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RESUMO
BURRO, Giménez Francisco. Análise da viabilidade econômico-financeira da abertura de
uma empresa de criação de gado de corte, na região de Bahia Negra, Paraguai. 146f.
Trabalho de Conclusão de Curso — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2008.
0 presente trabalho tem como finalidade realizar um estudo da viabilidade econômico
financeira da abertura de uma empresa de criação de gado de norte, na região de Bahia Negra,
no norte no Paraguai, a 900 quilômetros de Assunção. Quanto aos procedimentos
metodológicos, a pesquisa classifica-se como exploratório-conclusiva, descritiva, aplicada,
bibliográfica e participante, estudo de caso e pesquisa de campo. Foram utilizados, como
instrumentos de coleta de dados, as entrevistas semi-estruturadas, o método da observação e a
pesquisa documental, e os dados foram tratados por meio de análises estatísticas e análise de
discurso e conteúdo. O negócio da empresa é a engorda de garrotes, os quais após período de
engorda de um ano serão vendidos, diretamente para os frigoríficos ou por meio dos leilões,
como novilhos. 0 ambiente econômico apresenta-se favorável para a abertura do negócio.
principalmente devido A alta demanda pela carne paraguaia tanto no mercado interno quanto o
externo, o que contribui ao aumento do seu preço. Quanto A dimensão política e social, a
grande ameaça que se apresenta 6 a eleição do novo presidente Fernando Lugo, devido a suas
ideologias socialistas e no passado apoiar os movimentos de campesinos sem terra. Quanto As
variáveis naturais, verificou-se que a distribuição das precipitações determina todo o ciclo
operacional da fazenda, restringido o seu acesso somente nos meses de maio a novembro.
Constatou-se que não existe uma concorrência entre as fazendas que ofertam gado de corte, e
sim, mas bem uma parceira entre elas para resolver problemas em comum. Com relação aos
fornecedores, o poder de barganha dos mesmos considerou-se pequeno já que o principal
fornecedor (garrotes) será outra empresa do empreendedor. Quanto As operações, antes de
efetuar as primeiras vendas a empresa deverá esperar dois anos. No primeiro serão efetuados
os trabalhos preliminares que envolvem a habilitação do campo para, no segundo ano, poder
colocar os garrotes para engorda, e só no terceiro ano poderão ser vendidos como novilhos.
Com relação ao plano financeiro, num cenário realista e otimista este empreendimento
considera-se viável. No primeiro, obteve-se uma taxa de retorno sobre o investimento (ROI)
de 16,40% e o payback foi de seis anos. Assim também, o valor presente liquido (VPL) foi
positivo (considerando uma taxa de atratividade de 20%) e a taxa interna de retorno (TIR) foi
de 20,5%. No cenário otimista, o ROI foi 22,71%, e o payback quatro anos e cinco meses. 0
VPL foi positivo (mesma taxa de desconto) e a TIR 25,5%. Já no cenário pessimista, o
empreendimento apresentou-se como pouco atrativo, já que o ROI foi de 11,31% e o payback
de quase nove anos. Igualmente, considerando a mesma taxa de desconto de 20%, este projeto
deve ser rejeitado já que o VPL foi negativo, apresentando uma TIR de 14,5%.
Palavras-chaves: Empreendedorismo. Criação de gado. Viabilidade.
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1 INTRODUÇÃO

0 Paraguai, localizado na parte central de América do Sul, é um dos menores países
da América do Sul. Segundo dados da Direção Geral de Estatísticas e Censos (2006), possui
uma superficie de 406.752 km, a qual está dividida em duas regiões (Ocidental e Oriental), e
conta com uma população de quase seis milhões de habitantes. É um pais mediterrâneo que
limita ao norte com Bolivia, ao leste com Brasil e ao sul com a Argentina.
A economia paraguaia baseia-se em produtos agropecuários e florestais, os quais
representam em torno de 75% das exportações. De acordo com o Ministério de Agricultura e
Ganadería (2006), os principais produtos agropecuários representaram, em 2006, 52,2% das
exportações do pais. Com relação à sua participação no PIB, o Banco Central do Paraguai
(BCP) revelou que o setor agropecuário e florestal tem uma participação significativa de 25%.
Destaca-se que a criação de gado no Paraguai representa 6,6% do PIB, motivo pelo
qual se constitui em um dos setores mais importantes da economia paraguaia, de tal forma que
a metade do território (58%) corresponde a terras dedicadas ã. pecuária. Segundo o Serviço
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), a população bovina

é

de,

aproximadamente, 10 milhões de cabeças, das quais 91% são para corte.
Corroborando com essas informações, estatísticas demonstram que a criação de gado
de corte, no Paraguai, está atravessando por um excelente momento. Após recuperar a
certificação de pais livre de aftosa com vacinação, em 2005, a demanda pela carne paraguaia
aumentou significativamente. Segundo o Ministério de Agricultura e Pecuária (2007), de 2005
para 2006 as exportações de carne aumentaram 66,4 %, e a tendência é destes números se
manterem. Da mesma forma, verificou-se o aumento do preço deste produto nos remates e
frigoríficos.
Ainda com relação às exportações de carne, este ano, autoridades do governo
encontram-se negociando o ingresso do Paraguai no mercado europeu. Após as avaliações em
abril deste ano, a União Européia qualificou o Paraguai como um provedor confiável.
Conforme o jornal El Paraguay° Ganadero (2008), falta ainda a aprovação do Comitê
Permanente da Unido Europeia, mas que o ingresso a este mercado é praticamente um fato.
Desta forma, as perspectivas para a demanda e, por conseguinte, o preço da carne é de
aumentar ainda mais para os próximos anos.

16

Como pode ser constatado, em linhas gerais, as perspectivas para a criação de gado de
corte são bastante favoráveis para o Paraguai, fator que incentiva a realização de
investimentos neste tipo de negócio.
Vale ressaltar, que dentre as várias regiões consideradas prósperas e rentáveis para a
criação de gado, cita-se Bahia Negra, localizada a 900 km. de Assunção, no Departamento de
Alto Paraguai. Segundo a Associação Rural do Paraguai (2008), nesta região, são criadas hoje
120.000 cabeças de boi, das quais a grande maioria é pertencente a investidores brasileiros.
Dentro deste cenário surge a oportunidade do negócio, a qual se inicia a partir da
disponibilidade de uma propriedade de terra virgem, por parte do futuro empreendedor,
localizada na regido de Bahia Negra.

O empreendimento consiste no aproveitamento desta terra para montar uma fazenda, a
qual terá como foco a criação de gado de corte e denominar-se-á "Estância Tres Palos". Neste
momento, apresenta-se o plano de negócios como ferramenta de auxilio para dar inicio a este
empreendimento.
Domelas (2003) coloca que por meio do plano de negócios testa-se a viabilidade de
um negócio, orientam-se as operações estratégicas e atraem-se recursos financeiros.
0 principal objetivo desta ferramenta é orientar o empreendedor a tomar decisões
estratégicas do negócio, antes de iniciar as atividades do negócio. Da mesma forma, permitirá
avaliar a viabilidade da implantação da idéia de empresa, assim como os motivos, caso seja
inviável (SEBRAE, 1995).
Diante disso, o problema a ser resolvido 6: como implementar um plano de negócios
para a abertura de uma empresa de criação de gado de corte na regido de Bahia Negra
(Paraguai), considerando-se o primeiro semestre do ano 2008?

1.1 OBJETIVOS

Este trabalho pretende atingir os objetivos listados a seguir.

1.1.1 OBJETIVO GERAL

Realizar um plano de negócios para a abertura de uma empresa de criação de gado de
corte, na regido de Bahia Negra, Paraguai.
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Definir o negócio da empresa e o produto a ser oferecido;
b) Analisar os aspectos do macroambiente: pol:ticos, econômicos, legais, sociais e
naturais que possam vir influenciar o empreendimento proposto;
c) Realizar uma análise do setor pecuário no Paraguai, e qual a sua tendência para os
próximos anos, por meio de um estudo da oferta e da demanda de carne bovina;
d) Identificar e analisar o microambiente: clientes, concorrentes e fornecedores;
e) Descrever o processo produtivo; definir as :.nstalações, equipamentos e móveis
assim como os recursos humanos necessários para levar a cabo o empreendimento;
f) Dimensionar custos e resultados previstos, por meio de projeções financeiras.

1.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa da pesquisa consiste em uma "exposição sucinta, porém completa das
razões de ordem teórica e dos motivos de ordem pratica que tornam importante a realização
da pesquisa" (LAKATOS; MARCONI, 1991, p.219).
Segundo Castro (1978) pesquisa, para que seja válida, deve atender a três critérios
básicos, sendo esses: importância, originalidade e viabilidade.
A importância, segundo Castro (1978), está ligada a uma questão relevante
sociedade. Um tema pode ser importante quando está ligado à questão crucial que polariza ou
afeta um segmento substancial da sociedade e de conhecimento que mereça atenção.
Destaca-se que o Plano de negócios é essencial para a abertura de qualquer
empreendimento. Considera-se este projeto importante, pois se constitui uma ferramenta de
planejamento que proporcionará beneficios aos futuros donos do empreendimento em
questão, verificando os riscos envolvidos na abertura do negócio e as possíveis formas de
reduzi-los.
Com relação à relevância social, um dos beneficios serão os empregos gerados,
decorrentes da implementação de todas as

partes do projeto, o que contribui,

conseqüentemente, para o desenvolvimento da economia m geral.
A originalidade da pesquisa pode ser definida de forma bem sucinta, como sendo:
"Um tema original é aquele cujos resultados têm o potencial de nos surpreender" (MATTAR,
2005, p.57). Considera-se o estudo original, pois, naquela região em especifico, ainda não há
registros de estudos de viabilidade econômico-financeira do empreendimento proposto.
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0 terceiro critério para o qual deve-se para a pesquisa ter sucesso é a viabilidade.
Segundo Mattar (2005), a viabilidade do projeto está relacionada com os dados, os prazos
existentes, os recursos financeiros disponíveis, a competência do autor, a disponibilidade
potencial de informações e o estado da teorização a esse respeito.
Com relação aos prazos e recursos financeiros, o pesquisador teve tempo suficiente
para viajar até Assunção, o tempo que seja necessário, e investigar com maior profundidade
os temas que sejam precisos. Parte do capital a ser investido proverá do atual proprietário da
terra e os animais, Roberto Gimenez, e futuro dono do negócio; e outra parte será obtido junto
ao Fondo Ganadero (instituição governamental do Paraguai, de apoio a empreendimentos
agropecuários).

1.3 Estrutura do trabalho

No capitulo 2, que trata sobre a fundamentação têm-se, primeiramente, aspectos
relevantes ao empreendedorismo e, em seguida, são conceituadas as etapas de um plano de
negócios. Estas são a definição do negócio da empresa, os produtos e serviços que oferece, a
análise do macro e micro ambiente, assim como a caracterização no setor no qual está
inserida. Assim também, trata-se no plano de negócios o plano operacional: qual o processo
produtivo, as instalações, máquinas e equipamentos necessários e as técnicas utilizadas no
processo de fabricação. Finalmente, se realiza um plano financeiro para verificar a viabilidade
do empreendimento.
No capitulo 3 são definidos os procedimentos metodológicos utilizados para a
elaboração do trabalho. 0 tipo de pesquisa é caracterizada assim corno a sua abordagem.
Seguidamente explica-se a os instrumentos de coleta de dados e como estes foram analisados.
E por último, colocam-se as limitações deste estudo.
Quanto ao desenvolvimento do trabalho, no capitulo 4, define-se o negócio da empresa
e o produto que irá ofertar (novilho), e realiza-se uma análise do macroambiente (variáveis
políticas, legais, econômicas e naturais) assim como do microambiente (clientes, concorrentes
e fornecedores). Também é feito urna análise dos pontos fortes e fracos, oportunidades e
ameaças e se enquadra a fazenda no modelo das forças que movimentam o setor.
Definem-se passo a passo as etapas para desenvolver o empreendimento, descreve-se o
processo produtivo, identificam-se as instalações, máquinas e equipamentos, as técnicas
utilizadas e os recursos humanos necessários. É feito um plano financeiro, para o qual
levantam-se os investimentos iniciais, os custos, as despesas, calcula-se a depreciação
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acumulada e realizam-se as projeções das vendas. Com estes dados projetam-se os fluxos de
caixa e as demonstrações dos resultados e prejuízos para os próximos anos, para o cenário
otimista, realista e pessimista. Por meio de indicadores financeiros avalia-se a viabilidade do
projeto, também considerando cada cenário.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No decorrer deste capitulo, para o melhor entendimento do assunto, foram tratados
aspectos fundamentais relacionados ao tema em estudo. Em primeiro lugar, e posteriormente,
foi discutido amplamente o tópico: Plano de negócios, o qual é o objetivo de estudo deste
trabalho.

2.1 EMPREENDEDORISMO

Embora este assunto pareça recente, já foram registrados estudos sobre tal há mais de
um século, e se tornando cada vez mais importante no mundo dos negócios.
A raiz da palavra empreendedor vem de 800 anos atrás, do verbo francês
"enterpreneur" que quer dizer "fazer algo" (BRITT°, 2003).
Segundo Hashimoto (2006) o primeiro uso do termo "empreendedorismo - for
registrado por Richard Cantillon, em 1775, com o objetivo de explicar a receptividade ao
risco de comprar por um determinado preço e vendê-lo em um regime de incerteza.
De acordo com Britto (2003), o economista francês Jean Baptiste Say, ern 1803.
ampliou essa definição. Para ele, empreendedor é aquele que transfere recursos econômicos
de um setor de produtividade mais baixa para um setor de produtividade mais elevada e de
maior rendimento.
Diante de tal afirmação, Drucker (2003) aponta que Say não disse quem é esse
empreendedor, com o objeto de destacar a confusão entre a definição "empreendedor" e
"empreendedorismo". Segundo o autor, entende-se como empreendedor, nos Estados Unidos,
aquele que começa seu próprio negócio. No entanto, o autor ressalta que nem todos os
pequenos negócios representam um empreendimento, pois nem todos eles criam um novo
mercado e/ou um novo consumidor.
Cunningham e Lischeron (1991, apud HASHIMOTO, 2006) destacam, conceituando
empreendedorismo, que a tradicional e popular definição de "abrir urn negócio próprio"

questionável, pois quem herda um negócio, como Henry Ford II, não é um empreendedor.
assim como quem compra empresas ou gerencia estas corno funcionário.
Conforme Longenecker e Schoen (1975 apud HASHIMOTO, 2006) a essência do
empreendedorismo reside em três elementos: inovação, risco e autonomia. Com relação ao
primeiro elemento, o papel do empreendedor não se limita à criação do negócio, ele

compreende também o desenvolvimento de um método le produção, a abertura de um novo
mercado, a busca por alternativas de materiais e a busca de mudanças estruturais na empresa.

0 segundo elemento é inerente a qualquer tipo de empreendimento, e variará dependendo da
empresa e seu contexto. E o terceiro, é fundamental para o empreendedor decidir sobre o uso
de recursos, escolher as estratégias de ação e buscar oportunidades relevantes.
Nesse contexto, Hashimoto (2006) concorda cora o conceito de Drucker (2003), ao

afirmar que a abertura de um novo posto de gasolina ou de uma padaria, não se considera
empreender. Entretanto, uma rede de franquias como o Mcdonalds, que padroniza processos,
cria mercados e consumidores, desenha fluxos de distribuição e usa metodologia para reduzir

ineficiência, sim é um exempla de empreendedorismo.
Segundo Dome las (2005) o processo empreendedor envolve o processo de criação de
algo novo, de valor, seguido do comprometimento e esforço necessário para fazer a empresa
crescer, assumindo riscos e tomando decisões criticas. Ja conforme o autor, quem cria novos
mercados (o individuo que cria algo único), como o caso de Bill Gates com a Microsoft, é
denominado empreendedor revolucionário.

Dolabela (2008) utiliza a palavra empreendedor para designar as atividades de quem
se dedica a geração de riquezas, seja na transformação de conhecimentos em produtos ou

serviços, na geração do próprio conhecimento ou na inovação de areas como Marketirw .
Produção, entre outras.
Pereira et al (2006, p.26) definem empreendedorismo como "um processo para iniciar

e desenvolver um novo negócio ou um conjunto de atividades que resultem na criação de um
novo empreendimento de sucesso".
Na visão de Degen (1989), o empreendedorismo está relacionado à capacidade de

produção de riquezas. Segundo o autor a riqueza de uma nação medida por sua capacidade de
produzir em quantidades suficientes bens e serviços necessários ao bem-estar da população.
Britton (2003) coloca que dentre os economistas modernos, quem mais abordou o
tema foi Schumpeter, quem afirma o empreendedorismo ser uma máquina propulsora de
desenvolvimento da economia. A inovação trazida pelo empreendedorismo permite ao
sistema econômico renovar-se e progredir constantemente.
Segundo Dolabela (2003, p. 54), "hoje essa visão de Schumpeter tornou-se
predominante: o empreendedor como motor da economia, o agente de inovação e mudanças,
capaz de desencadear o desenvolvimento econômico". De acordo com o autor, a comunidade,
por meio da atividade empreendedora, pode ter a iniciativa de liderar o esforço visando seu

próprio crescimento econômico.

Após as colocações dos autores, pode-se dizer que empreendedorismo consiste na
criação de um novo negócio, com o objetivo de gerar riquezas, o qual atende um novo
mercado consumidor e que contribui em grande medida ao desenvolvimento econômico de
uma economia.

2.2 PLANO DE NEGÓCIOS
Uma vez identificada a oportunidade de desenvolvimento de um negócio, o seguinte
passo é elaborar um plano de negócios. De acordo com Dornelas (2003) esta é a principal
ferramenta do empreendedor, sem importar a especificidade do projeto ou negócio em
questão.
2.2.1 DEFINIÇÃO
Segundo o SEBRAE (1995, p.31), "o plano de negócios é um documento escrito que
tem o objetivo de estruturar as principais idéias e opções que o empreendedor deverá avaliar
para decidir quanto

a viabilidade da empresa ser criada".

Assim também, Degen (1989) afirma que o plano de negócios é a formalização de
idéias, das oportunidades, dos riscos, das experiências similares, das medidas para minimizálos, das respostas aos pré-requisitos, das estratégias competitivas, assim como do plano de
marketing, de vendas, operacional e financeiro para viabilizar o negócio.
Domelas (2003) ainda salienta um ponto importante a ser ressaltado é que o plano de
negócios, uma vez concebido, não pode ser esquecido. Sua elaboração implica um processo
de aprendizagem e autoconhecimento, e permite o empreendedor situar-se no ambiente dos
negócios. Desta forma, ele passa a ser uma ferramenta dinâmica de análise permanente da
situação do negócio, a qual deve ser atualizada constantemente (SEBRAE, 1995).
2.2.2 OBJETIVO
0 principal objetivo desta ferramenta é orientar o empreendedor a tomar decisões
estratégicas do negócio, antes de iniciar as atividades do negócio. Da mesma forma, permitirá
avaliar a viabilidade da implantação da idéia de empresa, assim como os motivos, caso seja

inviável (SEBRAE, 1995).
Assim também, Domelas (2003) destaca os cinco objetivos de um plano de negócios:
a) Testar a viabilidade de um conceito de negócio;
b) Orientar o desenvolvimento das operações estratégicas;
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c) Atrair recursos financeiros;
d) Transmitir credibilidade e;
e) Desenvolver a equipe de gestão.
Segundo Cunha (1997, p. 73),
Um plano de negócios tem como objetivos prever, programar e coordenar urna
seqUncia lógica de eventos que, se hem conduzidos, deverão simular condiçóes
desejáveis e estabelecer previamente os cursos de ação necessários à constituição
do novo negócio e os meios adequados para atingi-los.

Siegel (1996) ainda coloca que um plano de negócios possui três funções. A primeira é
para desenvolver idéias a respeito de como o negócio deve ser conduzido. É uma chance de
cometer erros, analisando a empresa sob vários pontos de vista: mercadológico, financeiro e
operacional. Em segundo lugar, é uma ferramenta retrospectiva, por meio da qual um
empresário pode analisar o desempenho atual da empresa. E terceira é para captar dinheiro de
investidores e das outras empresas.
Cabe ressaltar também, os aspectos-chaves que devem ser focados, segundo Domelas
(2003), em qualquer plano de negócios. Em primeiro lugar, definir o negócio onde você está.
Seguidamente, saber o que (realmente) você vende e, por ultimo, conhecer qual é seu mercado
alvo.

2.2.3 IMPORTÂNCIA

0 plano de negócios torna-se uma ferramenta fundamental para o empreendedor
iniciar seu novo negócio. Domelas (2003) enfatiza a importância desta ferramenta ao ressaltar
a pesquisa realizada com ex-alunos de administração da Harvard Business School, a qual
concluiu que o plano de negócios aumenta 60% a probabilidade de sucesso dos negócios.
Degen (1989) explica que a elaboração do plano de negócios acarreta os seguintes
beneficios:
a) Reúne ordenadamente todas as idéias que possibilitem uma visão de conjunto de
negocio;
b) Permite a avaliação do potencial de lucro e crescimento do novo negócio,
bem como suas necessidades operacionais e financeiras;
c) Permite que as avaliações e experiências sejam realizadas com base em simulações
devidamente registradas, e evita gastos e riscos de erros e acertos no inicio da
operação do novo negócio;
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d) É um documento básico e indispensável para atrair sócios e investidores e;
e) Permite a apresentação do novo negócio a fornecedores e clientes, e assim formar
um ambiente de apoio ao novo empreendimento.
Cabe ainda salientar, que o plano de negócios interessa tanto o empreendedor quanto
as outras entidades que podem vir ajudá-lo com o empreendimento, tais como: potenciais
sócios, possíveis investidores ou agencias de financiamentos, contador ou advogado que
assessorará o empreendimento e consultores e órgãos de apoio. (SEBRAE, 1995).
Ainda de acordo com Domelas (2003), o plano de negócios não só interessam aos
investidores e bancos, mas também aos superiores, ger ,mtes e diretores da organização: as
áreas internas da empresa; a fornecedores e a futuros clientes.

2.2.4 ESTRUTURA
Existem diversos modelos de estrutura de Plano de Negócios. A maioria dos autores
apresenta, basicamente, a seguinte estrutura: Capa, Índice de Conteúdo, Sumário Executivo,
Descrição Geral da Empresa, Produtos e Serviços, Plano de Marketing, Plano Operacional e
Plano Financeiro, os quais serão explicados a seguir.
2.2.4,1 Capa
Este é o primeiro tópico do plano de negócios que deve ser preparado. Segundo Degen
(1989) a capa deve conter a denominação do negócio, sua finalidade, data em que foi
elaborado, assim como nome, endereço e telefone do empreendedor que está apresentando o
plano.
2.2.4,2 Índice de conteúdo
Deve conter em ordem todos os principais tópicos do plano de negocio, mostrando a
página onde podem ser encontrados. Isto facilita o manuseio e leitura para consultas. "Sua boa
organização é importante, porque se for confuso pode predispor o leitor contra seu conteúdo - .
(DEGEN, 1989, p. 187).

1

S"

2.2.4.3 Sumário Executivo
Domelas (1989) afirma que o sumário executivo é a principal seção do plano de
negócios. A partir deste, o leitor decidirá se continuará ou não a ler o plano de negócios. Por
este motivo deve ser escrito com muita atenção e conter uma síntese das principais
informações que contam no plano.
Degen (1989) corrobora afirmando que o sumário executivo tem por objetivo expor os
fatos essenciais sobre o novo negócio e atrair o leitor, para ler o resto do plano. Visto que a
maioria dos investidores não tem paciência nem muito tempo para ler mais do que o sumário.
antes de tomar a decisão de prosseguir a avaliação do novo empreendimento ou rejeitá-lo, este
se torna uma peca essencial do plano de negócios.
Para Siegel et.al (1996), um sumário executivo envolve o fornecimento de destaques
do plano de negócios, item por item, o que se inicia com frases ou parágrafos que comunicam
a natureza básica da empresa.
O sumário executivo é uma versão condensada cio plano de negócios, o qual deverá

abarcar no máximo duas páginas. Da mesma forma, deve conter as definições principais do
plano e recomenda-se ser elaborado após a conclusão do plano (SEBRAE, 1995).
Do mesmo modo, Domelas (2003, p. 99) enfatiza que "o sumário executivo deve ser a
última seção a ser escrita, pois depende de todas as outras seções do plano para ser feita - .
Destaca-se ainda que o sumário executivo inclui: a definição do negócio; o cliente
alvo; alguns tópicos da parte técnica como localização e descrição do processo operacional;
aspectos financeiros e a conclusão do projeto (SEBRAE, 1995).
2.2.4.4 Descrição Geral da Empresa
Segundo Degen (1989), a descrição do negócio é fundamental e deve apresentar o
novo negócio na sua totalidade, desde a oportunidade de negócio até os resultados esperados.
Siegel et. Al (1996) destaca que o corpo do plano de negócios começa com a descrição
geral da empresa. Esta parte devera apresentar as atividades fundamentais e a natureza da
empresa. Não se recomenda um alto grau de detalhamento nesta parte, já que o autor terá a
oportunidade de oferecer maiores detalhes no decorrer do plano.
Salienta-se ainda, que esta seção deve descrever o histórico do negócio, áreas da
organização envolvida, perspectivas de receita e como tem sido o desempenho nos últimos
exercícios. (DORNELAS, 2003).
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2.2.4.5 Produtos e Serviços
Esta parte do plano é destinada aos produtos e serviços gerados pelo empreendimento,
como são produzidos, os recursos utilizados, o ciclo de vida, fatores tecnológicos envolvidos.
pesquisa e desenvolvimento e principais clientes atuais (DORNELAS, 2003).
Segundo Nickels e Wood (1997) produto 6 um hem, um serviço ou uma idéia que o
consumidor paga para satisfazer urna necessidade ou um desejo. Conforme os autores.
dependendo das necessidades dos consumidores, as organizações podem oferecer os produtos
em forma de bens (produtos tangíveis) ou serviços (produtos intangíveis).
De acordo com Siegel et. al (1996), uma empresa tem que prestar muita atenção ao
descrever seus produtos e/ou serviços, pois embora as condições estratégicas sejam
excelentes, o empreendedor não poderá ter sucesso sem um conjunto atraente de produtos
e/ou serviços.
Domelas (2003) ainda coloca que deve ser incluida uma visão do nível de satisfação
do cliente, com relação aos produtos e/ou serviços oferecido. Este feedback considera-se
importante, além de representar um nível de qualidade dos serviços, pode guiar futuros
investimentos da empresa em novos desenvolvimentos ou novos processos de produção.
2.2.4.6 Plano de Marketing
Siegel et. al. (1996) destacam que a seção de marketing é uma parte fundamental do
plano de negócios, pois ela comunica a natureza do negócio pretendida. A finalidade do plano
de marketing é explicar como uma empresa visa reagir ás condições de mercado para gerar
vendas.
Esta seção envolve a definição do negócio, o estudo de mercado (clientes,
concorrentes e fornecedores, os quais constituem o microambiente), o ambiente externo
(aspectos econômicos, politicos, legais, sociais

e naturais, as quais conformam o

macroambiente) e a definição de uma estratégia de marketing.
Embora importante a realização de uma estratégia de marketing dentro de urn plano de
negócios, neste caso em particular, o primeiro não sera desenvolvido. Como será constatado
posteriormente, devido à especificidade do empreendimento (preço é estipulado pelo mercado
e não há concorrência) torna-se não essencial a elaboração de uma estratégia de marketing.
Assim também, após realizado o análise do micro e macroambiente, recomenda-se,
conforme Domelas (2005), a elaboração de uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats — pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças).
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Segundo o autor, para identificar as oportunidades e ameaças é necessário identificar
os cenários de ordem macroambiental (econômicos, politico-legais, naturais e socioculturais)
e os fatores do microambiente (consumidores, concorrmtes e fornecedores) que afetam a

empresa.
Para Dranove e Marciano (2007) pode-se considerar os pontos forte e fracos para
análise de posicionamento e as oportunidades e ameaças para a análise setorial. Dornelas
(2005) ainda salienta que o empreendedor deve ser honesto consigo mesmo, não tendo medo

de expor seus pontos fracos, já que isto não quer dizer incompetência e sim que a empresa
conheça suas fragilidades a fim de minimizá-las. Assim como não exagerando os pontos
fortes, já que isso sera cobrado para adquirir vantagem competitiva.
Assim também, para realizar uma análise setorial, Dranove e Marciano (2007)
ressaltam o modelo de cinco forças fomentado por Porter (1986). Estas cinco forças são:
a)

Concorrência atual: a concorrência entre as empresas do setor pode abaixar os

preços em relação aos custos, sendo assim os consumidores beneficiados.

b) Ameaça de entrada de novos concorrentes: as empresas que já estão operando no
setor resistem a essas ameaças, criando barreira para a entrada das novas. A entrada de
novos concorrentes afeta o lucro das empresas existentes por roubar participação de
mercado e intensificar a competição de preço.
c)

Poder de barganha dos compradores: torna-se perigoso quando um fabricante tern

poucos clientes, pouco capital ou fica a disposição total do comprador.
d)

Poder e barganha dos fornecedores: refere-se ao poder dos fornecedores de

comandarem altos preços para seus suprimentos. Este depende do grau de dependência
de ambos lados ao realizar determinado negócio essencial para a sobrevivência.
e) Ameaças de produtos substitutos: estas não se restringem aos produtos que são
diretamente substituiveis nem mesmo aos produtos que visem As mesmas funções. mas
abrangem toda a gama de bens que competem pelo dinheiro do consumidor.

