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Resumo 
Durante a colonização da américa espanhola, diversos animais domésticos 
foram introduzidos para servir como fonte de alimentação. Os ovinos (Ovis aries) 
foram trazidos para a região do bioma pantaneiro e, ao longo de cinco séculos, 
influenciados pelo processo de seleção natural, adquiriram características 
próprias como precocidade sexual, ausência de sazonalidade reprodutiva e 
resistência a umidade. Assim, o rebanho nativo é um recurso genético adaptado 
às características da região. Instalado na Fazenda Escola Três Barras, da 
Uniderp, em Campo Grande, MS, o Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO) 
desenvolve pesquisas técnico científicas visando o reconhecimento da raça de 
ovino pantaneiro e desenvolvimento tecnológico com transferência de 
conhecimentos aos produtores rurais. Com isso evidenciou-se o desafio de ser 
sustentável surgindo a necessidade do estabelecimento de parâmetros para o 
acompanhamento da viabilidade econômico-financeira. Este artigo utiliza 
técnicas para diagnosticar a viabilidade econômica e a sustentabilidade 
financeira do Projeto Temático do CTO. O objetivo é investigar a viabilidade 
econômica e a sustentabilidade financeira do CTO através da aplicação das 
técnicas de Ponto de Equilíbrio (PE), Taxa Interna de Retorno (TIR), Índice de 
Lucratividade (IL) e Payback. A pesquisa apresenta abordagem metodológica 
indutiva com procedimentos técnicos de investigação de dados secundários 
sobre controle do rebanho de ovinos pantaneiros, orçamento real e projetados 
para o período de 2020 a 2024. Os indicadores econômico-financeiros 
demonstraram inviabilidade do projeto conforme planejamento existente. Tanto 
no cenário de curto prazo quanto de médio e longo prazo. Sugere-se aumento e 
diversificação das receitas, alternativas de parcerias e convênios, além da 
manutenção de um estoque mínimo de rebanho, com foco em nutrição e redução 
de perdas, para manter a criação e as pesquisas ativas e, ao mesmo tempo, 
reduzir o impacto dos custos totais no resultado operacional do Centro 
Tecnológico de Ovinocultura. Concluiu-se que, apesar do resultado de 
inviabilidade econômica encontrado, existem alternativas viáveis que podem ser 
adotadas para garantir a sustentabilidade do CTO. 
 
Palavras-chave: Controle de Rebanho. Sustentabilidade Financeira. Viabilidade 
Econômica.  
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Abstract 
During the colonization of Spanish America, several domestic animals were 
introduced to serve as a source food. The sheep (Ovis aries) were brought to the 
region of the Pantanal biome and, over five centuries, influenced by the natural 
selection process, acquired their own characteristics such as sexual precocity, 
absence of reproductive seasonality and resistance to humidity. Thus the native 
herd is a genetic resource adapted to the characteristics of the region. Installed 
at Fazenda Escola Três Barras, of Uniderp, in Campo Grande, MS, the Centro 
Tecnológico de Ovinocultura (CTO) develops scientific and technical research 
aiming at the recognition of the Pantanal sheep breed and technological 
development with knowledge transfer to rural producers. As a result, the 
challenge of being sustainable became evident, with the need to establish 
parameters to monitor economic and financial viability. This article uses 
techniques to diagnose the economic viability and sustainability financial field of 
the CTO Projeto Temático. The objective is to investigate the economic viability 
and financial sustainability of the CTO through the application of the Breakeven 
Point (PE), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (IL) and Payback 
techniques. The research presents an inductive methodological approach with 
technical procedures for investigating secondary data on the control of the flock 
of Pantanal sheep, a real budget and projected period from 2020 to 2024. The 
economic and financial indicators showed that the project was not viable 
according to the existing planning. Both in the short term and medium- and long-
term scenarios. It is suggested that revenues be increased and diversified,  
alternatives for partnerships and covenants, in addition to maintaining a minimum 
stock of livestock, with a focus on nutrition and loss reduction, to keep breeding 
and research active and, at the same time, reduce the impact of total costs on 
the operating result of the Centro Tecnológico de Ovinocultura. It was concluded 
that, despite the result of the infeasibility found, there are viable alternatives that 
can be adopted to ensure the sustainability of the CTO. 

