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RESUMO 

 

O Brasil é um dos principais players globais do Agronegócio, com destaque 

na produção e exportação de diversos produtos agrícolas. No cultivo da soja e milho, 

a relevância é ainda maior. Na safra 2018/19, o Brasil se posicionou como o 

segundo maior produtor de soja, terceiro maior produtor de milho e foi líder nas 

exportações de soja e segundo maior exportador de milho no mundo. Frente a esse 

cenário de protagonismo na agricultura mundial, aliado às perspectivas de 

crescimento da produção e demanda no mundo, são muitas as oportunidades para a 

agricultura brasileira e, ao mesmo tempo, inúmeros os desafios a serem superados, 

entre eles, a carência de infraestrutura e logística. Um dos gargalos no cenário atual, 

é o déficit de armazenagem da nossa produção de grãos que gera perdas para o 

país e reduz o ganho dos produtores rurais. Dentro desse contexto, o objetivo deste 

trabalho é analisar a viabilidade econômica de um investimento em armazenagem 

de grãos, soja e milho, numa fazenda situada no Rio Grande do Sul, dedicada ao 

cultivo de 201 hectares de lavoura desses grãos. A avaliação econômica financeira 

foi realizada através do método de fluxo de caixa descontado num horizonte de 10 

anos, considerando premissas de produção, preços e redução de despesas 

potenciais mediante a realização do investimento. O resultado obtido apresentou 

viabilidade econômica para o investimento proposto. O fluxo de caixa incremental do 

projeto, utilizando uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 5,40%, gerou  um valor 

presente líquido (VPL) de R$ 16.936,48, uma taxa interna de retorno (TIR) de 

6,07%, uma taxa interna de retorno modificada (MTIR) de 5,79%, e um payback 

(período de retorno) de 8,8 anos.   

 

 

Palavras Chaves: agronegócio, armazenagem de grãos, soja, milho, viabilidade 

econômica. 

 



 

ABSTRACT 

 

Brazil is one of the main global players in Agribusiness, with an emphasis on 

the production and export of various agricultural products. In the cultivation of 

soybeans and corn, the relevance is even greater. In the 2018/19 harvest, Brazil 

positioned itself as the second largest producer of soybeans, the third largest 

producer of corn, and was a leader in soybean exports and the second largest corn 

exporter in the world. Faced with this scenario of protagonism in world agriculture, 

combined with the prospects for growth in production and demand in the world, there 

are many opportunities for Brazilian agriculture and, at the same time, numerous 

challenges to be overcome, including the lack of infrastructure and logistics. One of 

the bottlenecks in the current scenario is the storage deficit in our grain production, 

which generates losses for the country and reduces the gain of rural producers. 

Within this context, the objective of this work is to analyze the economic viability of an 

investment in storage of grains, soybeans and corn, on a farm located in Rio Grande 

do Sul, dedicated to the cultivation of 201 hectares of crops of these grains. The 

economic and financial evaluation was carried out using the discounted cash flow 

method over a 10-year horizon, considering assumptions of production, prices and 

reduction of potential expenses through the investment. The result obtained 

presented economic viability for the proposed investment. The project's incremental 

cash flow, using a minimum attractiveness rate (TMA) of 5,40%, generated a NPV 

(net present value) of R$ 16.936,48, TIR (internal rate of return) of 6,07%, MTIR 

(internal rate of return) modified of 5,79% and payback (payback period) of 8,8 years. 

. 

 

Keywords: agribusiness, grain storage, soy, corn, economic viability. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é considerado, no cenário mundial, um dos principais players do 

agronegócio, dada suas condições de fertilidade do solo, diferentes climas e 

abundância de água e, ainda, a sua participação na produção e exportação de 

produtos como a soja e o milho, por exemplo, segundo a Fundação Getulio Vargas 

(FGV, 2019). Desde 2013, conforme a Federação das Indústrias de São Paulo 

(FIESP, 2019), o Brasil é o maior exportador mundial de soja e, somente em 2017, o 

complexo soja (grão, farelo e óleo) gerou quase R$ 32 bilhões de divisas, ocupando 

o maior peso na balança comercial brasileira.  

A Tabela 1, abaixo, apresenta dados da produção mundial de soja na safra 

2018/19, na qual o Brasil figurou como o segundo maior produtor do grão, muito 

próximo dos Estados Unidos, e a previsão para a safra 2019/20: 

 

Tabela 1 - Principais produtores mundiais de soja 

Produção Mundial (milhões de t) 

Países Safras Variação 

18/19 19/20¹ Abs. (%) 

Brasil 117,0 123,0 6,0 5,1% 

EUA 120,5 96,6 -23,9 -19,8% 

Argentina 55,3 53,0 -2,3 -4,2% 

China 15,9 17,1 1,2 7,5% 

Demais 49,5 46,8 -2,6 -5,3% 

Mundo 358,2 336,5 -21,6 -6,0% 
Fonte: Elaboração própria, dados da FIESP (2019) 
 

A tabela 2, abaixo, apresenta a exportação mundial de soja em 2018/19, 

destacando o Brasil em primeiro lugar, seguido pelos Estados Unidos e a previsão 

para a safra 2019/20: 
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Tabela 2 - Principais exportadores mundiais de soja 

Exportações Mundiais (milhões de t) 

Países Safras Variação 
18/19 19/20¹ Abs. (%) 

Brasil 74,9 76,0 1,1 1,5% 
EUA 47,6 48,3 0,7 1,6% 
Argentina 9,1 8,8 -0,3 -3,3% 
China 5,5 6,2 0,7 12,7% 
Demais 12,1 10,4 -1,7 -13,7% 
Mundo 149,2 149,7 0,5 0,4% 

Fonte: Elaboração própria, dados da FIESP (2019) 
 

O milho, cereal mais produzido e consumido no mundo, também figura entre 

as principais culturas agrícolas do país e, assim como na soja, o Brasil tem produção 

e exportação destacada no âmbito global (FIESP, 2019). Conforme tabela 3 abaixo, 

na safra 2018/19, o Brasil foi o terceiro maior produtor mundial, atrás dos Estados 

Unidos e China. Os volumes da safra 2019/20 são apenas previsões: 

 

Tabela 3 - Principais produtores mundiais de milho 

Produção Mundial (milhões de t) 

Países Safras Variação 
18/19 19/20¹ Abs. (%) 

EUA 366,3 347,0 -19,3 -5,3% 
China 257,3 254,0 -3,3 -1,3% 
Brasil 101,0 101,0 0,0 0,0% 
U.E.28 64,2 64,6 0,3 0,5% 
Demais 336,2 335,6 -0,6 -0,2% 
Mundo 1125,0 1102,2 -22,9 -2,0% 

Fonte: Elaboração própria, dados da FIESP (2019) 
 

A tabela 4, abaixo, apresenta o Brasil como o segundo maior exportador de 

milho na safra 2018/19, liderado pelos Estados Unidos, e a previsão de exportações 

para a safra 2019/20.  
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Tabela 4 - Principais exportadores mundiais de milho 

Exportações Mundiais (milhões de t) 

Países Safras Variação 
18/19 19/20¹ Abs. (%) 

EUA 52,5 47,0 -5,5 -10,4% 
Brasil 41,0 36,0 -5,0 -12,2% 
Argentina 36,0 33,5 -2,5 -6,9% 
Ucrânia 30,3 30,0 -0,3 -1,0% 
Demais 20,5 20,6 0,0 0,1% 
Mundo 180,3 167,1 -13,3 -7,3% 

Fonte: Elaboração própria, dados da FIESP (2019) 
 

Não obstante a relevante participação do agronegócio brasileiro no cenário 

internacional e a sua importância no mercado interno, no qual representa 22% do 

PIB agregado, 20% dos empregos e 44% das exportações (FGV, 2019), as 

tendências apontam ainda um futuro de crescimento intenso na produção agrícola 

mundial e no Brasil. De acordo com Rodrigues (2018), a safra de grãos no país deve 

crescer 33% no comparativo 2016/2017 versus 2029/2030, com aumento, no mesmo 

período, de 22% da área cultivada de grãos, o que representaria um crescimento de 

60,4 milhões de hectares para 73,6, milhões de hectares. Segundo Rodrigues 

(2018), o estudo aponta que a soja e o milho fazem parte das culturas que mais 

apresentarão crescimento de área plantada, que 80% da produção de grãos estará 

concentrada no Centro-Oeste (45%) e no Sul (35%) e ainda, que o Centro Oeste, 

Norte e Sul, serão as regiões de maior crescimento da produção, respectivamente. 

Considerando as perspectivas apontadas, Rodrigues (2018) destaca também a 

posição de relevância do Brasil, como um dos principais fornecedores de 

commodities agrícolas no futuro (2027/28), sendo responsável por abastecer 23,7% 

do mercado mundial de milho e 47,1% do mercado de soja em grãos, conforme a 

tabela 5 abaixo: 
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  Tabela 5 - Projeção dos maiores fornecedores mundiais de produtos agrícolas 

milhões t Participação (%)

MILHO
Estados Unidos 55,8 29,6
Brasil 44,8 23,7
Argentina 32,5 17,2
Ucrânia 30,5 16,2
Outros 25,1 13,3
Comércio total 188,7 100,0

SOJA EM GRÃO
Brasil 96,4 47,1
Estados Unidos 68,4 33,4
Argentina 14,1 6,9
Outros 25,9 12,6
Total exportações 204,8 100,0

FARELO DE SOJA
Argentina 39,5 48,2
Brasil 20,3 24,8
Estados Unidos 11,5 14
Outros 10,6 12,9
Total exportações 81,9 100,0

 
   Fonte: Elaboração própria, dados de Rodrigues (2018) 

 

Por outro lado, existem fragilidades na infraestrutura do país que são entraves 

e desafiam o produtor rural para trilhar o caminho de crescimento do agronegócio 

brasileiro. Paz e Aragão (2016), destacam que os gargalos prejudicam o 

desempenho do setor e ressaltam a baixa capacidade de estocagem e os problemas 

da infraestrutura logística no país. O déficit de armazenagem de grãos apurado pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) segundo Rodrigues (2018), é de 

aproximadamente 80 milhões de toneladas e provoca prejuízos de 2 bilhões de reais 

por ano. Tal situação impõe ao produtor rural a necessidade de comercializar e 

escoar sua produção em períodos menos favoráveis, tendo maiores custos com 

fretes e obtendo um menor preço pelo seu produto.  

De acordo com Paz e Aragão (2016), a produtividade agrícola evoluiu muito 

nos últimos anos, tanto pelo desenvolvimento genético de grãos, pesquisas para 

elevar a fertilidade do solo e o uso intensivo de máquinas agrícolas mais modernas 
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nas lavouras. Porém, Paz e Aragão (2016), também destacam o problema da 

insuficiência de capacidade de armazenamento no país, que leva pequenos e 

médios produtores a investirem na sua própria estrutura de armazenagem, visando 

obter o melhor momento para vender a sua produção. Por fim, relatam o ambiente 

favorável para investimentos no setor, sopesando as incertezas inerentes ao 

segmento, relacionadas às crises do agronegócio e a oscilação dos preços das 

commodities agrícolas. 

A carência de infraestrutura e logística no Brasil desafia a atividade agrícola, 

gera custos adicionais, riscos ao negócio e reduz o ganho do produtor rural. Quando 

comparamos nossa capacidade de armazenagem com outros grandes produtores 

mundiais, como Estados Unidos, Canadá e Argentina, percebemos a diferença do 

nosso perfil nessas estruturas. Nos três países citados, entre 40% e 80% da 

armazenagem está localizada no interior das fazendas, enquanto no Brasil, apenas 

15% (CONAB, 2018). 

Inserido nesse contexto, de necessidade de investimento em armazém de 

grãos e ainda, de provermos da mesma característica dos demais produtores 

mundiais, que estimulam a armazenagem no interior da fazenda, o presente trabalho 

tem o objetivo de realizar um estudo de viabilidade econômica para implantação de 

uma unidade de armazenagem numa propriedade rural. A fazenda está localizado 

na metade sul do Rio Grande do Sul, no município de São Lourenço do Sul (RS), 

distante 130 km do porto de Rio Grande, possui área total de 440 hectares e dedica-

se, principalmente, ao cultivo de soja e milho.  

O modelo adotado permite a replicação da análise e pode ser ampliado a 

todos produtores rurais de soja e milho no país, resguardadas as características 

locais, através do simples ajuste de custos e preços da produção, produtividade da 

lavoura e demais peculiaridades regionais. O resultado indica importante premissa 

relacionada à alternativa de investimento em armazém próprio do produtor, que 

poderá auferir melhor resultado do seu negócio, minimizar riscos e contribuir para 

elevar a capacidade de armazenagem no país, assegurando fornecimento adequado  

e estoques mínimos de grãos para a cadeia alimentar no mercado interno e externo. 

Além do objetivo geral, o trabalho possui quatro objetivos específicos: (i) 

apresentar o conceito das ferramentas de avaliação de projetos: VPL, TIR, TIRM e 

Payback; (ii) calcular a taxa mínima de atratividade e custo de oportunidade; (iii) 
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desenvolver o fluxo de caixa descontado do projeto investimento; e (iv) estimar o 

VPL, a TIR, TIRM  e Payback do projeto de investimento. 