2.2.4.7 Microambiente
0 microambiente refere-se a um conjunto de N, ariáveis que afetam diretamente as
organizações. Stoner e Freeman (1999) denominam aos elementos do microambiente corno

stakeholders diretos, estes são: os clientes, concorrentes e fornecedores.

Segundo o SEBRAE (2005), um estudo de mercado implica em primeiro lugar um
estudo da clientela: caracterização dos clientes, potencial de mercado, estilo de vida dos
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clientes, comportamentos e hábitos de compra. Seguidamente, realiza-se uma análise da
concorrência: identificam-se os concorrentes diretos e indiretos, e listam-se os pontos fortes e
fracos em relação aos mesmos. E por último, estudam-se os fornecedores: quais empresas
fornecem produtos, sistema de vendas e distribuição, políticas de preços e de cobrança e
qualidade dos produtos e serviços oferecidos.
A seguir, serão analisados os três elementos que conformam o microambiente:
clientes, concorrentes e fornecedores.
2.2.4.7.1

Clientes

Nos últimos tempos as empresas têm realizado esforços significativos para satisfazer
as necessidades dos seus clientes. Clientes, consumidores ou usuários são definidos, segundo
Stoner e Freeman (1999), como aqueles que trocam recursos (a maioria das vezes dinheiro)
por produtos e/ou serviços que a empresa oferece, sendo que o consumidor pode ser uma
instituição, individuo e até outra empresa.
Segundo Chiavenato (2006) o cliente é capaz de impulsionar ou derrubar um negócio
e é ele quem determina direta ou indiretamente se o negócio será bem-sucedido ou não.
Diante disso, a satisfação do mesmo é essencial para a sobrevivência da organização,
motivo pelo qual diversos estudos são realizados para analisar seu perfil, estilo de vida,
comportamento, hábitos de compra e preferências.
Segundo Kotler (1999), um estudo do mercado consumidor deve conter: quem
compra, o que compram, porque o fazem, como, quando e onde compram. Por meio deste,
será possível conhecer melhor os clientes o que é essencial para compreender e satisfazer suas
demandas, tornando possível o sucesso e a consolidação da empresa.
No entanto, conhecer o cliente não é tarefa fácil já que, conforme Kotler (1999), estes
podem dizer uma coisa e fazer outra e até mesmo não ter consciência de suas motivações mais
profundas e serem influenciados no momento da compra. Os principais aspectos que
influenciam o comportamento da compra do cliente, para o autor, são fatores culturais,
sociais, pessoais e psicológicos.
Kotler (1999) ainda ressalta que uma organização não pode satisfazer as necessidades
de todos os clientes dentro de um mercado amplo. Assim sendo, considera-se essencial à
empresa identificar os segmentos de mercado que poderá atender corn eficácia.
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De acordo com Dolabela (2008), segmentação de mercado é o processo mediante o
qual uma organização divide o mercado em parcelas as mais homogêneas possíveis, para
assim direcionar suas ações de marketing.
2.2.4.7.2

Concorrentes

Segundo Kotler (1999), a concorrência inclui todas as ofertas, produtos e/ou serviços
substitutos, reais e potenciais, que um comprador possa considerar. Assim também, define
que concorrentes são empresas que atendem As mesmas necessidades dos clientes.
Já Chiavenato (1994) apresenta uma definição mais ampla, ao afirmar que os
concorrentes são as organizações com as quais a empresa disputa pelo mesmo mercado
(clientes) e pelos mesmos recursos (materiais, humanos e financeiros).
Considera-se fundamental a identificação dos concorrentes. Pode parecer tarefa fácil.
mas na verdade a faixa de competidores reais e potenciais de uma empresa é bem ampla. Urna
organização está mais propensa a ser atingida por novos concorrentes do que aqueles já

existentes. (KOTLER, 1999).
Conforme Dome las (2005), a análise da concorrência é de suma importância em
qualquer plano de negócios. Esta não se limita apenas aos concorrentes diretos (aqueles que
oferecem produtos similares), sendo também devem ser considerados os competidores
indiretos, os que de alguma forma conseguem desviar a atenção dos clientes da empresa,
convencendo-os a adquirir os seus produtos.
2.2.4.7.3

Fornecedores

Percebe-se desta forma que os fornecedores afetam diretamente o desempenho do
empreendimento, motivo pelo qual torna-se necessário uma análise sobre os mesmos. Nesse
sentido, Dolabela (2008) coloca que para a correta avaliação e seleção dos fornecedores é
preciso considerar: o quê eles oferecem; quais as condições de fornecimento (localização ,
preço, prazo de entrega, condições de pagamento); para quais concorrentes fornecem; e quais
os pontos fortes e fracos de cada um.
Após o levantado, constata-se que aspectos come escassez de matérias-primas, atraso
nas entregas de materiais e mercadorias, escalada dos preços dos insumos, entre outros fatores
podem comprometer seriamente os resultados da empresa. Por este motivo, empresas realizam
parcerias com os concorrentes a fim de reduzir estas incertezas.

30

Outra questão interessante destacada por Storer e Freeman (1999), refere-se
concorrência entre os próprios fornecedores, como oportunidade para a empresa negociar
descontos, condições de pagamento, entregas mais rápidas entre outros beneficios que podem
ser obtidos.
2.2.4.8 Macroambiente

Fazem parte deste os setores que influenciam indiretamente sobre as operações da
empresa. Conforme Chiavenato (1994), o macroambiente é formado de um com junto amplo e
complexo de condições e fatores externos que envolvem e influenciam as organizações.
Ressalta-se que o macroambiente está formado pelos aspectos: econômicos, politicos,
legais, sociais e naturais, os quais são denominados por Stoner e Freeman (1999) como
stakeholders indiretos. A seguir serão conceituados cada - .1M destes aspectos.
2.2.4.8.1

Aspectos econômicos, politicos e legais

Os aspectos econômicos são aqueles decorrentes do contexto econômico em geral, e
elas estão em constante mudança, exigindo ao empreendedor análises constantes para adaptar
a empresa As variações da economia.
De acordo com Dolabela (2008) são os aspectos de mais alta relevância a considerar,
pois o estágio em que se encontra a economia influencia de maneira decisiva na permanência
ou abertura de um novo negócio. Ao analisar os aspectos econômicos são avaliados a
inflação, a taxa de juro, o crescimento da economia considerando o Produto Interno Bruto, a

distribuição da renda, a taxa de câmbio, entre outros. Medir a sensibilidade do produto com
relação a estas variações econômicas influencia em grande medida nas vendas do mesmo.
Segundo Churchill e Peter (2005), o ambiente econômico envolve a economia como
um todo, incluindo ciclos econômicos (prosperidade, recessão e recuperação), a inflação,
emprego e a renda do consumidor.
Chiavenato (1994) coloca que o efeito das vari6veis econômicas sobra a empresa é

enorme, determinando em algumas ocasiões o volume de vendas, o nível de preços, a
lucratividade potencial, a facilidade ou dificuldade na obtenção de recursos e os mecanismos
de oferta e procura do mercado em geral.
Nesse sentido, Nickels e Wood (1999) destacam que a pesar de uma empresa não ser
capaz de controlar estes fatores, precisa-se identificar as formas através da qual as mudanças
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econômicas influenciam a demanda dos seus produtos e como elas modificam o acesso aos
recursos ou insumos.
Percebe-se que as variações no ambiente econômico podem trazer oportunidades mais
ao mesmo tempo dificuldades, sendo fundamental sua análise para a empresa estar preparada
para encarar as possíveis mudanças.
Aspectos politicos e legais
Os aspectos politicos e legais são de correntes das decisões e posturas do governo
federal, estadual e municipal, e em alguns casos significativos, de governos estrangeiros.
Conforme Nickels e Wood (1999), não importa o que a empresa vende, todas elas estão
sujeitas ao ambiente politico e legal, que está determinado pelas regras, políticas e resoluções
locais, estaduais e federais.
Segundo Kotler (1999), este ambiente está constituído por leis, órgãos e grupos de
pressão que influenciam e limitam as organizações. Assim sendo, o governo e seus órgãos
criam estas leis as quais regulam as operações das empresas, protegendo o interesse público,
os consumidores, o meio ambiente, assim como definem :.egras para regular a concorrência.
Dolabela (2008) coloca que os aspectos politicos e legais dizem respeito à avaliação
de políticas setoriais, aos incentivos específicos sobre as micro e pequenas empresas e a
observância de leis que regem o setor. Classificam-se dentro destas regras as leis antitrustes,
as leis ambientais, impostos, códigos ao consumidor, entre outras.
Outra questão fundamental que destaca Chiavenato (1994) diz respeito As tendências
ideológicas dos governos, os quais podem definir os rumos das políticas econômicas, fiscais e
tributárias e que poderão facilitar ou dificultar as operaçõés da empresa.

2.2.4.8.2

Aspectos sociais

Referem-se as pressões sociais e as influencias do meio social e cultural onde a
empresa está situada. Conforme Churchill e Peter (2005) o ambiente social é composto pelas
pessoas de uma sociedade, seus valores, crenças e comportamentos.

Mudanças neste

ambiente podem criar tanto oportunidade como ameaças que o empreendedor deverá
considerar ao abrir um negócio.
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Dolabela (2008) coloca que estes aspectos englobam, dentre outros, fatores
sociológicos, psicológicos, princípios éticos e morais e tradições, os quais influenciam o novo
negócio.
De acordo com Stoner e Freeman (1999), as variáveis sociais influenciam em grande
medida as organizações e estão compostas pela demografia, o estilo de vida e os valores
sociais.
Assim também, Chivenato (1994) salienta que as empresas devem considerar que as
atitudes sociais e a opinião pública mudam, e que suas influências sobre a empresa é
inevitável, seja influenciando positiva ou negativamente as atividades da organização.
2.2.4.8.3 Aspectos naturais
Segundo Churchill e Peter (2005), estes envolvem os recursos naturais disponíveis
para a organização ou afetados por ela. 0 ar, água, minerais, plantas e animais podem ser
parte do ambiente natural da empresa, sendo ou não utilizados por ela para produzir seus bens
ou serviços. A organização também pode esiar influenciada, em pequena ou grande escala,
pelo clima.
Conforme Chiavenato (1994) as variáveis naturais referem-se ao quadro físico

e

natural que rodeia externamente a empresa, incluindo condições físicas e climáticas e sua
utilização pelo homem.
Segundo Hall (1984) as relações entre as organizações e as condições ecológicas
tornam-se mais evidentes em vista da preocupação coin o sistema ecológico total. Kotler
(1998) ressalta essa afirmação e diz que os administradores precisam estar conscientes das
ameaças e das oportunidades associadas as quatro tendências do ambiente natural: escassez de
matérias primas, custo mais elevado de energia, níveis mais altos de poluição e a mudança do
papel dos governos.

2.2.4.9 Plano Operacional

Esta seção deve apresentar o processo operacional do negócio. Descrever o
funcionamento da empresa, desde a entrada de matéria-prima ou dos insumos (inputs) até a os
produtos e serviços finais (outputs). Também abarca as questões de tecnologia, layout das
instalações e outros aspectos do processo produtivo. (SEEIRAE, 1995).
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Para Siegel et. al (1996) as perguntas que o plano operacional deve responder são:
a) Qual é a abordagem geral para a fabricação?
b) Quais são as fontes de matérias-primas?
c) Que processos serão usados na fabficação?
d) Quais são as exigências de mão-de-obra?
e) Como serão utilizados fornecedore3 e vendedores?
Para operacionalizar o negócio, o empreendedor tem que abordar os aspectos técnicos
do empreendimento, estes são: a localização; as instalações, equipamentos e o mobiliário; a
descrição técnica do produto/serviço; o processo produtivo/operacional; e a equipe de
recursos humanos (SEBRAE, 1995).
Para Woiler e Mathias (1996), os aspectos técnicos envolvem considerações referentes
seleção entre os diversos processos de produção, à engenharia do projeto, ao arranjo fisico
dos equipamentos na fábrica, as necessidades de instalações, máquinas e equipamentos, o
estudo do layout e o fluxo de materiais necessários a sua operacionalização.
Para a elaboração do espaço fisico, Buarque e Ochoa (1984) destaca que é necessário a
lista completa dos equipamentos com suas dimensões e a descrição do processo de produção
em cada uma de suas seqüências. Com estes dados começa-se a localizar os equipamentos
procurando simplificar o movimento interno dos elementos que participam do processo de
produção: equipamentos, móveis, mão-de-obra, matéria prima e os demais insumos.
Chiavenato (2006) explica que a escolha do local para situar as instalações depende de
diversos fatores, os quais variam se a empresa é produtora de bens ou prestadora de serviços,
se é industrial ou é comercial.
Assim também, Woiler e Mathias (1996) afirmam que a escolha da localização
dependerá de fatores como o mercado, a c scala pretendida e as considerações técnicas.
Paralelamente, deverá ser analisado a disponibilidade dos diversos bens tais como mão-deobra, energia, matérias primas e as considerações ambientais como poluição, restrições do uso
da terra, etc.
Siegel et. al (1996) ainda explicam qt.e os aspectos a serem abordados em urn plano
operacional devem ser detalhados como é feito o desenvolvimento de produtos, qual o nível
de apoio que a empresa irá prover depões que o cliente comprar o produto em relação
manutenção e assistência técnicas, e quais são as influencias externas, tais corno
regulamentações ecológicas, segurança no trabalho, entre outras.
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2.2.4.10 Plano Financeiro
Uma vez determinado os aspectos rnercadológicos e técnicos do empreendimento.
deve-se traçar o plano financeiro.
A finalidade desta seção é formular um conjunto de projeções abrangentes e dignas
de crédito, as quais reflitam o desempenho financeiro previsto da empresa. Se tais projeções
são preparadas com cuidado e fundamentadas de forma convincentes, serão os parâmetros
pelos quais sera medida a atratividade da empresa (SIEGEL et al, 1996).
Segundo Sebrae (1995), o plano finalceiro envolve as seguintes etapas:
a)

Estimativa do investimento de capital, o que inclui o investimento inicial no

empreendimento (ativo fixos mais as despesas pré-operacionais).
b)

Análise econômico-financeira do investimento: abarca alguns indicadores

tradicionais, entre os quais destaca-se

o payback (tempo de retorno do

investimento), o valor presente liquiio e a taxa interna de retomo.
c)

Projeção do Fluxo de Caixa: pevisão das entradas e saídas de caixa ao longo

de um período determinado, com o objetivo de orientar a gestão financeira da
empresa.
d)

Estimativa de Capital de Gixi: uma vez projetado o fluxo de caixa, o

empreendedor deverá estimar o capital de giro necessário para a empresa funcionar.
incluindo valores a receber e estoques.
e)

Estrutura de custos e formação do preço de venda: o empreendedor classificará

os custos fixos e os custos variáveis da empresa, o que tomará possível determinar
os preços dos produtos e serviços.
Como foi colocado acima, a primeira etapa consiste em estimar o investimento
inicial, cujo valor é a quantia de capital ne.:.essária para montar a empresa e iniciar suas
atividades. Segundo Dolabela (2008), esta etapa esta dividida em três partes:
a)

Despesas pré-operacionais: são gastos que o empreendedor efetua antes de sua

empresa começar a funcionar, tais como gastos com pesquisa de mercado, registro
da empresa, pesquisa e desenvolvimento, gastos com projetos, entre outros.
b)

Investimentos fixos: consideram-se gastos com aquisição

e instalação de

máquinas e equipamentos, obra e :7eformas, moveis e utensílios, veículos, casas,
galpões e imóveis. Esses elementos somados constituem o patrimônio inicial da
empresa, os quais podem ser vendidos e convertidos em dinheiro.
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c) Capital de giro inicial: são gastos operacionais necessários para iniciar as
atividades da empresa e colocá-la em funcionamento, como aluguel do imóvel,
salário e encargos, depreciações, materiais de limpeza, dentre outros. São os gastos
que posteriormente serão cobertos pelas receLas, mas que no inicio precisam ser
bancados pelo empreendedor.
Percebe-se aqui a importância de elaborar uma lista detalhada de todos os itens
necessários para a implementação do novo negócio, cuo valor total servirá de base para a
estimativa do investimento inicial.
Pode-se agora iniciar a classificação dos custos fixos e variáveis, que conforme
Dolabela (2008) são os valores gastos com a produção. De acordo com Welsch (1996), custos
fixos são aqueles que não sofrem qualquer variação com o volume de produção ou da
atividade produtiva. Já os custos variáveis são os custos que variam proporcionalmente corn a
modificação do volume de produção ou da atividade em questão.
Uma vez separados os custos fixos :. varáveis, devem ser identificadas as despesas
operacionais, as quais classificam-se em: despesas administrativas, despesas de vendas e
despesas operacionais.
Conforme Gonçalves e Baptista (1994), custo é o gasto relacionado com bem ou
serviço empregado na produção de outro bem ou serviço, ou seja, é todo dispêndio que está
direta ou indiretamente relacionado ao esforço da produção.
No entanto, alguns gastos não pode Ti ser enquadrados como custos, porque não
preenchem a condição básica de estarem vinculados ao processo produtivo de bens ou
serviços. Estes gastos são denominados de despesas, que segundo Gonçalves e Baptista
(1994), são gastos realizados direta ou indiretamente no esforço da empresa obter receitas.
Marion (1998) ainda coloca que despesa é urn gasto que não contribui ou não se identifica
com transformação de matéria prima, ou que não é efetuado dentro da fábrica, mas que não
deixa de ser um sacrificio financeiro para obter receita.
Assim também, deve ser calculada a depreciação, que conforme Dolabela (2008.
p.219),
(...) é um procedimento que a empresa reconhece como perda, por desgaste,
de recursos utilizados. Para cada ecurso é estipulado um percentual de perda
por ano, conforme previsão de durabilidade e vida útil. Por tanto, a
depreciação acumulada é a soma da depreciação dos diferentes tipos de itens.

Após a estimativa de todos os custos, despesas e depreciação, o seguinte passo é
realizar a apuração dos resultados. Para tal, torna-se necessário elaborar as projeções
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financeiras. De acordo com Siegel et al (1996), o plano financeiro deverá apresentar os
principais demonstrativos financeiros, os quais são: o Balanço Patrimonial, Demonstrativo do
Resultado de Exercício e Fluxo de Caixa.
importante colocar que o Balanço Patrimonf.al de uma empresa está constituído
por duas colunas. A coluna do lado esquerdo e o Ativo, e a do lado direito está composto pelo
Passivo e Patrimônio Liquido.
Hirsch e Peters (2004, p. 272) ressali am que "o Ativo do Balanço representa tudo de
valor que é de propriedade da empresa. 0 valor não implica necessariamente o custo de
reposição ou seu preço de mercado; é o custo real ou quantia gasta com Ativos - .
Ainda segundo esses autores, o Passivo representa o que é devido aos credores.
Algumas dessas quantias devem ser pagas dentro de um ano, o denomina-se Passivo
Circulante, e as outras poderão ser pagas no longo prazo.
O Balanço Patrimonial, segundo Brigham (1999, p. 31), "é o capital fornecido pelos
proprietários das ações ordinárias, capital social, lucros retidos e, ocasionalmente, algumas
reservas".
Vale destacar, que para a realização do trabalho não foram feitas projeções dos
balanços patrimoniais, já que forma escolhidas outras demonstrações (fluxo de caixa e
demonstração do resultado do exercício) para calcular os indicadores financeiros, corn os
quais se avalia a viabilidade do empreendimento.
Com relação à Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) Sanvicente (1987)
coloca que consiste em um relatório onde se indicam os resultados das atividades da empresa
num período determinado. Os dados da DRE contem as receitas e despesas acumuladas entre
duas datas, e permite verificar o resultado (lucro ou prejuizo) dentro desse período.
Conforme Brigham (1999), a DRE demonstra, r2sumidamente, as receitas e despesas
da empresa durante um período contábil, o qual é geralmente de um trimestre ou um ano.
JA o Fluxo de Caixa representa a previsão, o controle e o registro da movimentação
dos recursos financeiros, os quais denominam-se entradas e saídas, durante um período
determinado, a qual assume um caráter de planejamento financeiro quando é projeto para o
futuro (SEBRAE, 1995).
Segundo Zadanowicz (2002), o fluxo de caixa é um instrumento utilizado com o
objetivo de apurar o somatório dos ingressos e desembolsos da empresa, em determinado
momento, estimando desta forma excedente on escassez de caixa.
O fluxo de caixa é uma ferramenta adequada para o controle financeiro de curto prazo,
e permite acompanhar as entradas e saídas de recursos financeiros no caixa da empresa.
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Considera-se uma ferramenta simples que mostra se a empresa possui dinheiro para pagar
suas contas (DOLABELA, 2008).
Conforme Domelas (2005), o fluxo de caixa possui como principais preocupações
cumprir as dividas com os fornecedores, credores, salaries e impostos, assim como configurar
as melhores formas de venda de forma a que a empresa obtenha receita necessária para não
ficar com caixa negativa e não ter que recorrei a empréstimos bancários.
Sob o aspecto econômico-financeiro, o investimento de capital deve atender a uma
tríplice exigência: deve ser rentável (oferece ,: retorno máximo), seguro (pressupor o menor

risco possível) e possuir liquidez (gerar caixa). Para cada uma destas dimensões existem
instrumentos específicos para avaliar o grau de pertinência do investimento. (SEBRAE,
1995).
Para avaliar a liquidez do investimento pode-se utilizar uma ferramenta chamada
Payback, a qual mede o tempo necessário para o empreendedor recuperar o dinheiro aplicado
em um novo negócio. (DEGEN, 1989).

Payback = Investimento inicial / Lucro liquido
Quadro 1: Fórmula payback

Fonte: Degen, 1989

No entanto, Dornelas (2005) ressalaa que essa técnia apresenta duas fraquezas
fundamentais: a primeira que não leva em consideração o valor do dinheiro ao longo do
tempo e não considera os fluxos de caixa recebidos após o prazo do payback, não
proporcionando assim uma visão do projeto como um todo.
Se o objetivo for analisar a segurança do projeto, utiliza-se o Valor Presente Liquido
(VPL), o qual mede a possibilidade do empreendimento gerar um fluxo de caixa suficiente
para pagar o investimento inicial (SEBRAE, 1995).
Para medir o VPL de um empreendimento, segundo Dornelas (2005) faz-se urna
estimativa do valor atual para os futuros fluxos que estarão sendo gerados pela empresa,
considerando uma taxa que o empreendedor desejaria obter, e se subtrai o valor do
investimento inicial. Se esse valor for positivo, indica que a empresa deu retomo acima das
expectativas, e o projeto torna-se viável (pois. o valor presente dos futuros fluxos de caixa é
maior que o investimento inicial); caso seja negativo significa que o investimento rendeu
menos que o desejado, e o projeto deve ser rejeitado.
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VPL= [ F1/(1+k)t + F2/(1+k) 2 + F3/(1+k) 3 + + Fn/(1+K)An] — Investimento inicial.
Quadro 2: Fórmula Valor Presente liquido
Fonte: Dome las, 2005

Segundo Dolabela (2008, p. 225) "o VPL é ume técnica sofisticada por de análise de
investimentos pelo fato de considerar o valor do dinheiro ao longo do tempo".
E se pretende analisar a rentabilidade do negócio, a ferramenta a ser utilizada é a
Taxa Interna de Retorno (TIR), a qual indica a taxa de retorno sobre o investimento que irá
oferecer (SEBRAE, 1995).
A TIR é a taxa que iguala o VPL ao investimento inicial do empreendimento.
Possivelmente é a técnica mais utilizada para avaliar investimentos. (DORNELAS, 2005).
Outra técnica de investimento colocada por Domelas (2005) e o retorno contábil sobre
o investimento, e é calculado da seguinte forma:
Rentabilidade = Lucro anual médio / Investimento inicial.
Quadro 3: Fórmula retorno sobre o investimento
Fonte: Dornelas, 2005

Sua deficiência, ainda segundo o aulor, encontra-se no fato de que a medição do
retorno ignora o valor do dinheiro ao longo do tempo
Degen (1989) ainda destaca que para o negócio ser viável, ao atingir a plena
operação, deve estar operando bem acima do ponto de equilíbrio operacional, de tal maneira
que o caixa seja positivo. Este ponto de equinrio operacional é atingido quando as entradas e
as saídas operacionais se igualam.
0 autor ainda trata sobre o ponto de equilíbrio financeiro, o qual é atingido quando o
caixa positivo, gerado pelas entradas operaciDnais maiores do que as saídas operacionais,
exatamente

o necessário

para cobrir

Os

custos financeiros dos empréstimos do

empreendimento. Caso o novo negócio não precise de empréstimos e, por conseqüência, não
haja custos financeiros, o ponto de equilíbrio financeiro é igual ao ponto de equilíbrio
operacional.
Dolabela (2008, p.169) ressalta que "no ponto de equilíbrio não há lucro nem
prejuízo. É o ponto no qual a receita proveniente das vendas equivale A. soma dos custos fixos
e variáveis".
Atingir o ponto de equilíbrio é a condição necessária para viabilizar o negocio. No
entanto, não é suficiente, pois não remunera o investimento do empreendedor. Assim sendo o
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empreendimento deve gerar um excedente positivo de caixa a fim de remunerar o capital
investido (DEGEN 1989).
Uma consideração importante a fazer, levantada por Siegel et al (1996),

é a

importância de dados financeiros confiáveis, já que a qualidade do projeto será afetado pela

exatidão das projeções financeiras, além de estar de acordo corn os dados colocados no plano
de negócios.
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3 METODOLOGIA
Para que este trabalho seja confidvel e assegurar que os objetivos sejam atingidos.
tornam-se necessário elaborar unia metodologia adequada, o que implica definir claramente
os métodos, técnicas e instrumentos a serem ullizados.
0 termo metodologia significa estudo do método, e dependendo da sua utilização pode
ter dois significados. 0 primeiro refere-se ao ramo da pedagogia, cuja preocupação é o estudo
dos métodos mais adequados para a transmissão do conhecimento. E o outro, trata sobre o
ramo da metodologia cientifica e da pesqu.sa, que foca o estudo analítico e critico dos
métodos de investigação (ZANELLA, 2006).
De acordo com Lakatos e Marconi (1991), a me:odologia é o conjunto de atividades
sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo, definindo o caminho a ser seguido,
colocando erros em evidencia e auxiliando as decisões do cientista.
A continuação apresenta-se, quanto acs procedimentos metodológicos desta pesquisa,
os seguintes tópicos: abordagem e tipo de estudo, coleta de dados, população da pesquisa,
instrumento de coleta de dados, tratamento e análise dos dados e limitações.