 
Keywords: Economic Viability. Financial Sustainability. Herd Control. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde que os ovinos (Ovis aries) foram introduzidos no bioma pantaneiro 

por volta de 1568 até os dias atuais, o ovino pantaneiro contabiliza 

aproximadamente cinco séculos de adaptação à região e desenvolveu recursos 

genéticos próprios e características importantes como ausência de sazonalidade 

reprodutiva e resistência a umidade. Por se tratar de um animal local e adaptado 
ao ambiente, tem potencial para registro de raça e fortalecer o desenvolvimento 

da ovinocultura em MS. Com foco na criação da raça pantaneira, o Centro 

Tecnológico de Ovinocultura (CTO), da UNIDERP, Campo Grande, MS, busca 

por meio de pesquisas técnico-científicas, o registro da raça de ovino pantaneiro, 

o desenvolvimento tecnológico e a promoção da Assistência Social, pela 

capacitação aos pequenos produtores e seu núcleo familiar. 

O instrumento estratégico e gerencial do CTO para alcançar essas 

diretrizes é o Projeto Temático do CTO, onde busca alternativas orçamentárias 

para manter as pesquisas, entre elas o planejamento do rebanho, que surgiu 

com a necessidade de que a própria atividade de criação de ovinos produza as 

receitas necessárias à equivalência com seus custos, alcançando a viabilidade 
econômica e a sustentabilidade financeira, permitindo que o rebanho chegue até 

a sua décima geração, garantindo assim o registro da raça de ovino pantaneiro. 

Os dados do projeto temático, através da planilha de Orçamento do CTO, 

indicam apuração de fluxo de caixa negativo para o ano de 2019, com projeção 

negativa até o ano de 2024. Diante desse quadro, se fez necessário uma 

investigação mais detalhada da situação econômico-financeira com a finalidade 

de identificar as condições de viabilidade e sustentabilidade da criação de ovinos 

pantaneiros e das pesquisas técnico-científicas que compõe o projeto temático. 

Os estudos de viabilidade econômico-financeira são amplos quando 

aplicados a projetos de empresas de capital privado que visam o lucro e o 

crescimento de valor de mercado de um produto, marca ou serviço. Entretanto 

quando o objeto é a pesquisa técnico-científica, o universo se torna mais 

escasso. Esta pesquisa buscou referências em estudos com temáticas 
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semelhantes e que envolvam a criação de ovinos. Alguns exemplos são: Macedo 

et al. (2000), Almeida Júnior et al. (2004), Barros et al. (2009) e Silva (2015). 

Desta forma, é importante aplicar indicadores econômico-financeiros para 

investigar a situação atual e definir estratégias que garantam a perenidade do 

projeto temático. De acordo com Assaf Neto e Lima (2014), a análise das 

demonstrações financeiras tem o objetivo de informar o desempenho 
econômico-financeiro de uma empresa em determinado período passado, para 

mostrar sua posição atual e fornecer resultados que sirvam como base para a 

previsão futura, ou seja, avaliar quais os reflexos que as decisões financeiras 

tomadas pela empresa irão refletir sobre sua liquidez, estrutura patrimonial e 

rentabilidade. 

Observa-se também que as demonstrações financeiras fornecem 
informações sobre o lucro, fluxos de caixa e condições financeiras da empresa 

para ajudar usuários a fazer previsões, tomar decisões relativas à situação 

financeira futura do negócio e saber sobre a capacidade da empresa gerar fluxos 

de caixa positivos no futuro (CHING et al., 2010). 

Essa visibilidade financeira é essencial para o planejamento e o controle 

das atividades do CTO, proporcionando segurança para a manutenção do 

rebanho e ao desenvolvimento das pesquisas. 

Diante do exposto, essa pesquisa teve como objetivo analisar a 

viabilidade econômica e sustentabilidade financeira do Centro Tecnológico de 

Ovinocultura (CTO), da Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo Grande, MS. 

Para isso, foram aplicados os indicadores financeiros de Ponto de Equilíbrio 

(PE), Taxa Interna de Retorno (TIR), Índice de Lucratividade (IL) e Payback. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O ponto inicial da pesquisa, ao receber os dados secundários, do Centro 

Tecnológico de Ovinocultura (CTO), da UNIDERP, foi identificar como e com 

qual metodologia estavam registrados e de que maneira o acompanhamento do 

resultado financeiro é realizado. Os registros desses dados são feitos em duas 
planilhas com base em informações sobre produção e desempenho dos animais 

obtidas diretamente do manejo do rebanho e projeção gastos com gestão e 
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pesquisas realizados conforme a necessidade de insumos apontadas pelos 

pesquisadores de acordo com os preço e disponibilidades do mercado local. 

Embora o tempo necessário para a certificação da raça seja de dez gerações, o 

Projeto Temático tem dados projetados apenas até 2024. 

