furto, além de contribuir em atividades emergenciais. 
Também o uso da energia elétrica pode auxiliar na instalação de 
alimentadores automáticos, os quais diminuem o uso intensivo da mão-de-
obra, mas exigem que esta seja mais qualificada (MANUAL DE BOAS 
PRÁTICAS EM AQUICULTURA 2006, p.20). 
 

Foram obtidos dados da produção de tilápia na propriedade referente a um lote, 

produzido no ano de 2019. De acordo com o tamanho da propriedade e a 

disponibilidade de lâmina d’água, estima-se uma produção total de aproximadamente 

220.000 peixes, montante que a cooperativa disponibiliza já acrescido de uma taxa 

de mortalidade de 5%. No entanto, para essa atividade, os índices e parâmetros 

utilizados em relação à taxa de sobrevivência, segundo orientações do Sebrae (2014), 

é de 90%, resultando em uma mortalidade de 10%. Quanto ao peso dos animais, os 

resultados esperados pela cooperativa variam entre 950 gramas e 1 quilo cada.  

De acordo com as informações coletadas, foram alojados aproximadamente 

232.000 juvenis fornecidos pela cooperativa no início do processo, os quais atingiram 

o total esperado na despesca de cerca de 220.000 tilápias, resultando em 209.000 
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quilos de peixe in natura. Em relação aos custos da produção que competem ao 

produtor, foi encontrado um total de R$106.721,98, descritos na Tabela 2. Os valores 

referentes aos insumos fornecidos pela cooperativa não são informados.  

 

TABELA 2 - VALORES E PERCENTUAIS DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO 

Variáveis Valor (R$) Percentual 

Salários e Encargos Trabalhistas 23.006,67 21,56% 

Revisão do motogerador 1.000,00 0,94% 
Calagem 4.000,00 3,75% 

Energia elétrica 38.752,00 36,31% 

Cal virgem e sal 2.500,00 2,34% 

Óleo diesel para gerador 3.600,00 3,37% 

Kit colorimétrico para análise de água 360,00 0,34% 

Probióticos 
Depreciação 

2.100,00 
31.403,31 

1,97% 
29,43% 

TOTAL 106.721,98 100% 

FONTE: Autoras (2020) 

 

Neste cenário, os itens com maior destaque são energia elétrica, 

representando 36,31%, seguida da depreciação e da mão de obra, com percentual de 

29,43% e 21,56%, respectivamente. Para o desenvolvimento da atividade, observa-

se um aumento da utilização de tecnologias e, consequentemente, da energia elétrica. 

De acordo com a CNA10 (2015, apud SCHULTER E VIEIRA FILHO, 2017, p.24), nos 

últimos anos a aquicultura nacional passou de um processo pouco desenvolvido para 

uma atividade com alto emprego de tecnologia. Nesse processo, a energia elétrica 

tem grande destaque, devendo ter um fornecimento constante, pois a falta de 

oxigenação da água é um fator que irá refletir de modo direto na qualidade da 

produção, conforme afirma Kubitza11 (2006 apud CAMBOIM et al., 2018, p.666).   

Segundo o produtor, em relação à remuneração pelo método de integração, o 

preço pago por quilo é baseado no Índice de Eficiência Produtiva - IEP, o qual, de 

acordo com informações da Revista C.Vale (2020), considera a taxa de viabilidade do 

lote, taxa de conversão alimentar e o ganho de peso diário. O proprietário ainda relata 

que o preço final pode ser complementado por bonificações para os melhores 

produtores, podendo esse valor variar entre R$ 0,80 e R$ 1,00 por quilo. Porém, na 

região tem-se informações de que em casos de maior eficiência produtiva, a 

                                                           
10 CNA – CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL. Cadeia produtiva da 
Tilápia. Ativos Aquicultura, ano 1, jul. 2015. 3. ed. Disponível em: 
https://www.cnabrasil.org.br/boletins/ativos-aquicultura-cadeia-produtiva-da-tilapia-julho-2015>. 
11 Kubitza, F. Revista Panorama da Aquicultura, v. 18, n. 109, 2008. 
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Copacol12, também no formato de integração, chegou a pagar R$ 1,15/kg para 

produtor destaque. 

Para o cálculo do resultado do lote é descontado o peso equivalente aos peixes 

juvenis fornecidos ao produtor no início do processo, que pesam em média 30 gramas 

cada. O peso considerado para o pagamento pela cooperativa é a diferença entre o 

peso inicial do peixe juvenil e o peso final do peixe adulto no ato da despesca. Dessa 

forma, o lote resultou em 209.000 quilos de peixe e, com o desconto de cerca de 7.000 

quilos, rendeu 202.000 quilos de peixe. De acordo com os índices avaliados o valor 

recebido foi de R$ 0,98/kg, resultando em R$ 197.960,00. 