As complexidades que envolvem o processo de decisão de um investimento 

de longo prazo numa propriedade rural de pequeno porte, as incertezas do 

ambiente, das projeções futuras de preço e da oferta de serviço de armazenagem, 

frente a um cenário otimista de crescimento da produção agrícola no país, são 

fatores que também motivaram a presente pesquisa. A contribuição do trabalho, traz 

conceitos relevantes dos métodos e ferramentas para avaliação do investimento, 

apresentando dados reais que permitem a análise de viabilidade do projeto, 

auxiliando o produtor na sua melhor decisão, visando a prosperidade da gestão do 

negócio e a geração de resultados consistentes.   

O presente trabalho está dividido em cinco seções, além da introdução. A 

segunda seção tem como objetivo, apresentar de forma breve, o panorama do 

cultivo de soja e milho no Brasil e Rio Grande do Sul e o tema da Armazenagem no 

Brasil. Na terceira seção, Metodologia, serão abordados os Métodos e Critérios para 

a Avaliação do Investimento, detalhando sobre o principais conceitos da análise de 

viabilidade econômica de um projeto. Na quarta seção, serão destacadas, 

detalhadamente, as premissas e a composição do fluxo do projeto. Na quinta seção, 

serão apresentados os resultados finais obtidos, demonstrando os cálculos e 

ferramentas utilizadas para analisar o projeto de investimento. Por fim, na última 

seção, serão feitas as conclusões e considerações finais. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. O cultivo da soja e milho no Brasil 

A revisão a seguir tem o objetivo de trazer um breve panorama do cultivo da 

soja e milho no Brasil, dada a relação direta com a análise de viabilidade do projeto 

de armazenagem no estudo proposto.  

Segundo Paolinelli (2019), o interesse pelo uso racional e sustentável dos 

recursos naturais para a produção de alimentos e riquezas para o país, torna o 

Agronegócio uma pauta de grande relevância para a sociedade brasileira e também 

para o mundo.   

Ainda para Paolinelli (2019), a mudança ocorrida no Brasil para se tornar um 

grande player mundial na produção de alimentos ocorreu num período aproximado 

de 40 anos, e hoje, consolida o país com um volume de exportações superiores a 

US$ 100 bilhões anuais. Segundo o autor, a transformação da agricultura tropical 

com alta competividade ocorreu devido a estratégia de uso da ciência, tecnologia, 

inovação e conhecimentos sólidos para áreas ainda não conhecidas. Durante esse 

período, aproximadamente 500 mil produtores brasileiros se transformaram 

rapidamente e com alto grau de eficiência, em importantes atores do sistema 

agrícola no Brasil, em que pese os inúmeros planos econômicos, as deficiências 

logísticas na armazengem, no transporte e transações porturárias.  

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o cultivo 

da soja chamou a atenção da indústria mundial a partir da segunda década do 

século XX, devido ao seu alto teor de óleo e proteína do grão. No Brasil, dois fatores 

impulsionaram a produção do grão a partir do final da década de 60: suceder o trigo, 

como uma opção para o cultivo no verão e a demanda gerada pelo farelo, em função 

do plano de produção dos suínos e aves.  

Ainda de acordo com a Embrapa, a partir de meados de 1970, a forte 

elevação do preço da soja no mercado mundial desencadeou o interesse nos 

agricultores brasileiros e no governo, aliados de uma vantagem competitiva do 

Brasil, que era a possibilidade de escoar a produção no período da entressafra 

americana. A partir disso, o país avançou na tecnologia e na ambientação da cultura 

às características brasileiras para o cultivo em larga escala. 

A produção de soja na safra 2018/19, de acordo com a Embrapa, alcançou a 

produção de 114,84 milhões de toneladas no Brasil, sendo o Estado do Mato Grosso 
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o maior produtor, seguido pelo Rio Grande do Sul e Paraná. A tabela 6 abaixo, 

apresenta os dados de produção, área e produtividade: 

 

          Tabela 6 - Produção de soja em 2018/19 

Local Produção (ton) Área Plantada (hectares) Produtividade 

Mundo 362,075 milhões 125,691 milhões - 

EUA 123,664 milhões 35,657 milhões 3468 kg/ha 

Brasil 114,843 milhões 35,822 milhões 3206 kg/ha 

Mato Grosso 32,455 milhões 9,700 milhões 3346 kg/há 

Rio Grande do Sul 19,187 milhões 5,778 milhões 3321 kg/ha 

Paraná 16,253  milhões 5,438 milhões 2989 kg/ha  
           Fonte: Elaboração própria, dados da Embrapa (2019)  
 

A tabela destaca, também, dados da produção no Mundo e nos Estados 

Unidos. Praticamente, 65% da produção global do grão é concentrado nos Estados 

Unidos e Brasil, primeiro e segundo maiores produtores mundiais, respectivamente. 

O tabela informa, ainda, a área plantada e produtividade média por hectare. No 

Brasil, a média de produtividade (3206 kg/ha) é inferior à média americana (3468 

kg/ha). Já no Estado Rio Grande do Sul, a média é 3321 kg/ha, superior à média 

nacional, segundo dados da Embrapa.  

Em relação ao cultivo do milho, conforme Contini et al (2019), nas últimas 

décadas o grão se consolidou como a maior cultura agrícola mundial, superando 

mais de 1 bilhão de toneladas produzidas. No Brasil, país responsável pela terceira 

maior produção global, o milho tem papel fundamental na agricultura, é cultivado 

praticamente em todas as regiões do país, em diferentes épocas em função das 

condições climáticas de cada região, em aproximados dois milhões de 

estabelecimentos rurais. A demanda no mercado interno cresce face o consumo de 

proteína animal, e, o excedente, é direcionado ao mercado consumidor externo, 

através da exportação.  

Segundo a CONAB (2019), nos últimos cinco anos, houve uma mudança 

importante na cadeia de produção do milho. O grão passou também a integrar o rol 

de commodities exportáveis, vem se firmando ainda como matriz energética na 

produção de etanol e ainda tem importância no mercado doméstico como produto 

destinado a alimentação animal.  Conforme Rodrigues (2019), a relevância do milho 

no mercado nacional e internacional representa alto potencial para o crescimento da 
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produção e, por consequência da elevação das exportações, crescimento da área 

agricultável e produtividade, desenvolvimento da infraestrutura e elevação moderada 

de preços.  

Conforme Contini et al (2019), o grão é considerado uma cultura estratégica 

para a agricultura brasileira, compondo inúmeros sistemas de cultivo, seja como 

sucessor da colheita de soja ou como rotação de culturas no plantio direto na Região 

Sul do Brasil ou ainda, consorciado com gramíneas forrageiras compondo um 

sistema integrado de lavoura-pecuária. A intensiva tecnologia utilizada nas regiões 

produtoras do cereal tem relação direta com o preço das commodities agrícolas e 

pecuária nos diversos sistemas de produção que o milho integra. Essas cadeias, 

ligadas tanto à agricultura, quanto à pecuária, necessitam do milho nas diversas 

formas, tal como silagem (quando a planta é utilizada como fonte de nutrição 

animal), ou como o grão tradicional, e ainda, mais recente, na forma de etanol e 

seus subprodutos.   

Ainda de acordo com Contini et al (2019), o cultivo do milho possui ampla 

distribuição no país. Da produção total na safra 2017/18, que alcançou 80,8 milhões 

de toneladas, o principal estado produtor foi o Mato Grosso com 46,4 milhões de 

toneladas, seguido por Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Esses 

cinco estados representaram 74% da safra nacional no período, de acordo com a 

CONAB (2018). O Estado Rio Grande do Sul produziu, nessa mesma safra, 4,8 

milhões de toneladas. 

Na tabela 7 a seguir, conforme a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural  (EMATER), são apresentados o histórico de rendimentos em kilos por hectare 

do cultivo de milho e soja: 

 

Tabela 7 - Histórico de rendimento kg/ha milho e soja no RS 

Rendimento (kg/ha) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milho (média estado) 3538 4200 4320 4320 5400 5400 1512
Milho (média municipio) 3133 5398 5830 6509 6406 7302 6552
Soja (média estado) 1430 2698 2615 2983 2892 3385 3104
Soja (média municipio) 2280 2799 3000 3000 900 3240 1200  
Fonte: Elaboração própria, dados da EMATER (2020)  
 

Os dados apresentados da safra 2012 até a safra de 2018 indicam o 

rendimento médio, em kilos por hectare, no Estado do Rio Grande do Sul e no 
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município de São Lourenço do Sul, local da Fazenda DM, objeto dessa dissertação. 

As quantidades são indicadas pelos produtores rurais das regiões pesquisadas pela 

EMATER. 

Na tabela abaixo, conforme a EMATER, são apresentados os preços médios 

da saca de 60 kilos de soja e milho no Estado do Rio Grande do Sul, pagos ao 

produtor rural:  

 

Tabela 8 - Preços saca de soja e milho no RS 

  Semana atual Semana 
anterior 

Mês 
anterior 

Ano 
anterior 

Média 
Geral 

Média Geral 
Jan 

 27/01 - 31/01/20 20/01 - 24/01/20 02/01/20 31/01/19 (2015-2019) (2015-2019) 

Soja - R$ 77,48 78,19 78,72 73,12 82,2 82,66 
Milho – R$ 41,92 40,94 38,18 34,55 36,83 36,31 
Fonte: Elaboração própria, dados da EMATER (2020) 

 

Os preços médios das sacas de soja e milho pagos ao produtor rural no Rio 

Grande do Sul se referem à semana que ocorre a pesquisa, no caso acima de 27/01 

a 31/01/2020, a semana imediatamente anterior (20/01 a 24/01/2020) e ao mês 

anterior, sendo todos preços correntes. Já os preços apresentados do ano anterior 

se referem à média geral dos preços da série histórica 2015-2019 e a média geral de 

janeiro do mesmo período, são corrigidos pelo IGP-DI, conforme a EMATER/RS-

Ascar.  

 

2.2. Panorama da armazenagem de grãos no Brasil 

Para Rodrigues (2018), o armazenamento consiste na etapa pós-colheita 

visando manter os produtos para a garantia da segurança alimentar em épocas fora 

da safra agrícola. Ainda para o autor, nas diferentes fases da cadeia de suprimentos, 

os objetivos são: possibilitar a utilização do produto agrícola em qualquer período, 

dispor de banco de sementes para ciclos futuros de cultivo agrícola, estabilidade do 

fornecimento da matéria-prima para as indústrias e, equilíbrio da oferta e demanda, 

visando estabilidade dos preço no mercado. 

Segundo Rodrigues (2018), no mercado brasileiro, a armazenagem precisa 

ainda garantir a qualidade dos produtos em diferentes locais e momentos, sendo o 

fornecimento de grãos em período integral de suma importância. Além disso, o 

armazenamento pode ser utilizado como ferramenta para obter melhor rentabilidade, 



23 

gerando maiores receitas em períodos mais atrativos para a comercialização e 

menores dispêndios com logística nos períodos de maior gargalo. 

Gazzola et al (2016), destacam as dificuldades que enfrentam os produtos 

rurais, entre eles, os contundentes problemas relacionados a precária infraestrutura 

de transporte e armazenagem no país. Tais fatores, segundo os autores, contribuem 

para elevar o custo de produção, reduzir preço do seu produto na saída da fazenda 

e aumentar o preço final de venda. 

Baseado em pesquisa realizada junto a 502 especialistas do setor, como 

pesquisadores, produtores, técnicos, cooperativas, entre outros, Gazzola et al 

(2016), apontam em seu trabalho uma ordem de importância dos eventos de risco 

agropecuário, mensurados pela perda econômica e frequência de ocorrência. Foram 

tratados 28 desses eventos, classificados como risco intermediário na agropecuária.    

O quadro 1 abaixo, enumera por ordem de importância os riscos, 

posicionando a redução repentina da capacidade de armazenagem/infraestrutura de 

armazenagem em quinto lugar: 
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Quadro 1 - Ordem de importância dos eventos de risco intermediário 

 
Fonte: Gazzola et al (2016) 

 

Gazzola et al (2016), reiteram ainda a incapacidade do País em promover um 

plano de investimentos para tratar das deficiências logísticas. Segundo Martins 

 Grupo de risco Evento
Perda 

econômica 
(%)

Frequência 
(%)

1° Sanidade animal Febre aftosa 77,65 4,97
2° Comércio internacional Mudanças em barreiras não tarifárias 

(técnicas, sanitárias e fitossanitárias)
74,93 43,33

3° Sanidade animal BSE (vaca louca) 74,70 1,03
4° Sanidade animal Gripe aviária 71,52 2,37
5° Infraestrutura e logística Redução repentina da capacidade de 

armazenagem/infraestrutura de 
armazenagem

68,73 37,81

6° Infraestrutura e logística Interrupção de rodovias 68,14 44,56
7° Mercado/comercialização Queda de preços 67,66 46,38
8° Infraestrutura e logística Oscilação do suprimento de energia 67,58 44,41
9° Sanidade animal Febre suína 67,00 2,34
10° Infraestrutura e logística Greves de portuários, motoristas, etc. 64,37 39,47
11° Crédito Liberação de crédito em período 

inadequado
63,68 42,98

12° Gestão de produção Tecnologia inadequada 62,45 44,44
13° Comércio internacional Mudanças em barreiras não tarifárias 61,98 27,10
14° Gestão de recursos naturais Menejo inadequado de fertilizates e 

sementes
60,30 42,96

15° Comércio internacional Falta de harmonização entre padrões 
sanitários e fitossanitários brasileiros e 
outros países

59,45 32,92

16° Sanidade animal Newcastle 57,09 0,79
17° Marco regulatório e conflitos de interesse Mudanças na interpretação de regras 

sociais e trabalhistas
57,07 44,84

18° Mercado/comercialização Oscilações cambiais 56,44 46,90
19° Comércio internacional Perda econômica provocada (direitos 

anti-dumping e salvaguardas)
56,20 29,69

20° Comércio internacional Crescimento inesperado de importação 53,89 27,91
21° Crédito Insuficiência de crédito 53,50 30,68
22° Marco regulatório e conflitos de interesse Disputas decorrentes da 

insuficiência/inadequação de fiscalização 52,89 44,01

23° Gestão de recursos naturais Menejo inadequado de insumos 
pecuários

52,78 38,44

24° Marco regulatório e conflitos de interesse Mudanças na burocracia 52,41 40,06
25° Marco regulatório e conflitos de interesse Disputas entre órgãos de execução de 

politícas públicas
52,03 44,44

26° Crédito Juros 52,02 39,28
27° Marco regulatório e conflitos de interesse Disputas decorrentes da 

insuficiência/inadequação de macro 
regulatório para determinados 
temas/setores

51,91 43,03

28° Marco regulatório e conflitos de interesse Disputas decorrentes da 
insuficiência/inadequação do macro 
regulatório

50,27 41,85
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(2015 apud Gazzola et al, 2016), a infraestrutura brasileira não acompanha o 

espetacular crescimento da produção e mercados. De forma individual, acrescenta 

ele, esse é o maior problema do segmento, pois as despesas com o complexo 

armazém-transporte-porto estão inviabilizando a operação e limitam o crescimento 

da área cultivada.  

