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Resumo: A avicultura brasileira é de grande importância na permanência do homem 
no meio rural e grande geradora de empregos e renda para famílias. Este estudo teve 
por objetivo evidenciar os investimentos realizados para a implementação de um 
aviário climatizado na cidade de Palotina-PR, a partir de sistema de integração com 
uma cooperativa agroindustrial. A metodologia utilizada foi uma pesquisa aplicada 
com a abordagem quantitativa e qualitativa. Quanto aos objetivos foram aplicados os 
métodos descritivo e exploratório, em relação aos procedimentos técnicos o estudo 
caracteriza-se por um estudo de caso, pesquisa bibliográfica, documental e 
levantamento de dados. Visando atingir os objetivos propostos foram comparados 
indicadores de rentabilidade e de riscos do projeto, mostrando como a Contabilidade 
representa uma fatia importante para a atividade avícola, pois demonstra resultados 
fidedignos no processo produtivo de negócio. 
  

Palavras-chave: Retorno de Investimento. Custo. Viabilidade. Avicultura. 

 
Return on Investment: case study in the implementation of a climate-controlled 
aviary in the city of Palotina, Paraná 
 

Abstract: The Brazilian poultry industry is of great importance for the permanence of 
men in rural areas and a great generator of jobs and income for families. This study 
aimed to highlight the investments made for the implementation of a climate-controlled 
aviary in the city of Palotina-PR, based on an integration system with an agro-industrial 
cooperative. The methodology used was an applied research with a quantitative and 
qualitative approach. As for the objectives, descriptive and exploratory methods were 
applied, in relation to the technical procedures the study is characterized by a case 
study, bibliographical research, documentary and data collection. In order to achieve 
the proposed objectives, profitability and risk indicators of the project were compared, 
showing how Accounting represents an important part of the poultry activity, as it 
demonstrates reliable results in the business production process. 
 
Keywords: Return on Investment. Cost. Viability. Poultry farming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avicultura é um dos segmentos mais importante no agronegócio do Brasil e 

um dos segmentos que mais cresceu nos últimos anos, proporcionando uma boa 

renda para os produtores rurais. O cenário econômico mundial tem colocado o setor 

da avicultura como uma opção bastante positiva, no Brasil a tendência é de 

crescimento. Segundo informações da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA (2013), a demanda por carne de frango no Brasil vem 

apresentando altas taxas de crescimento deste os anos 70. Desta forma, passando 

de um consumo quase inexpressivo em 1972, a carne de frango tornou-se, a partir de 

2006, a carne mais consumida pela população brasileira. 

No ano de 2019, segundo Associação Brasileira de Proteína Animal, o consumo 

per capita de carne de frango alcançou 42,84 kg/hab., enquanto o consumo de carne 

suína, por exemplo, foi de 15,30 kg/hab. Com isso é necessário um gerenciamento 

eficaz, uma análise econômica e financeira, que indica as condições favoráveis do 

investimento e a viabilidade econômica, a partir das demonstrações VPL e o TIR. 

Acredita-se que o uso dessas ferramentas reduz os riscos do negócio.  

Para este investimento ter uma produtividade e lucratividade é preciso fazer um 

planejamento estratégico, conhecer as características da propriedade, para que metas 

e objetivos desejáveis de curto, médio e longo prazo sejam atingidos. Partindo desse 

pressuposto, elaborou-se o presente trabalho, que tem por objetivo responder: É 

viável investir em um aviário para a criação de aves de corte?  

O presente trabalho utilizou como metodologia a abordagem quantitativa e 

qualitativa, quanto aos objetivos optou-se por uma pesquisa exploratória e descritiva, 

quanto aos procedimentos técnicos, realizou uma pesquisa bibliográfica e documental 

e estudo de caso. 