Para o cálculo do lucro, são descontados os custos de produção, incluindo a 

depreciação das máquinas, equipamentos e instalações, que, de acordo com o 

Manual Técnico de Piscicultura (2017, p.193) é o “custo necessário para substituir os 

bens de capital quando tornados inúteis pelo desgaste físico (depreciação física), ou 

quando perdem o valor devido às inovações técnicas (depreciação econômica)”. Para 

isto, leva-se em conta o tempo de vida útil e o percentual de desvalorização indicado 

pela Receita Federal. Dentre as informações fornecidas pelo produtor, a depreciação 

não foi citada, porém, para uma análise mais completa da real situação do 

empreendimento, trata-se de um aspecto bastante relevante. 

Diante dessa análise, o resultado obtido foi de R$ 86.289,02, demonstrado na 

DRE (Tabela 3), valor que servirá como fluxo de caixa estável para a análise dos 

próximos 25 anos (demonstrado na Tabela 4), apresentando uma lucratividade de 

43,59%. O índice de lucratividade trata-se da diferença entre o lucro operacional e a 

receita bruta, apresentado de forma percentual, e que na atividade agropecuária é 

considerado um índice bastante relevante, já que demonstra os resultados após o 

desconto dos seus custos de produção (SANTOS-FILHO et al, 2016).  

A lucratividade mostrou-se dentro do esperado para a atividade quando 

comparado a outros estudos na área e demonstra a atratividade do negócio. Devido 

à carência de estudos na área da piscicultura integrada, os índices de lucratividade 

foram comparados à produção tradicional, que apresentam receitas maiores, porém 

com custos proporcionais. Sendo assim, os resultados foram comparados ao estudo 

de Sacco (2016), que realizou uma análise na produção de tilápia em tanques 

                                                           
12 Copacol premia melhores produtores das integrações de produção animal. Disponível em: 
<https://www.copacol.com.br/agronegocio/noticia/3825/copacol-premia-melhores-produtores-das 
integracoes-de-producao-animal>. Acesso em: 03 out. 2020 
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escavados, porém, no formato tradicional de cultivo, se orientando pelas diretrizes do 

Sistema de Valor Previsto, que, de acordo com Bachega e Antonialli13 (2012, apud  

SACCO, 2016, p.23), “considerou o valor do peixe no mercado atual”, onde encontrou 

dados que apresentam uma margem de lucratividade 33,34%. Em outro estudo que 

analisa a mesma espécie, porém em uma piscicultura de pequena escala e em 

tanques de alvenaria, Santos-Filho et al. (2016) aponta uma lucratividade de 45,84% 

ao ano.  

 

TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO ANO DE 2019. 

SINAL DESCRIÇÃO 2019 

( = )  RECEITA BRUTA  197.960,00 

( - ) IMPOSTOS (FUNRURAL - SENAR) R$2.969,40 

( - ) FUNDO CAPITAL COOPERATIVO R$1.979,60 

( = ) RECEITA LÍQUIDA R$193.011,00 

( - ) CUSTO DE PRODUÇÃO R$106.721,98 

(=) LUCRO R$86.289,02 

  LUCRATIVIDADE 43,59% 

FONTE: Autoras (2020) 

 

TABELA 4 - FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

                                                           
13 BACHEGA, S. J; ANTONIALLI, L. M. Planejamento estratégico: o caso de uma pequena empresa 

rural que atua na produção e processamento de tilápias 

PERÍODO ENTRADA LÍQUIDA SALDO ACUMULADO VPL 
VPL 

ACUMULADO 

0 (901.190,00) (901.190,00) (901.190,00) (901.190,00) 

1 86.289,02 (814.900,98) 79.897,24 (821.292,76) 

2 86.289,02 (728.611,96) 73.978,93 (747.313,83) 

3 86.289,02 (642.322,94) 68.499,01 (678.814,83) 

4 86.289,02 (556.033,92) 63.425,01 (615.389,82) 

5 86.289,02 (469.744,90) 58.726,86 (556.662,96) 

6 86.289,02 (383.455,88) 54.376,72 (502.286,24) 

7 86.289,02 (297.166,86) 50.348,81 (451.937,43) 

8 86.289,02 (210.877,84) 46.619,27 (405.318,16) 

9 86.289,02 (124.588,82) 43.165,99 (362.152,16) 

10 86.289,02 (38.299,80) 39.968,51 (322.183,65) 

11 86.289,02 47.989,22 37.007,88 (285.175,77) 

12 86.289,02 134.278,24 34.266,56 (250.909,21) 

13 86.289,02 220.567,26 31.728,29 (219.180,92) 