O Projeto Temático não possui um sistema operacional próprio para 

registro, processamento e emissão de relatório e análises. As informações são 
armazenadas manualmente através de planilhas com subdivisões compreendem 

as atividades realizadas. A planilha de dinâmica de controle do rebanho com 

registro do histórico de 2018 e 2019 e prospecção de 2020 a 2024, com 

identificação de estimativas de quantitativo inicial e final de rebanho dividido 

pelas categorias matrizes, borregos (as), cordeiros (as) e reprodutores com 

registro e previsão de taxas de natalidade, mortalidade e comercialização. A 
planilha de Gestão onde é feito o registro e a prospecção de toda gestão da 

criação, composto por orçamentos de insumos necessários a manutenção e 

crescimento planejado do rebanho e as planilhas de pesquisa onde encontram-

se as descrições de cada atividade e insumos necessários aos projetos 

científicos em andamento como Raça, Sanidade, Reprodução, Nutrição e Leite. 

A análise dessa planilha foi fundamental para o entendimento e contextualização 

do planejamento utilizado e da visão estratégica até o ano de 2024. 

O dado seguinte que foi analisado é a planilha de Orçamento do CTO, 

ela tem um descritivo de orçamento receita e custo, e um balanço dessas 

operações, orçamento de suplementação alimentar e investimentos. O ponto 

crítico observado foi o balanço que apresenta uma apuração de resultado 
negativo em 2019 e uma prospecção negativa ao longo dos anos até 2024. Na 

tabela 1, é possível verificar a apuração de resultados do Centro Tecnológico de 

Ovinocultura no período de 2019 a 2024, de acordo com o registro na Planilha 

de Orçamento do CTO. 

O resultado acumulado negativo demonstra que o projeto temático é 

inviável economicamente e apresenta fluxo de caixa negativo a curto, médio e 

longo prazo. Sendo assim, se faz necessário investigar a viabilidade econômica 

e a sustentabilidade financeira do CTO através de indicadores conhecidos como 

Resultado Operacional em modelo DRE, Ponto de Equilíbrio, Taxa Interna de 
Retorno, Índice de Lucratividade e Payback, além de propor sugestões e 

alternativas para que o Centro Tecnológico seja viável economicamente e 
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continue a desenvolver as pesquisas técnico-científicas que compõe o projeto 

temático e a criação de ovinos pantaneiros. 

Tabela 1. Balanço financeiro do Orçamento do CTO de 2019 a 2024 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Receita 3.465,00 34.891,75 30.918,19 35.038,88 53.913,00 71.329,89 
Custo Variável 23.724,78 17.126,27  22.441,00 23.441,00 23.441,00 23.441,00 
Custo Fixo 8.872,20 17.744,40 17.744,40 17.744,40 17.744,40 17.744,40 
Custo Total 32.596,98 34.870,67 40.185,40 41.185,40 41.185,40 41.185,40 
Saldo/Déficit -

29.131,98 
1,08 -9.267,21 -6.146,53  12.727,60  30.144,49 

Resultado 
acumulado 

-
42.901,91 

-
42.880,83 

-
52.148,04 

-
58.294,56 

-
45.566,96 

-
15.422,47 Fonte: Planilha de Orçamento do CTO (PLANILHA TEMÁTICO CTO, 2020). 

Assim, foi necessário buscar uma estrutura gerencial que permita uma 

apuração em tempo real, conforme os lançamentos de receitas, custos e 

despesas previstos no orçamento sejam realizados, permitindo a apuração do 
resultado de forma imediata e permitindo análises horizontais e verticais em que 

seja possível identificar o percentual de participação de cada conta/atividade na 

apuração. O modelo utilizado foi a Demonstração de Resultado do Exercício 

(DRE), com base no artigo 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei 

das Sociedades por Ações) (BRASIL, 1976). A DRE é um instrumento contábil 

legal para demonstração e publicação de resultados das empresas, porém na 
pesquisa utilizou-se como modelo gerencial de instrumento de gestão permitindo 

também que se faça, além da análise vertical, a análise horizontal das 

contas/atividades do CTO. 

Assim estabeleceu-se o modelo inicial de referência com base no 

modelo gerencial de DRE e com as contas/atividades, estruturadas conforme os 

dados do projeto temático e divididos em receitas, custos e despesas dentro das 
atividades de gestão, raça, sanidade, reprodução, sanidade e leite. 