O artigo está estruturado em 5 (cinco) seções, a primeira apresenta a 

introdução com o objetivo do estudo, na sequência apresenta-se a revisão de 

literatura, após, na terceira seção é apresentada a metodologia, seguida dos 

resultados do estudo e por fim as conclusões. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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Souza e Clemente (2001) explicam que projeto de investimento é como um 

valor para aumentar o nível de documentos referente a todas as acusações positivas 

quanto as negativas, com o objetivo da diminuição de riscos do cenário escolhido. 

Um projeto implica em várias decisões antes de realizar o investimento, ou 

outras soluções existentes, com a finalidade de ter os benefícios. Para aumentar os 

resultados e diminuir os riscos é indispensável realizar uma análise geral dos fluxos e 

dos planos de investimento. (LOPES, 2012). 

 

2.1 FLUXO DE CAIXA 

 

De acordo com Crepaldi, S.A. e Crepaldi G.S. (2017), fluxo de caixa é um 

conjunto de recolhimento e gastos numéricos em um determinado período. Incide em 

apresentar uma posição financeira da corporação ponderando toda movimentação de 

recursos e aplicações, entradas e saídas monetárias de caixa. 

As informações do fluxo de caixa trazem o propósito de demonstrar o quanto a 

entidade é capaz de produzir recursos de caráter financeiro e permitir que 

interessados possam comparar, avaliar e gerar indicadores que sejam capazes de 

auxiliar qual a melhor medida ser adotada para tomada de decisões no próximo 

período (SANTOS; SCHMIDT, 2015). O fluxo de caixa permite a apuração das receitas 

disponíveis ou até mesmo indisponível, que são reconhecidos nas demonstrações. 

Para Iudícibus, Marion e Faria (2009, p.149), receita pode ser definida como “o 

acréscimo de benefício econômico durante o período contábil na forma de entrada de 

ativos ou decréscimos de exigibilidade e que redunda num acréscimo do patrimônio 

líquido, outro que não o relacionado a ajustes de capital.” De maneira geral a receita 

é o efeito da procura e também por parte de uma produção de qualidade. Em função 

disso sacrifícios são incorridos como despesas, custo e perdas. 

 

2.2 CUSTOS, DESPESAS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 

 

As despesas são gastos efetuados para que o produto gerado pela empresa 

seja vendido e escoado, de modo comum, são dispêndios administrativos e 

comerciais após a produção (PADOVEZE, 2010). Segundo o autor, custos de modo 

geral são os gastos incorridos na área industrial da empresa para produção e 



109 
 

formação de produtos que, em seguida, serão unidos ao valor do item quando este 

for finalizado. 

De acordo com Neto, Jacobina e Falcão (2008), em meio aos custos, 

destacam-se as máquinas e implementos, melhorias e instalações, recuperação do 

capital e recursos aplicados em despesas para contribuição na formação de resultado, 

denominando-se depreciação e amortização.  

A depreciação é a perda de valor de um bem que passa o tempo de seu uso, 

do estrago natural ou ultrapassado, é aplicado em caso dos bens que compõem o 

ativo permanente, aqueles que foram obtidos com a espera de serem utilizados por 

mais de um ano. (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009). 

E a amortização, para Santos, Marion e Segatti (2009, p.72), “é reservado para 

casos de aquisição de direitos sobre empreendimento de propriedade de terceiros, 

apropriando-se de custos desses direitos ao longo do período determinado.” 

 Com os custos e as despesas controlados e as análises realizadas com a 

certeza de que os valores estão corretos, as interpretações das decisões para o futuro 

fazem a diferença para o investimento ser de sucesso. 

 

2.3 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

Antes de qualquer investimento é de grande necessidade que se faça uma 

análise para saber qual a melhor maneira de aplicar recursos disponíveis, sejam eles 

em imobilizados ou aplicações financeiras, para isso existem indicadores que passam 

a dar suporte a essa análise e tomada de decisão e verificar o retorno deste 

investimento (ROI). 

Segundo Gitman (1997, p. 203),  
 

[...] o retorno sobre um investimento é medido como o total de ganhos ou 
prejuízos dos proprietários decorrentes de um investimento durante um 
determinado período de tempo e comumente determinado considerando-se 
as mudanças de valor do ativo, mais qualquer distribuição de caixa expressa 
como porcentagem do valor do investimento no início do período[...]. 
 