3.1 ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO
Quanto ao tipo de estudo, caracteriza-se como exploratório-conclusiva, descritivo,
aplicado, bibliográfico, estudo de caso e pesquisa de campo. Com relação à abordagem, esta
pesquisa classifica-se como predominantemente quantitativa.
Os propósitos imediatos de uma pesquisa exploratória é ganhar mais conhecimento
sobre determinado tema. Trivifios (1987 apud ZANELLA, 2006) afirma que os estudos
exploratórios têm a finalidade de ampliar o conhecimento sobre um problema.
Esta pesquisa, em um primeiro momento, considera-se exploratória, pois visa
aprofundar o conhecimento a respeito de um determinado assunto sobre o qual pouco se sabe.
Neste caso, foram pesquisados dados e informações que o autor ainda não possuía. corn o
objetivo de explorar a viabilidade mercadológica, econômico-financeira da abertura da
empresa.
No entanto, em segundo momento, o estudo tornou caráter conclusivo, pois foram
definidos os objetivos do mesmo, tanto geral como específicos, em parte graças, claro, ao
aprofundamento de conhecimento do autor com a especificidade do negócio a ser
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empreendido. Segundo Mattar (2005), uma pesquisa conclusiva é bastante estruturada em
termos de procedimentos, as hipóteses e quesiões de pesquisa estão claramente definidas e os
objetivos são claros: conseguir respostas para as questões ou hipóteses da pesquisa.
Os estudos descritivos, segundo Trivitios (1987 apud ZANELLA, 2006), pretendem
descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade. Conforme Vergara
(2007, p.47) "a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de
determinado fenômeno". Mattar (2005), coloca a pesquisa descritiva quando se procura o
fenômeno em estudo. Nesta foram respondidas questões como: quem, o quê, quanto, quando e
onde.
Esta pesquisa classifica-se como descritiva, pois se realizou em estudo aprofundando
para a abertura da empresa, para o qual se analisou o mercado, as variáveis econômicas,
políticas, legais e climáticas, e descreveram-se os recursos tecnológicos, financeiros e
humanos necessários para viabilizar o empreendimento.
A pesquisa aplicada 6, segundo Vergara (2007), essencialmente motivada pela
necessidade de resolver problemas concretos. Ferrari (1982 apud ZANELLA 2006) enfatiza
que a finalidade prática da pesquisa é de contribuir .:eoricamente com novos fatos para
planejar futuras pesquisas. Este estudo considera-se aplicado já que pretende resolver

o

problema do empreendedor sobre a viabilidade do empreendimento e agregará conhecimentos
teóricos no estudo de campo da pesquisa.
Esta pesquisa classifica-se também como bibliográfica, que de acordo com Matar
(2005) caracteriza-se pela utilização de materiais publicados, como livros, revistas ou meios
eletrônicos, através de sua identificação, seleção e análise. Para Martins (1994), o estudo
bibliográfico visa conhecer as contribuições cientificas sobre determinado assunto,

e sua

finalidade é recolher, selecionar analisar e interpretar as contribuições teóricas que já existem
sobre aquele assunto. Para a realização do trabalho utilizou-se materiais previamente
elaborados, tais como livros, artigos, revistas especializadas na Area, noticias na internet

e

dissertações.
Considerou-se pesquisa de campo, clue conforme Vergara (2007) é a investigação
empírica realizada no local onde ocorreu um evento ou que disponibilizam de elementos para
explicá-los. De acordo com Mattar (2005), os estudos de campo trabalham com amostras
representativas da população e relativa profundidade sobre as mesmas.
Assim também, foi considerado estudo de caso, que de acordo com Vergara (2007)
este está restrito a uma ou poucas unidades, entendidas como pessoa, órgão público ou
empresa, o qual possui alto grau de profundidade e detalhamento. Neste caso, como trata-se
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de um plano de negócios para a abertura Ce uma empresa única e exclusiva, houve um
elevado grau de profundidade e detalhamento especificamente sobre a mesma e o contexto na
qual se insere.
Quanto a abordagem desta pesquisa, classifica-se como predominante qualitativa.
estudo apresenta a forma de abordagem qaantitativa, já que utiliza dados numéricos e
estatísticos para garantir sua representatividade. Entretanto, destaca-se que possui ainda
caráter qualitativo, devido a que o pesquisador compreende e interpreta os dados coletados na
pesquisa a partir da percepção dos sujeitos de pesquisa

e de documentos oficiais

(CHIZZOTTI, 2001).

3.2 COLETA DE DADOS
Segundo Cruz Neto (2001), a coleta de dados deve estar ligada ao tema estudado de
modo a identified-10 e permitir melhor a realização da pesquisa. Trata-se de urn confronto
entre a teoria e a realidade dos atores sociais.
Foram coletados dados primários assim como secundários. De acordo com Mattar
(2005), os primários são os dados nunca antes sido coletados, tabulados e analisados. Já os
secundários, são os dados que estão à disposição do pesquisar, por já terem sido pesquisados,
analisados e tabulados.
Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas com

o futuro

empreendedor do negócio, três fazendeiros di regido de Bahia Negra, dois gerentes de dois
frigoríficos importantes no Paraguai, um membro da família proprietária da firma FERUSA
S.A (uma das maiores firmas organizadoras de leilões em Assunção), um economista quem
trabalha com estrangeiros para avaliar investimentos no setor pecuário no Paraguai, um
engenheiro ambiental que realiza estudos sobre os impactos deste tipo de empreendimento
sobre o meio ambiente, e três membros da Associação Rural Del Paraguai (ARP).
Os dados secundários foram coletados de revistas especializadas do setor, jornais, sites
de instituições públicas e privadas do Paraguai, assim como legislações tributárias e
ambientais do setor agropecuário.

3.2,1 POPULAÇÃO DA PESQUISA
Conforme Barbetta (2005) população alvo é o coajunto de elementos que pretende-se
abranger na pesquisa. Complementa ainda com o conceito de população acessível, sendo o
conjunto de elementos da população alvo passíveis de serem estudados.
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Com relação 6. população-alvo desta pesquisa, destaca-se que seus elementos estavam
localizados em Assunção (Paraguai), e a mesma estava composta por: o futuro empreendedor
do negócio, três fazendeiros da regido de Bahia Negra; dois gerentes de dois frigoríficos
importantes no Paraguai; um membro da família proprietária da firma FERUSA S.A (uma das
maiores firmas organizadoras de leilões em Assunção); um economista quem trabalha com
estrangeiros para avaliar investimentos no setor pecuário no Paraguai; um engenheiro
ambiental que realiza estudos sobre os impactos deste ti:Do de empreendimento sobre o meio
ambiente; e três membros da Associação Rural Del Paraguai (ARP).
No total foram entrevistadas doze pessoas, as quais são os elementos do público-alvo
deste estudo. Esta amostra considera-se representativa pois por meio delas conseguiu-se
coletar os dados primários necessários para atender os objetivos específicos desta pesquisa.

3.2.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Os instrumentos de coleta de dados primários, segundo Mattar (2005), são
comunicação e a observação. 0 método da comunicação consiste no questionamento, seja
verbal ou escrito, dos respondentes para obter as informações. Já o de observação consiste no
registro de comportamentos, fatos e ações relacionadas ao objetivo da pesquisa.
Na pesquisa optou-se por ambos os métodos. Por um lado, foi utilizado o método da
entrevista para a obtenção das informações junto com Os entrevistados. Segundo Lakatos e
Marconi (1995 apud ZANELLA 2006) a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim
de que uma delas obtenha informações sobre determinado assunto.
Neste estudo considerou-se como mais apropriado a entrevista semi-estruturada, pois
permitiu ao mesmo tempo conseguir as informações previamente estipuladas no roteiro, assim
como ofereceu liberdade para o entrevistado discorrer sobre outros assuntos obtendo também
informações relevantes. De acordo com Zanella (2006) a entrevista semi-estruturada segue
um roteiro estipulado pelo entrevistador, entretanto não se prende seguir rigidamente a
seqüência das perguntas. A conversa continua com base os depoimentos do entrevistado, sem
seguir passo a passo o roteiro do entrevistado, instrumento que se encontra no apêndice F.
Enquanto ao método da observação, Vergara (2007) define a observação participante
como uma situação ou grupo ao qual o pesquisador já faz parte, onde ele já é espectador
interativo. Neste caso, como se trata da análise da viabilidade econômico-financeira de um
negócio familiar, torna-se próprio a participação do pesquisador no projeto. A observação
participante ocorreu por meio do acompanhamento da rotina do futuro empreendedor nas
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atividades desenvolvidas numa outra empresa de criação de gado de corte que o mesmo é
proprietário, no sul do Paraguai. Observou-se as decisões que tomava, a forma como resolvia
seus problemas e dos métodos e técnicas utilizadas para administrar a fazenda.
Para a coleta de dados também utilizou-se a pesquisa documental, que segundo
ZaneIla (2006), envolve a investigação de documento internos (da organização) ou externos
(governamentais, de organizações não-governamentais, instituições de pesquisa, entre outras).
Neste estudo, foram investigados documentos externos: leis ambientais, informes econômicos
do Banco Central do Paraguai, Informes do Ministério de Agricultura e Pecuária, documentos
da Direção Geral de Estatísticas e Censos, dados da Associação Rural Del Paraguai e
documentos do Instituto Ibero americano de Cooperação para a Agricultura.
3.2.3 TRATAMENTO E ANALISE DOS DADOS
Após a coleta de dados inicia-se a seção de tratamento e análise de dados. Segundo
Vergara (2007) o tratamento dos dados refere-se aquela seção onde se explicita para o leitor
como se pretende tratar os dados a coletar, justificando porque tal tratamento 6 adequado para
os propósitos do projeto. Ainda segundo o autor o tratamento e análise dos dados podem ser
realizados com procedimentos estatisticos e não estatisticos.
Na pesquisa efetuada, utilizaram-se ambos os métodos. 0 método estatístico foi
utilizado para realizar as projeções da demanda de cabeças de gado no Paraguai, assim como
estimar o preço do novilho (produto a ser ofertado pela empresa) para os próximos anos. Para
realizar a previsão da demanda foram utilizados os métodos de regressão linear simples. Após
colocar os dados pesquisados em um gráfico de dispersão constatou-se que a linha de
tendência que melhor se ajustava era a reta, com qual realizou-se as projeções futuras tanto
para o preço do novilho nos leilões com para a demanda de cabeças de gado.
Para verificar qual método seria o mais indicado para estimar a demanda, adicionou-se
uma linha de tendência aos dados colocados no gráfico e analisou-se o coeficiente de
determinação (r2). Este coeficiente determina a correlação entre as variáveis, o qual segundo
Moreira (1998), quanto mais próximo de 1 mais adequado o método 6. No nosso caso os r 2
fora 0,84 e 0,96, o que significa um índice bom, já que 84% e 96 % da variação da variável
dependente (neste caso a demanda de cabeças e o preço do novilho) é explicada pela variação
da variável independente (os anos).
Além de analisar os coeficientes de determinação, foi realizada uma análise dos
resíduos. Conforme Reis (2002) os resíduos são as diferenças entre os valores observados da
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variável independente e os valores preditos da variável independente através do modelo de
regressão. Desta forma, foram encontrados os resíduos para os diferentes métodos de
regressão utilizados (calculando a diferença entre, a verdadeira demanda de cabeças e o preço
real do novilho nos anos passados, com os valores que cada modelo estimava que ocorresse
em cada ano). Uma vez calculados os resíduos para cada modelo de regressão, segundo Reis
(2002), recomenda-se padronizar os resíduos, calculando o desvio-padrão dos mesmos e
dividindo cada um dos resíduos pelo desvio-padrão.
Seguidamente, realiza-se a análise de resíduos que consiste em verificar se o modelo
adequado para prever a demanda. Ainda segundo Reis (2002), se o modelo for adequado os
resíduos padronizados devem atender os seguintes critérios: a quantidade de resíduos
padronizados positivos deve ser igual à quantidade de negativos, a grandeza dos resíduos
padronizados positivos deve ser igual a dos negativos, e não pode haver padrões não
aleatórios.
Depois de realizada esta análise, veri fi cou-se também que o modelo mais apropriado
era o de regressão linear simples. Um aspecto importante a destacar é que tanto para estimar a
demanda das cabeças como para projetar o preço do novilho, utilizaram-se valores dos
últimos seis e cinco anos respectivamente. Não foram utilizados todos os valores passados já
que ao realizar a previsão da demanda deve atribuir-se maior importância aos anos recentes
em lugar dos mais antigos.
Assim também, utilizou-se a análise não estatística, neste caso a análise descritiva de
discurso e de conteúdo. Segundo Zanella (2006), a análise de discurso tern como foco a
linguagem utilizada nos textos escritos ou falados, e é normalmente utilizada tanto para
análise de documentos com para a análise dos depoimentos e das falas dos entrevistados.
Conforme Chizzotti (2001 apud ZANELLA 2006) a análise de conteúdo é um método de
tratamento e análise das informações coletadas, o qual se aplica à análise de textos ou
qualquer comunicação reduzida a um texto ou documento.

3.3 LIMITAÇÕES
Este estudo apresenta limitações inerentes ao estudo de caso. De acordo com o
problema de pesquisa, este estudo limita-se a viabilidade econômico-financeira da abertura de
uma empresa de criação de gado de corte na regido especifica de Bahia Negra, não podendo
generalizar os resultados deste estudo para as outras regiões do pais.
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Assim também, este estudo se limita ao desenvolvimento de 500 hectares, mesmo que
a quantidade de hectares habilitados para serem explorados pelo empreendedor, do total da
terra disponível, segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Paraguai, seja de 1639 hectares,
como será explicado no desenvolvimento do trabalho ao tratar sobre os aspectos legais que
influenciam o empreendimento.
E limita-se enquanto á obtenção dos dados históricos do preço de venda do Quilo do
novilho nos frigoríficos. Não se encontrou registro destes números, e para projetar seus
valores futuros utilizou-se a mesma linha de tendência usada para estimar o preço médio do
novilho nos leilões. Os entrevistados concordaram que o aumento do preço da came nos
frigoríficos se da na mesma proporção que nos leilões, devido a que tudo faz parte do mesmo
mercado, ao aumentar em um lugar no outro também está crescendo na mesma medida, e
vice-versa.
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4 DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS

A serão apresentados os dados coletados com os quais sera desenvolvido o plano de
negócios tomando como base o roteiro apresentado na fundamentação teórica.
4.1 Resumo Gerencial
0 presente trabalho tem como finalidade realizar um estudo da viabilidade econômico
financeira da abertura de uma empresa de criação de gado de norte, na região de Bahia Negra,
no norte no Paraguai, a 900 quilômetros de Assunção. Quanto aos procedimentos
metodológicos, a pesquisa classifica-se como exploratório-conclusiva, descritiva, aplicada,
bibliográfica e participante, estudo de caso e pesquisa de campo. Foram utilizados, como
instrumentos de coleta de dados, as entrevistas semi-estruturadas, o método da observação e a
pesquisa documental, e os dados foram tratados por meio de análises estatísticas e análise de
discurso e conteúdo. O negócio da empresa é a engorda de garrotes de 200 a 250 quilogramas,
os quais após período de engorda de um ano serão vendidos, diretamente para os frigoríficos
ou por meio dos leilões, como novilhos com de 400 a 450 quilogramas. 0 ambiente
econômico apresenta-se favorável para a abertura do negócio, principalmente devido à alta
demanda pela carne paraguaia tanto no mercado interno quanto o externo, o que contribui ao
aumento do seu preço. Constatou-se que o Banco Central apóia este tipo de empreendimentos ,
oferecendo taxa de juros acessíveis e facilitando linhas de créditos especiais. Quanto
dimensão política e social, a grande ameaça que se apresenta é a eleição do novo presidente
Fernando Lugo, devido a suas ideologias socialistas e no passado apoiar os movimentos de
campesinos sem terra. Quanto às variáveis naturais, verificou-se que a distribuição das
precipitações determina todo o ciclo operacional da fazenda, restringido o seu acesso somente
nos meses de maio a novembro. Igualmente, destacaram-se os problemas de Agua e os danos
que, tanto geadas como enchentes, podem v ir causar no pasto, afetando assim diretamente a
qualidade do novilho. Constatou-se que não existe uma concorrência entre as fazendas que
ofertam gado de corte, e sim, mas bem uma parceira entre elas para resolver problemas em
comum. Com relação aos fornecedores, o poder de barganha dos mesmos considerou-se
pequeno já que o principal fornecedor (garrotes) será outra empresa do empreendedor. Quanto
As operações, antes de efetuar as primeiras vendas a empresa deverá esperar dois anos. No
primeiro serão efetuados os trabalhos preliminares que envolvem a habilitação do campo para,
no segundo ano, poder colocar os garrotes para engorda, os quais após um ano poderão ser
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vendidos como novilhos. Com relação ao plano financeiro, num cenário realista e otimista
este empreendimento considera-se viável. No primeiro, obteve-se uma taxa de retorno sobre o
investimento (ROI) de 16,40% e o payback foi de seis anos. Assim também, o valor presente
liquido (VPL) foi positivo (considerando uma taxa de atratividade de 20%) e a taxa interna de
retorno (TIR) foi de 20,5%. No cenário otimista, o ROI foi 22,71%, e o payback quatro anos e
cinco meses. 0 VPL foi positivo (mesma taxa de desconto) e a TIR 25,5%. Já no cenário
pessimista, o empreendimento apresentou-se como pouco atrativo, já que o ROI foi de
1131% e o payback de quase nove anos. Igualmente, considerando a mesma taxa de desconto
de 20%, este projeto deve ser rejeitado já que o VPL foi negativo, apresentando uma TIR de
14,5%.
4.2 Descrição Geral da Empresa

A oportunidade do negócio surge a partir da disponibilidade de uma propriedade de
terra, localizada na região de Agua Doce, na colônia de São Gabriel, a 900 km de Assunção.
Paraguai. A empresa, que se denominará "Fazenda Três Palos", tem como negócio a criação
de gado de corte, para venda a frigoríficos e açougues em diferentes localidades do pais,
principalmente em Assunção.
Nessa Area são criadas hoje, 120.000 cabeças de bovinos. A maior parte destes
investimentos é de brasileiros, e o restante distribui-se entre paraguaios, uruguaios e
argentinos.
Este projeto se inicia tendo como apoio uma outra fazenda, denominada "Ita
Sombrero", a qual está localizada na região sul do Paraguai, no departamento de Caazapd. E
importante destacar que o dono desta fazenda, também é proprietário da terra na qual se
pretende desenvolver este projeto.
O foco da Fazenda Três Palos é a engorda de garrotes, com aproximadamente 200 a
250 quilogramas, os quais após esse período de engorda (um ano) serão vendidos como
novilhos, com 400 a 450 quilogramas. Cabe destacar que na fazenda estes terão entre 450 e
480 quilogramas, no entanto após serem transportados desde a fazenda até o local de venda,
estes devem viajar 900 Km, perdendo assim em torno de 40 a 50 quilogramas.
Um ponto importante a destacar é, que dos 1.639 hectares disponíveis para o
desenvolvimento de pastagem, o presente projeto tem como objetivo o investimento em 500
hectares devido, principalmente, à falta de recursos econômicos do empreendedor no
momento a concretização do negócio.

49

4.3 Produtos e serviços
A fazenda Três Palos tem como negócio a criação de gado de corte, os quais serão
vendidos nos leilões ou diretamente para os frigoríficos. Estes clientes estão localizados na
sua grande maioria em Assunção e nas regiões próximas a esta cidade.
Destaca-se que serão estes clientes que revenderão o produto, seja para o consumo no
mercado interno, tais como açougues, supermercados, entre outros; ou para exportação.
Segundo pesquisas da Associação Rural Del Paraguay (2008), a tendência do prep da carne é
aumentar. Dados históricos demonstram que o preço vem aumentando há dez anos, e a
previsão é que continue. Mesmo apesar das deficiências do governo, o Paraguai hoje em dia é
reconhecido como pais livre de aftosa com vacinação, fato que contribui ao aumento da
exportação de carne.
Conforme constatado, se objetiva desenvolver 500 hectares, motivo pelo qual no
primeiro ano serão comprados 500 garrotes, pois para engorda, recomenda-se colocar um
animal, de 200 a 250 quilogramas, para cada hectare, já que assim o aproveitamento do pasto
(principal alimento do animal e fator determinante para seu bom rendimento) é melhor.
Segundo os entrevistados, existe a possibilidade de colocar mais de um animal por
hectare, porém o risco deste não estar em boas condições para ser vendido (400 a 450
quilogramas) no período de um ano é grande. Se isto ocorrer, as vendas se atrasarão ou o
novilho será vendido com pouco peso, e mesmo colocando mais animais nas 50 hectares a
lucratividade por animal será baixa e conseqüentemente o retorno sobre o capital investido
também. Então se optará por colocar 500 animais a fim de reduzir esse risco e permitir, que
após um ano, estes garrotes possam ser vendidos como novilhos com o peso esperado
oferecendo um bom retorno para a empresa.
Os garrotes serão adquiridos da "Estância lid Sombrero", como já citado anteriormente
é uma outra fazenda do empreendedor, a um custo estimado de 385,88 US$ cada um. Na
realidade, atualmente os garrotes custam em tomo de 350,00 US$, porém conforme os
entrevistados estes aumentam aproximadamente 5% ao ano. Como primeira compra será
efetuada em 2010, cada garrote custard aproximadamente cerca de 385,88 US$.

4.4 PLANO DE MARKETING
Como foi definido anteriormente, o negócio da empresa é o engorda de garrotes de
200 a 250 quilogramas, os quais serão vendidos, após um período de um ano, corno novilhos
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com um peso de, em média, 450 a 500 quilogramas, com aproximadamente 24 a 30 meses de
idade.

0 Plano de Marketing foi divido em tits etapas:
1. Análise dos aspectos do macroambiente: para tal, consideraram-se os aspectos
econômicos, politicos, legais, naturais e culturais.
2. Análise da oferta e da demanda de carne bovina no Paraguai e qual as tendências
futuras.
3. Estudo de Mercado: Clientes, Concorrentes e Fornecedores;

4.4.1 ANALISE DO MACROAMBIENTE
Analisaram-se os aspectos econômicos, politicos e sociais, legais e naturais. Para
entender melhor o contexto no qual a empresa estará inserida, dentro das variáveis

econômicas, realizou-se uma descrição do setor agropecuário e florestal no Paraguai. Em
seguida, o foi feita uma caracterização do sub-setor pecuário e como o mesmo está
segmentado, para assim analisar o segmento em particular que a empresa irá atuar: o mercado
da criação de gado de corte.

4.4.1.1 Aspectos econômicos
Foram analisados a inflação, os aspectos monetários e cambiários, a taxa de juros, o
crescimento da economia paraguaia e foi caracterizado o setor pecuário.

4.4.1.1.1 Inflação
Este indicador é essencial ao analisar o ambiente econômico no qual estará inserida a
empresa. Nos últimos 35 anos, a inflação no Paraguai variou entre os limites de 2,3% em

1970 a 44,1%, em 1990. A figura 1 mostra a evolução desta inflação ao longo destes anos.
Nota-se como este indicador teve variações bruscas ao longo destes anos. Segundo
Pena (2001), um dos fatores que pode explicar esse fenômeno é a que economia paraguaia é
pequena e aberta, e é fortemente influenciada pelo tipo de câmbio, a instabilidade dos preços
dos países vizinhos, fatores climáticos, variações do preço do petróleo, entre outros.

50.0 45.0 40.0 36.0 30.0 26.0 20.0 16.0 10.0 6.0 0.0
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Figura 1: Evolução da Inflação no Paraguai 1970-2001
Fonte: Banco Central do Paraguai. 2001

Assim também, essas acentuadas flutuações nos diferentes períodos são decorrentes
das decisões do governo de cada época, quem se costuma caracterizar pela sua gestão
ineficiente e ineficaz.
No entanto, a partir do ano 2003 a inflação adquiriu maior atenção do governo e
manteve-se relativamente estável. 0 Banco Central Del Paraguay aprovou em 2006 um
Programa Monetário que tem como objetivo atingir urna meta de inflação: 5% ao ano, com
um rango de tolerância de 2.5% para cima ou para abaixo da meta estipulada. Destaca-se que
esta meta foi atingida em alguns anos; já em outros a inflação ficou alguns pontos acima do
nível de tolerância.
Segundo o Banco Central Del Paraguay, em 2006 a inflação atingiu 12,5%, resultado
superior à de 2005 (9,9%). A principal causa não foi um aumento generalizado dos preços.
sendo da concentração de aumentos de poucos rubros, principalmente a carne, que atingiu o
recorde de exportações nesse ano. Já em 2007, a inflação caiu para 6%, atingindo assim a
meta estabelecida.
Atualmente, os fatores que mais influenciam o aumento da inflação. segundo estudos
do Banco Central Del Paraguay, são o aumento do prego dos rubros alimentícios da cesta
básica (devido a fatores climáticos); escalada de pregos das matérias primas do exterior.
principalmente do petróleo: e a valorização do Real (moeda brasileira) com relação ao
Guarani (moeda paraguaia), aumentando assim os pregos dos produtos importados deste pais.
Ressalta-se que vários produtos que serão utilizados pela empresa, tais como produtos
veterinários, materiais para a instalação (tubárias, tanque, moto bomba), veículos (trator e
camionete), entre outros. são importados do Brasil. Desta forma, a crescente desvalorização
da moeda paraguaia com relação ao Real poderá afetar uma parte dos custos do
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empreendimento. Assim também, o aumento do preço do petróleo e seus derivados
aumentarão conseqüentemente custos com frete, transporte, máquinas e equipamentos.
Percebe-se a importância de manter uma inflação controlada que contribua com a
estabilidade econômica do pais, a qual se considera essencial para minimizar os riscos do
empreendimento. Contudo, a empresa deverá acompanhar de perto este cenário inflacionário
para prever acontecimentos futuros e evitar prejuízos.
4.4.1.1.2