De acordo com a CONAB (2018), a armazenagem de grãos é um vetor 

estratégico do elo produtivo de grãos por garantir o funcionamento da logística no 

país e minimizar a perda de grãos na fase pós-colheita. O gráfico 1, apresenta a 

evolução da produção de grãos versus capacidade estática de armazenagem: 

 

Gráfico 1 - Crescimento da Produção e Armazenagem no País 

 
Fonte: Elaboração própria, dados da ESALQ (2019)  

 

O levantamento apresenta, considerando a produção de 238,5 milhões de 

toneladas de grãos na safra 2017/18 versus a capacidade de armazenagem estática 

existente no Brasil de 162,3 milhões de toneladas, um déficit  superior a 76 milhões 

de grãos. Seguindo recomendação da Organização para Alimentação e Agricultura 

(FAO), um pais deve possuir uma capacidade 20% superior a sua produção. Logo, o 

déficit de armazenagem no Brasil supera 120 milhões de toneladas. 

Ainda segundo a CONAB (2018), 75% da produção, aproximadamente 178 

milhões de toneladas de grãos, está concentrada em cinco estados – Mato Grosso, 
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Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, que possuem capacidade 

de armazenar 117 milhões de toneladas. O gráfico 2 abaixo ilustra a capacidade por 

estado: 

 

Gráfico 2 - Capacidade Estática de Armazenagem por Estado (mil t) 

Fonte: Elaboração própria, dados da Conab (2018) 
 

Neste cenário, o Estado do Rio Grande do Sul participa com mais de 32,5 

milhões de toneladas de grãos produzidas (CONAB, 2018) e possui capacidade de 

armazenagem de 29,6 milhões de toneladas, apresentando assim, déficit de 

estocagem para sua produção. 

Outro aspecto apontado pela CONAB (2018), diz respeito a localização dos 

armazéns. No Brasil, apenas 15% da capacidade estática de armazenagem está 

localizada nas fazendas. Outros países produtores apresentam uma situação bem 

diferente em relação a capacidade de armazenamento nas propriedades rurais. No 

Canadá, esse percentual é de 80%, nos Estados Unidos, 65% e na Argentina, 40%.  

Dentre as ações do Governo Federal voltadas para a rede de armazenagem, 

visando atender a demanda gerada pela ampliação da produção de grãos, de 

acordo com a CONAB (2018), uma delas trata justamente da criação de programas 

de apoio com foco nos pequenos produtores para a construção de armazéns 

próprios. 

Segundo Nogueira Junior e Tsunechiro (2011), são inúmeras as ameaças 

enfrentadas na estrutura de armazenagem que vêm se tornando mais crônicas 

devido ao crescimento das safras brasileiras, além do fato da pequena capacidade 
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de armazenagem nas propriedades rurais brasileiras, inferior a 20%. Ao contrário de 

grandes produtores mundiais de grãos, que dispõe da maior parte de armazenagem 

nas fazendas, para Nogueira Junior e Tsunechiro (2011),  isso causa um ambiente 

desfavorável e obriga o produtor a vender a safra em períodos de preços mais 

baixos, além de provocar gargalos na rede logística.  

Ainda segundo Nogueira Junior e Tsunechiro (2011), o forte potencial de 

crescimento da safra de grãos baseado nas condições climáticas favoráveis e a 

tecnologia disponível para a agricultura, e, por outro lado, a necessária continuidade 

da competição no cenário internacional, dependem da evolução logística no país, 

com necessários investimentos em transportes, portos e armazéns. 

Rodrigues (2018), defende que o investimento em instalações de 

armazenagem adequadas dentro das propriedades rurais pode ser um instrumento 

para minimizar as perdas que acontecessem entre as fazendas agrícolas e pontos 

de gargalo. Tais estruturas, cita o autor, vêm sendo implantadas em países 

emergentes, ofertando assim, maior potencial de renda para o produtor, pois não 

pressiona a comercialização da safra agrícola logo após o período de colheita, 

permitindo a negociação de acordo com o mercado internacional.  

Ainda segundo Rodrigues (2018), a gestão da armazenagem de grãos dentro 

da propriedade agrícola necessita de planejamento para assegurar que as 

instalações estejam de acordo com as características da fazenda, para garantia da 

qualidade e também, controlar o armazenamento para decidir o melhor momento 

para a venda do grão. Nesse sentido, defende Rodrigues (2018), uma capacidade 

adicional de armazenagem na propriedade rural pode significar melhores vantagens 

na comercialização da produção. Rodrigues (2018) destaca ainda que embora muito 

tímido, estão ocorrendo investimentos dessas estruturas no país, permitindo aos 

produtores elevar os ganhos decorrentes da atividade agrícola.  

O gráfico 3, abaixo, retrata os benefícios potenciais do investimento em 

armazém próprio: 
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Gráfico 3 - Benefícios potenciais de armazenagem dentro da fazenda 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Rodrigues (2018) 
 

O gráfico acima ilustra o escoamento da produção concentrado num curto 

período, no auge da colheita, onde os produtores rurais ficam submetidos ao pico de 

preço dos custos logísticos e aos menores preços do seu produto agrícola. Já com o 

benefício da infraestrutura de armazenagem própria, no interior da fazenda, a janela 

de escoamento da produção é ampliada e, consequentemente, pressiona de forma 

contrária o preço da logística (queda) e do produto agrícola a comercializar 

(elevação), gerando assim, maior potencial de ganho ao produtor rural. 
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3 - METODOLOGIA 

 

3.1. Métodos e critérios de avaliação de investimentos   

Esta seção tem por objetivo apresentar o método que será utilizado na 

realização do estudo de análise de viabilidade econômica para a implantação da  

unidade de armazenagem numa propriedade rural no Rio Grande do Sul. Para tanto, 

serão abordados os principais conceitos para determinar se o investimento tem 

viabilidade, bem como o uso dessas ferramentas no processo de decisão. 

Conforme Titman e Martin (2010), a utilização do Fluxo de Caixa Descontado 

(FCD) na análise de investimentos de longo prazo é uma ferramenta usada 

mundialmente e, depende de duas variáveis importantes: as estimativas do fluxo de 

caixa e a taxa de desconto. Ainda segundo os autores, o conceito da avaliação de 

projetos através do fluxo de caixa descontado (FCD), refere-se aos fluxos de entrada 

em tempos diferentes que possuem valores distintos e somente devem ser 

incorporados após o devido ajuste do valor do dinheiro no tempo. No quadro 2, 

abaixo, os autores destacam o processo de FCD em três passos:  

 

Quadro 2 - Passos na execução e uma análise de fluxo de caixa descontado 

Fonte: Titman e Martin (2010, p. 53) 

 

Para os autores, o objetivo da análise do FCD (fluxo de caixa de descontado) 

é simples, pois sugere que o valor do investimento é definido pela relevância do 

PASSOS AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO

Passo 1: Projetar o valor e o cronograma 
dos fluxos de caixa futuros.
"Quanto se espera que o projeto gere em 
termos de caixa e quando?"
Passo 2: Estimar uma taxa de desconto 
apropriada ao risco.
"Quão arriscados são os fluxos de caixa 
futuros e o que os investimentos com 
riscos semelhates?"

Passo 3: Descontar os fluxos de caixa.

"Qual é o valor presente ´equivalente´do 
fluxos de caixa futuros esperados?"

Desconte o FCLP utilizando o WACC para estimar o valor 
do projeto como um todo.

Considere a taxa de desconto da dívida e do acionista 
(custo médio ponderado de capital, WACC).

Projete os fluxos de caixa livre futuros do projeto (FCLP).
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cronograma de saídas e entradas de recursos dos fluxos de caixa esperados, sendo 

assim, um processo chave para a avaliação.  

Para Gitman (2010), existem inúmeras formas para analisar os fluxos de caixa 

e definir se o projeto é aceitável. Normalmente as técnicas envolvem métodos que 

relacionam o valor do dinheiro no tempo, risco e retorno e critérios de avaliação para 

escolher projetos que beneficiem financeiramente o patrimônio dos sócios. 

Segundo Ross, Westerfiled e Jordan (2008), as empresas possuem inúmeras 

alternativas de investimentos, sendo algumas que geram valor e outras não. Para os 

autores, existem vantagens e desvantagens na utilização das diversas técnicas e 

acrescentam que o Valor Presente Líquido (VPL) é o mais importante. Brigham e 

Ehrhardt (2016), também citam que o VPL é a melhor alternativa para analisar o 

projeto, pois tem relação com o foco central da empresa que é aumentar seu valor 

patrimonial.  

A figura 1, abaixo, ilustra o fluxo de caixa de um projeto, as variáveis que  

podem impactar no custo de capital e como chegamos no valor presente líquido do 

projeto, que será mais detalhado na próxima seção. 

 

 
Figura 1 - Fluxo de caixa de um projeto e variáveis de impacto no custo de capital 
Fonte: Brigham e Ehrhardt (2016, p. 336) 
 

Para Samanez (2007), alguns métodos são frequentemente utilizados para 

analisar a viabilidade econômica do projeto de investimento e a rentabilidade, entre 

eles o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback. 
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3.1.1 Valor presente liquido (VPL) 

Brigham e Ehrhardt (2016), conceituam o Valor Presente Líquido (VPL) como 

o método que define se o projeto gera valor ou não para o acionista, logo, quanto 

mais alto o VPL, maior o valor gerado para o acionista. Ainda para os autores, ele é 

encontrado através do valor presente dos fluxos de entrada do projeto, deduzido o 

valor presente dos fluxos de saída (custos), conforme figura 2, a seguir: 

 

 
 
 
 
 

Figura 2 - Fórmula cálculo VPL 
Fonte: Brigham e Ehrhardt (2016, p. 339) 

 

Onde: 

FC0: investimento inicial (fluxo de caixa negativo) 

FCt: fluxo de caixa esperado no tempo t  

r: custo de capital do projeto  

n: duração do projeto 

 

O somatório dos fluxos de caixa descontados, que foram trazidos a valor 

presente descontado pelo custo de capital do projeto, é o VPL do projeto.  

De acordo com Gitman (2010), o valor presente liquido (VPL) é um método 

que leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Para tanto, os fluxos de caixa da 

empresa são descontados a uma taxa definida (taxa de desconto ou custo de capital 

ou custo de oportunidade). Essa taxa representa minimamente o que o projeto deve 

gerar para preservar o valor da empresa.  

Ainda para Gitman (2010) o critério de decisão para aceitar ou rejeitar o 

projeto de investimento é: 

 VPL > 0, aceitar o projeto 

 VPL < 0, rejeitar o projeto 

     Caso o VPL encontrado seja superior a zero, a empresa possui retorno 

acima do seu custo de capital / taxa de desconto / custo oportunidades / taxa mínima 
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de atratividade. Logo, está elevando seu valor de mercado e gerando mais 

patrimônio para o acionista.  

Samanez (2007), define que o VPL tem por finalidade identificar 

possibilidades de investimentos que tenham valor maior que o seu custo de 

patrocínio. Acrescenta, ainda, que a conversão dos fluxos de caixa futuros em valor 

presente é fundamental para comparar valores numa mesma época e, sempre que o 

VPL for positivo, o projeto se apresenta como economicamente viável.  O autor cita 

também que se não houver limitação de capital para investimento, o método 

possibilita a melhor escolha já que gera maximização do valor da companhia. 

 

3.1.2 Taxa interna de retorno e modificada (TIR e TIRM) 

Conceitualmente, a taxa interna de retorno (TIR), diferentemente do Valor 

Presente Líquido (VPL), não apresenta a rentabilidade absoluta, sua finalidade é 

encontrar a taxa de rendimento do projeto de investimento (SAMANEZ, 2007).  