Ainda há diversos outros indicadores para se avaliar a viabilidade econômica e 

financeira de um projeto, por exemplo o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna 

de Retorno (TIR) e o Payback. 
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2.3.1 VPL, TIR, TMA e Payback 

 

Para Puccini (2011, p.59), “o valor presente de um fluxo de caixa é a soma 

algébrica dos valores presentes de cada parcela do fluxo de caixa para uma dada taxa 

de juros.” O VPL traz um valor atual para valor futuro. Representa a diferença entre 

os recebimentos e os pagamentos de um projeto de investimento em estimações 

monetários de hoje. Além desse cálculo existe indicadores que consegue detalhar 

ainda mais sobre o retorno do investimento, sendo eles o TIR, TMA e Payback. 

  A Taxa Interna de Retorno serve como instrumento para avaliar qual o 

percentual de retorno de um projeto tornar nulo o valor presente de um fluxo de caixa 

(PUCCINI, 2011). Ela representa a característica positiva de um investimento e é 

usada vastamente por empresas para determinar se devem ou não investir, quanto 

maior a TIR em relação à taxa de atratividade, maior será a aprovação do projeto. 

Quando se fala em indicadores de investimentos demonstra-se que a Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA) deve ser analisada com o objetivo de mostrar que a 

empresa não estará perdendo rentabilidade em outros projetos sem antes levar em 

consideração os retornos de aplicações financeiras de baixo risco (FILHO, 2002).   

Outro critério de análise utilizado é o Payback, que segundo Atkinson et al. 

(2000, p.46), “calcula o número de períodos necessários para se recuperar o 

investimento inicial de um projeto”, ou seja, verificar em quantos anos o valor investido 

irá levar para que seja pago e o investidor tenha retorno financeiro.  

As análises desses índices é uma ferramenta de trabalho imprescindível para 

as atividades rurais, pois com a relevância e a confiabilidade desses resultados mostra 

se o investimento apresentará rendimento positivo no futuro. 

De acordo com Crepaldi (2016), as atividades rurais são meios de cultivo e 

transformação de vegetais e animais em produtos para saciar as necessidades 

humanas, a partir de extensões agrícolas, pecuárias e industriais.  

 

 

Já para Vilhena e Antunes (2010, p.2), 

 

Consideram-se como atividade rural a exploração das atividades agrícolas, 
pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a exploração da 
apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras de 
pequenos animais; a transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem 
que sejam alteradas a composição e as características do produto in natura, 
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realizada pelo próprio agricultor ou criador, que são aqueles que exploram a 
capacidade produtiva do solo, através do cultivo da terra, da criação de 
animais e da transformação de determinados produtos agrícolas, ou seja, o 
produtor rural, que é a pessoa física, também chamada de pessoa natural. 

 

As atividades rurais são de suma importância para o abastecimento nacional, 

disponibilizando alimentos de custo baixo assim como emprego em indústrias e no 

campo, além de serem fortes nas exportações. 

 

2.4 SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AVÍCOLA  

 

Segundo Paulilo1 (1990 citado por BELUSSO, 2012, p.110), a produção 

integrada é tecnicamente acentuada como uma forma de articulação entre 

empreendimento agroindustriais e produtores agrícolas, em que o método de 

produção é disposto industrialmente, com aplicação de tecnologia e capital.  

Essa é uma parceria que ocorre entre produtores avícolas e empresa de 

fomento. De acordo com informações da Cooperativa Agroindustrial Vale do Piquiri -

C. VALE, a cooperativa possui um sistema de integração de ciclo completo e domina 

todos os processos produtivos, da alimentação à industrialização do frango. 

 Com isso no cenário atual um dos trabalhos para diversificação na vivência 

rural é a atividade avícola que abrange tudo que for relacionado à criação de aves, 

para a produção de alimentos. Dependendo do avicultor pode concentrar a criação de 

frango ou a poedeira. Sendo menos comum a criação de aves como patos, peru, 

gansos, codornas e outras. (MURAD; SILVA, 2014).  