Aspectos monetários e cambiários

Vale relembrar que em 2006 o Paraguai implementou uma política monetária que
consiste em atingir as metas de inflação. Acredita-se que é um esquema que atribui ao
Paraguai à estabilidade econômica almejada.
O propósito desta nova política macroeconômica é situar a inflação num nível baixo,
desejável e predicável para permitir um crescimento sustentável da economia paraguaia. Para
atingir esses níveis de inflação, uma das estratégias do Banco Central Del Paraguay é evitar a
dominância de moeda estrangeira (tipo de câmbio), já que como foi colocado, o pais possui
uma economia pequena e aberta e, conseqüentemente, está exposta a choques externos que
poderiam se traduzir em pressões inflacionárias assim como afetar o crescimento econômico,
mais ainda se os tipos de câmbio são muito vulneráveis.
No ano 2007, segundo o último informe do Banco Central Del Paraguay (2008), o tipo
de câmbio apresentou uma apreciação consistente devido a um aumento considerável nas
exportações de soja e carne, os paraguaios que moram no exterior (que foram para trabalhar e
mandar dinheiro para as famílias) aumentaram seu envio de capital ao pais, e as remessas
recebidas do exterior assim como os royalties das Hidrelétricas Bi-nacionales Itaipu

e

Yacyretd se mantiveram constantes.
Outro aspecto positivo que vale ressaltar, é a valorização do Guarani (moeda local)
com relação ao dólar americano, que junto coin a redução da incerteza com respeito à inflação
e recuperação da confiança no sistema financeiro, contribuíram ao aumento da demanda de
dinheiro, para a qual foi necessária um crescimento da emissão monetária. Todo esse processo
permitiu a desdolarização da economia.
Fica evidente aqui a política do Banco Central Del Paraguay, preservar a estabilidade
do valor da moeda. Nesse sentido a política cambidria permitiu que o tipo de câmbio variasse
conforme as flutuações e principais tendências do mercado. No entanto, verificaram-se
intervenções no mercado cambidrio, por parte do Banco Central Del Paraguay, com o objetivo
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de controlar o tipo de cambio, já que o mercado de divisas não está ainda suficientemente
desenvolvido para por ele mesmo realizar esta correção.
Ainda assim, que o objetivo do Banco Central Del Paraguay de manter o valor da
moeda estável está longe de ser atingido. Em dezembro de 2007, o dólar americano em termos
de guaranis caiu para GS/US$ 4.711 sendo que em dezembro de 2006 esta relação era de
GS/US$ 5.323. E no começo de maio de 2008 esta diminuiu para GS/US$ 4.100, segundo o
informativo do Banco Central Del Paraguay.
0 ideal para qualquer empresa seria trabalhar com um tipo de câmbio estável e não
ficar especulando e na incerteza do que irá acontecer. Porém, isto não é provável que
aconteça. Evidentemente, os exportadores são afetados em grande medida com esta queda do
dólar, dentre estes se destacam os frigoríficos exportadores de carne bovina.
fundamental enfatizar que todo o projeto está cotado em dólares, justificado pelo
fato de facilitar a compreensão do leitor, já que o guarani é uma moeda pouco conhecida na
academia brasileira. Na realidade, todo o empreendimento sera realizado em guarani, desde a
obtenção do financiamento, ou seja, todos os custos envolvidos até as vendas serão feitas em
moeda local.
Mesmo que a empresa não irá utilizar o dólar nas suas transações, a queda do valor
desta moeda a afeta. Quem comprará o produto (novilho) serão, numa boa parte, os
frigoríficos, os quais distribuem a carne no mercado interno e externo. Como 85% da came

processada nos frigoríficos é exportada, a queda dólar afeta estas empresas. Então ainda que a
empresa não comercialize em dólares, parte importante das receitas dos seus clientes é feita
em moeda americana. Então o que pode acontecer é os clientes barganhar pela redução do
preço do novilho (exigir preços menores para compensar suas perdas com a queda do dólar)
ou tornar, e alguns casos, as exportações inviáveis, passando a se atender o mercado interno, o
que reduzirá o preço da carne.
No entanto, isso dificilmente se concretizará em curto, médio e até a longo prazo. A
carne é um alimento fundamental na cesta básica de várias economias do mundo e,
atualmente, como se irá comprovar, existe uma demanda muito elevada pela carne paraguaia,
tanto no mercado interno como no externo, o que faz com que o preço deste produto tenha
aumentando consideravelmente. Por tanto, neste caso os frigoríficos não barganham preços
mais baixos pelo novilho, e sim quem se vê prejudicado é o consumidor final quem deverá
pagar cada vez mais caro pela carne.
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4.4.1.1.3 Taxa de juros
De acordo com dados do Banco Central Del Paraguay, os depósitos do setor privado,
em moeda nacional, aumentaram 46,5% de 2006 para 2007. E segundo o Instituto
Iberoamericano de Cooperação para a Agricultura (2008), os depósitos do setor privado no
setor bancário estão ser reorientando aos poucos, incrementado a participação da moeda local
e declinando a que corresponde it moeda estrangeira. Esta proporção aumentou de maio de
2006 para agosto de 2007 de 44% a 53%, o que reflete o desincentivo provocado pela
persistente depreciação do dólar frente ao guarani.
Isto configura a estrutura da carteira de crédito ao setor privado, na qual as operações
em moeda local passaram a constituir as ações majoritárias, aproximadamente a partir de
2005.
0 Iberoamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) salienta que a relativa
liquidez do sistema (decorrente da maior disponibilidade de fundos por parte dos bancos) e a
apreciação nominal do guarani são fatores que contribuíram, desde 2006, para manter a taxa
de juros baixa.
Conforme o último informe do Banco Central Del Paraguay a taxa de juros, para
créditos em moeda local caiu de 28%, em 2006, para 17% em 2007. Assim sendo, percebe-se
um cenário favorável para a obtenção do financiamento, que sustentará uma parte importante
do empreendimento.
Destaca-se aqui a importância que o governo atribui aos investimentos no setor
pecuários, oferecendo uma variedade de linhas de créditos com taxas de juros baixas e prazos
de tempo a partir de cinco anos. Conforme o presidente do Banco Central Del Paraguay,
German Rojas, em entrevista com a Associação Rural Del Paraguay (2008), afirmou que até
2003 dava-se créditos, destinados ao desenvolvimento, com uma taxa de juros de 28% ao ano
e prazo de três anos. Atualmente, afirmou, os bancos privados estão oferecem assistência
crediticia com o período de oito anos, sendo que os dois anos não se paga amortizações (só
juros), sobre a base de taxas de juros de até 11%.
Com relação ao financiamento deste empreendimento, em 2010 será adquirido um

financiamento de US$ 242.897,72, junto com o Fondo Ganadero (Instituição Governamental
de apoio a investimentos pecuários). Como esta instituição objetiva fomentar os
desenvolvimentos pecuários, os juros do financiamento serão de 14% ao ano, as amortizações
serão divididas em cinco parcelas iguais sendo que começarão a ser pagas só em 2012, e não
haverá atualização monetária (correção do capital ao longo do tempo com base na inflação).
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4.4.1.1.4 Nível da atividade econômica
Conforme o Banco Central do Paraguai o crescimento econômico do Produto Interno
Bruto (PIB) do Paraguai no ano passado foi 6,4%, superando a cifra atingida em 2006 (4,3%).
Destaca-se que foi o maior aumento registrado nos últimos anos, como pode ser observado na
Figura 2.
Percebe-se que nos últimos cinco anos o crescimento foi positivo. De acordo com o
informe do Banco Central do Paraguai o crescimento apresentado em 2007 foi proporcionado
pelo dinamismo da demanda interna, criada pelo crescimento do consumo das famílias
(principalmente daquelas que recebem dinheiro de pessoas trabalhando no exterior) e pelo
aumento dos investimentos privados.

2 1993 1994 1995 1996 1997 1998

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 2: Evolução da taxa de crescimento
Fonte: Banco Central do Paraguai, 2007

4.4.1.1.5 0 setor agropecuário e florestal no Paraguai
Este setor está divido em três setores econômicos: a agricultura, a pecuária e a
exploração florestal. A estrutura econômica deste setor está formada pela participação de cada
um destes no PIB. Na tabela 1 pode-se verificar a evolução da participação do setor
agropecuário e florestal no PIB total do Paraguai.
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Tabela 1: Evolução da participação do setor agropecuário e florestal no PIB total

2000-2006
Sub-setores
Agricultura

Pecuária
Exploração Florestal
Caça e pesca
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

14,3
5,5
2,2
0,1
22,2

16,7
5,5
1,9
0,1
24,2

17,5
5,7
1,9
0,1
25,2

18,9
5.5
1.9
0,1
26,3

18,6
5,6
1,9
0,1

17,1
6,3
1,9
0,1
25,5

16,6
6,6
1,9
0,1
25,1

1

6,7

Fonte: Ministério de Agricultura e Pecuária, 2007

Observa-se que este setor manteve uma participação constante, em torno de 25% nos

últimos anos, no PIB total do pais.
Com relação à taxa de crescimento deste setor, este está fortemente influenciado pela
agricultura, por ter uma participação bem maior no PIB do que a Pecuária. A tabela 2 mostra a

evolução da taxa de crescimento do setor e dos setores que o compõe.
Tabela 2: Taxa de crescimento do setor agropecuário e florestal

Setor
Agropecuário e
florestal
Agricultura

Pecuária
Florestal

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-6.99

11.70

4.19

8.06
11.77

3.91

-0.13

3.60

14.70

2.95
7.51
3.10

-5.42
15.10
6.80

1.20
10.60
-1.00

25.00
-7.00

-10.15
1.01
-4.05

18.76
1.67
-9.29

4.86
3.80
-0.51

-1.24
2.00

2007

Fonte: Ministério de Agricultura e Pecuária, 2007

Como se pode observar, o setor de maior crescimento nos últimos anos foi a

pecuária (com e exceção de 2007 que teve uma recaída). A tendência expansiva da pecuária
começou em 2004, devido ao crescimento das exportações de carne, principalmente para o
Chile e a Rússia.
4.4.1.1.6 0 setor pecuário
A principal atividade pecuária do pais 6 a produção de came bovina. Segundo o último
informe do Ministério de Agricultura e Pecuária (2007), no final de 2006, foram registrados
quase 10 milhões de bovinos. Deste total, o Vice Ministério de Pecuária do Paraguai afirma
que 93% são destinados à produção de came e apenas 7% para a produção de leite.
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Ressalta-se que a carne é um alimento fundamental para a população do pais e seu
consumo é elevado no mercado interno. Assim também, evidenciou-se que a procura pela
carne produzida no pais está aumentando significativamente, tanto no mercado interno como
no exterior.
0 crescimento da demanda externa começou em 2004, ano em que o pais obteve a
certificação de pais livre de aftosa com regime de vacinação, e, no qual, segundo a
Associação Rural Del Paraguay (2008) a Organização Mundial de Epizootias (OIE)
classificou o Paraguai como pais livre da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), ou mais
conhecida como o "mal da vaca louca" pela.
Com a obtenção deste status sanitário se conseguiu a abertura de novos mercados,
aumentando a demanda e conseqüentemente o prego da carne. 0 Serviço Nacional de
Qualidade e Saúde Animal (SENACSA) é uma instituição pública encarregada de manter a
saúde dos animais em boas condições. Atualmente, um dos principais objetivos dela é manter
este status sanitário do pais, valorizando a carne paraguaia, e assim poder atender as
exigências dos mercados internacionais.
Neste ponto salienta-se que em abril deste ano foi realizada a auditoria pela União
Européia a qual verificará se o pais atinge os requisitos necessários para ingressar nesse
mercado. Segundo o jornal ABC (2008), a máxima cotização da carne paraguaia vale entre
3.300 a 4.000 dólares por tonelada (no mercado chileno), e de lograr esta habilitação, a
mesma carne poderá ser vendida em países europeus entre 7.000 e 12.000 dólares por
tonelada.
Com relação a esta negociação, em começos de junho deste ano, conforme o jornal El

Paraguayo Ganadero (2008), o Paraguai é considerado confidvel de carne fresca pela União
Européia. 0 acesso a este mercado é praticamente um fato, ainda falta a aprovação do Comitê
Permanente da União Européia.
Ainda com relação às exportações, dentre os atuais 'Daises que importam carne
paraguaia, citam-se como os principais Chile e Rússia. Observa-se na tabela 5 a evolução das
exportações de carne em dólares americanos.
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Tabela 3: Evolução das exportações de carne em US$

Anos

Montante US$

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

49.202.000
69.462.000
35.394.000
72.728.000
78.091.000
72.471.000
60.150.000
159.496.000
249.668.000
402.196.130
350.684.000

Fonte: SENACSA, 2007

Ratifica-se na tabela 3 que o crescimento das exportações de carne iniciou-se em 2004.

Percebe-se que até 2006 estas foram aumentando, ano no qual atingiram cifras recordes. Já
em 2007 registrou-se uma leve diminuição, devido a Brasil e Argentina recuperarem seu
status sanitário, concorrendo fortemente para atender os mercados internacionais,
especialmente o russo. Assim também, verificou-se um desabastecimento da oferta de bovinos
devido ao grande número de abates realizados em 2006 para atender A elevada demanda nesse
ano.

De acordo com o Serviço Nacional de Calidad y Salud Animal (2007) o volume de
carne exportados em 2006 foi de 154.218 toneladas, cifra que diminuiu para 135.980 em
2007. Mesmo com uma diminuição de 11% no volume das vendas de 2006 para 2007, ao
comparar o volume exportado em 2005 (126.382 toneladas) com o volume de 2007, constatase um aumento de 7,6%.
Assim também, ainda com uma diminuição de 10,5% no valor exportado de 2006 para
2007, tem-se um aumento de 46% nas vendas ao relacionar os resultados obtidos em 2005
(pouco mais de 240 milhões de dólares) com os de 2007 (mais de 350 milhões).

Com relação a 2008, o Jornal ABC (2008), destaca que nos primeiros dois meses de
2007 se exportaram 18.900 tonelada de carne por um total de US$ 49.067.741,00, o que da
uma média de 2.596 dólares por tonelada. Enquanto que em janeiro e fevereiro deste ano, se
exportaram 19.438 toneladas por um valor de US$ 65.289.087,00, o que da uma média de
3.358 dólares por tonelada.
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Da mesma forma, conforme a Associação Rural Del Paraguay (2008) o ano passado
constatou-se um aumento das compras do Chile, de 110 para 134 milhões de dólares, e os
envios aos países africanos cresceram 131% em volume. Com relação ao preço da tonelada de
carne, a média em 2007 a foi de 2.578,9 dólares a tonelada, 1,1% a mais que o preço em 2006
(2.550,8 US$), e significativamente superior que em 2005 (1.900,7 US$).
Verifica-se por meio destas informações a sustentabilidade e a força alcançada do
comércio internacional da carne paraguaia nos últimos anos.
Percebe-se que o ambiente econômico analisado se apresenta como favorável para a
abertura da empresa. Contudo, cabe destacar a importância dos órgãos governamentais
(Ministério de Agricultura e Pecuária, Banco Central, Serviço Nacional de Calidad y Salud
Animal), assim como das instituições privadas (como a Associação Rural Del Paraguai) de se
comprometer com seus objetivos e de trabalhar no mesmo sentido, o que permitirá ao pais
manter seu status sanitário, consolidar seus atuais clientes e se expandir para novos mercados;
oferecer linhas de créditos especiais para o setor agropecuário; atingir as metas de inflação e
preservar a estabilidade da moeda, contribuindo para um crescimento econômico sustentável.
4.4.1.2 Aspectos Politicos e Sociais
Com relação a influencia que a dimensão política poderá ter no empreendimento,
destaca-se a eleição do novo presidente, o ex Bispo Fernando Lugo (líder do Movimento
Aliança Patriótica para o Cambio) que foi eleito em abril desse ano, e quem irá assumir em
agosto.
Em 2006, o então bispo da diocese de são Pedro (região mais pobre, e polêmica do
pais no que se refere a invasões de terras), renunciou aos hábitos para se candidatar
presidência do Paraguai. Formou assim seu partido politico que reunia aos principais partidos
politicos da oposição, cinco centrais sindicais e mais de cem associações e movimentos civis.
(JULIANO, UOL, 2008).
Assim, no dia 20 de abril de 2008, Fernando Lugo quebrou o domínio de 60 anos do
Partido Colorado no poder. A ideologia de Lugo, segundo Blaschkauer em entrevista com o
cientista politico Goris (2008) em entrevista com a Globo, apresenta grande afinidade com a
de Hugo Chaves. 0 também conhecido no Paraguai como o "Bispo de Pobres", se identifica
com os governos de tendência esquerdista, como pode ser constatado no seu discurso no dia
da sua eleição: "Continuar sonhando com os povos da America Latina...", citando vários
presidentes de esquerda: Rafael Correa (Equador), Evo Morais (Bolivia), Hugo Chaves
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(Venezuela), Tabaré Vasquez (Uruguai), Michelle Bachelet (Chile) e Cristina Kirchner
(Argentina). Percebe-se assim, como a eleição de Lugo amplia a liderança esquerdista em
América do Sul.
Para muitos, Lugo é considerado um "comunista perigoso". De acordo com Salgueiro
(2008), é acusado de ser embaixador das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
(FARC), no Paraguai conforme denúncias do Partido Colorado. Foram publicados cartazes
com a foto do Lugo vestido com o uniforme da FARC e uma metralhadora na mão. Ele ainda

é acusado de ter dado respaldo ao extinto partido politico Pátria Libre, o mesmo que teve
vários membros condenados pelo seqüestro e assassinato de Cecilia Cubas, filha do expresidente da República Raul Cubas.
Constatou-se que Lugo está claramente identificado com a opção preferencial pelos
pobres e pela Teologia da Liberação da Igreja Católica que inspirou movimentos politicosociais e revolucionários tão importantes na América Latina, como o Movimento Sem Terra
no Brasil. Assim também, o presidente eleito teve durante sua vida pastoral estreita
vinculação com os movimentos de campesinos sem terra no Paraguai. (REDES CRISTAS.
2008).
Dentre as suas principais propostas de governo, segundo Diaz (2008), além da
renegociação das hidrelétricas Itaipu (com o Brasil) e Yacyretd (com a Argentina). Lugo
afirma que irá realizar a reforma agraria, que consiste não s6 na entrega de terras aos mais
pobres, sendo que a mesma inclua assistência técnica e crediticia, diminuição de tarifas corn
energia, água e muitos outros serviços. No Paraguai, 70% das terras produtivas pertencem a
somente 2,5% dos proprietários.
Com relação à distribuição de gado no pais, constata-se na tabela 4 que esta 6 bastante
desigual.

Tabela 4: Estratificação de produtores e bovinos
Produtores

Cabeças

% do total de gado nacional

89,6%
7,6%
1,4%

menos que 100 cabeças
entre 100 e 500 cabeças
entre 500 e 1000 cabeças

18,1%
19,6%
11,7 %

mais que 1000 cabeças

50,7%

1,5%
Fonte: SENACSA, 2006

0 Informe do setor agropecuário (2007) constata que 89,6% dos produtores pecuários
possuem menos de 100 cabeças (18,1% do estoque bovino do pais), 7,6% dos produtores têm

61

entre 100 a 500 cabeças (19,6% do estoque), 1,4% dos produtores possuem entre 500 a 1000
cabeças (11,7% do total de bovinos), e apenas 1,5% dos produtores são donos de mais de
1000 cabeças de gado (50,7% do estoque nacional).
Após descrever o cenário politico que o Paraguai se encontra atualmente, percebe-se
que se está vivendo momentos de grande incerteza com relação ao novo governo. Após 61
anos de governo do Partido Colorado (da direita), assume um presidente da esquerda,
claramente identificado com as politicos de Hugo Chaves e Evo Morais, acusado de ser
membro da FARC e estar envolvido no assassinato da filha do ex-presidente da República, e
que tem fortes vínculos corn os movimentos campesinos sem terra no Paraguai.
Devido A trajetória e As características do futuro presidente, tanto os produtores
agricultores como pecuários de médio e grande porte se sentem ameaçados. Esta ameaça ficou
mais evidenciada uma semana depois da eleição de Lugo, quando campesinos sem terra
invadiram uma fazenda de criação de gado e outra de plantação de soja.
0 recente eleito presidente da Associação Rural Del Paraguai (organização privada
sem fins de lucro que oferece apoio As atividades pecuárias), Juan Nestor Nufiez, após o
acontecido reuniu-se com o atual presidente, Nicanor Duarte, para exigir maior segurança aos
produtores. (ABC, 2008)
Ressaltou em uma entrevista com o Jornal ABC (2008), que a produção agropecuária é
o que está sustentando o pais. 60% do PIB é sustentando por este setor e somente por meio da
pecuária ingressou ao pais até abril deste ano mais de 230 milhões de dólares por exportações
de carne bovina e as projeções indicam que no final do ano esta cifra superará os 500 milhões.
Com relação ao problema das recentes invasões, o Jornal ABC (2008) constatou que a
fazenda de criação de gado trabalha com tecnologia de ponta e tern anos de existência.
Destacou também a importância de garantir segurança para que produtores possam trabalhar,
devido A preocupação dos mesmos da situação atual se apresentar favorável para invasões.
Afirmou também que a distribuição populista de terras já não é a solução, e que para o
desenvolvimento agrário seria necessária uma participação ativa dos campesinos a través da
formação de cooperativas.
Vale ressaltar também a preocupação do próprio empreendedor no que se refere a
invasões de sem terra, já que no ano 2000 sem terra invadiram uma fazenda da qual ele é
proprietário no Departamento de Caazapá, a 240 km de Assunção.
Salienta-se que não só as invasões podem afetar o empreendimento proposto, senão
possíveis mudanças de leis tributárias que afetem diretamente o setor agropecuário. Como
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exemplo disto, cita-se a decisão do novo governo argentino, liderado pela Presidente
Kirchner, de aumentar os impostos para as exportações de soja e girassol (VALENTE, 2008).
4.4.1.3 Aspectos Legais
Com relação aos aspectos legais, o principal fator a considerar é o impacto ambiental
que terá a instalação da fazenda. Existem no Paraguai várias leis que determinam tanto a
avaliação do impacto ambiental, assim como a descrição do delito ecológico.
Com respeito A Lei N° 294/93 que se refere A avaliação do impacto ambiental, a
continuação são transcritos os artículos 1° e 2°.
Articulo 1. Declara-se obrigatória A avaliação do impacto ambiental. Entende-se por
impacto ambiental, a efeitos legais, toda modificação do meio ambiente provocada por obras
ou atividades humanas que tenham como conseqüência positiva ou negativa, direta ou
indireta, influência na vida em geral, a biodiversidade, a qualidade ou quantidade significativa
dos recursos naturais ou ambientais e seu aproveitamento, o bem-estar, a saúde, a segurança
pessoal, os hábitos e costumes, o patrimônio cultural ou os meios de vida legítimos.
Articulo 2. Entende-se por Avaliação do Impacto Ambiental, a efeitos legais, o estudo
científico que permita identificar, prever e estimar impactos ambientais, em toda obra ou
atividade projetada ou em execução.
Com relação

a lei 716/95 que sanciona delitos contra

o meio ambiente, seguidamente

se transcreve o articulo mais ressaltante de dita lei.
Articulo 1. Esta lei protege o meio ambiente e a qualidade de vida humana contra
aqueles que ordenem, executem ou ern razão de suas atribuições, permitam ou autorizem
atividades atentatórias contra o equilíbrio do ecossistema, a sustentabilidade dos recursos
naturais e a qualidade de vida humana.
Após o constatado, percebe-se que previamente a instalação da fazenda deverá ser
feito um estudo do impacto ambiental, com base no qual as autoridades governamentais
aprovarão ou não a realização do empreendimento.
Atualmente, este estudo foi realizado por um Engenheiro Ambiental, o Sr. Manfred°
Wolf. Porém, este estudo ainda está em processo de aprovação pelas autoridades do
Departamento de Alto Paraguai e da Prefeitura de Bahia Negra. Segundo as previsões esta
aprovação será conseguida até setembro deste ano.
Um ponto fundamental do estudo do impacto ambiental é a quantidade de hectares que
podem ser exploradas, como pode ser constatado no Anexo A. A superficie possui 3058,89
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hectares, dos quais, de acordo com o estudo de impacto arnbienal, 1639 podem-se habilitar
para pastagem. Do restante, 765.89 hectares (25%) deve-se destinar para reserva florestal, 70
hectares (2.28%) para proteção, 504 hectares (16,47%) de franjas de proteção, 80 hectares
(2.61%) para ilhas.
4.4.1.4 Aspectos naturais (geográficos e climáticos)
Estes aspectos influenciam em grande medida o empreendimento proposto. Ressaltase, que a fazenda estará localizada na zona de Bahia Negra, dentro do departamento de Alto
Paraguai, que se encontra na região Ocidental do pais.
Cabe destacar que a região de Ocidental é bastante atípica no que se refere a condições
climáticas. O índice de precipitação de chuvas, segundo o Ministério de Agricultura e
Pecuária (2007) é de, aproximadamente, 800 a 1000 mm por ano (Ver Figura 3), com unia
distribuição significativa no verão. A fazenda fica a 900 km de Assunção, sendo que somente
467 km são de asfalto, o que impede que nos meses de dezembro a março (primavera e verão)
se aceda, por terra, à fazenda, já que o caminho torna-se intransitável. Desta forma, nos meses
de maio a novembro serão realizadas as vendas, as compras de garrotes, o suprimento de
mantimentos, em fim, tudo o que envolve o acesso e a saida à fazenda.
A Agua é um fator fundamental para a sobrevivência dos animais. Serão utilizados
tanques para reserva de água para serem distribuídos nos meses de maio a novembro. Desta
forma, é essencial que ocorram as precipitações, de novembro a março, de acordo com a
quantidade estimada, caso contrario corre-se

o grave perigo de morte de uma parte

considerável dos novilhos.
A temperatura média anual, de acordo com o Ministério de Agricultura e Pecuária
(2007) é de 25 °C, com uma média minima de 2 a 3 °C no inverno, e com a ocorrência de,
aproximadamente, duas a três geada por ano, entre os meses de maio a julho. Esta geada
considera-se uma ameaça já que prejudica a pastagem (alimento do novilho)

e

conseqüentemente afeta a qualidade dos animais, fazendo com que os mesmos deixem de
ganhar peso.
Assim como as geadas, o excesso de água no verão afeta também a pastagem, já que
crescem maselas em lugar do pasto bom. Desta forma, pode-se dizer que estas aspectos
climáticos (geadas e enchentes) impedem que o gado atinja seu potencial máximo de
rendimento, devido a que seu alimento se vê prejudicado pelas condições citadas.

Figura 3: Distribuição anual das chuvas no Paraguai (em mm)
Fonte: Ministério de Agricultura e Pecuária. 2007

0 pais está dividido em duas regiões: Oriental e Ocidental De acordo com a Direção
Geral de Estatísticas e Censos (DIEEG, 2006) na primeira se concentra 97,5% da população
do pais, e apenas 2,5% habita na região ocidental. Isto se explica que é principalmente pelas
condições climáticas da região. mais conhecida como Chaco Paraguaio: seco e árido, com
muito calor no verão e falta de Agua em boa parte do ano. Considera-se inóspita para a
agricultura, urna porcentagem grande ainda esta inexplorada e urna boa parte carece de infraestrutura: energia elétrica, caminhos, etc.
Ainda de acordo com o DIEEG (2006), foi constando que a população do
Departamento de Alto Paraguai é a menor dentre os 17 Departamentos em que o pais está
dividido. Sua população representa 0,3% da população do pais.
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Figura 4: Distribuição da população de gado bovino em 2006 (em Miles)
Fonte: Ministdrio de Agricultura e Pecuária. 2007

Isto se reflete também na população bovina do Departamento, a qual é relativamente
reduzida em comparação com os outros departamentos, e muito pouca corn relação ao seu
tamanho.
Como pode ser observado, o Departamento de Alto Paraguai possui em torno de 617
mil cabeças, o que é baixo para o tamanho e o potencial para criação de gado que o território
oferece.
Diante do constatado, percebe-se que as condições climáticas podem se tornar uma
grande ameaça para o empreendimento. Trabalhar em uma região desértica, com excessivo
calor, falta de água em longos períodos e comodidades, exige uma mão de obra mais
comprometida, experiente e com muita disposição para enfrentar tal situação.
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4.4.2 ANALISE DO SETOR

Antes de avaliar o microambiente na qual a empresa irá atuar, decidiu-se realizar uma
análise da demanda pela carne paraguaia. Seguidamente, foi desenvolvido um estudo de
mercado, o qual consistiu em uma análise dos clientes, concorrentes e fornecedores.
4.4.2.1 Análise da Demanda

A análise da demanda se constitui num dos aspectos centrais do empreendimento, já
que os resultados desta determinarão se o produto a ser oferecido tell mercado, como o
mesmo se comporta e qual a tendência futura.
Para analisar a demanda foram considerados:
4.4.2.1.1

Consumo Interno de Carne no Paraguai

Na tabela 5 mostra-se o consumo total aproximado no Paraguai, o que se obtém
multiplicando o consumo per capita do ano pela quantidade de habitantes do pais. A
quantidade de cabeças de gado bovino consumidos no pais se determina assumindo que são
abatidos animais de 400 quilogramas de peso vivo, com um rendimento, em média, de 50%,
segundo dados do Ministério de Agricultura e Pecuária (2007), ficando desta forma 200
quilogramas de came limpa para o consumo do povo.
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Tabela 5: Consumo interno de carne per capita no Paraguai
Quantidade Consumo
de
Per capita
habitantes
(Kg)

Ano

Consumo em
Total consumo
per capita (Kg)

cabeças
bovinas

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

4.763.087
4.910.399
5.062.268
5.218.832
5.453.666
5.662.336
5.769.223
5.884.491
5.972.758
6.062.350
6.195.722

42
45
45
38
41
42
43
42
42
43
43

200.049.654
220.967.955
227.802.060
198.315.616
223.600.306
237.818.112
248.076.589
247.148.622
250.855.836
260.681.050
266.416.046

1.000.248
1.104.840
1.139.010
991.578
1.118.002
1.189.091
1.240.383
1.235.743
1.254.279
1.303.405
1.332.080

2006

6.332.028

43

272.277.204

1.361.386

Fonte: Vice Ministério de Pecuária. Direcdo Pecuária de Encuestas, Estadisticas e Censos MAG (2007)

Ressalta-se que a taxa de crescimento da população, segundo informe do Ministério de
Agricultura e Pecuária (2007), é de 2,2%, ao qual acompanha o aumento do consumo per
capita de came bovina a nível nacional, o que ocasionou um maior consumo de cabeças de
gado bovino. Salienta-se ainda, que a carne é urn alimento essencial para a dieta da população
paraguaia. Considera-se a principal fonte de proteína e é consumida pelo menos quatro vezes
por semana. Em média, o consumo de carne se encontra em 43,61 quilogramas por pessoa por
ano, com uma freqüência de 17 dias por mês. (MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E

PECUÁRIA, 2007).
4.4.2.1.2 Exportação e consumo interno de carne bovina
Cabe destacar que o total de quilogramas de animais abatidos com destino a

exportação é maior que os quilogramas realmente exportados em cada ano. Este fato se deve
que somente se exportam alguns cortes, os quais são os mais demandados pelo mercado
exterior.
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Tabela 6: Exportação e consumo interno de carne bovina
Bovinos abatidos ara.
Anos

Exportação
em cabeças

1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006

257.179
272.480
288.763
297.864
236.750
311.723
397.208
380.944
337.832
564.383
855.038
999.908

Consumo Local
em cabeças
133.023
123.004
129.350
162.662
196.283
219.941
186.344
188.256
222.858
205.339
129.471
155.199

Exportação
carne (kg)
25.442.109
21.196.586
22.753.596
37.791.850
27.404.716
42.108.107
46.191.091
52.510.518
50.586.999
81.770.330
126.381.438
154.218.384

Consumo local
carne (kg)
13.149.305
9.568.646
10.192.364
20.637.935
22.720.506
29.710.028
21.669.837
25.949.798
33.370.780
29.750.431
18.773.295
22.503.855

Fonte: Vice Ministério de Pecuária. Direção Pecuária de Encuestas, Estadisticas e Censos MAG (2007)

Percebe-se que o comportamento da quantidade de animais abatidos para exportação.
foi crescendo ano trás ano até o ano 2001. No ano 2002 a quantidade começou a diminuir o
que pode ser explicado pelo problema sanitário naquele ano corn a aparição de focos de febre
aftosa em diversas áreas do pais. No entanto, como foi colocado anteriormente, em 2004 o
Paraguai recuperou seu status sanitário de pais livre de aftosa, ampliando seu mercado de
atuação o que fez com que as exportações aumentassem significativamente.
Urna questão relevante a considerar, ao comparar a tabela 5 com a 6 é o consuma
interno de carne da população e a quantidade que os frigoríficos destinam a este mercado
interno. Verificou-se que em 2006

o consumo interno de carne no pais foi de,

aproximadamente, 1.361.386 cabeças. porém os frigoríficos abateram no mesmo ano apenas
155.199 cabeças para o consumo local. Com isso constata-se que para os frigorificas é mais
lucrativo exportar o produto, mesmo com a queda do dólar, já que o mercado internacional
está pagando melhor.
0 restante da demanda local é suprida pela comercialização de animais nos leilões
destinados ao consumo interno, os quais são vendidos pelos açougues (quem atendem
exclusivamente o mercado interno). No entanto, como nos últimos anos as exportações
aumentaram consideravelmente (os frigoríficos, conforme Associação Rural Del Paraguay
(2008) destinaram 85% das cabeças abatidas para exportação e apenas 15% para o consumo
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local) o preço da carne no mercado internou disparou. Para rever tal situação, o governo teve
que permitir a importação de carne argentina e assim baixar o seu preço.