Ross, Westerfield e Jordan (2008), destacam o atributo favorável da TIR, a da 

indicação de uma taxa de retorno, que atrai a preferência das pessoas e analistas 

financeiros, quando comparado ao VPL que indica um montante financeiro. De outro 

lado, os autores destacam alguns problemas com a TIR. Um deles é o caso dos 

fluxos de caixa não convencionais, quando ao longo do projeto, se observa fluxos de 

caixa com alternância de resultados positivos e negativos, ocorrendo o problema das 

taxas de retorno múltiplas, que não permite a precisão da TIR pois mais de uma taxa 

de desconto zera o VPL. Ainda segundo os autores, outro problema é o dos 

investimentos mutuamente exclusivos, quando é necessária a escolha de somente 

um dos projetos e pode ocorrer o conflito com o VPL, ignorando que o projeto com 

menor TIR possa representar um VPL maior, pois tem um fluxo de caixa superior.  

No quadro 3, abaixo, um resumo das vantagens e desvantagens da TIR: 

 

Quadro 3 - Vantagens e desvantagens da TIR 
Vantagens e Desvantagens da Taxa Interna de Retorno 

Vantagens  Desvantagens 
1. Intimamente relacionado ao VPL, quase 
sempre levando as decisões idênticas. 

1. Pode resultar em várias respostas, ou 
seja, não admite trabalhar com fluxos de 
caixa não convencionais. 2. Fácil de entender e comunicar. 
2. Pode levar a decisões incorretas em 
comparação de investimentos mutuamente 
exclusivos. 

Fonte: Ross, Westerfield e Jordan (2008, p. 286) 
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De acordo com Ferreira (2000), o custo de oportunidade do capital 

expressado pela taxa mínima de atratividade (TMA) é utilizado para a tomada de 

decisão de aceitar ou não o projeto de investimento. 

Para Gitman (2010), ao utilizar o critério da TIR para a tomada de decisão 

sobre aceitar ou não o projeto, a empresa garante minimamente o retorno esperado, 

maximizando o seu valor de mercado e gerando riqueza ao acionista. 

Critério de Decisão: 

 TIR > Custo de Capital: aceita o projeto 

 TIR < Custo de Capital: rejeita o projeto 

Conforme Brigham e Ehrhardt (2016, p. 341), “a IRR de um projeto é a taxa 

de desconto que torna o PV das entradas igual ao fluxo de caixa inicial. Isso é 

equivalente a fazer o NPV igual a zero”.  A figura abaixo ilustra a equação: 

 

Figura 3 - Fórmula cálculo TIR 
Fonte: Brigham e Ehrhardt (2016, p. 341) 

 

A taxa interna de retorno modificada (TIRM) é semelhante a taxa interna de 

retorno (TIR), porém, ela propõe o reinvestimento dos fluxos de caixa futuros do 

projeto ao custo de capital e não a da própria TIR (Brigham e Ehrhardt, 2016). Por 

este motivo, destacam os autores, a TIRM é geralmente um indicador que retrata de 

fato o retorno do projeto, e ainda, por não ocorrer múltiplas TIR´s, sempre haverá 

uma única TIRM para comparar com o custo de capital e tomar a decisão. Os 

autores afirmam também que a TIR e TIRM indicam a lucratividade em forma de 

taxa de retorno percentual, o que sempre é considerado por quem toma decisões.  

 

3.1.3 Período de retorno do capital investido (Payback) 

De acordo com Ross, Westerfield e Jordan (2008), o período de retorno de 

investimento (payback) é o tempo, expresso em anos, para retornar o investimento 
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inicial realizado. Citam ainda, que o investimento é aceitável se o tempo de retorno 

for inferior a uma quantidade de anos pré-estabelecida.  

Para Gitman (2010), o critério de decisão para avaliar a proposta de 

investimento também está relacionado a comparação de tempo máximo: 

 Payback menor que o tempo máximo aceitável: aceitar o projeto; 

 Payback maior que o tempo máximo aceitável: rejeitar o projeto. 

Brigham e Ehrhardt (2016), conceituam o payback como a quantidade de 

anos para reaver o investimento de capital num projeto, considerando seus fluxos de 

caixa operacionais. De acordo com os autores, para a realização do cálculo, iniciar 

com o valor do fluxo de caixa negativo, referente ao investimento inicial, e 

acrescentar os fluxos operacionais anuais de forma acumulada, até o fluxo de caixa 

ficar positivo. “O ano do retorno é o ano antes da recuperação completa mais uma 

fração igual a insuficiência do final do ano anterior, dividido pelo fluxo de caixa 

durante o ano em que a recuperação completa ocorre” (BRIGHAM e EHRHARDT, 

2016, p. 350)”.  

A equação abaixo, na figura 4, é utilizada para o cálculo: 

 

 
  Figura 4 - Fórmula cálculo Payback 
  Fonte: Brigham e Ehrhardt (2016, p. 351) 

 

Importante destacar ainda, ressalvas dos referidos autores em relação ao 

método: (1) não considera o valor do dinheiro no tempo, ou seja, os fluxos de 

entrada em anos diferentes tem o mesmo peso; (2) os fluxos posteriores ao ano de 

recuperação do investimento são ignorados; (3) diferentemente do VPL e TIR, o 

payback apenas indica o tempo de retorno do investimento, não indicando a taxa de 

retorno do investimento ou quanto de riqueza o projeto acrescenta para a empresa.   

 

3.1.4 Taxa mínima de atratividade (TMA)  

 Conforme Casarotto e Kopittke (1998), na análise do projeto de investimento, 

é necessário considerar o retorno não realizado pela aplicação do mesmo capital em 

projetos alternativos. No caso de empresas, a definição da Taxa Mínima de 



35 

Atratividade envolve questões de maior complexidade, dependendo ainda do prazo 

do projeto e a relevância estratégica. 

Para Hirschfeld (2000), ao projetar um investimento, os dividendos estimados 

são comparados aos de outros investimentos disponíveis. Destaca ainda, que a taxa 

de juros proporcionada pelo investimento, como regra geral, precisará ser maior que 

a taxa prefixada comparativa, também chamada de Taxa Mínima de Atratividade, ou 

ainda, taxa de desconto, pois é utilizada para apurar o valor presente líquido (VPL) 

de um fluxo de caixa. 

Titman e Martin (2010), citam que a decisão da taxa de desconto adequada 

para um projeto de investimento é algo complexo e que deve ser muito bem 

avaliado. Apresentam três alternativas utilizadas para decidir a taxa de desconto 

adequada para avaliar projetos de investimentos individuais, conforme quadro a 

seguir: 

 

  Quadro 4 - Alternativas para definir a taxa de desconto 

  Fonte:  Titman e Martin, (2010, p. 212) 
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Para Titman e Martin (2010), o custo médio ponderado de capital (em inglês 

WACC), é a média ponderada dos custos, após os impostos, das diversas fontes de 

capital da empresa, que são utilizadas para financiar suas atividades. Pode ser 

visualizado também, como o custo de oportunidade do capital ou a taxa de retorno 

esperada pelos investidores da empresa comparada a outras oportunidades de 

investimento com risco semelhante.   

Ainda segundo Titman e Martin (2010), na teoria, ao se avaliar o projeto, o 

mesmo será aceito se o VPL for positivo, após descontado o fluxo de caixa ao custo 

do capital do projeto. Porém, na prática, muitas empresas utilizam a taxa de 

atratividade, superior ao custo de capital, como a taxa desconto dos fluxos de caixa, 

garantindo assim um VPL com uma segurança adicional, caso o projeto seja aceito.  
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4 - PREMISSAS E COMPOSIÇÃO DO FLUXO  

 

4.1. Fluxo de caixa livre do projeto (FCLP)  

Nesta seção, serão apenas apresentados os conceitos gerais de cada 

componente do fluxo e, posteriormente, as premissas que foram utilizadas para a 

construção do fluxo de caixa descontado e a análise da viabilidade econômica do 

projeto. 

De acordo com Samanez (2007, p. 223), “o fluxo de caixa resume as entradas 

e saídas efetivas de dinheiro ao longo do tempo, permitindo, dessa forma, a 

rentabilidade e a viabilidade econômica do projeto”.  

O FCLP (fluxo de caixa livre do projeto), é o somatório de todos os fluxos de 

caixa, após a dedução de despesas operacionais, impostos, investimentos de capital 

de giro e imobilizado, porém, destacam Titman e Martin (2010), sem a dedução de 

pagamentos aos financiadores do projeto, sejam acionistas ou credores. Tal 

conceito, segundo os autores, é mais usual pois tem o objetivo de avaliar 

oportunidades de investimento, com foco no fluxo de caixa disponível do projeto, que 

poderá ser direcionado para credores ou sócios. 

Brigham e Ehrhardt (2016), destacam que as despesas de juros proveniente 

de qualquer dívida para financiar o projeto, não devem ser deduzidas do fluxo de 

caixa líquido do projeto, pois o custo de capital do projeto é a taxa de retorno 

suficiente para o cumprimento das obrigações junto aos investidores da empresa 

(credores e sócios). Porém, para Brigham e Ehrhardt (2016), esse deve ser um 

ponto de atenção, já que é um equívoco comum deduzir os juros do fluxo de caixa, 

duplicando o seu dispêndio no projeto, sendo que o custo da dívida já faz parte do 

custo de capital do projeto.   

Segundo Titman e Martin (2010), estimar fluxos de caixa para oportunidades 

de investimento não se trata de uma ciência exata, pois deve considerar um mix de 

experiência, intuição e ciência.  

Brigham e Ehrhardt (2016), a parte mais importante e complexa é a estimativa 

dos fluxos de caixa relevantes do projeto, dado pela diferença entre os fluxos de 

caixa que a empresa possuirá se decidir pela implementação do projeto versus os 

fluxos de caixa que possuirá se declinar do projeto de investimento. Tais fluxos são 

denominados fluxos de caixa incrementais. 



38 

De acordo com Samanez (2007), os fluxos de caixa incrementais possibilitam 

realizar a avaliação econômica do projeto de investimento, já que são a base de 

cálculo dos índices. Esses fluxos, ainda segundo o autor, tem efeito positivo ou 

negativo no caixa da empresa, devido ao impacto provocado pelo investimento .  

Para Titman e Martin (2010), os fluxos de caixa incrementais são fluxos 

adicionais proporcionados pelo projeto para a empresa, incluem somente o que é  

gerado diretamente pelo investimento. Os autores também denominam esses fluxos 

como fluxos de caixa relevantes. 

Para a construção do fluxo de caixa livre do projeto, etapa inicial para a 

análise do fluxo de caixa descontado, foi utilizado o modelo abaixo, com base na 

Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE), adaptado de Titman e Martin 

(2010), com ajustes para adequar a realidade proposta neste trabalho, face o tipo de 

empresa e projeto a ser analisado: 

 

Quadro 5 - Demonstração do Resultado e Fluxo de Caixa do Projeto 

Receita Bruta 
(-) Impostos sobre Receitas 
(=) Receita Líquida 
(-) CPV 
(-) DESPESAS 
(-) MOD  
(=)EBITDA 
(-) Depreciação e Amortização 
(=) EBIT (Lucro Operacional) 
(-) IR/CSLL 
(=)Lucro Líquido Após Impostos 
(+) Depreciação / Amortização 
(-) Investimento em Imobilizado (Capex) 
(=)Fluxo de Caixa Livre do Projeto  

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Titman e Martin (2010) 
 

Sendo: 

 Receita Bruta: de acordo com Málaga (2012), é calculada através 

da multiplicação do preço unitário do produto pela quantidade 

vendida. Para Crepaldi (2019), a receita bruta da atividade rural é 

formada pelo valor das vendas dos produtos proveniente da 

atividade explorada pelo produtor; 
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 Impostos sobre receitas: segundo Crepaldi (2019), a atividade rural 

segue as regras tributárias conforme as demais Pessoas Jurídicas 

e poderão incidir os impostos: 

- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): 

deve ser apurado e recolhido no momento da saída da mercadoria 

e a alíquota depende da origem e destino do produto 

comercializado e o regulamento de cada estado da federação, pois 

é um tributo de competência estadual (CREPALDI, 2019). No caso 

do Rio Grande do Sul, aplica-se a alíquota de 17%, exceto casos 

de isenções e benefícios fiscais. A base de cálculo é o valor da 

operação; 

- Programa Integração Social do Trabalhador (PIS) e Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social (COFINS): estão sujeitas 

as pessoas jurídicas de direito privado, exceto as microempresas e 

as empresas optantes pelo Simples Nacional, a base de cálculos é 

a soma de todas as receitas auferidas pela empresa, existindo dois 

regimes de tributação:  

cumulativo – para os optantes pelo lucro presumido ou arbitrado, 

não há desconto de créditos, alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,00% 

(COFINS) calculados diretamente sobre a base de cálculo; 

não cumulativo – optantes pelo lucro real, podem ser deduzidos 

valores de créditos oriundos da aquisição de bens e serviços, 

alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS); 

- Contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao 

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL): 

conforme Crespaldi (2019), o produtor rural pessoa jurídica está 

sujeito somente a contribuição ao FUNRURAL, com alíquota que 

varia de 2,3% a 2,85% e incide sobre a receita bruta total, oriunda 

da comercialização da sua produção. O montante deve ser 

destacado na nota fiscal e deduzido do produtor e recolhido pelo 

comprador da mercadoria; 

- Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR): possui 

apuração anual, o fato gerador é a propriedade, domínio útil ou 
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posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do 

município. A base de cálculo é o valor da terra nua, sem 

benfeitorias, com alíquota progressiva de 0,03% até 20%, de 

acordo com a área do imóvel e nível de utilização (Crepaldi 2019); 

 Custo do Produto Vendido (CPV): para Matarazzo (2010), são os 

custos de materiais e insumos utilizados na produção, incluem todo 

desembolso necessário relacionado a produção. Para o fluxo de 

caixa do projeto, foram excluídas as despesas com depreciação e 

amortização de intangíveis; 

 Despesas: segundo Matarazzo (2010), são despesas operacionais 

para o funcionamento da empresa e estão relacionadas as suas 

atividades de gestão, comercialização e administração;  

 Mão de obra direta (MOD): conforme Matarazzo (2010), é o 

montante destinado a folha de pagamento, proporcional a 

produção realizada pela empresa e, também, seus respectivos 

adicionais, como horas-extras, prêmios, benefícios e encargos 

sociais devidos; 

 EBITDA: Malaga (2012) cita que o Ebitda (em inglês, earnings 

before interest, taxes, depreciation and amortization) que significa 

lucro antes dos juros, dos impostos, e da depreciação e 

amortização, é uma medida para mensurar o potencial de geração 

de caixa da operação;  

 Depreciação e Armortização: conforme Titman e Martin (2010), são 

despesas não desembolsáveis, por isso, são deduzidas para 

cálculo do lucro tributável e depois, são adicionadas de volta ao 

fluxo, pois a Secretaria da Receita Federal exige que os dispêndios 

em ativos imobilizados sejam depreciados ou amortizados versus a 

receita ao longo da sua vida útil, sendo elas dedutíveis da base de 

impostos. Essas despesas são provenientes dos investimentos 

realizados em ativo imobilizado tais como máquinas, implementos, 

indústria e o desembolso financeiro real ocorreu à época da 

aquisição dos bens.  De acordo com Samanez (2007), para 

determinadas situações, não havendo informação precisa, a 
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depreciação linear pode ser usada como o valor da depreciação 

econômica dos ativos. Cita ele ainda, que existem inúmeros 

métodos de depreciação, porém, usualmente, o método linear que 

estabelece um percentual fixo anual é o mais convencional;  

 EBIT (Lucro Operacional): é o lucro antes dos juros e imposto de 

renda (em inglês earnings before interes and, taxes). De acordo 

com Malaga (2012), é uma medida de viabilidade e competitividade 

da empresa pois é o saldo de recursos da empresa destinados a 

cumprir os compromissos com credores financeiros, governo e 

sócios e reinvestimentos na própria empresa. Cita ainda que, 

quanto maior o lucro operacional, maior será a sua condição para 

investir e se manter competitiva. O autor faz uma ressalva, de que 

existem custos e despesas, no caso, a depreciação e amortização, 

que não diminuem o caixa, porém, impactam no Lucro 

Operacional, adulterando a efetiva capacidade de geração de 

caixa. Por tal aspecto, muitos tem a preferência de avaliar a 

empresa pela seu EBITDA, acima detalhado;  

 Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL): segundo Matarazzo (2010), é uma parte que será 

recolhida para pagamento do imposto de renda após a apuração 

do lucro, sendo o montante somente uma provisão, pois poderá 

haver diferença com o valor efetivo declarado. Crepaldi (2019) 

acrescenta que, a atividade rural segue as regras tributárias das 

demais Pessoas Jurídicas, baseado no lucro real, presumido ou 

arbitrado, inclusive com a alíquota adicional de imposto de renda, 

sendo:  

- Optantes pelo regime de tributação do lucro real:  alíquota do 

imposto de renda de 15% sobre o lucro real, e, no caso de 

montante superior a R$ 20 mil reais mensais ou R$ 240 mil reais 

anuais, tem o adicional de 10% sobre o valor excedido. A CSLL 

possui alíquota de 9%;  

- Optantes pelo regime de tributação do lucro presumido: alíquota 

de 8% (de acordo com a atividade) sobre a receita, e sobre essa 
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base uma alíquota de 15%.  Caso o montante supere o valor de R$ 

60 mil reais no trimestre, haverá um adicional de 10% sobre o valor 

que exceder. A CSLL possui alíquota de 9%, porém, sobre o lucro 

presumido (12% do faturamento); 

Caso o produtor rural pessoa jurídica tenha enquadramento de 

microempresa (receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

360.000,00) ou empresa de pequeno porte (R$ receita bruta anual  

superior a R$ 360.000,00 e menor ou igual a R$ 3.600.000,00) 

poderá optar pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições, o Simples Nacional. Desta forma, a 

alíquota mensal sobre a receita bruta auferida será de 4% até 

11,61%, de acordo com a receita bruta anual. 

 Lucro Líquido após impostos: lucro auferido na operação após 

deduzida a carga de impostos do lucro operacional (EBIT); 

 Investimento em Imobilizado (Capex): visando a manutenção da 

capacidade produtiva e/ou o crescimento dos fluxos de caixa 

futuros da empresa, a mesma deve, sistematicamente, realizar 

investimentos em ativos imobilizados, também denominado ativo 

fixo (TITMAN E MARTIN, 2010). Ítens como aumento da 

capacidade da indústria, substituição de equipamentos, máquinas 

são exemplos de investimentos ou dispêncios de capital, também 

conhecidos pela sigla CAPEX (em inglês, significa despesas de 

capitais ou investimento em bens de capitais); 

 Investimento em Capital de Giro: segundo Titman e Martin 

(2010), também conhecido como mudanças no capital de giro 

líquido, ocorre quando uma empresa investe em ativos fixos para 

crescer e, como consequência, precisa elevar o investimento em 

ativos circulantes como estoque e contas a receber. Ao mesmo 

tempo, sugerem os autores, esse investimento adicional será 

parcialmente financiado pelos fornecedores, em função da 

elevação do volume de compras. Conforme Samanez (2007), na 

elaboração do fluxo de caixa para análise econômica, 

considerando que o capital de giro reflete um compromisso 
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financeiro semelhante ao investimento em equipamentos e 

instalações, ele poderá ser um fluxo retornável ao final da vida 

econômica do projeto. 

 Fluxo de Caixa Livre do Projeto (FCLP): é a combinação dos 

fluxos de caixa que serão direcionados as fontes de capital da 

empresa, aos credores e sócios, é ainda, a base para apuração do 

valor do projeto integral (TITMAN E MARTIN, 2010). É dado pela 

soma de todos os fluxos de caixa, deduzidas todas as despesas, 

custo de produção, mão-de-obra, impostos e investimentos em 

imobilizado e capital de giro. No modelo ajustado acima pode ser 

representado assim:  

FCLP = Lucro líquido após impostos + Depreciação e Amortização 

– Investimento em imobilizado – Investimento em capital de giro 

 

4.2. Premissas do estudo  

Na presente seção, serão apresentadas e detalhadas as premissas utilizadas 

na composição do cenário projetado, relacionado ao cultivo de grãos (milho e soja) 

na Fazenda DM, que serviram de base para a construção do fluxo de caixa 

descontado e a análise da viabilidade econômica do projeto de implantação da 

unidade de armazenagem no interior da fazenda. 

A propriedade rural alvo do estudo está localizada na metade sul do Rio 

Grande do Sul, no Município de São Lourenço do Sul, que pertence a região de 

Pelotas, está distante 201 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul 

e 130 quilômetros do Porto de Rio Grande. A região de Pelotas é responsável pelo 

cultivo de 7% da área plantada de milho no estado que em 2018, segundo a 

EMATER, atingiu 706 mil hectares; e 6,8% da área plantada de soja no Estado, que 

em 2018 foi de 5,7 milhões de hectares, conforme a EMATER.  

A fazenda possui área própria total de 440 hectares dos quais, 

aproximadamente 201 hectares estão dedicados ao cultivo de soja e milho e foram o 

objeto do presente estudo. A área restante da fazenda é ocupada por pasto, criação 

esporádica de gado e área de reserva legal e preservação permanente. 
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O calendário da safra agrícola na fazenda, ocorre no período de setembro até 

abril, sendo realizada somente uma safra de cada cultura, conforme quadro 6 

abaixo: 

 

Quadro 6 - Calendário Safra anual – soja e milho – Fazenda DM 

Fonte: Elaboração própria 
 

Na última safra (2018/19) foram cultivados 165 hectares de soja, com 

produtividade de 59 sacas por hectare que proporcionaram um rendimento de 3.538 

kilos por hectare e um total de 9.728 sacas (583 toneladas) de soja. 

Nessa mesma safra, a propriedade rural cultivou 36 hectares de milho, com 

produtividade de 90 sacas por hectare, gerando um rendimento de 5.392 kilos por 

hectare e um total de 3.235 sacas (194 toneladas) de milho. 

A propriedade possui um patrimônio imobilizado de máquinas, implementos, 

veículos e benfeitorias que totaliza R$ 1.406.123,00. Não foi incluído o valor de 

patrimônio da terra nua, pois não será inserido no estudo a remuneração deste fator. 

A produção agrícola ocorre atualmente na fazenda que é um imóvel rural próprio, 

sem considerar tal custo de oportunidade. Logo, o fluxo de caixa incremental será 

desenvolvido com a mesma premissa.  A tabela 9, abaixo, demonstra a relação de 

ativos da fazenda:  

 

   Tabela 9 - Relação patrimônio Fazenda DM 
Ativo Valor 
Máquinas e Implementos  R$        1.043.717,00  
Veículos  R$            232.406,00  
Benfeitorias  R$            130.000,00  
TOTAL  R$        1.406.123,00  

    Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.1 Premissas do investimento  

A proposta de investimento contempla um projeto de instalação de uma 

unidade de armazenagem no interior da fazenda com capacidade estática para 

armazenar 10.600 sacos de soja e milho. Essa capacidade é suficiente para 

depositar parte da produção de soja e milho anual. O dimensionamento da estrutura 
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de armazenagem foi avaliada pelo produtor rural considerando a atual produção 

agrícola e a experiência na comercialização anual da safra. 

A estrutura planejada é composta por secador e máquina pré-limpeza, 

visando assegurar a qualidade do grão e agregar valor na comercialização. O 

projeto da estrutura, equipamentos e montagem foi orçado em R$ 414.965,90 e 

além disso, serão necessários mais R$ 31.000,00 para obras civis, terraplanagem e 

demais gastos, totalizando R$ 445.965,90, conforme detalhado na tabela 10, abaixo:  

 

Tabela 10 - Orçamento projeto de armazenagem 
Investimento 

    
Descrição Quantidade  Vlr unit   Vlr Total  
registro moega 1            950,00             950,00  
elevador 10m 1      22.600,00       22.600,00  
prelimpeza 1      26.200,00       26.200,00  
secador 140sc 1      96.600,00       96.600,00  
silo 5300 sc 2      86.200,00     172.400,00  
elevador 16m 1      32.200,00       32.200,00  
extratora para silo 2         5.900,00       11.800,00  
Varredora 2         3.750,00          7.500,00  
cano metalico 150mm 60            180,00       10.800,00  
abracadeira 150mm 90              34,50          3.105,00  
curva anel 60              14,37             862,20  
amortecedor queda 10              94,87             948,70  

                       -    
total equipamentos 231    274.723,74     385.965,90  
Montagem 1          7.500,00  
Frete 1          6.500,00  
Elétrica 1       15.000,00  
TOTAL         414.965,90  

    
Construção civil   20.000,00  
Terraplanagem           8.000,00  
Demais        3.000,00  

    
TOTAL GERAL        445.965,90  

Fonte: Elaboração própria 
 

4.2.2 Premissas do horizonte de projeção, TMA e impostos 

Conforme Samanez (2007), o horizonte de tempo das projeções do fluxo de 

caixa livre do projeto pode não corresponder diretamente à vida útil dos ativos. Para 
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o autor ainda, o fluxo de caixa é estabelecido em períodos iguais, usualmente num 

horizonte anual, e, em geral, os valores são lançados no final de cada ano.  

 Para Brigham e Ehrhardt (2016), na análise de investimentos é esperado que 

os fluxos de caixa sejam descontados no tempo em que eles acontecem, porém, 

estimar fluxos diários seria de grande sacrifício e mesmo assim, não haveria a 

garantia de precisão do fluxo no horizonte de anos, portanto, assumir que os fluxos 

de caixa ocorrem ao final do período anual é mais usual e coerente. 

Considerando o investimento a ser realizado, que possui estrutura fixa, de alta 

durabilidade e pode ser utilizada num longo período para amparar a atividade 

agrícola da fazenda, optou-se em utilizar um horizonte de tempo intermediário, um 

período de dez anos para a análise da projeção dos fluxos anuais. A especificidade 

da atividade agrícola, a volatilidade de preços e a complexidade de algumas 

variáveis importantes no processo, como a produtividade da lavoura e questões 

climáticas, foram motivos para não estabelecer um horizonte maior de análise.  

Para atribuir o custo de capital, a taxa mínima de atratividade, não foi adotado 

o modelo CAPM (WACC) clássico, pois o mesmo é mais aderente e frequentemente 

utilizado para empresas que possuem ações listadas na bolsa de valores, o que não 

é o caso do estudo aqui apresentado. Considerando o perfil e contexto da analise do 

investimento, respeitando as características da produção rural de pequeno porte, 

bem como, a capacidade de geração de caixa da fazenda, que vem produzindo nas 

5 últimas safras sem necessidade de alavancagem de terceiros, o custo de capital 

foi atribuído de forma adaptada ao conceito de Titman e Martin (2010), que sugere a 

metodologia específica de projeto - “Project Finance”, detalhada na seção 3.1.4 do 

presente trabalho. 