Para Araujo (2007, p.63), 

 

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 pequeno por unidade 
de ave, por isso, os coeficientes técnicos são levados em consideração nos 
mínimos detalhes, porque tanto lucros quando prejuízos podem ser grandes 
e rápidos. 

 

Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - 

CEPEA, no ano de 2019, o produto interno brasileiro -PIB- obteve um resultado de R$ 

                                                           
1 PAULILO, Maria Ignez Silveira. Produtor e Agroindústria: Consensos e Dissensos. Florianópolis: 
Editora da UFSC, 1990, 182p. 
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7,3 trilhões. Dentre esse índice, o agronegócio vem se mostrando como um dos 

principais marcos da economia no país, representando 21,4% do PIB, o que 

corresponde a R$ 1,5 trilhões. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A partir do exposto acima, fez-se uma pesquisa aplicada que, segundo Marconi 

e Lakatos (2006, p. 20), “caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, que os 

resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas 

que ocorrem na realidade”. Já, quanto a abordagem, utilizou-se de abordagem 

quantitativa e qualitativa que, de acordo com Oliveira (1999, p. 115), a pesquisa 

quantitativa “quantifica opiniões, dados, nas formas de coleta de informações”. Já para 

Kauark, Manhães, Medeiros (2010, p. 26), a abordagem qualitativa é “a interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados”. 

Optou-se por uma pesquisa exploratória e descritiva. Para Gonsalves (2001, 

p. 65), pesquisa exploratória “é aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e 

esclarecimento de ideias”. Já a descritiva se caracteriza por analisar e organizar dados 

relativos à pesquisa sem interferir na realidade dos fatos (PRODANOV; FREITAS, 

2013). Em relação aos procedimentos foi realizada pesquisa bibliográfica, 

aproveitando elementos já publicados, como livros e artigos de diversos autores, entre 

outros, com o intuito de buscar conhecimento teórico do assunto. Também se utilizou 

de pesquisa documental, já que se buscou por documentos e relatórios de resultados 

obtidos pelo produtor envolvido neste trabalho (GIL, 2008). 

Quanto ao estudo de caso, para Gil (2002, p. 54), “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na propriedade localizada na linha Vila Paraiso, em 

Palotina, no Paraná. Para coleta de dados baseou-se em entrevistas não estruturadas 

com o produtor avícola e observação dos procedimentos adotados no aviário 

analisado. Também foram utilizados formulários por meio de planilhas estruturadas, 

identificando os resultados gerados a partir dos dados coletados junto ao produtor. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 INVESTIMENTO INICIAL E DEPRECIAÇÃO 

 

Neste capítulo apresentam-se as análises dos resultados obtidos a partir de um 

estudo de caso sobre a viabilidade econômica e financeira na construção de um 

aviário para produção de frangos na região oeste do Paraná. A Tabela 1, apresenta 

os valores levantados do investimento para a construção de um aviário climatizado, 

em tamanho 150 x 16 metros, o que equivale a 2.400m², com capacidade de alojar 

36.000 frangos de corte por lote. Também exibe a depreciação do barracão, 

equipamentos e instalações. 

 

TABELA 1 - INVESTIMENTO INICIAL E DEPRECIAÇÃO 

Descrição Quant. (UN) Valor (R$) 
Vida útil 
(anos) 

Valor 
Residual 

Depreciação 
(anual) 

Obra civil 1 429.000,00 30 60% 5.720,00 

Terraplenagem 1 20.200,00 30 60% 269,33 

Acessório p/aviário 1 301.990,91 20 10% 13.589,59 

Sistema de bebedouro  1 72.000,00 20 10% 3.240,00 

Silo cônico p/ração 2 29.000,00 20 10% 1.305,00 

Sistema de ventilação 1 237.072,00 20 10% 10.668,24 

Total Investimento   1.089.262,91     34.792,16 

FONTE: Os autores (2020) 

 

Mostra-se, na Tabela 1, que o montante para se investir na construção, compra 

de equipamentos e instalações é de R$ 1.089.262,91, desse valor 41,24% são 

direcionados para obra civil e terraplanagem e 58,76% para sistemas e equipamentos 

de comedouro, ventilação e acessórios. Para mensurar a depreciação deste 

investimento utilizou-se um prazo de vida útil de 30 anos e valor residual de 60% para 

construção, já para máquinas e equipamentos empregou 20 anos de vida útil e 10% 

de valor residual. 