4.4.2.1.3 Demanda Total da Carne Bovina no Paraguai
A demanda total de carne bovina a nível nacional em cabeças de gado está
determinada pelo consumo interno de cabeças de animais mais o número de cabeças com
destino à exportação. tal como pode ser observado na tabela 7.
Percebe-se que o aumento do consumo interno teve urn crescimento constante e
gradual, com uma leve queda em 2002. Com relação as exportações. estas também sofreram

urna baixa nos anos 2002 e 2003, devido aos problemas de aftosa que ocorreram nesses anos.

Qu an t ida de de c a beç as
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Figura 5: Demanda total de carne bovina no Paraguai
Fonte: Vice Ministério de Pecuária. Direcdo Pecuária de Encuestas. Estadisticas e Censos MAG, 2007

Fica claro na Figura 5 que o aumento da demanda total da came no Paraguai nos

últimos anos foi causado pelo crescimento substancial das exportações a partir de 2004, após
o pais ser declarado livre de aftosa, recuperando seus mercados e ganhando novos.
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Tabela 7: Demanda total de carne bovina no Paraguai

Consumo
interno em

N° de cabeças
abatidas para

Demanda total

Ano

cabeças

exportação

em cabeças

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1.000.248
1.104.840
1.139.010
991.578
1.118.002
1.189.091
1.240.383
1.235.743
1.254.279
1.303.405
1.332.080
1.361.386

257.179
272.480
288.763
297.864
236.750
311.723
397.208
380.944
337.832
564.383
855.038
999.908

1.257.427
1.377.320
1.427.773
1.289.442
1.354.752
1.500.814
1.637.591
1.616.687
1.592.111
1.867.788
2.187.118
2.361.294

Fonte: Vice Ministério de Pecuária. Direçâo Pecuária de Encuestas. Estadisticas e Censos MAG (2007)

4.4.2.1.4 Estimação da demanda futura
A partir dos dados históricos , da quantidade de cabeças de gado demandas tanto para o
consumo interno como para as exportações, estima-se a quantidade e o comportamento da
demanda pela carne do Paraguai para os próximos anos. A projeção da demanda realizou-se
por meio do método de regressão linear simples, para a qual se utilizou os valores dos últimos
seis anos (desde 2001 até 2006) para projetar os dados futuros.
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Figura 6: Linha de tendência da demanda atual
Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 5 mostra-se a reta (linha de tendência) com base na qual foram estimados os
valores futuros para a demanda de carne.
A Tabela 8 mostra a projeção da demanda, em cabeças de gado, para os próximos
anos, obtida com base na Figura 6 por meio de regressão linear simples.
Tabela 8: Previsão da demanda futura
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Demanda futura
(quantidade de cabeças)
2.437.652
2.597.809
2.757.966
2.918.123
3.078.279
3.238.436
3.398.593
3.558.749
3.718.906
3.879.063

Fonte: Dados primários

Assim também, a Figura 6 apresenta a estimativa da demanda futura da carne no
Paraguai para os próximos anos.
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Figura 7: Previsão da demanda futura
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4.2.2 Análise da oferta
Existem diversos fatores que podem produzir alterações na oferta, tais como o custo
dos insumos, o desenvolvimento da tecnologia, as variações climáticas, decisões do governo e
o valor dos bens substitutos.
Para verificar se a demanda futura de carne bovina no Paraguai poderá ser suprida.
necessário realizar uma análise da oferta do gado atual e seu crescimento nos próximos anos:

4.4.2.2.1

Oferta de gado bovino no Paraguai

Como pode ser observado na Tabela 9, a população de gado no pais não teve um
aumento muito considerado, inclusive no ano de 2004 as cabeças de gado destinadas ao
comércio de came diminuiu de 9.189.921 para 8.850.155 cabeças (3,84%). Este fenômeno
ocorreu devido à abertura dos mercados e ao aumento dos pregos, onde os produtores
começaram a realizar a engorda de vacas para vendas no mercado de consumo. deixando de
lado a reposição de ventres, ou seja, as vacas não eram utilizadas para criar mais gado sendo
para venda.
Tabela 9: Existência de cabeças de gado bovino no Paraguai

Anos

Cabeças de gado
/ carne

Cabeças de
gado / leite

Total

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

9.108.026
9.108.026
9.108.026
9.021.893
8.959.091
8.959.091
9.189.291
9.189.291
9.189.291
8.850.155
9.069.243
9.284.127

680.413
680.413
680.413
690.926
688.124
688.124
699.334
699.334
699.334
666.141
682.631
698.805

9.788.439
9.788.439
9.788.439
9.712.819
9.647.215
9.647.215
9.888.625
9.888.625
9.888.625
9.516.296
9.751.874
9.982.932

Fonte: Vice Ministério de Pecuária. Direção Pecuária de Encuestas. Estadisticas e Censos MAO (2007)
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Assim também, observa-se que a quantidade de animais destinados à produção de

carne é de aproximadamente 93% do total de gado bovino ofertado no pais, ficando 7% da
população para a produção de leite.
4.4.2.2.2 Existência de cabeças de gado bovino destinados para abate por categoria
Segundo os dados proporcionados pelo Vice Ministério de Pecuária (2007), a

composição da população de gado do pais esta composta da seguinte forma: do total de gado
bovino existente 36,6% corresponde a vacas; 13,5% a vacas de até dois anos; 15% a novilhos,
dos quais 50% já possuem mais de três anos (idade média a nível nacional para abate); 2,7%
touros; 7,6% garrotes machos; 6,5% garrotes fêmeas; 17,5% terneros; e 0,6% correspondem a
bois de carreta.

Tabela 9: Existência de cabeças de gado bovino destinados para abate por categoria

Novilhos com
idade de abate

Touros

Vacas

Ano

Existência
Total

para abate

para abate

Total para
abate

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

9.788.439
9.788.439
9.788.439
9.712.819
9.647.215
9.647.215
9.888.625
9.888.625
9.888.625
9.516.296
9.751.874
9.982.932

734.133
734.133
734.133
728.461
723.541
723.541
741.647
741.647
741.647
713.722
731.391
748.720

132.144
132.144
132.144
131.123
130.237
130.237
133.496
133.496
133.496
128.470
131.650
134.770

523.055
523.055
523.055
519.014
515.509
515.509
528.409
528.409
528.409
508.513
521.101
533.448

1.389.332
1.389.332
1.389.332
1.378.599
1.369.287
1.369.287
1.403.552
1.403.552
1.403.552
1.350.705
1.384.142
1.416.937

Fonte: Vice Ministério de Pecuária . Direcdo Pecuária de Encuestas, Estadisticas e Censos MAG (2007)

Assim também, estima-se que 50% do total de touros estão destinados para abate,
sendo substituidos por touros mais jovens para reprodutores. A taxa de extração anual de
vacas é de 14,6%, quantidade que se destina ao abate. Com esses dados elaborou-se a Tabela

9, como pode ser observada acima. Levando em consideração estes dados constatou-se que
quantidade total de cabeças de gado destinados para abate representa, para todos os anos.
14,2% da população total de bovinos do pais.
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Na Figura 7 observa-se a evolução da existência de cabeças de gado prontas para o
abate.
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Figura 8: Evolução da existência de gado destinado para abate
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.2.3 Projeção da oferta
Como pode ser observado na Figura 7 a oferta de gado destinado para abate
permaneceu relativamente estável ao longo do tempo, motivo pelo qual se preferiu não
estimar a oferta futura por meio de uma linha de tendência. Assim sendo. para estimar a oferta
futura de cabeças de gado no Paraguai, baseou-se nos dados publicados pela Sub-Secretaria
do Estado da Pecuária, do Ministério de Agricultura e Pecuária (2007), que afirmam que o
incremento a nível nacional de gado bovino no Paraguai. será para os próximos anos de 1,5%
anual (em cabeças). Corn base neste incremento realizou-se a projeção da oferta da população
futura de gado para os próximos anos, a qual se encontra na Tabela 10.
A oferta futura destinada para abate foi obtida considerando que 14,2% da população
total de bovinos do pais correspondem a animais prontos para serem abatidos, como foi
destacado anteriormente.
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Tabela 10: População futura de Gado total e para abate

Ano

População total
futura (em cabeças)

Oferta futura
para abate

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10.132.676
10.284.666
10.438.936
10.595.520
10.754.453
10.915.770
11.079.506
11.245.699
11.414.384
11.585.600

1.438.840
1.460.423
1.482.329
1.504.564
1.527.132
1.550.039
1.573.290
1.596.889
1.620.843
1.645.155

Fonte: Dados primários

A Figura 8 mostra a projeção futura de cabeças destinadas para abate no Paraguai.
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Figura 9: Projeção futura de cabeças destinadas para abate
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4.2.2.4 Demanda Insatisfeita
Ao comparar as Figuras 6 e 8 percebe-se que a demanda é bem superior A oferta. Para
ficar mais clara esta visualização elaborou-se a Figura 9.
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Figura 10: Comparação Demanda total e Oferta total
Fonte: Elaborado pelo autor

Com estas informações percebe-se que existe um mercado favorável para a realização
deste empreendimento. Não obstante, como foi colocado na análise do macro ambiente nas
páginas anteriores, existem riscos, tais como aparição de focos de febre aftosa, políticas do
governos, concorrência internacional, entre outros, que podem fazer a demanda pela carne
paraguaia diminuir de um ano para o outro, tal como ocorreu no ano 2002.

4.4.3 MICROAMBIENTE
A seguir serão apresentados os elementos do microambiente.
4.4.3.1 Clientes
Considera-se importante, para abordar este assunto, descrever primeiramente como
funciona o processo de comercialização da carne no Paraguai. Este processo começa corn a
criação de gado de corte nas fazendas, os quais, após o período de engorda, são ofertados nos
leilões. Estes atuam como intermediários entre os fazendeiros (ofertadores) e os frigoríficos e
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açougues (compradores). Estes últimos pagam pelo animal vivo e realizam o processo de
abate. Seguidamente, distribuem a carne para os supermercados, restaurantes, açougues
menores, entre outros. A exportação é realizada única e exclusivamente pelos frigoríficos, os
quais têm as condições sanitárias exigidas pelo mercado internacional, assim também muitos
deles tam a sua própria criação de gado, já que devem atingir um patamar de qualidade para
exportar.
Diante disso, constatou-se que os clientes da Fazenda Tres Palos seriam frigoríficos e
açougues, os quais comprariam o novilho vivo no leilão, ou em outras ocasiões diretamente
da Fazenda.
fundamental destacar que no Paraguai existe hoje uma grande demanda de carne,
tanto para o consumo interno quanto para exportações. Verificou-se, por meio de análise de
dados secundários e entrevistas com fazendeiros, que todo o gado de corte que é produzido
pelas fazendas é vendido.
Com relação ao preço do produto ofertado, o novilho, a firma-se que quem determina o
seu valor é o mercado. Como nos últimos anos a demanda foi bastante maior que a oferta, o
preço tem aumentado significativamente, e a tendência é que continue nessa direção. Isto
pode ser observado na tabela 11.
Tabela 11: Preço médio mensal por quilo de novilho nos leilões da Grande Assunção 20022006

2002
Gs.
Mês
2.407
Janeiro
Fevereiro 2.339
2.376
Março
Abril
2.406
2.321
Maio
2.425
Junho
2.564
Julho
2.684
Agosto
2.741
Setembro
2.822
Outubro
Novembro 2.868
Dezembro 2.861
Fonte: SENACSA, 2007

US$
0,50
0,49
0,49
0,50
0,46
0,43
0,40
0,43
0,44
0,44
0,43
0,41

2003
Gs.
3.105
3.016
2.968
2.851
2.752
2.906
3.082
3.025
3.248
3.703
3.778
3.718

US$
0,44
0,43
0,43
0,41
0,42
0,46
0,51
0,48
0,52
0,60
0,61
0,62

2004
Gs.
3.664
3.438
3.385
3.219
3.186
3.171
3.286
3.357
3.241
3.492
3.638
3.533

US$
0,59
0,57
0,57
0,56
0,53
0,54
0,56
0,57
0,55
0,58
0,60
0,57

2005
Gs.
3.627
3.545
3.455
3.421
3.418
3.506
3.571
3.631
3.814
4.153
4.294
4.173

US$
0,58
0,56
0,55
0,54
0,55
0,56
0,59
0,61
0,63
0,68
0,70
0,68

2006
Gs.
4.341
4.354
4.403
4.391
4.291
4.345
4.454
4.731
4.963
5.451
5.384
5.043

US$
0,71
0,72
0,74
0,75
0,56
0,57
0,81
0,87
0,91
1,01
0,99
0,94
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Cabe ressaltar que estes números referem-se aos animais comercializados nos leilões
de gado na Grande Assunção, os quais posteriormente serão comprados pelos frigoríficos e
açougues. As estatísticas do Serviço Nacional de Calidad y Salud Animal mostram como o
preço por quilo de novilho vem aumentando consideravelmente desde o ano 2002.
Pode-se observar que em janeiro de 2002, o preço por quilo do mesmo, nos leilões, era
de em média US$ 0,50 (Gs 2.407). JA no final de dezembro de 2006, constatou-se que este
número aumentou para US$ 0,94 (Gs. 5.043) .
Segundo pesquisas da Revista Rural (2008), a média do preço por quilo do novilho foi
US$ 1,07 (Gs. 5.081) no ano passado, e no primeiro semestre deste ano atingiu US$ 1,51 (Gs
6097). Estima-se que a média deste ano seja de Gs 6.200. Destaca-se que a variação em
dólares tende a ser cada vez mais significativa devido à queda desta moeda nos últimos anos.
Como se pode observar neste caso, em dólares americanos o aumento foi de 41% de 2007
para o primeiro trimestre deste ano, e em guaranis foi de 20%.
Contudo, constatou-se que o aumento do preço da came é uma constante no mercado
paraguaio, tal como se evidencia na tabela 2.
Tabela 12: Preço médio anual por quilo de novilho nos leilões da Grande Assunção
2002-2006

Ano

Gs.

US$

2002

2.568

0,45

2003

3.179

0,49

2004

3.384

0,57

2005

3.717

0,60

0,80
4.679
2006
Fonte: SENACSA, 2007
Verifica-se como o aumento do preço do novilho vivo nos leilões vem aumentando
significativamente. De 2002 para 2006 o aumento em guaranis foi 82%, e em dólares 77%.
Assim também, a Figura 1 mostra este crescimento indicando a evolução do preço do
novilho, Ines a mês, desde o ano 2002.
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Figura 11: Preço médio mensal por quilo de novilho nos leilões em Assunção 2002-2006
Fonte: Vice Ministério de Pecuária. Direção Pecuária de Encuestas, Estadisticas e Censos MAG (2007)

A Figura 6 confirma, uma vez mais , o excelente momento pela qual o mercado
pecuário paraguaio está atravesando.
Como foi colocado, a empresa irá ofertar seu produto tanto através dos leilões como
negociando diretamente com os frigoríficos ou açougues. 0 fator determinante nesta escolha é
o preço. Se a empresa optar por colocar seu produto no leilão, deverá pagar 1,5% do total da
venda para a empresa prestadora desse serviço (quem é a encarregada de cobrar o cliente), e
receberá o dinheiro no dia seguinte. Caso decida-se negociar diretamente com o frigorífico ou
açougue, não se pagará essa taxa de 1,5%.
Foi constatado que em determinadas ocasiões é mais vantajoso negociar diretamente
corn o cliente , pois os pregos nos leilões estão baixos. Porém, há momentos onde o prep nos
leilões está melhor do que o prego que os frigoríficos ou açougues estão dispostos a pagar. e
compensa pagar essa taxa de 1,5% pelo serviço de intermediação. Segundo os entrevistados , a
maioria das vezes o retorno de pagar esta taxa e ofertar no leilão é quase igual a não pagar a
taxa e vender diretamente para o cliente.
Percebe-se como o prep é urna variável incontroldvel que deverá ser analisada
cuidadosamente para avaliar as melhores ofertas no mercado. Com relação ao
empreendimento proposto, estima-se, de acordo com entrevistas com o futuro empreendedor,
que 50% das vendas serão feitas nos leilões e 50% nos frigoríficos.
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Após explicar a situação do mercado atual e a importância do preço nas decisões de
venda, é importante citar as firmas intermediadoras que realizam continuamente leilões de
gado de corte, por meio das quais a empresa irá ofertar seu produto. Elas são: El Rodeo S.A,
Codega S.R.L, El Corral S.R.L e Ferusa S.A. Todas essas localizadas na Grande Assunção.
A escolha da empresa dependerá, novamente, única e exclusivamente do preço que
está se pagando nos leilões que cada uma realiza. Por meio de uma pesquisa rápida com
outros fazendeiros, nos jornais, revistas e portais eletrônicos, consegue-se verificar qual seria
a melhor opção.
Ressalta-se que, conforme constatações do empreendedor e outros fazendeiros, o
índice de inadimplência é quase nulo, pois se trata das maiores empresas no ramo do pais, as
quais possuem excelente reputação e movimentam diariamente elevados volumes de capital.
Cada um destas quatro empresas tem dias da semana nos quais se realizam os leilões
de gado de corte. Como o produto é altamente demandado e, conseqüentemente, fácil de ser
vendido, o empreendedor pode especular um preço melhor ou esperar o novilho ganhar um
pouco mais de peso para obter maior retorno.
Assim também, a empresa it'd vender seus produtos diretamente aos frigorificos,
dentre os quais citam-se Frigomerc S.A, Guarani S.A, Neuland Ldta, Concepcion S.A. A
diferença dos leilões, os frigoríficos pagam o quilo de carne após o abate, ou seja. o animal
sem as extremidades, cabeça, patas, cornos e couro.
Desta forma, o preço por quilo de carne é mais el evado do que nos leilões, pois pagase apenas pelas partes do animal que interessa ao cliente. Este prego varia bastante, segundo o
informe apresentado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (2007)
os frigoríficos estavam pagando em média, no final do ano passado, Gs. 10.250,00 (US$ 2,53)
pelo quilo de carne de carne limpa. Hoje em dia, estes estão pagando em torno de 12.000 Gs.
(US$ 2,96). Para ter uma idéia, normalmente o animal rende 55%, ou seja, se tiver 450
quilogramas antes do abate, o que o frigorifico realmente irá pagar é pelos 247,5 quilogramas
de carne.
Com relação aos açougues, estes não apresentarão uma participação significativa nas
vendas da empresa e, por conseguinte, não se atribuirá uma análise aprofundada dos mesmos.
Conforme entrevistados que atuam neste mesmo ramo de negócio, de uma venda de 100
novilhos, os açougues compram menos de 10%, e o restante é absorvido pelos frigorificos.
Anteriormente estes tinham uma maior participação no mercado, mas hoje em dia estão
perdendo espaço para os frigoríficos por serem empresas de pequeno porte, para as quais,
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atualmente, é mais conveniente não realizar o processo de abate e comprar diretamente dos
frigoríficos.
Vale destacar que mesmo todo o que for ofertado será vendido, existem exigências dos
clientes com relação ao produto que influencia no preço da compra. Quem compra o animal
vivo espera que ele esteja bem terminado, isso quer dizer, em outras palavras, "gordo". Urn
animal bem terminado é aquele que oferece um rendimento melhor, isto significa que o
cliente consegue aproveitar mais a carne do novilho.

O empreendedor constatou, que se no abate o animal oferecer, geralmente, um
rendimento menor a 55%, o preço por quilo tende a diminuir, ou seja, se urn novilho é
vendido por 450 quilogramas. 0 cliente espera que este renda de 247,5 quilogramas de carne
para cima. Dentre os fatores que influenciam a boa terminação do animal, podem-se citar
como mais importantes a boa genética e a idade (entre 2 a 3 anos e meio). Constatou-se que a
carne do animal mais jovem é mais bem cotizada por ser mais saborosa e macia.
Outra exigência por parte do comprador do novilho refere-se ás condições de entrega
do mesmo. 0 animal deverá ser entregue para o cliente vivo e com uma certificação, emitida
pelo Serviço Nacional de Calidad y Salud Animal, que garante que foi vacinado, ou seja, que

está em boas condições sanitárias.

4.4.3.2 Concorrentes
Nas explanações anteriores pôde-se observar a existência de uma elevada demanda de
carne bovina produzida no Paraguai e, conseqüentemente, um aumento continuo do prey)
deste produto.
A partir desta constatação e, com base nas entrevistas feitas com fazendeiros da reel()
de Bahia Negra, verificou-se que a posição que a empresa irá adotar diante dos concorrentes
ganha um caráter peculiar quando comparada com indústrias, empresas do comercio e de
serviços, já que não existe uma concorrência propriamente dita entre os criadores de gado de
corte.
Como todo o gado de corte que é ofertado no Paraguai é vendido (tanto no mercado
interno como externo), somado ao fato da demanda por este produto continuar aumentando,
afirma-se que o relacionamento entre as empresas criadoras de gado de corte não se dá no
sentindo de uma disputa ou competição.
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Não existe uma disputa entre elas para ganhar maior participação no mercado, nem
tampouco propagandas e promoções para aumentar as vendas. Se uma empresa investe para
obter um novilho de melhor qualidade (melhor genética e maior rendimento) não é para
roubar uma fatia de mercado de outra, e sim para obter maior retorno sobre o capital. Não se
preocupam em oferecer serviços diferenciados que visera melhorar o relacionamento com os
clientes, senão apenas em entregar o produto nas condições exigidas.
Ao contrário de enxergar a concorrência como uma ameaça, esta se apresenta como
uma oportunidade, no sentido de estabelecer relações de parceria e ajuda mútua para atingir
objetivos em comum.
Atualmente existem no Paraguai associações privadas formadas por criadores de gado
de corte que tratam assuntos de interesse de todos, tais como: invasões de sem terra,
realização de caminhos, negociarem com órgãos governamentais (questões de impostos, taxa
de juros, créditos e financiamentos), técnicas para aumentar a qualidade do gado
(melhoramento genético, manejo de gado, vitaminas e minerais, pastagem e vacinação), entre
outros.
A Associação Rural Del Paraguai (ARP) é uma organização privada que trata sobre
questões relevantes à pecuária no pais. Realiza-se um aporte de Gs 3.000 (US$ 0,70) de cada
criador de gado por cada animal que ele vacina contra a febre aftosa.
As fazendas localizadas na regido de Bahia Negra com as quais a empresa poderá
realizar acordos de parceria são San Anotnio, EMA, Bahia Preta e Esperança. Com estas
existe a chance de realizar negócios, onde todas as partes envolvidas possam ganhar, tais
como dividir custos com frete de novilhos, melhorar os caminhos da regido, dividir o custo
das máquinas para o desmonte e realização de pastagem, fazer investimentos em conjunto
para reduzir riscos, entre várias alternativas. Percebe-se que existe uma série de possibilidades
que estão sendo analisadas pelo empreendedor e que poderão ser concretizadas uma vez que o
empreendimento torne-se viável.
Ressalta-se que se torna difícil estabelecer acordos de negociação com as partes
envolventes antes de iniciar as atividades da empresa, pois alguns destes surgirão a partir de
oportunidades que dependem do momento e do contexto. Por exemplo, não se pode falar em
dividir o custo do frete de uma carga de novilhos se não se sabe ainda o dia e o mês em que
sera efetuada a venda. Ira depender do preço no momento, das condições dos novilhos e se
existe algum fazendeiro da região que tenha intenções de ofertar seu produto em Assunção.
Além de realizar parcerias com os fazendeiros vizinhos, a empresa poderá realizar
acordos com outros criadores de gado de corte para intercambiar informações

e
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conhecimentos. Podem chegar a adotar-se novos processos

e técnicas de trabalho e

tecnologias inovadoras no que se refere a: manejo de animais, distribuição da Agua, divisão de
potreiros, nutrição, tipo de pastagem e vacinação.
4.4.3.3 Fornecedores
Os fornecedores são as empresas encarregadas de fornecer a matéria-prima, as
máquinas e equipamentos, os moveis e utensílios, assim como outros materiais necessários ao
processo de produção. Ressalta-se que todos estes encontram-se em Assunção.
Constatou-se que os fornecedores da Fazenda Tres Palos serão:
a) Fazenda Itá Sombrero:
E uma fazenda localizada no Departamento de Caazapa, a 240 km ao sudeste de
Assunção. Esta é de propriedade do empreendedor e será o principal fornecedor, já
que irá a oferecer a matéria-prima: 500 garrotes de 200 a 250 Quilogramas. Este é o
fornecedor mais importante devido a que o produto final, o novilho, depende em
grande medida da qualidade do garrote. Caso

o garrote tiver menos que 200

Quilogramas (entre 160 e 170 Quilogramas), por exemplo, dificilmente ele sera
vendido como um novilho bem terminado de 400 Quilogramas no período de um ano.
Assim também, conta muito a genética do animal e sua saúde. Uma genética ruim e
um garrote com problemas de saúde acabarão em novilhos de má qualidade os quais
não irão oferecer um bom retorno. Desta forma, percebe-se a importância de ter urn
fornecedor confidvel e que produza garrotes de qualidade, que no caso seria uma outra
fazenda do empreendedor deste negócio.
b) Biotencnia Ltda, Consultpec Ltda e Ciavet Ltda:
Serão os tees fornecedores de produtos veterinários, tais como vacinas nutrientes,
minerais, antiparasitários, entre outros, necessários para manter os animais em boas
condições de saúde.
c) Agromarket Ltda:
Sera a encarregada de oferecer as sementes Gatom Panic para a pastagem. Este
considera-se um fornecedor importante já que proverá o alimento (fator fundamental
para obtenção de qualidade) para os animais.
d) Molino San Luis Ltda e Esmeralda Ltda:
Serão as empresas fornecedoras de mantimentos, os quais são levados em cada viagem
até a fazenda. Os mantimentos são basicamente comida, roupas e outros artículos
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necessários para suprir as necessidades dos funcionários da fazenda. Estas empresas

também fornecem, quando se torna necessário, certas ferramentas para manutenção do
curral, cerceamento, casa, tanque, bebedouros e moto bomba.
e) Tracto Repuestos Ltda, Laser Import e Supply S.A:
Fornecerão as cercas (necessárias para manter o cerceamento) e autopeças utilizadas
no trator e na camionete. Assim também, suprirão com equipamentos de eletricidade e
pneus.
Dente os critérios de escolha dos fornecedores destaca-se principalmente o preço, já
que se trabalha com custos baixos. Porém, não se esquecendo da considerar a qualidade dos
produtos que incidem diretamente sobre o produto final, estes são: os garrotes, a pastagem e
os produtos veterinários.
Ressalta-se ainda que não haverá, pelo menos em um principio, parcerias com os
fornecedores, já que segundo o empreendedor o volume de compra que representará
Fazenda Tres Palos não será significativa em comparação com as outras, ou seja, não existem
descontos importantes nem se poderá obter economias de escala. No entanto, após a fazenda
começar a operar pretende-se negociar com os principais fornecedores, estabelecendo

parcerias nas quais ambas as partes possam obter ganhos.
4.4.40 MODELO DE CINCO FORÇAS QUE MOVIMENTAM 0 SETOR
Considerou-se relevante também enquadrar a Fazenda Três Palos no modelo de cinco
forças de Porter (1986), ferramenta comumente utilizada para a análise setorial. Com base nas
informações colocadas nas páginas anteriores foi possive., elaborar a seguinte análise:

Concorrência atual: como foi destacado não existe concorrência no setor de criação de
gado de corte no Paraguai. As que deveriam de ser consideradas concorrentes, as outras
fazendas, enxergam-se como possíveis parceiros de traba_ho.
Ameaça de entrada de novos concorrentes: também não representam uma ameaça, já
que se observou que não existe concorrência entre os produtores de gado de corte.
Produtos substitutos: dentre os produtos substitutos da carne bovina citam-se como os
principais, no Paraguai, a carne de frango e de porco 0 peixe considera-se também um
produto substituto, porém não tão significativo como os dois anteriores por não ser consumido
em grande escala, e também por não ser um alimento fundamental na dieta dos paraguaios.
Isto ocorre, segundo os entrevistados, pelo seu preço elevado, já que no Paraguai, como é um
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pais mediterrâneo, deve importar os peixes marinos, ficando para a produção local só os
peixes de Agua doce.
A carne de ovelha igualmente se considera produto substituto, no entanto em menor
proporção que as anteriores. Assim também, por meio das entrevistas, verificou-se que a
coalhada de leite de soja aparece como substituto, já que é um produto corn sabor neutro e
possui utilizações diversas, tais como fabricar hambúrguer, acompanhar saladas e elaborar
canapés. Possui um aspecto muito parecido com a carne animal, e as aplicações culinárias se
assemelham.
Não obstante, o Paraguai é por tradição e costume um pais eminentemente carnívoro, e
dentro das variedades das carnes oferecidas a carne bovina possui a maior demanda. Como
constatou-se, a demanda pela carne bovina tem uma forte tendência de aumento, não só no
mercado internacional como no local. Contudo, se o prego continuar crescendo e o governo
não tomar medidas, a carne ficará cada vez mais inacessível para as pessoas de menor poder
aquisitivo, fazendo com que elas consumam frango ou porco.
Poder de barganha dos compradores: com relação aos compradores, a fazenda se
apresenta como um pequeno produtor, já que seu o volume de vendas será muito pouco em
comparação ao que os frigoríficos movimentam. Para fazer uma idéia, um frigorifico de
grande porte abate, em média, entre 500 a 600 cabeças por dia (cifra que representa a
produção anual da Fazenda Tres Palos). Mesmo assim, o poder de barganha dos compradores
não é representativo, já que devido à alta demanda pelo produto (novilho) a empresa pode
escolher onde colocar a sua produção e o momento cue achar mais apropriado. Existem
inúmeros compradores, e se optará pelo preço melhor preço. Caso algum frigorifico não
compre da fazenda porque exige um volume maior, poderá se vender a outro frigorifico ou
oferecer no leilão.
Poder e barganha dos fornecedores: 0 poder destes também é pequeno, já que existem
várias empresas oferecendo os mesmos produtos e de qualidade. O principal fornecedor
(fazenda de garrotes) sera uma empresa de propriedade do próprio empreendedor. Assim
também, verificou-se que existem no Paraguai várias empresas de produtos veterinários, não
se restringido exclusivamente a um único fornecedor, O que em um principio não haverá, pelo
porte da empresa, são descontos representativos com estes fornecedores, o que se pretenderá
uma vez que a empresa esteja crescendo.
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4.4.5 ANALISE SWOT
Após as informações levantadas elaborou-se uma análise dos Pontos Fortes e Fracos,

assim como das Oportunidades e Ameaças que foram identificados na Fazenda Três Palos, o
qual pode ser observado no Quadro 4.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Experiência do empreendedor neste ramo de

Distância (900 km) de Assunção sendo que a metade do
caminho é estrada de chão

negócio
A qualidade da terra para engorda de novilhos é
muito boa pela riqueza de nutrientes que esta
apresenta
Em um ano o animal ganha 200 quilogramas,
sendo que na região oriental (sul do pals)
demoraria mais tempo

Não há problemas de invasões de sem terra nem
furtos de animais como costuma ocorrer na região
oriental

Alto custo com frete, tanto para levar os garrotes como
_para vender os novilhos
Ao trazer os novilhos para a venda estes perdem em torno
de 40 a 50 quilogramas durante a viagem

0 acesso A fazenda é restrito nos meses de dezembro a
abril devido as chuvas. Então se torna inviável levar
produtos ou materiais, neste período, caso seja necessário

Não existem concorrentes, e sim parceiros que
podem vir contribuir de forma positiva o
empreendimento

OPORTUNIDADES
Apertura do Mercado europeu para as exortações
de carne paraguaia

Aumento da demanda pela carne Paraguai nos
últimos anos

AMEAÇAS

0 pais perder seu status sanitário de pais livre de aftosa
com vacinação, perdendo assim importantes mercados
internacionais

Futuras medidas do novo governo, com o presidente
Fernando Lugo, de tendências socialistas e com histórico
de apoiar as invasões campesinas

Variações climáticas inesperadas que possam causar falta
de água, geadas e ate enchentes nos períodos de chuvas
Pais declarado com livre de aftosa com vacinação,
ampliando assim o numero de países para exportar
Aumento das exportações para os países africanos
Possibilidade de exportação a China e outros países
asiáticos
Incentivo do governo por meio de linhas de
créditos especiais aos investimentos pecuários

Quadro 4: Análise SWOT

fortes, prejudicando em grande medida o pasto e
conseqüentemente a qualidade dos novilhos
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4.5 PLANO OPERACIONAL
Antes de começar o empreendimento, em primeiro lugar, é necessário obter a licença
ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente (SEAM). Somente após a obtenção desta
licença pode-se dar inicio As atividades. Este processo iniciou-se em maio de 2007 e foi
aprovado em setembro de mesmo ano.
0 empreendimento começará em maio de 2009. A seguir serão descritas as etapas que
são necessárias para iniciá-lo, assim como as instalações, as máquinas e equipamentos. os
móveis e utensílios, e os recursos humanos que serão utilizados. Seguidamente, será
explicado o processo produtivo e as técnicas que serão adotadas para o desenvolvimento do
produto.
A primeira etapa denomina-se:

4.5.1 HABILITAÇÃO

Consiste nos trabalhos preliminares de infra-estrutura fundamentais para iniciar o
processo de engorda de garrotes, e está composta das seguintes fases:

A) Medição para desmonte: são os trabalhos de topografia necessários para
determinar a localização e limites da propriedade. Considera-se fundamental, pois se
cria um mapa bem definido que determinará onde ficariam a casa, os potreiros,
bebedouros, a laguna e o tanque australiano. Esta fase dura em tomo de uma semana.
B) Caminho: implica a realização do caminho desde a futura casa até a estrada
principal. 0 caminho começaria após a medição da propriedade e demora em torna de
um mês.
C) Desmonte e semear: Uma vez realizado o trabalho de topografia, pode-se realizar o
desmonte, o qual vai ser realizado com uma top adora, em forma de caracol. Após o
desmonte, começa-se a semear o pasto. O tipo de pasto que será plantando é Gantum
Panic. Para isto é necessário 9 quilogramas de pasto para cada hectare. Como serão
desenvolvidos 500 hectares o total será de 4.500 Quilogramas de Gatum Panic. Esta
fase demoraria em torno de um mês.
D) Casa com Galpão e poço artesiano: Implica a construção da casa e galpão para o
pessoal que vai morar na fazenda e cuidar do gado. 0 poço artesiano é para o a
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provisão de água para as pessoas. Também deve começar após os trabalhos de
topografia, e demora aproximadamente um mês.
E) Laguna com tanque australiano: Esta laguna deverá ser construída para prover de
água o gado. Ela contem 20.000 metros cúbicos e 4 metros de profundidade. Por meio
de um moinho, a água é puxada desde o a laguna até o tanque. Deste ultimo, por meio
de tubulação, a água será transportada até os bebedouros, lugar onde os animais
poderão beber água. Este trabalho é realizado por pessoal especializado, os quais têm
experiência em que lugar se deverá realizar o tanque, visto que precisa ser cavado em
terra especifica para esta não filtrar toda a água. Com a mesma areia que foi tirada
para fazer a laguna, realiza-se o tanque. Esta fase demoraria 15 dias.
F) Curral: a sua função é indispensável para o desenvolvimento do produto, já que
neste os animais são colocados para serem saneados, vacinados e é o lugar onde o
caminhão desembarcará com os garrotes, para logo serem colocados nos potreiros,
assim como é do curral onde os novilhos serão embarcados no caminhão para serem
transportados até Assunção para sua venda. Esta faze durará aproximadamente um
mês.
Cercar: nesta etapa o objetivo é realizar 45.000 metros de cerca. Para tal é

G)

necessário:
•

Poste: 7.500 unidades;

•

Balancim: 20.000 unidades;

•

160 caixas de arame;

•

Mão de obra especializada.

Esta fase é um pouco mais demorada. Pode-se começar paralelamente ao desmonte
trabalhando nas áreas que já estão limpas e semeadas. Demoraria em torno de 5 a 6
meses.
H) Bebedouros: Serão construidos seis bebedouros de 5000 litros cada um, os quais
serão distribuídos em três lugares estratégicos, dentro das 500 hectares de pastagem,
para assim não deixar faltar água para os animais. Estes bebedouros são construidos
por colonos alemães da cidade de Filadélfia, capital do departamento de Boquerón.
Para esta etapa precisa-se de:
•

Seis bebedouros;

•

Canos de ligação: 5.000 unidades;

•

Mao de obra especializada;
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•

Molinho de vento;

•

Moto bomba auxiliar.

Esta fase demora em torno de dois meses. Para ter uma visualização melhor desta
primeira etapa, as quais todas as fases ocorrerão no ano 2009, realizou-se urn cronograma
destas atividades o qual está disponível no Apêndice A.
Além do citado acima também serão necessários: um trator, duas seringas para
vacinação, uma moto serra, duas mochilas para banhar os animais, duas celas para cavalos, e
diversas ferramentas para manutenção das instalações.
Também será necessária uma camionete 4x4 para realizar as viagens, seis cavalos para
os dois funcionários realizarem suas tarefas e uma rádio alto freqüência.

4.5.2 CARGA

Esta terá inicio em maio de 2010. Para esta etapa começar o pasto já deverá estar
crescido e todas as instalações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, funcionando
adequadamente. Assim também, o pessoal que trabalhara na fazenda deverá estar preparado e
em condições para desenvolver suas funções.
0 transporte dos animais até a fazenda é terceirizado. Os garrotes serão transportados
em dez caminhões de gado, com uma capacidade para transportar 50 garrotes cada urn. Esta
etapa demorará em torno de duas semanas, pois levar tudo de uma vez tornaria impossível
para o pessoal da fazenda distribuir estes animais nos seus respectivos potreiros.
Uma vez que estes garrotes chegam à fazenda, eles são colocados no curral, e no
mesmo dia, ou no dia seguinte dependo do horário de chegada, o pessoal da fazenda se
encarrega de transportá-los aos potreiros.

4.5.3 VENDAS

A venda é feita após o período de um ano. Desta forma, as vendas começam a ser
efetuadas a partir de maio de 2011. Por esta regido ser bastante propicia para engorda, devido
qualidade dos minerais da terra, estima-se que os garrotes de 200 a 250 quilogramas , têm
atingido, após um ano, entre 450 e 480 Quilogramas.. Foi constatado que na região, com bom
pasto, água suficiente e born gerenciamento, os animais ganham em um ano 200 a 220
quilogramas.
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Nas projeções de vendas, as quais se encontram no Plano Financeiro mais adiante, se
estimam a quantidade de animais que serão vendidos por mês e ao longo dos anos. Em maio
de todos os anos começaram a ser vendidos os primeiros novilhos. Na hora de venda, sempre
se selecionará os que estiverem em melhores condições, isto implica: que o novilho esteja
bem terminado (assim sua demanda será maior e o cliente estará disposto a pagar mais), um
peso bom (450 Quilogramas em média), e boas condições de saúde. Assim também, o prego
no mercado conta bastante. Não obstante, devido às limitações de acesso e saída à fazenda de
dezembro a abril (por causa das chuvas), o período de vendas se restringe aos meses de maio
a novembro.
Uma vez que a venda será efetuada, o pessoal da fazenda transportará os novilhos até
o curral onde serão embarcados no caminhão para a venda. Como foi constatado na análise
dos clientes, existem duas modalidades de venda, por meio dos leilões, onde os compradores
pagam pelo peso vivo do novilho, ou diretamente ao frigoríficos, os quais pagam o animal
após o abate.

4.5.4 RECURSOS HUMANOS
0 recurso humano necessário será formado por: um casal e um pião. A senhora será a
encarregada encomendas os mantimentos, cozinhar, cuidar da casa, etc. Os outros dois tem
como principal função cuidar do gado, o que implica que não falte água, que o pasto esteja em
boas condições, rotar os animais de potreiros e a cada 15 dias aplicar os antiparasitarios e
reconstituintes (nutrientes). Assim também, verificar o funcionamento das instalações da
fazenda e mantê-las em boas condições (curral, alambrado, tanque e bebedouros), e três vezes
por dia comunicar-se, por meio de rádio de alta freqüência, com o empreendedor para receber
indicações, repassar informações sobre as atividades realizadas, informar sobre o estado dos
animais e informar a falta de produtos ou eventuais problemas.
Assim também, o gado deve ser vacinado contra a febre aftosa de seis em seis meses.
Deste modo, é função do pessoal da fazenda levar os animais ao curral e vacinar duas vezes
por ano.
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4.5.5 PROCESSO PRODUTIVO

Como foi colocado, o período de engorda será de um ano. Os garrotes serão
depositados no campo, para engorda, em maio de 2010, os quais, já como novilhos,
começarão a serem vendidos em maio de 2011.
0 processo de engorda de garrotes é relativamente simples. Os garrotes serão

transportados desde a Fazenda Itá Sombrero, localizada em Caazapá a 240 km ao sul de
Assunção, até a Fazenda Três Palos. Todos os anos chegarão 10 caminhões no período de
maio a novembro, com 50 garrotes cada caminhão. Este desembarcard os garrotes no curral os
quais serão transportados pelo pessoal da fazenda até seus devidos potreiros.
Os dois funcionários realizarão suas atividades diárias explicadas anteriormente, as
quais consistem basicamente em manter os novilhos em boas condições. 0 empreendedor
realizará viagens durante o ano, em torno de 6 a 8 dependendo da necessidades, para verificar
o andamento do trabalho. No período de dezembro a abril, como o empreendedor não poderá
acessar a fazenda, se comunicará por rádio com o pessoal para acompanhar suas atividades e

dar as indicações necessárias.
De maio a novembro do ano seguinte se realizarão as vendas, assim como o transporte
dos garrotes que serão colocados para engorda. Como se irá trabalhar corn 500 animais urna
vez que se realiza urna venda de novilhos, já há espaço para levar mais garrotes.
Diante disto, destaca-se um ponto importante. Em 2010 serão levados dez caminhões
de 50 garrotes cada um. Estes vão desde Caazapa até a Fazenda Três Palos recorrendo 1200
km. Uma vez depositados os garrotes todos estes caminhões voltam vazios. Como os custos
com frete são muito elevados (como se observa no plano financeiro), quando contratado este
serviço a idéia é já levar caminhões com carga (garrotes para engorda) e trazer para a venda

os novilhos. Desta forma estaria se reduzindo custos e aproveitando melhor a capacidade
produtiva da fazenda.
Então, a partir do ano 2011, no momento que a empresa irá vender novilhos, em vez
de ir um caminhão vazio até 16 e voltar cheio, já se levam os garrotes para engorda. Desta
forma, o pessoal da fazenda já se programa de tal forma que no dia que o caminhão dos
garrotes chegar, os novilhos prontos para a venda já estarão prontos para serem embarcados
no mesmo caminhão que transportou os garrotes.
Isto poderá ser feito com os 10 caminhões de garrotes que a empresa levará
anualmente. Porém, como para a venda em um caminhão cabem em torno de 40 novilhos,
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serão necessários dois caminhões extras para vender os 500 garrotes, ou seja, dois caminhões
que irão vazios e voltarão com animais para venda.

4.5.6 ASPECTOS TÉCNICOS

Vale ressaltar que nem todos os novilhos atingirão as condições esperadas (terminação

e born peso) ao mesmo tempo. Haverá aqueles que já poderão ser vendidos em maio do
próximo ano, e outros que terão que esperar mais urn pouco. Estes serão colocados nos
potreiros que possuem melhor pasto e Agua até chegar a um nível esperado e serem vendidos.

É importante salientar que o empreendedor acompanhará de perto todo este processo,
por meio das viagens e mantendo uma comunicação constante com seus funcionários. No
começo, será o empreendedor quem indicará que animais colocar em que potreiros, quais
estão em piores condições e quais os novilhos que já estão prontos para a venda. Ao mesmo
tempo, os funcionários serão devidamente preparados para adquirir uma autonomia que os
permita identificar os melhores potreiros, quais novilhos podem esperar urn pouco mais e
selecionar os novilhos que serão vendidos.
No entanto quem decidirá o momento da venda sera sempre o empreendedor, quem

avisará aos funcionários para estes se preparar e colocar os novilhos no curral na data
estipulada.
Realizar-se-iam 12 potreiros, de aproximadamente 41 hectares cada um. Num
principio pensou-se em fazer seis para abaratar os custos, porém potreiros menores tornam o
gerenciamento (manejo) do gado mais eficiente e o consumo do pasto mais eqüitativo.
Os 500 garrotes serão separados em três lotes, de aproximadamente 166 animais em
cada um. 0 primeiro lote ocupará os potreiros do 1 ao 4. 0 segundo do 5 ao 8 e o ultimo do 9
ao 12. Vai se começar a trabalhar com os potreiros 1, 5 e 9, onde em cada um destes serão
colocados cerca de 166 garrotes. Após 15 dias, os animais que estavam no porteiro 1
passariam para o 2, os que se encontravam no cinco iriam para o 6, e os que estavam no 9
para o 10. 0 objetivo é rotar os três lotes, a cada 15 dias, dentro dos quatro porteiros
determinados, para assim permitir o pasto crescer e descansar 45 dias, de tal forma que o
animal sempre esteja se alimentando adequadamente.
Por meio d tubulação a água sera transportada até os seis bebedouros. 0 moinho de
vento é um sistema eólico que, com a força do vento, puxa a agua da laguna ao tanque. Caso o
molinho não tenha força ou não funcione, se utilizará a moto bomba diesel para efetuar este
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trabalho. Optar-se-á em primeira instancia pelo molinho devido aos custos serem menores. No
entanto, como a falta de água acarretará conseqüências graves tem se a moto bomba auxiliar.
Estes seis bebedouros estariam estrategicamente colocados em 3 lugares diferentes
(dois em cada lugar). Os primeiros dois ficariam perto aos potreiros de 1 a 4, do qual
beberiam água o primeiro lote. Os outros dois perto dos potreiros de 5 a 8 e os dois últimos
cerca dos potreiros de 9 a 12.

4.6 PLANO FINANCEIRO
A viabilidade de um plano de negócios está diretamente relacionada com os aspectos
financeiros envolvidos. Portanto, procurou-se em primeiro lugar efetuar um levantamento de
quais seriam os investimentos iniciais necessário para montar a empresa

e pô-la em

funcionamento.

4.6.1 INVESTIMENTOS INICIAIS

0 investimento inicial é a soma do capital necessário para dar inicio As atividades da
fazenda, sendo formado pelas despesas pré-operacionais, os investimentos fixos (máquinas e
equipamentos, imóveis, móveis e utensílios) e o capital de giro inicial necessário
implantação. Destaca-se que todos estes dados foram coletados das entrevistas efetuadas com
o

futuro empreendedor

e

com fazendeiros que tem experiência neste tipo de

empreendimentos. Nas tabelas 13, 14, 15 e 16 podem ser observadas os investimentos
iniciais.

Tabela 13: Despesas Pré-operacionais

Descrição
Licença da SEAM
Topografia
Realização da Laguna e tanque
Desmonte e pastagem
Alambrado (mão de obra)
Total
Fonte: Dados primários

Valor Total USS
2.000.00
10.000.00
17.600.00
120.000.00
108.000.00
257.600.00
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Na Tabela 13 podem ser observadas as despesas pré-operacionais, ou seja, as despesas
necessárias antes da fazenda começar a funcionar.

Tabela 14: Imóveis
Descrição
Galpão

Casa com poço artesiano
Curral

Caminho
Total

Valor Total US$
6.913,90
4.938,30
15.000,00
10.000,00
36.852,20

Fonte: Dados primários

A Tabela 14 ilustra detalhadamente os imóveis que serão gastos para iniciar o
empreendimento.
Tabela 15: Móveis e utensílios
Descrição
Seringa

Quantidade
2
1
1
2
2

Moto serra
Ferramentas
Mochila para banho
Cela para cavalo

Valor unitário
61,70
1.234,60
493,80
100,00
370,30

Total

Valor Total US$
123,40
1.234,60
493,80
200,00
740,60
2.792,40

Fonte: Dados primários

A Tabela 15 detalha os móveis e utensílios a serem utilizados nas operações da
empresa.
Tabela 16: Máquinas e equipamentos
Descrição

Poste
Balancim
Arame

Bebedouros
Canos

Moinho de vento
Trator
Moto bomba
Total
Fonte: Dados primários

Quantidade
7.500
20.000
160
6
5.000
1
1
1

Valor unitário
1,20
0,10
60,00
1.500,00
1,48
4.000,00
10.000,00
4.000,00

Valor Total US$
9.000,00
2.000.00
9.600,00
9.000,00
7.400,00
4.000,00
10.000,00
4.000.00
55.000,00
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Como foi colocado no plano operacional, também será necessária uma camionete 4x4
para realizar as viagens, seis cavalos para os dois funcionários realizarem suas tarefas e ulna
rádio alto freqüência. Porém este ativos, assim como o custo da terra, não foram considerados
como investimentos iniciais por serem bens que o empreendedor obteve antes da realização
do empreendimento, e considera-se que o objetivo deste trabalho é realizar um plano de
negócios a partir dos ativos que o empreendedor já possui e do capital disponível para
investir.
Assim sendo, na Tabela 17 está apresentado o total de investimentos iniciais.

Tabela 17: Investimentos iniciais

Descrição
Despesas Pré-operacionais
Móveis e utensílios

Imóveis
Máquinas e Equipamentos
Capital de Giro
TOTAL

Valor US$

257.600,00
2.792,40
36.851,90
55.000,00
255.000,00
607.244,30

Fonte: Dados primários

Com relação ao s recursos financeiros, cabe destacar que do total (US$ 607.244,30)
60% será constituído por capital próprio e 40% por capital de terceiros (US$ 242.897,72).
Como foi explicado no plano operacional e também pode ser observado no cronograma no
apêndice A, ern 2009 serão efetuados os trabalhos preliminares, que consistem na preparação
do terreno e na infra-estrutura necessária para os animais poderem ser colocados. Em 2010
serão levados os garrotes e em 2011 realizar-se-á as vendas dos primeiros 500 novilhos.
Ressalta-se que no primeiro ano a empresa apenas operará com capital próprio, e em
2010 será adquirido um financiamento de US$ 242.897,72, junto com o Fondo Ganadero
(Instituição Governamental de apoio a investimentos pecuários). Como esta instituição
objetiva fomentar os desenvolvimentos pecuários, os juros do financiamento serão de 14% ao
ano, as amortizações serão divididas em cinco parcelas iguais sendo que começarão a ser
pagas só em 2012, e não haverá atualização monetária (correção do capital ao longo do tempo
com base na inflação).
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4.6.2 CUSTOS

O capital de giro foi estipulado com base nos custos necessários para colocar em
funcionamento a empresa até a obtenção de receitas, os quais se observam na Tabela 18.

Tabela 18: Custos 2008
Descrição
500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Combustível, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Total

Valor US$
175.000,00
30.815,00
6.250,00
6.250,00
865,00
865,00
370,00
370,00
3.000,00
6.000,00
520,85
230.305,85

Fonte: Dados primários

fundamental destacar que não se faz uma divisão entre custos fixos e variáveis,
devido a que como já se citou anteriormente este projeto trata sobre o investimento em
quinhentos hectares, onde, segundo as políticas do futuro empreendedor, podem ser
engordados 500 novilhos, ou seja, a produção sera constante. A política se baseia na idéia que
para cada hectare tem-se um animal, para assim não faltar alimento e obter o maior
rendimento possível dos mesmos.
Afim de tornar este plano de negócios o mais realista possível, foi pesquisado junto
com pessoas experientes no ramo qual seria a taxa de aumento anual aproximada para cada
um destes custos citados anteriormente. Após as entrevistas constatou-se que os garrotes tern
um aumento, em média, de 5% ano trás ano; o frete 3%; as viagens, combustível, óleos e
lubrificantes também 3%, e o restante se mantem fixo por quatro anos, aumentando 5% em
2013 e mantendo-se estáveis por mais quatro anos.
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Tabela 19: Custos 2010
Descrição
500 garrotes
Frete
Mao de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Combustível, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Total

Valor US$

192.937,50
32.691,63
6.250,00
6.250,00
865,00
865,00
370,00
370,00
3.182,70
6.365,40
520,85
250.668,08

Fonte: Dados primários

Com base nestas taxas realizou-se a projeção dos custos para o ano 2010 (primeiro ano
em que a empresa incorrerá com tais custos), os quais se percebem na Tabela 19.
A projeção dos custos para os próximos anos, e que serão utilizados para as projeções
financeiras encontram-se no apêndice B.

4.6.3 DEPRECIAÇÃO

A depreciação é a perda de valor econômico que Os bens permanentes vão sofrendo ao
longo dos anos, e se utiliza para registrar a durabilidade dos mesmos. Na fazenda Três Palos
serão depreciados máquina, equipamentos, móveis e utensílios que serão utilizados ao longo
do tempo. Após as entrevistas constataram-se as seguintes taxas de depreciação:
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Tabela 20: Depreciação Acumulada

Quantidade

Descrição

Poste
Balancim
Cerca
Bebedouros
Canos
Moinho de vento
Trator
Moto bomba
Seringa
Moto serra
Ferramentas
Mochila para banho
Cela para cavalo

7.500
20.000
160
6
5.000
1
1
1

2
1
1

2
2

Valor Total
(US$)

Taxa de
depreciação (a.a)

Depreciação
anual (USS)

9.000,00
2.000,00
9.600,00
9.000,00
7.400,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
123,40
1.234,60
493,80
200,00
740,60

5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
20%
20%
10%
20%
20%

450,00
100,00

480,00
450,00
370,00
200,00
1.000,00
400,00
24,68
246,92
49,38
40,00
148,12
3.959.10

Total
Fonte: Dados primários

A depreciação será incorporada como despesa na Demonstração do Resultado do
Exercício.