14 86.289,02 306.856,28 29.378,05 (189.802,87) 

15 86.289,02 393.145,30 27.201,90 (162.600,97) 

16 86.289,02 479.434,32 25.186,94 (137.414,03) 

17 86.289,02 565.723,34 23.321,24 (114.092,79) 

18 86.289,02 652.012,36 21.593,74 (92.499,04) 

19 86.289,02 738.301,38 19.994,21 (72.504,84) 

20 86.289,02 824.590,40 18.513,15 (53.991,68) 

21 86.289,02 910.879,42 17.141,81 (36.849,87) 
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FONTE: Autoras (2020) 
 

O estudo da viabilidade financeira de um empreendimento é uma forma real de 

verificar se o investimento de tempo e dinheiro serão eficientes, amenizando os riscos 

e servindo de guia para a tomada de decisões (SEBRAE14, 2019). Os indicadores 

financeiros utilizados para a análise da viabilidade neste trabalho estão apresentados 

na Tabela 5. 

 

TABELA 5. PARÂMETROS E RESULTADOS DOS INDICADORES FINANCEIROS. 

CAPITAL INVESTIDO R$901.190,00 

PERÍODO PROJETADO 25 anos 

TMA 8% 

VPL R$19.925,98 

TIR 8,26% 

PAYBACK 24 anos 

FONTE: Autoras (2020) 

 

Para a análise de investimento deste estudo utilizou-se o indicador de Payback, 

que segundo Bruni e Famá15, Frezatti16, Assaf Neto e Lima17 (2007, 2008, 2009 apud 

LIMA et al., 2013, p. 166), podem ser calculados de duas formas: o Payback Simples, 

que não considera a desvalorização do dinheiro com o passar do tempo, e o Payback 

Descontado, que se baseia nesse aspecto. Entretanto, de acordo com os autores, “o 

Payback simples não deve ser considerado como um indicador adequado, pois não 

considera o princípio fundamental da Engenharia Econômica que é observar o valor 

do dinheiro ao longo do tempo”, diretrizes essas consideradas para essa análise. 

No processo de elaboração do Payback deve levar-se em conta a TMA, que, 

de acordo com Assaf Neto (1992, p. 2) “constitui-se no parâmetro de avaliação dos 

projetos, a meta econômica mínima a ser alcançada”. Nesse caso o produtor estimou 

uma taxa de 8% ao ano, valor um pouco acima da taxa Selic acumulada no ano de 

                                                           
14SEBRAE. Viabilidade Financeira. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites. Acesso em: 24 

out. 2020 
15 BRUNI, A.L.; FAMÁ, R. As decisões de investimentos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
16 FREZATTI, F. Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos de investimento. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
17 ASSAF NETO, A.; LIMA, F.G. Curso de administração financeira. São Paulo: Atlas, 2009. 

22 86.289,02 997.168,44 15.872,05 (20.977,83) 

23 86.289,02 1.083.457,46 14.696,34 (6.281,49) 

24 86.289,02 1.169.746,48 13.607,72 7.326,23 
25 86.289,02 1.256.035,50 12.599,74 19.925,98 
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2018, ano anterior ao início da sua produção, que, segundo dados da Receita Federal 

(2020) atingiu o valor de 6,50% a.a.  

Inicialmente, realizou-se o cálculo com base no tempo de retorno estimado pelo 

proprietário, cerca de 10 anos. Porém, devido aos altos custos de depreciação e a 

desvalorização do dinheiro no tempo (payback descontado) não levados em conta 

pelo mesmo, esse prazo não fora suficiente para o retorno. Diante disso, obteve-se 

um resultado para o cálculo do payback de 24 anos, ou seja, o período necessário 

para que o produtor tenha o retorno do capital investido no empreendimento. Para 

Pereira (2009, p.72), “Não há um período mínimo ou máximo pré-estabelecido, pois 

este varia de acordo com o ramo de atividade, o montante investido, as taxas de 

retorno e de mínima atratividade estabelecidas”.  

Diante dos cálculos realizados encontrou-se uma TIR – Taxa Interna de 

Retorno de 8,26% a.a., valor um pouco acima do esperado pelo produtor, 

corroborando que o empreendimento é viável. Silva et al. (2014, p.187) afirma que “a 

TIR é comparada à TMA para a conclusão sobre aceitação ou não da proposta. Uma 

TIR maior que a TMA indica que a proposta é atrativa”.   