As informações de valores do investimento foram obtidas por meio de uma 

cooperativa de crédito, utilizando a linha Inovagro2, com juros de 7% ao ano e carência 

no primeiro ano. Já para a depreciação buscou-se dados com técnicos da cooperativa 

agroindustrial em que o produtor é integrado. 

                                                           
2 Financiamento que destina recursos para investimentos em novas tecnologias nas propriedades 
rurais. 
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4.2 PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 

Após o levantamento dos valores investidos como também a depreciação, 

elaborou-se o fluxo de caixa do projeto, tendo como base a primeira venda de lote do 

aviário objeto do estudo, que ocorreu em 13/05/2020. Composto pelas entradas e 

saídas de recursos, é a partir do fluxo de caixa que se realiza a análise de viabilidade 

e rentabilidade do projeto. 

 

TABELA 2 - PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (continua) 

Descrição 2020 2021 2022 2023 2024 

Receita dos lotes 248.335,38 248.335,38 248.335,38 248.335,38 248.335,38 

Receita do esterco 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 

Receita Total 258.255,38 258.255,38 258.255,38 258.255,38 258.255,38 

Custo de Produção -80.513,32 -80.513,32 -80.513,32 -80.513,32 -80.513,32 

Fluxo de Caixa 177.742,06 177.742,06 177.742,06 177.742,06 177.742,06 

Depreciação -34.792,16 -34.792,16 -34.792,16 -34.792,16 -34.792,16 

Amortização 0,00 -128.340,70 -128.340,70 -128.340,70 -128.340,70 

Juros -65.803,42 -78.590,22 -69.606,37 -60.622,52 -51.786,35 

Resultado Líquido 
Anual 

77.146,48 -63.981,03 -54.997,18 -46.013,33 -37.177,16 

 

 
TABELA 2 – PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (conclusão) 
Descrição 2025 2026 2027 2028 2029 

Receita dos lotes 248.335,38 248.335,38 248.335,38 248.335,38 248.335,38 

Receita do esterco 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 

Receita Total 258.255,38 258.255,38 258.255,38 258.255,38 258.255,38 

Custo de Produção -80.513,32 -80.513,32 -80.513,32 -80.513,32 -80.513,32 

Fluxo de Caixa 177.742,06 177.742,06 177.742,06 177.742,06 177.742,06 

Depreciação -34.792,16 -34.792,16 -34.792,16 -34.792,16 -34.792,16 

Amortização -128.340,70 -128.340,70 -128.340,70 -128.340,70 -128.340,70 

Juros -42.654,82 -33.670,97 -24.687,13 -15.752,50 -6.719,43 

Resultado Líquido 
Anual 

-28.045,63 -19.061,78 -10.077,93 -1.143,31 7.889,77 

FONTE: Os autores (2020) 

 

Observa-se na Tabela 2, o fluxo de caixa estimado durante os 10 anos da 

amortização das parcelas do financiamento. Para obter esses valores utilizaram-se as 

receitas anuais como a venda das aves de corte e de esterco (estrume misturado com 

maravalha e outros derivados), também foram empregados os custos de produção, 

depreciação e valores financeiros incorridos para quitação do financiamento. 

Ainda, na Tabela 2, nota-se que as receitas dos lotes foram levantadas a partir 

da venda de 33.420 aves, ao preço de R$ 1,238 por cabeça, ou R$ 0,378 o quilo, 
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totalizando R$ 41.389,23 por lote, já descontados Funrural3 e conta capital4. Cada lote 

aria em torno de 45 dias para ser produzido e comercializado, no ano espera-se a 

produção de 6 lotes com uma receita de R$ 248.335,38.  