 O método indica o cálculo do custo médio ponderado de capital de forma 

individual, com a visão de cada projeto de investimento, usando o custo de capital 

atrelado a estrutura de financiamento do projeto. A vantagem desse método, é a 

utilização de uma taxa de desconto que espelha os riscos e o mix de financiamento 

do projeto.  

Em que pese não haver necessidade premente de tomada de recursos para a 

realização do investimento, foi considerado no cálculo da taxa de desconto a 

premissa do custo de eventual alavancagem financeira, considerando as alternativas 

existentes no mercado financeiro, estimuladas pelo Governo Federal e Banco de 
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Desenvolvimento Nacional (BNDES). Notadamente, a linha de crédito ofertada para 

o investimento em análise, possui as seguintes características, com base no site do 

Banco do Brasil: 

 Linha de Crédito: PCA – Construção e Ampliação de Armazéns 

 Objeto de Financiamento: investimentos necessários à ampliação, 

modernização, reforma e à construção de novos armazéns, 

destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, 

hortaliças, fibras, açúcar, entre outros. 

 Finalidade: crédito para ampliar a capacidade de armazenamento 

agrícola do país, reduzir problemas logísticos de escoamento da 

produção em pico de safra e proporcionar ao produtor rural e suas 

cooperativas a possibilidade de escolher o melhor momento de 

escoamento e comercialização de seus produtos. 

 Beneficiários: produtor rural, pessoas físicas e jurídicas, 

cooperativas 

 Prazo: até 15 anos, com até 3 anos de carência. 

 Taxa de juros: 6% a.a. (aplicável ao perfil desse projeto) 

 Forma de pagamento: parcelas semestrais ou anuais (capital e 

juros) 

 Garantias: a definir entre as partes 

A determinação da taxa mínima de atratividade do projeto foi definida através 

de ponderação entre dívida de terceiros (6% a.a.), utilizando a referência de linha de 

crédito acima, disponível no mercado para a finalidade do investimento, e a 

participação de capital do sócio ao custo determinado de 6,24% a.a. Conforme 

quadro 7, abaixo, o custo de capital ponderado para o projeto é 5,40% a.a.: 

 

      Quadro 7 - Custo ponderado do capital / TMA 

Origem Recurso Valor ($) 
Custo antes 

I.R. Custo após I.R. Pesos Ponderação 
Dívida 222.983 6,00% 4,56% 50,00% 2,28% 
Equity (sócio) 222.983 6,24% 6,24% 50,00% 3,12% 
Total 445.966     100% 5,40% 

     TMA 
      Fonte:  Elaboração própria 
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O custo do capital do sócio atribuído foi baseado numa remuneração 

prefixada de longo prazo, num horizonte de tempo próximo ao projeto e que pudesse 

ser alternativa no mercado, ponderando ainda risco de título privado e público na 

proporção de 50%. Ou seja, ao aportar parte do capital para o projeto de 

investimento, o sócio deixaria de receber uma remuneração prefixada destes títulos 

no mercado. Portanto, a remuneração exigida de 6,24% a.a, deriva do custo de 

oportunidade do capital não investido em título do tesouro direto longo prazo 

(tesouro prefixado vencimento em 2031), com remuneração líquida de 5,07% a.a. (já 

deduzidos impostos e despesas) e título privado, debêntures de longo prazo 

(CGDE21 - vencimento em 2027), com remuneração prefixada líquida de 7,40% a.a. 

(já deduzido impostos). 

As alíquotas de impostos incidentes sobre a atividade agrícola que foram 

utilizadas no fluxo de caixa projetado, estão abaixo detalhadas a seguir, de acordo 

com a personalidade jurídica do produtor rural. Tais impostos refletem a exploração 

e comercialização da produção, considerando o regime de lucro real, detalhada na 

tabela 11 abaixo:  

 

     Tabela 11 - Tributação do produtor rural pessoa jurídica – regime lucro real 

Tributo Alíquota Base Cálculo 

IRPJ 15,00% lucro real 

CSLL 9,00% lucro líquido 

PIS 1,65% receita bruta 

COFINS 7,60% receita bruta 

INSS/FUNRURAL 2,85% receita bruta 

ICMS 17,00% receita bruta 
     Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.3 Premissas das receitas do fluxo  

Para estabelecer a projeção de preços e produção de soja e milho para os 

próximos dez anos, previamente foi realizado o levantamento dos dados de safras 

passadas na Fazenda DM, com o histórico das 6 últimas, em relação a área 

cultivada em hectares, produção de sacas de 60 kilos por hectare e total, rendimento 

em kilos por hectare, produção em kilos, preço médio da saca comercializada e 

receita anual, abaixo detalhado nas tabelas 12 e 13:  
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Tabela 12 - Histórico de produção soja Fazenda DM 
SOJA - saca (60 kg) 2013/2014 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Area produzida (ha) 90 105 122 125 155 165                 
Produção   Sc/ha 48 46 56 68 42 59
Produção total em sacas 4.324              4.839              6.865              8.500              6.518              9.728              
Rendimento kg/ha 2.882              2.765              3.376              4.080              2.523              3.538              
Produção em kg 259.416          290.367          411.896          510.000          391.065          583.704          
Preço Saca 68,12R$          66,30R$          82,51R$          69,30R$          86,17R$          81,40R$          
Receita 294.533,00R$ 320.851,00R$ 566.392,75R$ 589.060,46R$ 561.641,88R$ 791.891,76R$  
Fonte: Elaboração própria 

Tabela 13 - Histórico de produção milho Fazenda DM 
MILHO - saca (60 kg) 2013/2014 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Area produzida (ha) 51                 70 40 50 26 36                   
Produção   Sc/ha 70 60 107 125 84 90
Produção total em sacas 3.570            4.199              4.287              6.237              2.195            3.235              
Rendimento kg/ha 4.200            3.599              6.430              7.484              5.066            5.392              
Produção em kg 214.200        251.916          257.208          374.220          131.726        194.098          
Preço Saca 25,00R$        29,29R$          49,76R$          29,08R$          40,89R$        34,00R$          
Receita 89.250,00R$ 122.976,99R$ 213.311,17R$ 181.399,00R$ 89.771,54R$ 109.988,64R$  

Fonte: Elaboração própria 
 

Cabe ressaltar que a produção agrícola na fazenda ocorre apenas há 8 safras 

e cresceu de forma gradual, até atingir a capacidade atual possível de cultivo desses 

grãos. A receita anual é gerada a partir da comercialização da safra de milho e soja. 

Como referência base, na safra 2018/19 foram produzidas 3.235 sacas de milho e 

9.728 sacas de soja, ao preço médio de R$ 34,00 e R$ 81,40 por saca, 

respectivamente. A produção na última safra gerou uma receita bruta total de R$ 

901.880,40. Atentando para o histórico acima apresentado, importante mencionar 

que o crescimento anual da produção e receita ocorreu pela ampliação da área 

agricultável e, principalmente, pela maior produtividade dos grãos por hectare, 

determinado pela curva de experiência no manejo e investimento nos tratos 

culturais.   

A receita estimada do fluxo de caixa convencional, sem a unidade de 

armazenagem na fazenda, segue a base das atuais premissas de produção e 

comercialização dos grãos. As estimativas de produção e receita foram baseadas na 

performance passada e com estabilidade de preços e produtividade. Cabe ressaltar 

que tal etapa é prévia a realização do fluxo de caixa incremental, que será detalhado 

no decorrer do estudo. As tabelas 14, 15, 16 e 17 a seguir, apresentam os números 

projetados nos próximos dez anos: 
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Tabela 14 - Projeção produção e receita soja (ano 1 até ano 5) 
SOJA - saca (60 kg) base ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5
Area produzida (ha) 165                  165 165 165 165 165
Produtividade  Sc/ha 59                    59                    59 59 59 59
Produção total em sacas 9.735              9.735              9.735              9.735              9.735              9.735              
Rendimento kg/ha 3.540              3.540              3.540              3.540              3.540              3.540              
Produção em kg 584.100          584.100          584.100          584.100          584.100          584.100          
Preço Saca (R$) 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4

Receita R$xha 4.802,60         4.802,60         4.802,60         4.802,60         4.802,60         4.802,60         
Receita R$ total 792.429,00    792.429,00    792.429,00    792.429,00    792.429,00    792.429,00    
Receita R$xkg 1,36                 1,36                 1,36                 1,36                 1,36                 1,36                 

Custeio Lavoura e CCT R$xha 1.206,98         1.206,98         1.206,98         1.206,98         1.206,98         1.206,98         
Custeio Lavoura e CCT R$ total 199.151,70    199.151,70    199.151,70    199.151,70    199.151,70    199.151,70     
Fonte: Elaboração própria 
 

Tabela 15 - Projeção produção e receita milho (ano 1 até ano 5) 
MILHO - saca (60 kg) base ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5
Area produzida (ha) 36                    36 36 36 36 36
Produtividade  Sc/ha 90                    90                    90                    90                    90                    90                    
Produção total em sacas 3.240              3.240              3.240              3.240              3.240              3.240              
Rendimento kg/ha 5.400              5.400              5.400              5.400              5.400              5.400              
Produção em kg 194.400          194.400          194.400          194.400          194.400          194.400          
Preço Saca (R$) 34,00              34,00              34,00              34,00              34,00              34,00              

Receita R$xha 3.060,00         3.060,00         3.060,00         3.060,00         3.060,00         3.060,00         
Receita R$ total 110.160,00    110.160,00    110.160,00    110.160,00    110.160,00    110.160,00    
Receita R$xkg 0,57                 0,57                 0,57                 0,57                 0,57                 0,57                 

Custeio Lavoura e CCT R$xha 1.492,31         1.492,31         1.492,31         1.492,31         1.492,31         1.492,31         
Custeio Lavoura e CCT R$ total 53.723,16       53.723,16       53.723,16       53.723,16       53.723,16       53.723,16        
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 16 - Projeção produção e receita soja (ano 6 até ano 10) 
SOJA - saca (60 kg) ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10
Area produzida (ha) 165 165 165 165 165
Produtividade  Sc/ha 59 59 59 59 59
Produção total em sacas 9.735              9.735              9.735              9.735              9.735              
Rendimento kg/ha 3.540              3.540              3.540              3.540              3.540              
Produção em kg 584.100          584.100          584.100          584.100          584.100          
Preço Saca (R$) 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4

Receita R$xha 4.802,60         4.802,60         4.802,60         4.802,60         4.802,60         
Receita R$ total 792.429,00    792.429,00    792.429,00    792.429,00    792.429,00    
Receita R$xkg 1,36                 1,36                 1,36                 1,36                 1,36                 

Custeio Lavoura e CCT R$xha 1.206,98         1.206,98         1.206,98         1.206,98         1.206,98         
Custeio Lavoura e CCT R$ total 199.151,70    199.151,70    199.151,70    199.151,70    199.151,70     
Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 17 - Projeção produção e receita milho (ano 6 até ano 10) 
MILHO - saca (60 kg) ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10
Area produzida (ha) 36 36 36 36 36
Produtividade  Sc/ha 90                    90                    90                    90                    90                    
Produção total em sacas 3.240              3.240              3.240              3.240              3.240              
Rendimento kg/ha 5.400              5.400              5.400              5.400              5.400              
Produção em kg 194.400          194.400          194.400          194.400          194.400          
Preço Saca (R$) 34,00              34,00              34,00              34,00              34,00              

Receita R$xha 3.060,00         3.060,00         3.060,00         3.060,00         3.060,00         
Receita R$ total 110.160,00    110.160,00    110.160,00    110.160,00    110.160,00    
Receita R$xkg 0,57                 0,57                 0,57                 0,57                 0,57                 

Custeio Lavoura e CCT R$xha 1.492,31         1.492,31         1.492,31         1.492,31         1.492,31         
Custeio Lavoura e CCT R$ total 53.723,16       53.723,16       53.723,16       53.723,16       53.723,16        
Fonte: Elaboração própria 
 

4.2.4 Premissas dos custos e depreciação  

Para a elaboração do fluxo de caixa convencional,  foram adotadas como 

premissa do estudo, o histórico recente dos custos da Fazenda para o atual nível de 

produção agrícola, considerando tanto os custos da lavoura quanto a mão-de-obra e 

despesas:   

 Custeio da Lavoura: associado a produção agrícola direta, tais 

como sementes, fertilizantes, agrotóxico, tratamento do solo, 

mudas, operação com máquinas e implementos; 

 Despesas: associado a despesas administrativas, seguros, 

assistência técnica, manutenção da fazenda, carros, máquinas e 

implementos e demais despesas em geral; 

 Mão de obra: custo de empregados da fazenda com os respectivos 

impostos e benefícios.  