Outro indicador que ajuda a analisar os resultados de um empreendimento é o 

VPL – Valor Presente Líquido, que neste trabalho apresentou o montante de R$ 

19.925,98. Isso representa um valor maior do que o projetado pela TMA, ou seja, para 

uma TMA de 8% ao final de 25 anos de atividade e depois de recuperado o 

investimento, o produtor terá um saldo positivo nesse montante, indicando que o 

projeto superou a aplicação financeira estimada. O investidor deixará de aplicar o seu 

capital a TMA de 8% ao ano, visando aplicá-lo no projeto se considerar esse valor 

suficiente para cobrir o lucro desejado. “O critério de aceitação ou rejeição do método 

é simples, pois se considera atraente todo investimento que apresente um VPL maior 

ou igual a zero” (SILVA, 2008, p.47).  

Mediante os resultados encontrados, optou-se por realizar um plano de ação, 

sugerindo possíveis melhorias em diferentes etapas do processo de produção. Trata-

se da ferramenta 5W1H (Tabela 6), que se utiliza de perguntas derivadas da língua 

inglesa (What, When, Who, Where, Why e How), que servirão de base para a 

elaboração de um plano de ação, visando o alcance das metas estabelecidas 

(CAMPOS18  2004, apud CUNHA, 2013, p. 381-382).  

                                                           
18 CAMPOS, V. F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. 8ª Ed., INDG Tecnologia e 
Serviços Ltda. Belo Horizonte, 2004. 
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TABELA 6. 5W1H. 

Fonte: Autoras (2020) 

 

O plano de ação apresentado propõe práticas de otimização dos recursos já 

disponíveis, bem como, aquisição de novas tecnologias que podem auxiliar no 

aumento da produtividade, controle de custos, controle de indicadores econômicos e 

técnicos. Apesar da análise positiva do empreendimento, essas ações podem vir a 

aperfeiçoar o processo produtivo e, consequentemente, influenciar na rentabilidade 

do negócio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O QUÊ? POR QUÊ? ONDE? QUANDO?  QUEM? COMO? 

Adotar a 
utilização de 
uma planilha 
de controle 
financeiro 

Para registrar e 
controlar o fluxo 
econômico da 
propriedade 

Empresa 
X 

Início de 2021, 
data do 
próximo ciclo 
de produção  
(curto prazo) 

Proprietário Utilizando uma 
ferramenta 
básica de 

contabilidade 
(planilha de 
Excel), onde 

poderá inserir 
todas as 

entradas e 
saídas de cada 

ciclo 

Implantar um 
software de 

gestão 

Para informatizar 
os dados e ampliar 

o controle da 
atividade através 
de utilização de 

indicadores 
financeiros e 

técnicos 

Empresa 
X 

Em 2025, por 
necessitar um 
período maior 

para a 
implantação 

(médio prazo) 

Proprietário Com o auxílio 
de uma 

empresa da 
área de 

informática, 
realizando 
aquisição e 

treinamento do 
sistema 

Implantar um 
sistema de 
energia 
fotovoltaica  

Para reduzir os 
custos de energia 

elétrica 

Empresa 
X 

Até 2025 
(médio prazo) 

Proprietário Contratando 
uma empresa 
especializada 
que fará a 
instalação do 
sistema 

Otimizar a 
capacidade 
de produção 
dos seus 
tanques, 
buscando 
um modelo 
intensivo de 
produção  

Para aumentar a 
quantidade de 

peixes produzida 
por ciclo 

Empresa 
X 

Até 2030 
(longo prazo) 

Proprietário Buscando 
auxílio técnico 
para sugerir os 

ajustes 
necessários 

para melhorar a 
saúde dos 
peixes, a 

qualidade da 
água e a taxa 
de conversão 

alimentar  



 
 
 

82 
 

 

Conforme os resultados encontrados neste estudo, entende-se que a 

piscicultura no sistema de integração mostra-se em pleno desenvolvimento. Sendo 

assim, o capital investido na implantação foi de R$ 901.190,00, alcançando um lucro 

de R$ 86.289,02 no lote analisado, resultando em uma margem de lucratividade de 

43,59%. Baseada em uma TMA de 8% encontrou-se a TIR de 8,26%, o VPL de R$ 

19.925,98 e o tempo de Payback de 24 anos. Apesar de necessitar de um alto valor 

para a implantação e resultar num prazo considerável para o retorno do investimento, 

a atividade mostra uma margem de lucratividade atrativa ao empreendedor, 

demonstrando a viabilidade econômica do empreendimento de piscicultura. 

O empreendimento só não alcança uma margem de lucratividade ainda maior, 

devido a alguns custos da produção que podem ser reavaliados e reduzidos. Diante 

disso elaborou-se um plano de ação a fim de apresentar sugestões de melhorias que, 

se implantadas, podem otimizar a sua produção e diminuir seus custos. Como 

sugestão de sequência à pesquisa realizada, recomenda-se um estudo mais 

aprofundado do impacto econômico da implantação de um sistema de energia 

fotovoltaico no empreendimento.  
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