Para completar a receita anual considerou-se também a comercialização de 

esterco que representa 248 toneladas a cada 9 lotes, em um valor médio de R$ 60,00 

por tonelada, considerando os lotes produzidos no ano terá um valor na venda de R$ 

9.920,00, totalizando uma receita total anual de R$ 258.255,38. Os gastos em relação 

aos custos resultam em R$ 80.513,32 para os 6 lotes anuais, considerado gás, 

energia, manutenção, seguro, mão de obra e outros.  

 

4.3 ANÁLISE DO INVESTIMENTO 

 

Para a análise da viabilidade do projeto optou-se pelo cálculo de indicadores 

associados à rentabilidade (VPL) e indicadores associados ao risco do projeto (TIR, 

ROI e Payback) com uma TMA liquida de 3,86% simulada através de uma aplicação 

em CDB (Certificado de Depósito Bancário), no Banco do Brasil , mesmo percentual 

que o produtor obteria se aplicasse o valor investido nessa instituição financeira. 

Optou-se pela análise a partir da criação de três cenários, conforme Tabela 3: 

 

TABELA 3 – INDICADORES DE NEGÓCIO 

Indicador Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

VPL (R$) -1.233.517,56 -949.344,90 78.311,86 

TIR (%) - -21,58 5,27 

Payback desc. (anos) 29,05 20,50 9,20 

ROI (%) -11,40 11,20 92,88 

TMA (%) 3,86 3,86 3,86 

FONTE: Os autores (2020) 
LEGENDA: VPL - Valor Presente Líquido 
                   TIR - Taxa Interna de Retorno  
                   ROI - Retorno Sobre Investimento 
                   TMA - Taxa Mínima de Atratividade 

 

No Cenário 1, foram considerados todos os valores constantes no fluxo de 

caixa o que representou um valor negativo de R$ 175.461,09 no período de 10 anos, 

esse prejuízo faz o cenário apresentar resultados negativos demonstrando que o 

projeto não deve ser aceito, visto que todos os indicadores ficaram abaixo do 

                                                           
3 Fundo de assistência ao trabalhador rural que se destina ao recolhimento da contribuição 
previdenciária na comercialização da produção. 
4 Valor colocado à disposição da empresa para se tornar e se manter como sócio.  
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esperado, destacando o VPL, que gerou um resultado negativo de R$ 1.233.517,56, 

ou seja, as despesas estão sendo maiores que as receitas, a TIR que não trouxe 

resultados. 

No Cenário 2, desconsideraram-se os valores da depreciação, mantendo 

apenas os valores financeiros o que resultou em um fluxo de caixa de R$ 172.460,55 

nos 10 anos, ainda assim os resultados dos indicadores encontrados também 

apresentaram valores negativos, ROI de 11,20% e VPL negativo de R$ 949.344,90, 

demonstrando a inviabilidade do projeto. 

Já, no Cenário 3, considerando um investimento com recursos próprios, o fluxo 

de caixa durante os 10 anos apresenta um resultado de R$ 1.429.498,97, o que fez  

todos os valores de indicadores retornaram positivos, a VPL positiva de R$ 78.311,86 

demonstra que o projeto poderá ser realizado porque proporciona uma taxa de retorno 

maior que a taxa de atratividade utilizada, a TIR de 5,27% foi superior a TMA e o ROI 

de 92,88%. 

Para complementar as análises são demonstrados nos Gráficos 1, 2 e 3, o 

comportamento do saldo e o payback entre os 3 cenários. 