4.6.4 DESPESAS
As despesas são os gastos que a empresa incorrerá os quais não fazem parte do
processo produtivo. Neste caso tern-se despesas financeiras, de vendas e administrativas.
Dentre as despesas financeiras pode-se citar o pagamento dos juros e as amortizações, como
podem ser observadas a seguir:

Tabela 21: Pagamento de juros
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total
Fonte: Dados primários

Valor US$
34.005,68
34.005,68
27.204,54
20.403,41
13.602,27
6.801,14

136.022.72
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Tabelas 22: Amortizações
Pagamento
Ano

US$

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,00
0,00
48.579,54
48.579,54
48.579,54
48.579,54
48.579,54

Saldo US$

242.897,72
242.897,72
194.318,18
145.738,63
97.159,09
48.579,54
0,00

Fonte: Dados primários

Dentre as despesas de vendas estão as comissões com vendas e o frete para transportar
os novilhos da fazenda até os pontos de venda na Grande Assunção (900 km de distancia).
Com relação as comissões com vendas estas ocorrem quando as vendas são efetuadas por
meio dos leilões, pagando 1,5% do total da venda para a firma que realiza o leilão. Como foi
estabelecido anteriormente, 50% das mesmas serão feitas nos leilões e 50% diretamente para
os frigoríficos. Estas despesas com vendas serão colocadas na Demonstração do Resultado do
Exercício e variarão de acordo com o valor das vendas feitas no leilão.
0 frete para transportar os novilhos até Assunção é calculado da seguinte forma:
US$ 0,642 x 40 novilhos x 900 km = US$ 2.311,11 por frete x 12 caminhões = US$
27.733,33 por ano.
Como pode ser percebido multiplica-se US$ 0,64 por 40 novilhos (que 6 a quantidade
média que cabe em um caminhão) vezes a distancia (900 km), o que é igual a US$ 2.311,11
(valor de cada caminhão). Como são necessários 12 caminhões para vender os 500 novilhos a
despesa total com frete para venda será de US$ 27.733,33.
Uma vez mais se destaca que este 6 o valor atual (no ano de 2008), e como foi
colocado o frete tem um aumento de 3% ao ano. Desta forma, têm-se os valores anuais que
serão pagos por frete desde 2011 (ano que sera efetuada a primeira venda) até 2016.
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Tabela 23: Despesas com frete para venda
Valor
Ano
US$
27.733,30
2008
28.565,30
2009
29.422,26
2010
30.304,93
2011
2012
31.214,07
32.150,50
2013
2014
33.115,01
34.108,46
2015
2016
35.131,71
Fonte: Dados primários

Uma observação importante a realizar é com relação ao custo do frete colocado na
Tabela 19. 0 cálculo do custo do frete (atual) para levar os garrotes é realizado multiplicando
US$ 0,642 vezes 40 garrotes x 1200 km (distancia desde a fazenda onde serão adquiridos os
garrotes até a fazenda Tres Palos) = US$ 3.081,48 por caminhão. Neste caso, como cabem 50
garrotes por caminhão, apenas serão necessários 10 caminhões para levar os 500 garrotes.
Deste modo, obtêm-se o custo total: US$ 3.081,48 x 10 = US$ 30.814,82, para o ano 2008.
Assim também, este custo aumenta 3% ao ano, atingindo em 2010, US$ 32.691,63.
Tanto o frete para levar os garrotes para a fazenda como o frete para transportar os
novilhos até a Assunção para a venda representam um custo bastante elevado. Para tanto, a
fazenda fará um acordo com a empresa de frete. Vale lembrar que para levar os garrotes até o
estabelecimento o caminhão vai cheio e volta vazio para Assunção e, para vender os novilhos,
o caminhão vai vazio até a fazenda e volta cheio.
Assim sendo, o acordo consiste que ao levar garrotes para engorda, a fazenda já se
programa e coloca no curral os novilhos que estão prontos para a venda, para desta forma o
caminhão ir cheio e voltar cheio, obtendo assim um desconto com o custo de frete para levar
os garrotes até a fazenda. Este desconto pode ser observado nos custos com frete para os
próximos anos no Apêndice B.
Percebe-se como o primeiro custo com frete, em 2010, cai de US$ 32.691,63 para US$
25.254,12 em 2011, e a partir desta cifra vai aumentando 3% ao ano. Este desconto consistiu
na redução dos quilômetros, que mesmo o caminhão fazendo 1200 km para levar os garrotes,
a empresa do frete apenas cobrará 900 Km. Ressalta-se que no primeiro ano não se obteve
esse desconto, devido que ainda não houve vendas, ou seja, os caminhões vão cheios e voltam
vazios.
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No entanto, a partir de 2011 haverá dois caminhões que irão vazios e voltarão cheios,
já que se precisa de 12 caminhões para vender 500 novilhos, mas apenas 10 caminhões para
levar 500 garrotes (devido obviamente à diferença de tamanho e peso entre um e outro).
4.6.5 PROJEÇÃO DE VENDAS
Foram realizadas projeções das vendas desde o ano 2011 até 2016. Para isso estipulouse três cenários: Pessimista, Realista e Otimista. Para diferenciar um cenário do outro foram
considerados: a porcentagem de mortandade dos animais e o seu peso. Isto com base na
qualidade do pasto (alimentação) que está fortemente influenciado pelas condições climáticas
(enchentes, geadas, etc.) e com possíveis doenças ou infecções que possa vir afetar o gado.
Nas tabelas 24, 25 e 26 observam-se as projeções das vendas, para cada cenário para o
ano 2011.
Tabela 24: Vendas Cenário Pessimista 2011

Mês
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
40
60
100
240

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
40
60
100
240
480

Fonte: Dados primários

No Lei lão
US$ por Kg
Peso médio (Kg)
2,03
380
380
2,03
380
2,03
2,03
380
2,03
380
Para Frigoríficos
3,92
209
3,92
209
3,92
209
3,92
209
3,92
209

Valor da venda
30.818,76
30.818,76
46.228,14
77.046,90
184.912,56
32.807,07
32.807,07
49.210,60
82.017,67
196.842,40
381.754,96
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Tabela 25: Vendas Cenário Realista 2011
Mês
Agosto

Qt. Novilhos

40

Setembro

40
80
85
245

Outubro
Novembro
Sub-Total

Agosto
Setembro

40
40
80
85
245

Outubro
Novembro
Sub-Total
490
TOTAL
Fonte: Dados primários

No Leilão
Peso médio (Kg)

US$ por Kg

Valor da venda

400
400
400
400
400

2,03
2,03
2,03
2,03
2,03

32.440,80
32.440,80
64.881,60
68,.36,70

Para Frigoríficos
220
220
220
220
220

3,92
3,92
3,92
3,92
3,92

198.699,90
34.533,75
34.533,75
69.067,51
73.384,23
211.519,25
410.219,15

Tabela 26: Vendas Cenário Otimista 2012
Mês
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
40
80
87
247

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL
Fonte: Dados primários

40
40
80
88
248
495

No Leilão
Peso médio (Kg)
430
430
430
430
430
Para Frigoríficos
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5

US$ por Kg
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92

Valor da venda
34.873,86
34.873,86
69.747,72
75.850,65
215.346,09
37.123,79
37.123,79
74.247,57
81.672,33
230.167,48
445.513,56

Após as entrevistas, considerou-se no cenário pessimista uma taxa de 4% de
mortandade e um peso médio por novilho vendido de 380 quilogramas. Já no realista estimouse uma taxa de 2% de mortandade e um peso médio de 400 quilogramas por novilho vendido.

E no otimista colocou-se 1% de mortandade e 430 quilogramas por novilho vendido.
Como pode ser percebido, 50% das vendas é feita nos leilões e 50% nos frigoríficos.
Nos leilões paga-se pelo peso de animal vivo, porém nos frigoríficos o pagamento é realizado
por quilograma de animal após o abate, que no caso estipulou-se uma média de 55% de
rendimento por animal abatido.
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Destaca-se que as projeções das vendas para os próximos anos , para os cenários
pessimistas. realistas e otimistas, encontram-se no Apêndice C.
Para a estimação do prego do novilho (utilizado nas projeções das vendas), para os
próximos anos, foram analisadas as médias anuais dos pregos dos novilhos nos leilões , as
quais podem ser constadas na Tabela 27 e na Figura 7 a seguir.
Tabela 27: Média anual do prego dos novilhos nos leilões

Valor
Gs.

Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2.568
3.179
3.384
3.717
4.679
5.081
6.200
Fonte: SENACSA e ASSOCIAÇÃO RURAL DEL PARAGUAY, 2007
0 valor de 2008 foi uma estimativa realizada pela Associação Rural Del Paraguai corn
base no crescimento do prep do novilho nos leilões no primeiro semestre deste ano. Para
estabelecer o preço dos próximos anos elaborou-se um gráfico considerando os últimos cinco
anos, como pode ser observado a seguir.
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Figura 12: Média anual do prego dos novilhos nos leilões
Fonte: SENACSA. 2007
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Nota-se na figura que a linha de tendência lineal é que melhor se ajusta ao
comportamento do prep. Com base nesta linha estimou-se o preço médio anual para os
próximos anos.

Tabela 28: Projeção do preço médio anual do novilho nos leilões
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Valor
Gs.
6.711
7.411
8.110
8.810
9.509
10.209
10.909
11.608

Fonte: Dados primários

Assim obteve-se a projeção dos preções médios por ano do novilho nos leilões, que
para ajustar ao projeto foi utilizada uma taxa de câmbio fixa de Gs. 4.000 por cada dólar
americano.
Para estimar os futuros preços médios anuais por quilogramas , de carne pago pelos nos
frigoríficos, como não se obteve um histórico destes números, utilizou-se a mesma linha de

tendência usada para estimar o preço médio nos leilões. Os entrevistados concordaram que o
aumento do preço da carne nos frigoríficos acontece na mesma proporção que nos leilões,
devido a que tudo faz parte do mesmo mercado, ao aumentar em um lugar no outro também
está crescendo na mesma medida, e vice-versa.
Assim sendo, determinou-se a porcentagem de aumento do preço médio do novilho
nos leilões de um ano para o seguinte, e esta cifra foi utilizada para acrescentar o prego do
quilo de came nos frigoríficos do mesmo ano, considerando o preço atual nos frigoríficos de
Gs 12.000 por quilo de came limpa.
Uma questão importante a colocar é que utilizou-se a moeda local do Paraguai, o
guarani, para fazer as projeções do preço do novilho nos leilões para os próximos anos. Isto
porque caso tivesse sido usado o Mar, deveria ter que se ajustar o guarani á cotização média
do dólar em cada ano. Desta forma, optou-se por fazer as projeções com base no preço em
guarani, realizando as projeções nesta mesma moeda, e passando para a moeda americana
utilizando uma taxa de câmbio fixa de 4000 Gs/US$.
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Tabela 29: Porcentagem de aumento do preço médio do novilho nos leilões
% de
aumento
Ano
2009
8.24%
10.42%
2010
9.44%
2011
8.63%
2012
7.94%
2013
2014
7.36%
2015
6.85%
2016
6.41%
Fonte: Dados primários

Com base na Tabela 27 e 28 realizou-se a Tabela 29, e com base nesta foi feita a

Tabela 30.
Tabela 30: Projeção do preço médio anual do Quilo de carne nos frigoríficos
Ano

Valor
Gs.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

12.989,03
14.343,10
15.697,16
17.051,23
18.405,29
19.759,35
21.113,42
22.467,48

Fonte: Dados primários

Como foi colocado, o preço médio atual do quilo de carne limpa nos frigoríficos é de
Gs 12.000. Com base na porcentagem de aumento do preço do novilho no leilão de 2008 para
2009 (8,24%), como se observa na Tabela 29, estimou-se o valor médio do quilo de carne
limpa nos frigoríficos em 2009, que seria de Gs 12.989,03. Neste caso também se adotou uma
taxa de câmbio fixa para os próximos anos de Gs 4.000.
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4.6.6 FLUXO DE CAIXA
A partir daqui todos os dados estarão em dólares americanos. Com base nos
investimentos iniciais, nos custos, nas despesas e nas projeções das vendas projetaram-se os
fluxos de caixa da fazenda para os próximos anos.

Projeção Fluxo de Caixa Ano 2009 (em US$)
Descrição
364.346,58

Saldo Inicial
Recebimentos
Vendas Leilões
Vendas Frigoríficos
Total
Recebimentos

0,00
0,00
0,00

Pagamentos
Despesas Pré-operacionais
Móveis e utensílios
Imóveis
Máquinas e Equipamentos
500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e
externo
Reconstituinte
Gasolina, óleos e
lubrificantes
Viagens
13 Salário
Comissões com vendas
Deduções e Imposto de
Renda
Juros de Financiamento
Amortizações
Despesas Administrativas
Frete para venda
Total
Pagamentos
Saldo final de
Caixa
Quadro 5: Fluxo de caixa ano 2009

(257.600,00)
(2.792,40)
(36.851,90)
(55.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(352.244,30)

12.102,28
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Projeção Fluxo de Caixa Ano 2010 (em US$)
Descrição

255.000,00

Saldo Inicial
Recebimentos

Vendas Lei lões
Vendas Frigoríficos
otal
Recebimentos

0,00
0,00
0,00

Pagamentos
500 garrotes

Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e
externo

Reconstituinte
Gasolina, óleos e

(192.937,50)
(32.691,63)
(6.250,00)
(6.250,00)
(865,00)
(865,00)
(370,00)
(370,00)

lubrificantes
Viagens
13 Salário
Comissões com vendas
Deduções e Imposto de

(3.182,70)
(6.365,40)
(520,85)
0,00

Renda
Juros de Financiamento

0,00
0,00
0,00
(180,00)
0,00

Amortizações

Despesas Administrativas
Frete para venda
Total
Pagamentos
Saldo final de
Caixa
Quadro 6: Fluxo de caixa ano 2010

(250.848,08)

4.151,92

Projeção Fluxo de Caixa Ano 2011 (em US$)
Descrição

PESSIMISTA

Saldo Inicial
Recebimentos
Vendas Leilões
Vendas Frigoríficos
Total
Recebimentos

REALISTA

OTIMISTA

4.151,92

4.151,92

4.151,92

184.912,56
196.842,40

198.699,90
211.519,25

215.346,09
230.167,48

385.906,88

414.371,06

449.665,48

Pagamentos
500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e
externo
Reconstituinte
Gasolina, óleos e
lubrificantes
Viagens
13 Salário
Comissões com vendas
Deduções e Imposto de
Renda
Juros de Financiamento
Amortizações
Despesas
Administrativas
Frete para venda
Total
Pagamentos
Saldo final de
Caixa

(202.584,38

(202.584,38

(202.584,38)
(25.254,12)
(6.250,00)
(6.250,00)
(865,00)
(865,00)

(25.254,12)
(6.250,00)
(6.250,00)
(865,00)
(865,00)

(25.254,12)
(6.250,00)
(6.250,00)
(865,00)
(865,00)

(370,00)
(370,00)

(370,00)
(370,00)

(370,00)
(370,00)

(3.278,18)
(6.556,36)
(520,85)
(2.773,69)

(3.278,18)
(6.556,36)
(520,85)
(2.980,50)

(3.278,18)
(6.556,36)
(520,85)
(3.230,19)

0,00
(34.005,68)
0,00

0,00
(34.005,68)
0,00

0,00
(34.005,68)
0,00

(180,00)
(30.304,93)

(180,00)
(30.304,93)
(320.635,00

(180,00)
(30.304,93)
(320.884,69

93.736,07

128.780,79

(320.428,19)
65.478,69

Quadro 7: Fluxo de Caixa ano 2011

A partir do ano 2011 podem se realizar projeções nos diferentes tipos de cenários, já
que neste ano começam as vendas. Cabe destacar que a empresa compra e paga a vista,
deixando apenas as deduções das vendas e o imposto de renda (que são cobrados anualmente)
para serem pagos no próximo exercício. As outras das projeções dos fluxos de caixa podem
ser analisadas no Apêndice D.
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4.6.7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
As projeções das Demonstrações dos Resultados do Exercício foram também
realizadas considerando os diferentes cenários. A seguir apresenta-se a DRE do ano 2011.

TRÊS PALOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO 2011 (em US$)

Cenário
Descrição
1. Receita Bruta

Cenário

Cenário

Pessimista

Realista

Otimista

381.754,96

410.219,15

445.513,56

184.912,56

198.699,90

215.346,09

196.842,40
(940,80)
380.814,16
(253.163,89)
127.650,27
(71.223,39)

211.519,25
(960,40)
409.258,75
(253.163,89)
156.094,86
(71.430,21)

230.167,48
(970,20)
444.543,36
(253.163,89)
191.379,47
(71.679,90)

(2.773,69)
(3.959,10)

(2.980,50)
(3.959,10)

(3.230,19)
(3.959,10)

(34.005,68)
0,00

(34.005,68)
0,00

(34.005,68)
0,00

(180,00)
(30.304,93)
56.426,88
(5.642,69)
50.784,19

(180,00)
(30.304,93)
84.664,65
(8.466,47)
76.198,19

(180,00)
(30.304,93)
119.699,57
(11.969,96)
107.729,62

2. Vendas nos
leilões

3. Vendas para
Frigoríficos

4. Deduções

5. Receita Liquida
6. Custo do produto vendido
7. Lucro Operacional
8. Despesas Operacionais
9. Comissões com
vendas
10. Depreciações

11.Juros de
financiamento
12. Amortizações

13.Despesas
Administrativas
14. Frete para venda
15.Lucro antes do I,R (10%)
16.Imposto de renda
17. Lucro Liquido

Quadro 8: Demonstraçao do Resultado do Exercício 2011

Vale destacar que neste ano ainda não se pagou amortização, já que a primeira parcela
s6 será paga em 2012. As deduções são impostos cobrados pelo Governo, que consiste no
pagamento de 1,96 US$ por animal vendido (independentemente do seu valor). 0 Imposto de
Renda no Paraguai é de 10%. As projeções das demais Demonstrações do Resultado do
Exercício estão disponíveis no Apêndice E.
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4.6.8 INDICADORES FINANCEIROS
A análise dos indicadores permite avaliar o desempenho econômico da empresa a
partir das demonstrações financeiras, e proporciona ao empreendedor uma melhor visão do
seu negócio, mostrando-o se vale à pena realizar o empreendimento e até que ponto, ou se
seria mais vantajoso colocar esse capital em outro negócio ou investimento que ofereça
melhor retomo.
Os indicadores mais comumente utilizados para avaliar a viabilidade de um projeto
são a taxa de retomo sobre o investimento, o payback, o valor presente liquido e a taxa interna
de retomo.
4.6.8.1 Taxa de retorno sobre o investimento
A taxa de retomo sobre o investimento é calculada dividindo o lucro liquido pelo
investimento total necessário para iniciar o empreendimento. Como se realizaram projeções
de DRE até 2016, calculou-se o lucro liquido médio para cada tipo de cenário e relacionou-se
com o investimento total.
Tabela 31: Lucro liquido médio
CENÁRIOS
Pessimista
Realista
Otimista

Lucro Liquido médio
68.679,68
99.578,12
137.911,34

Fonte: Dados primários

Com base na Tabela 31 foi realizada a taxa de retomo sobre o investimento, de acordo
com o Quadro 3.
Tabela 32: Taxa de retorno sobre o investimento

CENÁRIOS
Pessimista
Realista
Otimista
Fonte: Dados primários

Taxa de retorno
11.31%
16.40%
22.71%
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4.6.8.2 Payback
Este método consiste na determinação do tempo necessário para que

o capital

investido seja recuperado por meio dos lucros da empresa. Na Tabela 32 verifica-se o payback
para os três cenários, com base no Quadro 1.
Tabela 33: Payback
CENÁRIOS
Pessimista
Realista
Otimista

Anos
8 anos e 10 meses
6 anos e 1 mês
4 anos e 5 meses

Fonte: Dados primários

4.6.8.3 Valor presente Liquido e Taxa Interna de Retorno
Essas técnicas relacionam o valor presente dos futuros fluxos de caixa com o montante
inicial investido. Para medir o Valor Presente Liquido (VPL) descontam-se os futuros saldos
finais de caixa, considerando uma taxa que o empreendedor desejaria obter, e se subtrai o
valor do investimento inicial. Se esse valor for positivo, indica que a empresa deu retorno
acima das expectativas, e o projeto torna-se viável (pois o valor presente dos futuros fluxos de
caixa é maior que o investimento inicial); caso seja negativo significa que o investimento
rendeu menos que o desejado, e o projeto deve ser rejeitado. Na tabela a seguir estão os VLP
para os três cenários, e a sua fórmula se encontra no Quadro 2.
Tabela 34: Valor Presente Liquido
CENÁRIOS
Pessimista
Realista
Otimista

Valor US$
-149.495,77
14.878,57
267.225,60

Fonte: Dados primários

A taxa minima esperada pelo empreendedor é de 20% (taxa de atratividade). Para a
realização do cálculo foram utilizados os saldos finais dos caixas (desde o ano 2009 até 2016),
os quais se encontram no Apêndice D. Considerando a taxa de 20%, de acordo com esta
técnica de análise, no cenário pessimista o projeto deve ser rejeitado. Porém, nos outros dois
cenários considerando esta taxa o projeto torna-se viável.
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0 valor presente liquido é considerado uma técnica sofisticada de análise de
investimentos já que considera o valor do dinheiro ao longo do tempo.
Para o cálculo da Taxa Interna de Retomo (TIR) deve-se descobrir a taxa de desconto
(ou atratividade) que fornece um valor presente liquido igual a zero. Neste caso, o valor
presente dos futuros fluxos de caixa é exatamente igual ao investimento inicial. Na Tabela 34
mostra-se o TIR para os diferentes cenários.

Tabela 35: Taxa interna de Retorno
CENÁRIOS
Pessimista
Realista
Otimista

Taxa interna de
retorno
14.50%
20.50%
25.50%

Fonte: Dados primários

Como a taxa de retomo desejada pelo empreendedor é de 20% no cenário pessimista
deve-se rejeitar o projeto. Mais uma vez confirma-se que no cenário realista e otimista o
projeto é
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi definido o negócio da empresa 6 a engorda de garrotes de 200 a 250
quilogramas, os quais após esse período de engorda de um ano serão vendidos, diretamente
para os frigoríficos ou por meio dos leilões, como novilhos com de 400 a 450 quilogramas.
Com relação ao ambiente econômico, constatou-se que este proporciona mais pontos
positivos do que negativos, e se apresenta assim como favorável para a abertura do
empreendimento. Verificou-se que o Banco Central do Paraguai possui metas para controlar a
inflação, para manter esta controlada e contribuir com a estabilidade econômica do pais.
Mesmo que em alguns anos estas metas não foram controladas, pode-se dizer que a inflação
está parcialmente controlada.
Também foi observado que a desvalorização do dólar americano com relação a moeda
local, o guarani, não afeta o empreendimento proposto, já que a demanda pela carne do
Paraguai esta aumentando, tanto no mercado interno como no exterior. Quem se prejudica
neste caso é o consumidor final quem paga cada vez mais caro pela carne.
Outro aspecto positivo é a taxa de juros acessíveis e a facilidade de créditos oferecidos
pelas diversas instituições financeiras. Ficou claro o incentivo do Banco Central para a
realização de este tipo de empreendimento.
Dentre os aspectos econômicos negativos que possam vir influenciar negativamente a
empresa, destacam-se a valorização da moeda brasileira, o real, com relação ao guarani.
Constatou-se que isto aumenta os custos de produtos veterinários importados do Brasil que
serão utilizados nas operações na fazenda. Do mesmo modo, identificou-se que o aumento do
preço do petróleo aumentará os custos com frete e viagens à fazenda. Assim também,
percebeu-se que a estabilidade da taxa de cambio, mesmo sendo uma meta do governo, ainda
esta longe de ser atingida.
Quanto à dimensão política e social, a grande ameaça que se apresenta para o
empreendimento 6 a eleição do novo presidente Fernando Lugo, devido a suss ideologias
socialistas e no passado oferecer apoio aos movimentos de campesinos sem terra. Mesmo que
na regido de Bahia Negra não existem invasões e a probabilidade destas ocorrer 6 minima,
qualquer decisão do novo governo, como a reforma agrária tão comentada_ pode afetar a
futura fazenda.
As variáveis naturais merecem uma grande atenção, já que determinam o sucesso do
negócio. Verificou-se que a distribuição das precipitações determina todo o ciclo operacional
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da fazenda, restringido o acesso para transporte de garrotes, mantimentos, produtos
veterinários e venda de novilhos somente nos meses de maio a novembro. Igualmente, foram
observados os problemas de falta de água e os danos que, tanto geadas como enchentes,
podem vir causar no pasto, afetando assim diretamente a qualidade do novilho.
Verificou-se que o setor pecuário no Paraguai representa uma parte bastante
importante na economia do Paraguai. Assim também, por meio da análise da demanda com
relação à oferta, e suas respectivas projeções futuras constatou-se que a demanda é maior que
oferta e que a tendência este cenário continue, o que favorece a abertura da Fazenda Três
Palos.
Com relação ao microambiente, destacaram-se corno clientes os frigoríficos

e

açougues que compram o novilho para o abate e distribuem a carne para o consumo local e
para o exterior. A metade da produção sera vendida diretamente aos frigoríficos e a outra
metade nos leilões, porcentagem que irá variar dependendo do prego que se está pagando no
momento em cada lugar, já que quem estipula o prego é o mercado e não a empresa. Mesmo
que a fazenda se apresente como um pequeno produtor diante dos grandes frigoríficos, o
poder dos mesmos não é representativo já que a demanda pelo novilho é muito alta.
Constatou-se que não existe uma concorrência entre as fazendas que ofertam gado de
corte, e sim, mas bem uma parceira entre elas para resolver problemas em comum. Quanto
aos fornecedores, o poder de barganha dos mesmos verificou-se como pequeno já que o
principal fornecedor (garrotes) será outra empresa do empreendedor. Com respeito aos outros
fornecedores, existem várias empresas ofertando os produtos que seriam utilizados. Num
principio não haverá descontos com estes, porém após o inicio das operações da empresa o
empreendedor negociará descontos e realizará parcerias.
Verificou-se que antes de efetuar as primeiras vendas a empresa deverá esperar dois
anos. No primeiro serão efetuados todos os trabalhos preliminares que envolvem a habilitação
do campo para, no segundo ano, poder colocar os garrotes para engorda, os quais após um ano
poderão ser vendidos.
No primeiro ano, antes que nada, será efetuado os trabalhos de topografia os quais
determinarão o layout da fazenda, indicando em que lugar deverá ser construída a casa, onde
verá ser realizado o caminho, os lugares dos potreiros assim como o alambrado, a laguna e o
tanque australi ano, o curral e os bebedouros.
Uma vez pronta todas as instalações e o pessoal estiver preparado, começa-se a levar
os caminhões com os garrotes para engorda. Como foi colocado, para reduzir custos, no
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momento de efetuar uma venda já se leva o caminhão com garrotes, que serão vendidos no
ano seguinte.
Com relação ao plano financeiro, num cenário realista e otimista este empreendimento
considera-se viável. No primeiro, obteve-se uma taxa de retorno sobre o investimento de
16,40% e o payback foi de seis anos. Assim também, o valor presente liquido foi positivo
(considerando uma taxa de atratividade de 20%) e a taxa interna de retorno foi de 20,5%.
No cenário otimista, o taxa de retorno sobre o investimento foi 22,71%, o payback
quatro anos e cinco meses. Com base na mesma taxa de desconto de 20%, o valor presente
liquido foi positivo e a taxa interna de retorno 25,5%.
No cenário pessimista o empreendimento apresentou-se como pouco atrativo, já que a
taxa de retorno sobre o investimento foi de 11,31% e o payback de quase nove anos.
Igualmente, considerando a mesma taxa de desconto de 20%, este projeto deve ser rejeitado já
que o valor presente liquido foi negativo, apresentando urna taxa interna de retorno de 14,5%.
Após apresentados estes resultados ao futuro empreendedor e aos outros fazendeiros
do setor, estes afirmaram os indicadores de investimento estar próximos entre o cenário
realista e otimista.
Vale ainda destacar urn aspecto importante sobre este empreendimento em particular.
Constata-se, como pode ser observado nos anexos no mapa do uso alternativo da terra, que a
Secretaria do Meio Ambiente permite a exploração de 1.639 hectares do total das 3.058,89
das quais o empreendedor é proprietário. Este projeto visa o desenvolvimento de 500 hectares
(onde podem ser colocados 500 animais), porém a intenção do empreendedor é, após alguns
anos, investir na totalidade dos hectares disponíveis, engordando anualmente 1.639 novilhos.
Assim sendo, fica claro que ao considerar o futuro desenvolvimento dos outros 1.039
hectares, este projeto em particular torna-se mais atrativo, já que ao realizar este segundo
investimento no resto dos hectares disponíveis não se incorrerão com despesas préoperacionais importantes, já realizadas, como casa e galpão, caminho, curral e licença
ambiental.
5.1 Recomendações para trabalhos futuros
Uma das recomendações que se faz é o acompanhamento dos negócios após a sua

implementação e verificar se o plano de negócios está de acordo com o que está acontecendo.
Conferir também, quão próximas as projeções financeiras realizadas estão com o que
realmente está acontecendo. Com isto poderá ser verificado a validade do trabalho assim
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como em que proporção as variáveis macro ambientais, já analisadas neste projeto,
influenciam realmente sobre o empreendimento uma vez já implementado.
Este plano de negócios como servir também como base para outros possíveis projetos
de viabilidade para aberturas de fazendas na Regido de Bahia Negra. No entanto, deve ser
considerado que o investimento é feito apenas em 500 hectares, sendo que calcula-se para
engorda 1 animal por hectare.
Assim também, devem ser consideradas as receitas marginais que a Fazenda Três
Palos poderia obter. Uma fonte seria a comercialização de madeira obtida após o processo de
desmonte das árvores permitidas do bosque nativo. A outra poderia ser a utilização da matéria
fecal dos animais como possível abono.
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APÊNDICES