As tabelas 18 e 19 abaixo destacam a projeção de custeio da lavoura, 

principal componente de custo para a produção agrícola, de acordo com a área 

produzida no período projetado, 10 anos:  
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Tabela 18 - Projeção custo lavoura Soja e Milho (ano 1 até ano 5) 
SOJA - saca (60 kg) base ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5
Area produzida (ha) 165                   165                   165                   165                   165                   165                   
Produtividade  Sc/ha 59                     59                     59                     59                     59                     59                     
Produção total em sacas 9.735                9.735                9.735                9.735                9.735                9.735                
Custeio Lavoura e CCT R$xha 1.206,98R$      1.206,98R$      1.206,98R$      1.206,98R$      1.206,98R$      1.206,98R$      
Custeio Lavoura e CCT R$ total 199.151,70R$ 199.151,70R$ 199.151,70R$ 199.151,70R$ 199.151,70R$ 199.151,70R$ 
MILHO - saca (60 kg) base ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5
Area produzida (ha) 36                     36                     36                     36                     36                     36                     
Produtividade  Sc/ha 90                     90                     90                     90                     90                     90                     
Produção total em sacas 3.240                3.240                3.240                3.240                3.240                3.240                
Custeio Lavoura e CCT R$xha 1.492,31R$      1.492,31R$      1.492,31R$      1.492,31R$      1.492,31R$      1.492,31R$      
Custeio Lavoura e CCT R$ total 53.723,16R$   53.723,16R$   53.723,16R$   53.723,16R$   53.723,16R$   53.723,16R$    
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 19 - Projeção custo lavoura Soja e Milho (ano 6 até ano 10) 
SOJA - saca (60 kg) ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10
Area produzida (ha) 165                   165                   165                   165                   165                   
Produtividade  Sc/ha 59                     59                     59                     59                     59                     
Produção total em sacas 9.735                9.735                9.735                9.735                9.735                
Custeio Lavoura e CCT R$xha 1.206,98R$      1.206,98R$      1.206,98R$      1.206,98R$      1.206,98R$      
Custeio Lavoura e CCT R$ total 199.151,70R$ 199.151,70R$ 199.151,70R$ 199.151,70R$ 199.151,70R$ 
MILHO - saca (60 kg) ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10
Area produzida (ha) 36                     36                     36                     36                     36                     
Produtividade  Sc/ha 90                     90                     90                     90                     90                     
Produção total em sacas 3.240                3.240                3.240                3.240                3.240                
Custeio Lavoura e CCT R$xha 1.492,31R$      1.492,31R$      1.492,31R$      1.492,31R$      1.492,31R$      
Custeio Lavoura e CCT R$ total 53.723,16R$   53.723,16R$   53.723,16R$   53.723,16R$   53.723,16R$    
Fonte: Elaboração própria 

 

Para a implantação da unidade de armazenagem, estima-se uma área de dois 

mil metros quadrados, equivalente a 20% de um hectare. O custo de oportunidade 

para a utilização dessa área foi atribuído com a premissa da receita proporcional por 

hectare médio de soja e milho. Ou seja, a não utilização dessa área para o cultivo de 

grãos, seria dedicado a implantação da unidade de armazenagem, aplicado 

portanto, uma despesa equivalente a receita dispensada. 

A depreciação dos ativos que compõe o fluxo de caixa da fazenda 

convencional (sem o projeto de armazenagem) foi calculada pelo método linear, de 

acordo com a tabela 20 abaixo, considerando os bens do patrimômio que ainda não 

foram depreciados na sua totalidade e informações do produtor rural: 
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Tabela 20 - Depreciação de ativos atuais 
Descrição Modelo Vlr Total Prazo depreciação

fiat toro volcano diesel 4x4 veículos 108.692,00    5
fiat toro freedom 1.8 veículos 80.477,00      5
chevrolet montana 1.4 veículos 37.717,00      5

trator john deere 6100 4 cilindros 100 cv máquinas e implementos 194.000,00    5
trator john deere 5065 3 cilindros 65 cv máquinas e implementos 91.550,00      5

pulverizador jacto condor 800 lts máquinas e implementos 47.500,00      5
aparelho gps navegador verion agricola máquinas e implementos 9.000,00         5

plantadeira adubadeira de arrasto panther máquinas e implementos 85.000,00      5
plataforma colhedora de milho 3500 8 linhas máquinas e implementos 46.000,00      5

699.936,00     
Fonte: Elaboração própria 
 

4.2.5 Fluxo de caixa incremental do projeto  

Para efeito da análise da viabilidade do projeto e projeção do fluxo de caixa 

incremental, foram estimadas as receitas anuais adicionais considerando o 

investimento em armazenagem na propriedade. Os valores inseridos no fluxo de 

caixa são constantes ao longo do horizonte de projeção, conforme tabela 21:  
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Tabela 21 - Fluxo de caixa incremental do projeto 
Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Bruta 36.104 36.104 36.104 36.104 36.104
(-) Impostos sobre Receitas 0 9.910 9.910 9.910 9.910 9.910
(=) Receita Líquida 0 26.193 26.193 26.193 26.193 26.193
(-) CPV 0 0 0 0 0 0
(-) DESPESAS 0 28.300 28.300 28.300 28.300 28.300
Administrativas 0 0 0 0 0
Custo Oportunidade - área armaz. 0 -786 -786 -786 -786 -786 
Seguros -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
Lenha -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 
Energia -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
Manutenção -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
Economia secagem, impeza, arm 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Economia fretes 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
Economia armazenagem externa 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Soja úmida/dif peso 11.886          11.886          11.886          11.886          11.886          
(-) MOD 0 0 0 0 0 0
(=)EBITDA 0 54.493 54.493 54.493 54.493 54.493
(-) Depreciação 0 38.597 38.597 38.597 38.597 38.597
(=)EBIT (Lucro Operacional) 0 15.897 15.897 15.897 15.897 15.897
(-) IR 0 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815
(=)Lucro Líquido 0 12.082 12.082 12.082 12.082 12.082
(+) Depreciação / Amortização 0 38.597 38.597 38.597 38.597 38.597
(-) Investimento em Imobilizado (Capex) 445.966 0 0 0 0 0
Fluxo de Caixa Livre do Projeto (Emp) -445.966 50.678 50.678 50.678 50.678 50.678

Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Receita Bruta 36.104 36.104 36.104 36.104 36.104
(-) Impostos sobre Receitas 9.910 9.910 9.910 9.910 9.910
(=) Receita Líquida 26.193 26.193 26.193 26.193 26.193
(-) CPV 0 0 0 0 0
(-) DESPESAS 28.300 28.300 28.300 28.300 28.300
Administrativas 0 0 0 0 0
Custo Oportunidade - área armaz. -786 -786 -786 -786 -786 
Seguros -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
Lenha -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 
Energia -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
Manutenção -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
Economia secagem, impeza, arm 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Economia fretes 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
Economia armazenagem externa 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Soja úmida/dif peso 11.886          11.886          11.886          11.886          11.886          
(-) MOD 0 0 0 0 0
(=)EBITDA 54.493 54.493 54.493 54.493 54.493
(-) Depreciação 38.597 38.597 38.597 38.597 38.597
(=)EBIT (Lucro Operacional) 15.897 15.897 15.897 15.897 15.897
(-) IR 3.815 3.815 3.815 3.815 3.815
(=)Lucro Líquido 12.082 12.082 12.082 12.082 12.082
(+) Depreciação / Amortização 38.597 38.597 38.597 38.597 38.597
(-) Investimento em Imobilizado (Capex) 0 0 0 0 -133.790 
Fluxo de Caixa Livre do Projeto (Emp) 50.678 50.678 50.678 50.678 184.468  
Fonte: Elaboração própria 

 

As premissas utilizadas para o desenvolvimento do fluxo de caixa incremental 

foram: 

 flexibilidade e liberdade para a comercialização: com a implantação 

da unidade de armazenagem na própria fazenda, a gestão de 

comercialização da safra dispõe de maior liberdade para a venda 
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dos grãos no período de melhor conveniência, visando a 

mojoração de preços nos períodos de entressafra. Minimiza ainda 

a pressão de conciliar a colheita e venda do grão ao mesmo 

tempo, o que também reduz a margem atualmente.  Projetado 

incremento de 4% no preço de venda em relação ao cenário sem a 

estrutura de armazenagem; 

 despesas armazenagem externa: eliminação de custos adicionais 

que eventualmente podem ocorrer para estocar a produção por 

escassez de transporte, excesso de oferta ou preços 

insatisfatórios. Projetada redução anual de R$ 4.000,00; 

 fretes adicionais para armazenamento: ocasionalmente devido a 

impossibilidade de recebimento dos grãos pelo comprador ou pelo 

sazonalidade de preço, a fazenda, sem capacidade de 

armazenagem precisar terceirizar o serviço, que possui custo 

adicional. Projetada redução anual de R$ 2.000.00; 

 despesas de frete majorado no pico da safra: a diferença do preço 

de frete praticado pelas transportadoras no pico da safra 

comparado aos demais períodos é superior a 30%. Projetada 

redução anual de R$ 10.800,00 nessa despesa; 

 secagem, estocagem e limpeza: prestação desse serviço é 

realizada pelo comprador ou pela empresa de armazenagem. 

Projetada redução de despesa anual de R$ 9.000,00; 

 transporte soja úmida e diferença apurada na saída dos grãos e 

chegada no comprador: devido a necessidade de secagem do grão 

e diferenças apuradas no % de umidade da soja, usualmente 

observada pelo produtor rural e, adicionalmente, o transporte de 

carga úmida que não ocorreria se o grão fosse armazenado na 

própria fazenda. Projetada redução de despesa anual de R$ 

11.886,44. 

Considerando o fluxo projetado num horizonte de dez anos, vinculado a um 

projeto de armazenagem de silos metálicos que possuem alta durabilidade ao longo 

do tempo, atrelado ainda a valorização da incorporação desse ativo a fazenda, foi 

atribuído o valor residual de 30% sobre o investimento inicial, equivalente a R$ 
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133.790,00 ao final do projeto. A premissa é baseada na valorização do imóvel rural 

num eventual processo de desalienação do ativo, ou seja, um imóvel rural produtivo 

com a instalação de silos para armazengam tem valor adicional, incremental, ao 

imóvel rural na atual configuração. 

A partir da implantação da unidade de armazenagem própria, foi atribuído o 

custo de oportunidade de R$ 786 reais anuais para ocupação da área necessária no 

interior da fazenda. Foram estimadas ainda, as despesas anuais projetadas para o 

pleno funcionamento e atendimento das necessidades da fazenda e finalidade do 

investimento. A tabela 22 abaixo indica as despesas anuais de manutenção. 

 

          Tabela 22 - Despesas anuais de manutenção 

Descrição  Valor R$ 

Energia 
      
1.500,00  

Mão de obra 
                  
-    

Lenha 
      
1.600,00  

Seguro 
      
2.500,00  

Manutenção 
       
3.000,00  

TOTAL R$ 
      
8.600,00  

              Fonte: Elaboração própria 

 

Os dispêndios anuais compreendem despesas de energia, lenha, seguro e 

manutenção anual. Não há necessidade de investimento adicional em mão-de-obra, 

por se tratar de uma atividade complementar dentro do processo produtivo da 

fazenda. Devido a sazonalidade da atividade agrícola, que se concentra em apenas 

uma parte do ano, e a atual disponibilidade de empregados, é viável a otimização 

dos atuais recursos humanos. O quadro atual pode dispender parcialmente da sua 

jornada semanal para realização das atividades inerentes ao processo de 

armazenagem. 

Para a apuração da depreciação,  foram considerados os bens adquiridos no 

investimento e utilizado o método de depreciação linear, conforme tabela 23 abaixo: 
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Tabela 23 - Depreciação da unidade de armazenagem 

Descrição Quantidade  Vlr unit   Vlr Total   Prazo depreciação  
registro moega 1 950,00 950,00 10 
elevador 10m 1 22.600,00 22.600,00 10 
prelimpeza 1 26.200,00 26.200,00 10 
secador 140sc 1 96.600,00 96.600,00 10 
silo 5300 sc 2 86.200,00 172.400,00 10 
elevador 16m 1 32.200,00 32.200,00 10 
extratora para silo 2 5.900,00 11.800,00 10 
varredora 2 3.750,00 7.500,00 10 
cano metalico 150mm 60 180,00 10.800,00 10 
abracadeira 150mm 90 34,50 3.105,00 10 
curva anel 60 14,37 862,20 10 
amortecedor queda 10 94,87 948,70 10 

     
total equipamentos      R$  385.965,90   
valor depreciação anual     R$     38.596,59   

Fonte: Elaboração própria 
 

Seguindo a mesma premissa das demais projeções, foi utilizado o parâmetro 

de valores constantes ao longo do tempo para todo o fluxo do projeto. 
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5 - RESULTADOS 

 

Considerando as premissas utilizadas no estudo apresentado e os resultados 

encontrados no fluxo de caixa incremental no horizonte de dez anos, o projeto de 

investimento de implantação da unidade de armazenagem na fazenda DM é viável.  

A tabela  abaixo resume o resultado da análise de viabilidade do investimento.  

 

Tabela 24: Resultado dos métodos de avaliação do investimento 

Indicador Fluxo Incremental Fluxo Combinado 
  Proj. Armazenagem Incremental + Fluxo caixa 

TMA 5,40% 5,40% 

Investimento  R$  445.965,90   R$  445.965,90  

VPL  R$  16.936,48   R$  819.323,07  

TIR 6,07% 43,75% 

TIRM 5,79% 19,10% 

PAYBACK 8,8                         2,1  

PROJETO VIÁVEL SIM SIM 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para Brigham e Ehrhardt (2016), o valor presente líquido (VPL) é o método 

que define se o projeto gera valor ou não para o acionista. Logo, quanto mais alto o 

VPL, maior o valor gerado. Esses autores defendem, ainda, que o VPL é a melhor 

alternativa para analisar um projeto, pois tem relação com o foco central da empresa 

que é aumentar seu valor patrimonial. 