 
GRÁFICO 1 – CENÁRIO 1 

 
FONTE: Os autores (2020) 

 

Pode-se observar, no Gráfico 1, que a partir do décimo ano, ou seja, na 

quitação do financiamento, o aviário começa a retornar um fluxo de caixa positivo, 

porém, nos anos anteriores obtiveram-se fluxos negativos fazendo com que o saldo 

do investimento inicial aumentasse. Sendo assim teria um payback de 30 anos para 

quitar de fato esse valor investido.  
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GRÁFICO 2 – CENÁRIO 2  

 
FONTE: Os autores (2020) 

 

Já, no Gráfico 2, observa-se que os fluxos de caixa já retornam positivos a partir 

do sexto ano, mesmo assim ainda deixou fluxos negativos nos anos anteriores, 

restando ainda saldo do investimento, por isso o retorno de payback em 20 anos para 

quitar o saldo. 

 
GRÁFICO 3 – CENÁRIO 3 

 
FONTE: Os autores (2020) 

 

Diante do Gráfico 3 se vê que já no primeiro ano de fluxo de caixa ele retorna 

positivo, diminuindo o saldo do investimento inicial, sendo assim o payback dá retorno 

já em 9 anos, sendo possível quitar totalmente o investimento.   
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Em um cenário atual de constantes mudanças e variações de mercado cada 

vez mais o setor agropecuário vem se desenvolvendo para proporcionar ao produtor 

a maior diversificação de produções na sua propriedade, uma delas é a criação de 

aves de corte. 

Os investimentos iniciais para construção do aviário, a partir de financiamento, 

foram de R$ 1.089.262,91, que serão pagos durante 10 anos. Para essa proposta, 

foram apresentados três cenários diferentes com o objetivo de analisar os indicadores 

e chegar a uma conclusão. No primeiro cenário considerou-se a projeção completa do 

fluxo de caixa, demonstrando que os resultados não foram aceitáveis, tornando assim 

o projeto inviável. Já, no segundo cenário, foram considerados apenas valores 

financeiros, o qual também mostra a não viabilidade do projeto. Já, no terceiro cenário, 

considerando que o investimento seja feito com recursos próprios, percebe-se que o 

projeto se torna viável.  

A partir dessas análises foi possível responder à pergunta da pesquisa: É viável 

investir em um aviário para a criação de aves de corte? No caso, se a construção 

depende de financiamento conseguirá ter retorno financeiro em 10 anos, porém, 

deverá ter uma segunda fonte de receita para cobrir os fluxos de caixa dos anos que 

se mostrarem negativos. Ainda assim ficará com um saldo que será quitado em 30 

anos, já que toda a receita gerada deste aviário será utilizada para amortizar o 

financiamento. Por outro lado, utilizando-se de recursos próprios o produtor 

conseguirá ter um retorno financeiro já no final da amortização e também quitando 

seu saldo, respondendo então à pergunta da pesquisa. Destaca-se que, para o 

investimento ter uma produtividade e lucratividade, é necessário realizar o 

planejamento estratégico e assim viabilizar a implementação de aviário na 

propriedade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL (ABPA). Relatório anual 2019. 
Disponível em: http://abpa-br.org/. Acesso em 26 mar. 2020. 
 
 
ATKINSON, A.A; BANKER, R.D; KAPLAN, R.S; YOUNG, S.M. Contabilidade 
gerencial. São Paulo: Atlas, 2000. 
 



119 
 

 
ARAUJO, M. J. Fundamento de agronegócio. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
 
BELUSSO, D. A participação cooperativista dos avicultores na região oeste do 
Paraná. Curitiba: Departamento de Geografia – UFPR, 2012. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/26211/17481. Acesso em: 11 mai. 2020. 
 
 
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA (CEPEA). PIB 
do agronegócio brasileiro. São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.cepea.esa 
lq.usp.br/br. Acesso em: 09 mar. 2020. 
 
 
COOPERTATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO PIQUIRI (C. VALE). O Complexo. 
Palotina, 2020. Disponível em: https://www.cvale.com.br/site/complexo-agroindustrial 
/o-complexo. Acesso em: 05 mai. 2020. 
 

CREPALDI, S.A. Contabilidade rural, uma abordagem decisória. São Paulo: Atlas, 
2016. 
 