Apêndice A: Cronograma de Atividades
jan

Atividades
Topografia
Caminho
Desmonte e semear
Casa corn poço
Laguna e Tanque

fey

mar

abr

mai

Curral
Alambrado
Bebedouros

Apêndice B: Projeção de custos
Custos 2011

Descrição
500 garrotes
Frete

Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Combustível, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Total
Fonte: Dados primários

Valor US$

202.584,38
25.254,12
6.250,00
6.250,00
865,00
865,00
370,00
370,00
3.278,18
6.556,36
520,85
253.163,89

2009
jun jul ago

set out

nov

dez
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Custos 2012
Descrição
500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Combustível, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Total

Valor US$
212.713,59
26.011,75
6.250,00
6.250,00
865,00
865,00
370,00
370,00
3.376,53
6.753,05
520,85
264.345,77

Fonte: Dados primários

Custos 2013

Descrição
500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Combustível, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Total

Valor US$
223.349,27
26.792,10
6.562,50
6.562,50
908,25
908,25
388,50
388,50
3.477,82
6.955,64
546,89
276.840,23

Fonte: Dados primários

Custos 2014

Descrição
500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Combustível, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Total
Fonte: Dados primários

Valor US$
234.516,74
27.595,86
6.562,50
6.562,50
908,25
908,25
388,50
388,50
3.582,16
7.164,31
546,89
289.124,46

1

Custos 2015

Descrição
500 garrotes
Frete

Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Combustível, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Total

Valor US$

246.242,57
28.423,74
6.562,50
6.562,50
908,25
908,25
388,50
388,50
1689,62
7.379,24
546,89
302.000,57

Fonte: Dados primários

Custos 2016

Descrição
500 garrotes
Frete
Mao de obra

Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho

Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Combustível, óleos e lubrificantes

Viagens
13 Salário
Total
Fonte: Dados primários

Valor USS

258.554,70
29.276,45
6.562,50
6.562,50
908,25
908,25
388,50
388,50
3.800,31
7.600,62
546,89
315.497,48
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Apêndice C: Projeção de vendas

Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
40
40
40
40
40
240

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
40
40
40
40
40
240
480

Pessimista 2012
No Leila()
Peso médio (Kg,)
US$ por Kg
2,20
380
380
2,20
2,20
380
380
2,20
380
2,20
2,20
380
2,20
380
Para Frigoríficos
209
4,26
209
4,26
4,26
209
4,26
209
209
4,26
209
4,26
209
4,26

Valor da venda
33.477,24
33.477,24
33.477,24
33.477.24
33.477,24
33.477,24
200.863,44
35.637,06
35.637,06
35.637,06
35.637,06
35.637,06
35.637,06
213.822,37
414.685,81

Fonte: Dados primários

Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
41
41
41
41
41
245

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
41
41
41
41
41
245
490

Fonte: Dados primários

Realista 2012
No Leilão
Peso médio (Kg.)
US$ por Kg
2.20
400
400
2.20
2.20
400
2.20
400
400
2.20
2.20
400
2.20
400
Para Frigoríficos
4.26
220
4.26
220
220
4.26
4.26
220
4.26
220
4.26
220
4.26
220

Valor da venda
35.239.20
36.120.18
36.120.18
36.120.18
36.120.18
36.120.18
215.840.10
37.512.70
38.450.51
38.450.51
38.450.51
38.450.51
38.450.51
229.765.27
445.605.37
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Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
41
41
41
42
42
247

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
41
41
42
42
42
248
495

Otimista 2012
No Leilão
Peso médio (Kg,)
430
430
430
430
430
430
430
Para Frigoríficos
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5

USS por Kg
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26

Valor da venda
37.882,14
38.829,19
38.829,19
38.829,19
39.776,25
39.776,25
233.922,21
40.326,15
41.334,30
41.334,30
42.342,46
42.342,46
42.342,46
250.022,12
483.944,34

Fonte: Dados primários

Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
40
40
40
40
40
240

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
40
40
40
40
40
240
480

Fonte: Dados primários

Pessimista 2013
No Leilão
Peso médio (Kg,)
US$ por Kg
380
2,38
380
2,38
380
2,38
380
2,38
380
2,38
380
2,38
380
2,38
Para Frigoríficos
209
4,60
4,60
209
209
4,60
209
4,60
209
4,60
4,60
209
4,60
209
-

Valor da venda
36.135,72
36.135,72
36.135,72
36.135,72
36.135,72
36.135,72
216.814,32
38.467,06
38.467,06
38.467,06
38.467,06
38.467,06
38.467,06
230.802,34
447.616,66
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Mês

Qt. Novilhos

Junho
Julho

40
41
41
41
41
41
245

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Sub-Total
Junho
Julho

40
41
41
41
41
41
245
490

Agosto
Setembro

Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

Realista 2013
No Leilão
UM por Kg
Peso médio (Kg,)
2,38
400
400
2,38
2,38
400
400
2,38
400
2,38
400
2,38
400
2,38
Para Frigoríficos
220
4,60
220
4,60
220
4,60
220
4,60
220
4,60
220
4,60
220
4,60

Valor da venda
38.037,60
38.988,54
38.988,54
38.988,54
38.988,54
38.988.54
232.980,30
40.491,64
41.503,93
41.503.93
41.503,93
41.503,93
41.503.93
248.011,29
480.991,59

Fonte: Dados primários

Mês

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
41
41
41
42
42
247

Junho
Julho
Agosto
Setembro

Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL
Fonte: Dados primários

40
41
41
42
42
42
248
495

Otimista 2013
No Leila()
Peso médio (Kg,)
430
430
430
430
430
430
430
Para Frigoríficos
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5

USS por Kg
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60

Valor da venda
40.890,42
41.912,68
41.912,68
41.912,68
42.934,94
42.934,94
252.498,34
43.528,51
44.616,72
44.616,72
45.704,94
45.704,94
45.704.94
269.876,77
522.375,12
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Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
40
40
40
40
40
240

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
40
40
40
40
40
240
480

Pessimista 2014
No Leilão
US$ por Kg
Peso médio (Kg,)
380
2,55
2,55
380
380
2,55
380
2,55
2,55
380
2,55
380
380
2,55
Para Frigoríficos
209
4,94
209
4,94
209
4,94
209
4,94
209
4,94
209
4,94
209
4,94

Valor da venda
38.794,20
38.794,20
38.794,20
38.794,20
38.794,20
38.794.20
232.765,20
41.297,05
41.297,05
41.297,05
41.297,05
41.297,05
41.297,05
247.782,31
480.547,51

Fonte: Dados primários

Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
41
41
41
41
41
245

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
41
41
41
41
41
245
490

Fonte: Dados primários

Realista 2014
No Leilão
Peso médio (Kg,)
USS por Kg
2,55
400
400
2,55
400
2,55
400
2,55
400
2,55
400
2,55
400
2,55
Para Frigoríficos
220
4,94
220
4,94
4,94
220
4,94
220
4,94
220
4,94
220
4,94
220

Valor da venda
40.836.00
41.856,90
41.856,90
41.856,90
41.856,90
41.856,90
250.120,50
43.470,58
44.557,35
44.557,35
44.557,35
44.557,35
44.557,35
266.257,31
516.377,81
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Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
41
41
41
42
42
247

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
41
41
42
42
42
248
495

Otimista 2014
No Leilão
Peso médio (Kg,)
430
430
430
430
430
430
430
Para Frigoríficos
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5

US$ por Kg
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94

Valor da venda
43.898,70
44.996,17
44.996,17
44.996,17
46.093,64
46.093,64
271.074,47
46.730,87
47.899,15
47.899,15
49.067,42
49.067,42
49.067,42
289.731,42
560.805,89

Fonte: Dados primários

Wes
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
40
40
40
40
40
240

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL

40
40
40
40
40
40
240
480

Fonte: Dados primários

Pessimista 2015
No Leilão
Peso médio (Kg,)
US$ por Kg
380
2,73
380
2,73
2,73
380
380
2,73
380
2,73
2,73
380
2,73
380
Para Frigoríficos
209
5,28
209
5,28
209
5,28
5,28
209
5,28
209
5,28
209
5,28
209

Valor da venda
41.452,68
41.452,68
41.452,68
41.452,68
41.452,68
41.452,68
248.716,08
44.127,05
44.127,05
44.127,05
44.127,05
44.127,05
44.127,05
264.762,28
513.478,36
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Realista 2015
No Leilão

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
41
41
41
41
41
245

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

40
41
41
41
41
41
245

TOTAL

490

Mês

US$ por Kg
Peso médio (Kg,)
2,73
400
2,73
400
2,73
400
2,73
400
2,73
400
2,73
400
2,73
400
Para Frigoríficos
5,28
220
5,28
220
5,28
220
5,28
220
5,28
220
5,28
220
5,28
220

Valor da venda
43.634,40
44.725,26
44.725,26
44.725,26
44.725,26
44.725,26
267.260,70
46.449,52
47.610,76
47.610,76
47.610,76
47.610,76
47.610,76
284.503,33
551.764,03

Fonte: Dados primários

Mês

Qt. Novilhos

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

40
41
41
41
42
42
247

Otimista 2015
No Leilão
Peso médio (Kg,)

430
430
430
430
430
430
430

US$ por Kg

2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73

Valor da venda

46.906,98
48.079,65
48.079,65
48.079,65
49.252 ,33
49.252,33
289.650,60

Para Frigoríficos

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total
TOTAL
Fonte: Dados primários

40
41
41
42
42
42
248
495

236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5

5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28

49.933,24
51.181,57
51.181,57
52.429,90
52.429,90
52.429,90
309.586,07
599.236,67
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Mês
Junho

Qt. Novilhos
40
40
40
40
40
40
240

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Sub-Total
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

40
40
40
40
40
40
240
480

Sub-Total
TOTAL

Pessimista 2016
No Leilão
Peso médio (Kg,)
US$ por Kg
380
380
380
380
380
380
380
Para Frigoríficos
209
209
209
209
209
209
209

Valor da venda

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

44.111,16
44.111,16
44.111,16
44.111,16
44.111,16
44.111,16
264.666,96

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

46.957,04
46.957,04
46.957,04
46.957,04
46.957,04
46.957,04
281.742,25
546.409,21

Fonte: Dados primários

Mês

Qt. Novilhos

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Sub-Total
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Sub-Total
TOTAL
Fonte: Dados primários

40
41
41
41
41
41
245
40
41
41
41
41
41
245
490

Realista 2016
No Leilão
Peso médio (Kg,)
US$ por Kg
400
2,90
400
2,90
400
2,90
400
2,90
400
2,90
400
2,90
400
2,90
Para Fri orificos
220
5,62
220
5,62
220
5,62
220
5,62
220
5,62
5,62
220
5,62
220

Valor da venda
46.432,80
47.593,62
47.593,62
47.593,62
47.593,62
47.593,62
284.400,90
49.428,46
50.664,18
50.664,18
50.664,18
50.664,18
50.664,18
302.749,35
587.150,25
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Otimista 2016
No Leilão
Mês

Junho
Julho
Agosto

Setembro
Outubro
Novembro
Sub-Total

Qt. Novilhos
40
41
41
41
42
42
247

Junho
Julho
Agosto

Setembro
Outubro
novembro
Sub-Total
TOTAL
Fonte: Dados primários

40
41
41
42
42
42
248
495

Peso médio (Kg,)
430
430
430
430
430
430
430
Para Frigoríficos
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5
236,5

US$ por Kg
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

Valor da venda
49.915,26
51.163,14
51.163,14
51.163,14
52.411,02
52.411,02
308.226,73
53.135,60
54.463,99
54.463,99
55.792,38
55.792,38
55.792,38
329.440,72
637.667,45
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Apêndice D: Projeções Fluxo de Caixa
Projeção Fluxo de Caixa Ano 2012 (em US$)

Descrição
Saldo Inicial
Recebimentos
Vendas Leilões
Vendas Frigoríficos

PESSIMISTA

REALISTA

OTIMISTA

65.478,69

93.736,07

128.780,79

:200.863,44
:230.802,34

215.840,10
229.765,27

233.922,21
250.022,12

497.144,47

539.341,44

612.725,13

Total

Recebimentos
Pagamentos

(Anual)

500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Gasolina, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Comissões com vendas
Deduções e Imposto de Renda
Juros de Financiamento
Amortizações
Despesas Administrativas
Frete para venda

Total Pagamentos

Saldo final de Caixa
Fonte: Dados primários

(212.713,59) (212.713,59) (212.713,59)
(26.011,75) (26.011,75)
(26.011,75)
(6.250,00)
(6.250,00)
(6.250,00)
(6.250,00)
(6.250,00)
(6.250,00)
(865,00)
(865,00)
(865,00)
(865,00)
(865,00)
(865,00)
(370,00)
(370,00)
(370,00)
(370,00)
(370,00)
(370,00)
(3.376,53)
(3.376,53)
(3.376,53)
(6.753,05)
(6.753,05)
(6.753,05)
(520,85)
(520,85)
(520,85)
(3.508,83)
(3.237,60)
(3.012,95)
(9.426,87)
(12.940,16)
(6.583,49)
(34.005,68) (34.005,68)
(34.005,68)
(48.579,54)
(48.579,54)
(48,579,54)
(180,00)
(180,00)
(180,00)
(31.214,07)
(31.214,07)
(31.214,07)
(387.921,51) (390.989,53) (394.774,06)
109.222,97

148.351,90

217.951,07
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Projeção Fluxo de Caixa Ano 2013 (em US$)
Descrição
Saldo Inicial
Recebimentos
Vendas Leilões
Vendas Frigoríficos
Total
Recebimentos

PESSIMISTA REALISTA

OTIMISTA

109.222,97

148.351,90

217.951,07

216.814,32
230.802,34

232.980,30
248.011,29

252.498,34
269.876,77

556.839,63

629.343,49

740.326,18

Pagamentos

(Anual)

500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Gasolina, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Comissões com vendas
Deduções e Imposto de Renda
Juros de Financiamento
Amortizações
Despesas Administrativas
Frete para venda

Total Pagamentos
Saldo final de Caixa
Fonte: Dados primários

(223.349,27) (223.349,27) (223.349,27)
(26.792,10)
(26.792,10)
(26.792,10)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(3.477,82)
(3.477,82)
(3.477,82)
(6.955,64)
(6.955,64)
(6.955,64)
(546,89)
(546,89)
(546,89)
(3.787,48)
(3.252,21)
(3.494,70)
(6.872,72) (10.688,31)
(3.785,59)
(27.204,54)
(27.204,54)
(27.204,54)
(48.579,54)
(48.579,54)
(48.579,54)
(180,00)
(180,00)
(180,00)
(33.115,01)
(32.150,50)
(32.150,50)
(391.992,62) (395.322,24) (400.395,12)
164.847,01

234.021,25

339.931,07
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Projeção Fluxo de Caixa Ano 2014 (em US$)
PESSIMISTA REALISTA OTIMISTA

Descrição

Saldo Inicial
Recebimentos
Vendas Leilõ es
Vendas Frigoríficos

164.847,01

234.021,25

339.931,07

232.765,20
247.782,31

250.120,50
266.257,31

271.074,47
289.731,42

645.394,52

750.399,06

900.736,96

Total
Recebimentos
Pagamentos
500 garrotes

Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa

Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo

Reconstituinte
Gasolina, óleos e lubrificantes
Viagens
(Anual)

13 Salário
Comissões com vendas
Deduções e Imposto de Renda
Juros de Financiamento
Amortizações
Despesas Administrativas

Frete para venda
Total Pagamentos
Saldo final de Caixa
Fonte: Dados primários

(234.516,74) (234.516,74) (234.516,74)
(27.595,86)
(27.595,86)
(27.595,86)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(3.582,16)
(3.582,16)
(3.582,16)
(7.164,31)
(7.164,31)
(7.164,31)
(546,89)
(546,89)
(546,89)
(4.066,12)
(3.491,48)
(3.751,81)
(13.840,55)
(9.722,66)
(6.391,77)
(20.403,41) (20.403,41)
(20.403,41)
(48.579,54)
(48.579,54)
(48.579,54)
(180,00)
(180,00)
(180,00)
(33.115,01)
(33.115,01)
(33.115,01)
(401.285,68) (404.876,89) (409.309,09)
244.108,84

345.522,17

491.427,86
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Projeção Fluxo de Caixa Ano 2015 (em US$)

Descrição

Saldo Inicial
Recebimentos
Vendas Leilõ es
Vendas Frigorificas
Total
Recebimentos

PESSIMISTA

REALISTA

OTIMISTA

244.108,84

345.522,17

491.427,86

248.716,08
264.762,28

267.260,70
284.503,33

289.650,60
309.586,07

757.587,20

897.286,19 1.090.664,53

Pagamentos

(Anual)

500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Gasolina, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Comissões com vendas
Deduções e Imposto de Renda
Juros de Financiamento
Amortizações
Despesas Administrativas
Frete para venda

Total Pagamentos
Saldo final de Caixa
Fonte: Dados primários

(246.242,57) (246.242,57) (246.242,57)
(28.423,74) (28.423,74) (28.423,74)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(6.562,50)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(908,25)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(388,50)
(3.689,62)
(3.689,62)
(3.689,62)
(7.379,24)
(7.379,24)
(7.379,24)
(546,89)
(546,89)
(546,89)
(4.344,76)
(3.730,74)
(4.008,91)
(9.016,17) (12.590,81) (17.011,01)
(13.602,27) (13.602,27) (13.602,27)
(48.579,54) (48.579,54) (48.579,54)
(180,00)
(180,00)
(180,00)
(34.108,46) (47.530,00) (47.530,00)
(411.217,76) (428.492,11) (433.248,15)
346.369,44

468.794,09

657.416,38
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Projeção Fluxo de Caixa Ano 2016 (em US$)

Descrição

PESSIMISTA REALISTA

Saldo Inicial
Recebimentos
Vendas Leilões
Vendas Frigoríficos
Total
Recebimentos

OTIMISTA

346.369,44

468.794,09

657.416,38

264.666,96
281.742,25

284.400,90
302.749,35

308.226,73
329.440,72

892.778,65

1.055.944,33

1.295.083,83

(258.554,70)
(29.276,45)
(6.562,50)
(6.562,50)
(908,25)
(908,25)
(388,50)
(388,50)
(3.800,31)
(7.600,62)
(546,89)
(3.970,00)
(11.578,49)
(6.801,14)
(48.579,54)
(180,00)
(35.131,71)
(421.738,36)

(258.554,70)
(29.276,45)
(6.562,50)
(6.562,50)
(908,25)
(908,25)
(388,50)
(388,50)
(3.800,31)
(7.600,62)
(546,89)
(4.266,01)
(15.396,88)
(6.801,14)
(48.579,54)
(180,00)
(51.332,40)
(442.053,45)

(258.554,70)
(29.276,45)
(6.562,50)
(6.562,50)
(908,25)
(908,25)
(388,50)
(388,50)
(3.800,31)
(7.600,62)
(546,89)
(4.623,40)
(20.119,38)
(6.801,14)
(48.579,54)
(180,00)
(51.332,40)
(447.133,34)

471.040,29

613.890,88

847.950,49

Pagamentos

(Anual)

500 garrotes
Frete
Mão de obra
Mantimentos
Vacinação anti-aftosa
Manutenção caminho
Antiparasitário interno e externo
Reconstituinte
Gasolina, óleos e lubrificantes
Viagens
13 Salário
Comissões com vendas
Deduções e Imposto de Renda
Juros de Financiamento
Amortizações
Despesas Administrativas
Frete para venda

Total Pagamentos
Saldo final de Caixa
Fonte: Dados primários
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Apêndice E: Projeções de DRE

TRÊS PALOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO 2012 (em US$)
Cenário
Cenário
Cenário
Otimista
Realista
Pessimista
1. Receita Bruta

2. Vendas nos leilões
3. Vendas para
Frigoríficos
4. Deduções
5. Receita Liquida

6. Custo do produto vendido
7. Lucro Operacional
8. Despesas Operacionais
9. Comissões com vendas
10. Depreciações

11. Juros de
financiamento
12. Amortizações

414.685,81
200.863,44

445.605,37
215.840,10

483.944,34
233.922,21

213.822,37
(940,80)
413.745,01
(264.345,77)
149.399,24
(120.951,35)
(3.012,95)
(3.959,10)

229.765,27
(960,40)
444.644,97
(264.345,77)
180.299,20
(121.176,00)
(3.237,60)
(3.959,10)

250.022,12
(970,20)
482.974,14
(264.345.77)
218.628.37
(121.447.23)
(3.508.83)
(3.959.10)

(34.005,68)
(48.579,54)

(34.005,68)
(48.579,54)

(34.005.68)
(48.579.54)

(180,00)
(31.214,07)
28.447,89
(2.844,79)
25.603,10

(180,00)
(31.214,07)
59.123,20
(5.912,32)
53.210,88

(180.00)
(31.214.07)
97.181.14
(9.718.11)
87.463.02

13. Despesas
Administrativas

14. Frete para venda
15. Lucro antes do I.R (10%)
16. Imposto de renda
17. Lucro Li. uido
Fonte: Dados primdrios
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TRÊS PALOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO 2013 (em US$)
Cenário
Cenário
Cenário
Descrição
Pessimista
Otimista
Realista
1. Receita Bruta

2. Vendas nos leilões
3. Vendas para
Frigoríficos
4. Deduções

5. Receita Liquida
6. Custo do produto vendido
7. Lucro Operacional
8. Despesas Operacionais
9. Comissões com vendas
10. Depreciações

11. Juros de
financiamento
12. Amortizações

13.Despesas
Administrativas
14. Frete para venda
15.Lucro antes do I.R (10%)
16.Imposto de renda
17. Lucro Liquido
Fonte: Dados primários

447.616,66
216.814,32

480.991,59
232.980,30

522.375,12
252.498,34

230.802,34
(940,80)
446.675,86
(276.840,23)
169.835,63
(115.325,90)
(3.252,21)
(3.959,10)

248.011,29
(960,40)
480.031,19
(276.840,23)
203.190,96
(115.568,39)
(3.494,70)
(3.959,10)

269.876,77
(970,20)
521.404,92
(276.840,23)
244.564,68
(115.861,16)
(3.787,48)
(3.959,10)

(27.204,54)
(48.579,54)

(27.204,54)
(48.579,54)

(27.204,54)
(48.579,54)

(180,00)
(32.150,50)
54.509,73
(5.450,97)
49.058,76

(180,00)
(32.150,50)
87.622,57
(8.762,26)
78.860,31

(180,00)
(32.150,50)
128.703,52
(12.870,35)
115.833,17
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TRÊS PALOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO 2014 (em US$)
Cenário
Cenário
Cenário
Descrição
Pessimista
Realista
Otimista
1. Receita Bruta

2. Vendas nos leilões
3. Vendas para
Frigoríficos
4. Deduções
5. Receita Liquida

6. Custo do produto vendido
7. Lucro Operacional
8. Despesas Operacionais
9. Comissões com vendas
10. Depreciações

11.Juros de
financiamento
12. Amortizações

13. Despesas
Administrativas
14. Frete para venda
15.Lucro antes do I.R (10%)
16.Imposto de renda
17. Lucro Liquido
Fonte: Dados primários

480.547,51
232.765,20

516.377,81
250.120,50

560.805,89
271.074,47

247.782,31
(940,80)
479.606,71
(289.124,46)
190.482,25
(109.728.54)
(3.491,48)
(3.959,10)

266.257,31
(960,40)
515.417,41
(289.124,46)
226.292,94
(109.988,87)
(3.751,81)
(3.959,10)

289.731,42
(970,20)
559.835,69
(289.124,46)
270.711,23
(110.303,18)
(4.066,12)
(3.959,10)

(20.403,41)
(48.579.54)

(20.403,41)
(48.579,54)

(20.403,41)
(48.579.54)

(180,00)
(33.115,01)
80.753,71
(8.075,37)
72.678,34

(180,00)
(33.115,01)
116.304,07
(11.630,41)
104.673,67

(180,00)
(33.115,01)
160.408,05
(16.040,81)
144.367,25

142

TRÊS PALOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO 2015 (em US$)
Cenário
Cenário
Cenário
Descrição
Pessimista
Otimista
Realista
1. Receita Bruta

2. Vendas nos leilões
3. Vendas para
Frigoríficos

4. Deduções

5. Receita Liquida
6. Custo do produto vendido
7. Lucro Operacional
8. Despesas Operacionais
9. Comissões com vendas
10. Depreciações

11. Juros de
financiamento
12. Amortizações

513.478,36
248.716,08

551.764,03
267.260,70

599.236,67
289.650,60

264.762,28
(940,80)
512.537,56
(302.000,57)
210.536,99
(104.160,12)
(3.730,74)
(3.959,10)

284.503,33
(960,40)
550.803,63
(302.000,57)
248.803,06
(104.438,29)
(4.008,91)
(3.959,10)

309.586,07
(970,20)
598.266,47
(302.000,57)
296.265,90
(104.774,14)
(4.344,76)
(3.959,10)

(13.602,27)
(48.579,54)

(13.602,27)
(48.579,54)

(13.602,27)
(48.579,54)

(180,00)
(34.108,46)
106.376,87
(10.637,69)
95.739,18

(180,00)
(34.108,46)
144.364,77
(14.436,48)
129.928,29

(180,00)
(34.108,46)
191.491,76
(19.149,18)
172.342,59

13.Despesas
Administrativas

14. Frete para venda
15.Lucro antes do I.R (10%)
16.Imposto de renda
17. Lucro Liquido
Fonte: Dados primários
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TRÊS PALOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO 2016 (em US$)
Cenário
Cenário
Cenário
Pessimista
Otimista
Realista
Descrição
1. Receita Bruta

2. Vendas nos leilões
3. Vendas para
Frigoríficos
4. Deduções
5. Receita Liquida

6. Custo do produto vendido
7. Lucro Operacional
8. Despesas Operacionais
9. Comissões com vendas
10. Depreciações

546.409,21
264.666,96

587.150,25
284.400,90

637.667,45
308.226,73

281.742,25
(940,80)
545.468,41
(315.497,48)
229.970,93
(98.621,50)
(3.970,00)
(3.959,10)

302.749,35
(960,40)
586.189,85
(315.497,48)
270.692,37
(98.917,51)
(4.266,01)
(3.959,10)

329.440,72
(970,20)
636.697,25
(315.497,48)
321.199,77
(99.274,90)
(4.623,40)
(3.959,10)

(6.801,14)
(48.579,54)

(6.801,14)
(48.579,54)

(6.801,14)
(48.579,54)

(180,00)
(35.131,71)
131.349,43
(13.134,94)
118.214,49

(180,00)
(35.131,71)
171.774,86
(17.177,49)
154.597,37

(180,00)
(35.131,71)
221.924,87
(22.192,49)
199.732,39

11. Juros de
financiamento
12. Amortizações

13. Despesas
Administrativas

14.Frete para venda
15.Lucro antes do 1.R (10%)
16.Imposto de renda
17. Lucro Liquido
Fonte: Dados primários
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ANEXO A: MAPA DO USO ATUAL DA TERRA
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ANEXO B: MAPA DO USO ALTERNATIVO DA TERRA
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ANEXO C: FOTOGRAFIA AÉREA DA TERRA
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