 O Valor Presente Líquido (VPL) do projeto é de R$ 16.936,48, logo, 

apresenta viabilidade e gera valor para a empresa, considerando uma TMA de 

5,40%. 

A TIR (taxa interna de retorno do projeto) foi de 6,07%, superior a TMA, 

portanto, o projeto deve ser aceito. Segundo Gitman (2010), a TIR é um critério para 

a tomada de decisão sobre aceitar ou não o projeto e garante minimamente o 

retorno esperado, maximizando o seu valor de mercado e gerando riqueza ao 

acionista.  

A TIRM (taxa interna de retorno modificada) foi de 5,79%, também superior a 

TMA, favorável, portanto, a aceitação do projeto. Para Brigham e Ehrhardt (2016), a 

TIRM é semelhante a taxa interna de retorno (TIR), porém, ela propõe o 

reinvestimento dos fluxos de caixa futuros do projeto ao custo de capital e não a da 
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própria TIR, por isso, é geralmente um indicador que retrata de fato o retorno do 

projeto.  

O payback (período de retorno) apurado no projeto foi de 8,8 anos, favorável 

sob a ótica de retornar o capital num prazo inferior ao da análise proposta no estudo. 

Cabe destacar ainda, que o retorno ocorre num prazo bem inferior a alternativa de 

financiamento que compõe a formação da TMA do projeto (PCA – Programa de 

Construção de Armazéns) que poderia ser acessada para um prazo de até quinze 

anos.  

A tabela ainda ilustra o resultado do fluxo de caixa combinado, considerando 

o fluxo incremental pela aceitação do investimento, somado ao fluxo projetado 

convencional, em função do cultivo de soja e milho da fazenda que ocorre 

independente do projeto e de acordo com as premissas descritas ao longo do 

estudo. Ou seja, ao combinar o fluxo, temos um VPL ao longo do tempo projetado 

de 10 anos, igual a R$ 819.323,07, uma TIR de 43,75% e TIRM de 19,10% e ainda, 

um payback de 2,1 anos. Essa ponderação é importante pois, avaliando o resultado 

combinado é possível compreender a dimensão dos valores envolvidos no 

investimento, uma vez que, a armazenagem no interior da fazenda é complementar 

e diretamente associada a produção dos grãos. Trata-se, assim, de uma alternativa 

de investimento que tem também a finalidade de assegurar uma produção e colheita 

com maior grau de ingerência do produtor, afinal, ele tem assegurado o seu próprio 

armazém, não ficando tão exposto as oscilações e incertezas desse serviço por 

terceiros. 

Considerando a volatilidade histórica das variáveis projetadas, que são 

inerentes ao cultivo agrícola, dada sua sensibilidade, por exemplo, as variações 

climáticas e ao mercado internacional de commodities, foi realizada uma simulação 

de diferentes cenários que envolvem a “receita por hectare do milho” e “receita por 

hectare da soja”. Essa variável, receita por hectare, que é o resultado da 

produtividade por hectare multiplicado pelo preço da saca de 60 kilos, seja de soja 

ou milho, sintetiza a sensibilidade das projeções no quesito de receita. Ou seja, ao 

testar cenários com impacto na receita por hectare, sabemos que, 

consequentemente pode haver oscilação de preço e/ou produtividade da lavora, 

variáveis estas, voláteis e que impactam diretamente no resultado do negócio. Dado 
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o impacto na receita, foram analisados os mesmo métodos de avaliação para cada 

um dos cenários. 

A tabela 25 abaixo expressa o resultado da análise da viabilidade do 

investimento, mediante cenários com variação da receita por hectare de soja e 

milho: 

 

Tabela 25 - Cenários com variação da receita - resultado da análise 

Indicador (-) 30% Receita (-) 20% Receita (-) 10% Receita RECEITA BASE (+) 10% Receita (+) 20% Receita (+) 30% Receita
Área cult. MILHO - ha. 36 36 36 36 36 36 36
Produt. MILHO - sc/há - - - 90 - - -
Rendimento kg/há - - - 5.400 - - -
Preço saca MILHO - 60 kg - - - 34R$                - - -
Receita MILHO R$/há 2.142R$           2.448R$           2.754R$           3.060R$           3.366R$           3.672R$           3.978R$           

Área cultiv. SOJA  - há 165 165 165 165 165 165 165
Produt. SOJA - sc/há - - - 59 - - -
Rendimento kg/há - - - 3.540 - - -
Preço saca SOJA - 60 kg - - - 81R$                - - -
Receita SOJA R$/há 3.362R$           3.842R$           4.322R$           4.803R$           5.283R$           5.763R$           6.243R$           

TMA 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%
Investimento 445.965,90R$ 445.965,90R$ 445.965,90R$ 445.965,90R$ 445.965,90R$ 445.965,90R$ 445.965,90R$ 
VPL -R$28.295,18 -R$13.217,95 R$1.859,26 R$16.936,48 R$32.013,71 R$47.090,93 R$62.168,15
TIR 4,27% 4,87% 5,47% 6,07% 6,66% 7,25% 7,83%
TIRM 4,71% 5,08% 5,44% 5,79% 6,13% 6,46% 6,78%
PAYBACK 10,0 9,6 9,2 8,8 8,5 8,2 7,9
PROJETO VIÁVEL NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM  
Fonte: Elaboração própria 

  

Nos cenários destacados na tabela acima, a partir da receita base que foi 

utilizada no estudo por hectare de soja (R$ 4.803,00) e de milho (R$ 3.060,00), 

foram simulados impactos nessa receita de -30%, -20%, -10%, +10%, +20%, 30%. 

Foram mantidas as premissas de áreas cultivadas com o mesmo mix de produção, 

pois essa decisão cabe ao produtor e independe de fatores externos. Logo, os 

cenários com impacto de receita, foram realizado com a produção de 36 hectares de 

milho e 165 hectares de soja, usualmente praticados na Fazenda DM.   

Nesses cenários, ao considerar os impactos na receita por hectare de -20% e 

-30%, o projeto apresenta VPL negativo, o que incorre na inviabilidade e não 

aceitação do investimento. O projeto se mostrou viável com impacto de -10% na 

receita por hectare, quando apresentou VPL de R$ 1.859,26, sempre considerando 

o fluxo de caixa incremental. Para os demais cenários previstos, com receita acima 

do projetado inicialmente, face a viabilidade do cenário base, todos os demais 

apresentaram VPL positivo e viabilidade.  
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6 - CONCLUSÃO 

 

As perspectivas do contínuo crescimento da demanda por alimentos no 

mundo, associada a capacidade e relevância da agricultura brasileira, são fatores 

que estimulam a atividade e valorizam o agronegócio brasileiro. Temos a 

oportunidade de consolidar e ampliar ainda mais nossa atuação como um dos mais 

importantes players globais, fortalecendo nossa posição como fornecedor desses 

grãos e suprindo a demanda mundial por alimentos com um amplo portifólio de 

produtos agrícolas.   

O importante avanço na tecnologia envolvida no cultivo, produção de grãos, 

máquinas e implementos e pesquisa genética foram fundamentais para levar nosso 

país ao atual patamar. O Brasil desenvolveu, ampliou e expandiu a produção de 

grãos por todo o país. Ainda temos espaço para dar continuidade, evoluindo na 

produtividade das áreas agricultáveis e com apoio da tecnologia e pesquisa, avançar 

ainda mais na busca por eficiência. 

Por outro lado, as carências de infraestrutura e logística atrapalham a 

atividade agrícola, geram custos adicionais, riscos no negócio e reduzem o ganho 

dos produtores rurais. Quando comparamos nossa capacidade de armazenagem 

com outros grandes produtores mundiais, como Estados Unidos, Canadá e 

Argentina, estamos muito descolados com o perfil da nossa estrutura de 

armazenagem. Nesses três países, entre 40% e 80% da armazenagem está 

localizada no interior das fazendas. No Brasil, apenas 15%. Temos ainda um déficit 

de armazenagem quando analisamos nossa produção e nossa capacidade e, frente 

ao crescimento robusto nos últimos anos, a defasagem só aumenta. 

Baseado no histórico real de produção e comercialização dos grãos cultivados 

numa propriedade de pequeno porte, a Fazenda DM, atrelado a dificuldade que 

envolve não possuir um sistema de armazenagem próprio, o acesso muitas vezes 

restrito a prestação do serviço terceirizado ou ainda, ao custo imposto pelos 

compradores para viabilizar a aquisição do grão, o presente trabalho avaliou a 

viabilidade econômica de um investimento em armazenagem numa fazenda situada 

no Rio Grande do Sul, dedicada ao cultivo anual  de 201 hecatres de soja e milho.  

Considerando os dados recentes das últimas safras ocorridas na Fazenda DM e 

mediante dados de produtividade da lavoura, custos, despesas e preços de venda 
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ao longo dos dez anos, foi desenvolvido o fluxo de caixa incremental do projeto, 

considerando o investimento a ser realizado e todas as receitas e despesas 

adicionais. Para tanto, foram estabelecidas projeções de desempenho em relação 

ao preço de venda  e despesas relacionadas a armazenagem e transporte dos 

grãos, pois, uma vez dispondo da estrutura de armazém interno, a fazenda possui 

maior flexibilidade para a venda, e gestão do processo de colheita, estoque e 

transporte.  

Após a construção do fluxo de caixa descontado e fluxo incremental do 

projeto de investimento, foi analisada a viabilidade econômica com uso das 

ferramentas de avalição do projeto, VPL, TIR, TIRM e Payback. O resultado 

encontrado é de viabilidade do projeto de investimento, para uma taxa mínima de 

atratividade de 5,40% a.a., resultado de um custo ponderado entre recursos de 

terceiros, através da linha de Crédito PCA (Programa de crescimento da 

armazenagem) e recursos próprios do acionista, remunerados a taxas de mercado. 

O valor presente líquido do projeto foi de R$ 16.936,48, a taxa interna de retorno de 

6,07%, a taxa interna de retorno modificada de 5,79%, e o payback de 8,8 anos.  Ou 

seja, ao realizar o investimento na fazenda, de acordo com as premissas de maior 

flexibilidade de comercialização e redução de despesas relacionadas a 

armazenagem externa e custos de transportes, o projeto gera riqueza e possui uma 

taxa interna de retorno superior ao custo de capital ou taxa mínima de atratividade. 

O tempo de retorno do capital investido apurado é de 8,8 anos, também  satisfatório 

se considerarmos o perfil do investimento, de um ativo imobilizado de longa 

durabilidade que agrega valor patrimonial e valorização do ativo rural, e ainda, a 

característica da produção agrícola, uma atividade com visão de longo prazo. 

Com a finalidade de testar a sensibilidade das variáveis preço e produtividade 

por hectare, foi analisado o impacto na receita por hectares da produção de milho e 

soja na Fazenda DM. O projeto se mostra ainda viável com a redução de -10% nas 

receitas, respeitando o mix atual de produção. Nos cenários de -20% e -30% o VPL 

é negativo e contraindica o investimento.   

De forma adicional, embora, a análise da viabilidade tenha sido realizada com 

base no fluxo de caixa incremental, foi também simulado o resultado após 

combinação entre as receitas adicionais do projeto e o fluxo projetado atual. Ou seja, 

incorporando os benefícios do investimento, qual seria o desempenho dos mesmos 
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indicadores na avaliação. Desta forma, o VPL combinado atinge R$ 819.323,07 a 

TIR 43,75% e a TIRM de 19,10% e ainda, o payback seria de 2,1 anos. Ao ser 

considerado esse resultado, de proporções muito maiores, chegamos a conclusão 

da relevância do projeto e sua viabilidade também sob o aspecto de preservação 

desse fluxo de caixa. O investimento na armazenagem também pode ser discutido 

para a proteção do atual fluxo de receitas da Fazenda, como forma de minimizar as 

incertezas citadas no decorrer do trabalho. O investimento assegura a opção de 

venda no melhor momento, e proporciona a melhor gestão da colheita e logística. 

Mais do que isso, assegura a possibilidade de armazenagem dos grãos sem correr 

os riscos do incerto e insuficiente serviço de armazenagem prestado por terceiros. 

  Por fim, vale destacar que este trabalho não tem o propósito de esgotar a 

análise, mas, sim, ampliar a discussão da viabilidade do investimento em 

armazenagem e contribuir para ampliar o debate sobre esse importante e necessário 

investimento para os produtores rurais. Logo, o assunto não se encerra na presente 

pesquisa, e torna-se fundamental que outros estudos sejam realizados para a 

continuidade do tema. Como sugestão de ampliação das linhas de estudo que 

podem ser exploradas estão: i) análise de viabilidade econômica da implantação de 

armazenagem em diferentes regiões do país, principalmente nos locais de maior 

produção de grãos, com déficits de armazenagem e acesso logístico mais distante 

dos portos de escoamento; ii) pesquisa e mapeamento das regiões produtoras com 

maiores vazios/déficits de armazenagem e implantação de unidades de 

armazenagem compartilhadas; iii) analise de viabilidade econômica de projeto de 

armazenagem associado a hedge futuro de preços da produção. 
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