CREPALDI, S.A; CREPALDI, G.S. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 2017. 
 
 
AGENCIA EMBRAPA DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA (AGEITEC). Frango de 

corte. Disponível em: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em 24 de set. 

2020. 

 
FILHO, N.C. Projeto de negócio: estratégias e estudos de viabilidade: redes de 
empresas, engenharia simultânea, plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2002. 
Monografia (Bacharel em Administração) Centro Universitário UNIVATES Lajeado, 
Rio Grande do Sul. 
 
 
GIL, A.C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível 
em: https://formacademicospe.wordpress.com/2017/03/27/6-livros-de-metodologia 
para-download/#more-228. Acesso em: 14 mar.2020. 
 
 
GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008. 
Disponível em: https://formacademicospe.wordpress.com/2017/03/27/6-livros-de-met 
odologia-para-download/#more-228. Acesso em: 14 mar.2020. 
 
 
GITMAN, L.J. Principios de Administração Financeira. Tradução: Jean Jacques 
Salim e João Carlos Douat. São Paulo: Harbra, 1997. Monografia (Bacharel em 



120 
 

Administração de Empresas) Escola de Administração, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 
 
 
GONSALVES, E.P. Iniciação a pesquisa cientifica. São Paulo: Alínea, 2001. 
 

IUDICIBUS, S. MARION, J. FARIA, A. Introdução à Teoria da Contabilidade. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
 

KAUARK, F.S.; MANHÃES, F.C.; MEDEIROS, C.H. Metodologia da pesquisa, um 
guia prático. Bahia: Via Litterarum, 2010. 
 

LOPES, M. D. S. 2012. Elaboração e Análise de Projetos de Investimento - 2a 
Edição. Porto: FEUP, 2012. Tese (mestrado em gestão financeira) Instituto Superior 
de Gestão, Lisboa. 
 
 
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 
MARTINS, E. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
 
MURAD, J. C.B; SILVA, B.C. Animais de pequeno porte I. Brasília: nt, 2014. 
 
 
NETO, A.A.O; JACOBINA, A.C; FALCÃO, J.V. A depreciação, a amortização e a 
exaustão no custo de produção agrícola. Embrapa, 2008. Disponível em: 

https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/download/402/353. Acesso em: 
11 mai. 2020.    
 
 
OLIVEIRA, S.L. Tratado de metodologia cientifica. São Paulo: Pioneira, 1999. 
 
 
PADOVEZE, C.L. Contabilidade Gerencial, um enfoque em sistema de 
informação contábil. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
 
PRODANOV, C.C.; FREITAS, E.C. Metodologia do trabalho científico. Rio Grande  
do Sul: Feevale, 2013. Disponível em: https://formacademicospe.wordpress.com/2017 
/03/27/6-livros-de-metodologia-para-download/#more-228. Acesso em: 14 mar.2020. 
PUCCINI, E.C. Matemática financeira e análise de investimentos. Brasília: cad, 
2011. 
 
 



121 
 

QUEVEDO, Andrea. A história da avicultura brasileira. Aviculturaindustrial, 2016. 
Disponível em: https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/a-historia-da-avicul 
tura-brasileira/20030520-151203-0539. Acesso em: 22 mar. 2020. 
 
 
SANTOS, G. J.; MARION, J. C.; SEGATTI, S. Administração de custos na 
agropecuária. São Paulo. Atlas, 2009. 
 
 
SANTOS, J.L.; SCHMIDT, P. Contabilidade societária. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
 
SOUZA, A.; CLEMENTE, A. Decisões financeiras e análise de investimentos: 
fundamentos técnicas e aplicações. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2001. Tese (mestrado 
em engenharia de produção) instituto de engenharia de produção de São Carlos na 
universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 
VILHENA, N. L. J.; ANTUNES, M. A. A importância da contabilidade rural para o 
produtor rural. 2010. Disponível em: http://www.inicepg.univap.br/home. Acesso em: 
09 mar. 2020. 

 

 