As informações foram coletadas conforme a abordagem qualitativa pois 

visaram entender e medir a temática proposta e descrevê-la, usando 

impressões, opiniões e pontos de vistas. Os fatos foram registrados, observados, 

analisados, classificados e interpretados sem interferência do pesquisador de 

acordo com a metodologia descritiva (PRODANOV; FREITAS, 2013). A 

investigação desses dados secundários seguiu a abordagem indutiva pois levou 

a produção de conceitos novos dentro do processo de gestão do projeto 
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temático, introduzindo os indicadores de resultado operacional, ponto de 
equilíbrio, taxa interna de retorno, índice de lucratividade e payback. De acordo 

com Lakatos e Marconi (2017), indução é um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma 

verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o 

objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito 

mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam. 

A utilização dos quatro indicadores propostos oferece visão de curto prazo 

no caso do Ponto de Equilíbrio e de médio prazo no caso da TIR e do IL e de 
longo prazo no caso do Payback. Essas análises permitem a manutenção ou 

troca estruturada de estratégias e auxiliam no alcance dos resultados. 

Ponto de Equilíbrio será obtido quando a soma das Margens de 
Contribuição totalizar o montante suficiente para cobrir os Custos e Despesas 

Fixos; esse é o ponto em que contabilmente não haverá nem lucro e nem 

prejuízo (supondo produção igual à venda) (MARTINS, 2010). 

A análise do equilíbrio na visão de Crepaldi e Crepaldi (2012, p. 126), "... 

é o processo de se calcular as vendas necessárias para cobrir os custos de forma 

que os lucros e os prejuízos sejam iguais a zero...". Fórmula básica para cálculo 

do PE: 

푷푬 =
푪풖풔풕풐 푭풊풙풐 푻풐풕풂풍 + 푫풆풔풑풆풔풂 푭풊풙풂 푻풐풕풂풍
푴풂풓품풆풎 풅풆 푪풐풏풕풓풊풃풖풊çã풐 푼풏풊풕á풓풊풂  

O Ponto de Equilíbrio nos permite uma fotografia do momento analisado, 

sendo uma ótima ferramenta para decisão a curto prazo. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é, provavelmente, a mais usada das 

técnicas sofisticadas de orçamento de capital. A TIR consiste na taxa de 

desconto que faz com que o VPL de uma oportunidade de investimento seja igual 

a $ 0 (já que o valor presente das entradas de caixa iguala-se ao investimento 

inicial). É a taxa de retorno anual composta que a empresa obterá se investir no 

projeto e receber as entradas de caixa previstas (GITMAN, 2009). A fórmula 

básica para o cálculo da TIR é a seguinte: 
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푻푰푹 =
푭푪푱

(ퟏ + 풊)푱

퐧

풋 ퟎ

= −푭푪푶 

Onde: 
FCj = valor presente das entradas de caixa; 

FC0 = investimento inicial; 

I = taxa de desconto (igual ao custo de capital da empresa); 

j = tempo de desconto de cada entrada de caixa; 

n = tempo de desconto do último fluxo de caixa. 

De acordo com Gitman (2009), o critério de decisão para aceitar ou rejeitar 

o projeto quando usamos a TIR é o seguinte: 

 TIR > Custo de Capital = aceitar projeto 

 TIR < Custo de Capital = rejeitar projeto 
Para uma melhor compreensão da TIR é preciso conhecer o conceito de 

Valor Presente Líquido (VPL). Segundo Brealey et al. (2013), o Valor Presente 

Líquido é uma técnica confiável de análise de investimento por considerar 

unicamente os fluxos de caixas estimáveis e o custo de oportunidade de capital, 

reconhecendo o valor temporal do dinheiro. Para os autores quaisquer critérios 

de análises de investimentos que não considerem o valor temporal do dinheiro, 

não são adequados. A seguir a fórmula para o cálculo do VPL: 

푽푷푵 =
푭푪풕

(ퟏ+ 풊)풕

퐧

풕 ퟎ

= −푰푶 

Onde: 

I = é a taxa de desconto; 

t = é o período genérico (t=0 a t=n), percorrendo todo fluxo de caixa; 

FCt = é um fluxo genérico para t = (0... n); 

VPL = é o valor presente líquido descontado a uma taxa i; 

n = é o número de períodos do fluxo; 

I0: é o investimento inicial. 
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Ainda conforme Brealey et al. (2013), a TIR é o valor presente líquido 

expresso em taxa. A TIR é muito utilizada em finanças, seu critério é baseado 

em aceitar o projeto se o custo de oportunidade do capital for menor que a TIR. 

O método TIR representa a taxa que iguala, em determinado momento, as 

entradas com as saídas previstas de caixa. 

O índice de lucratividade é uma ferramenta para avaliar o custo/benefício 
do projeto. Por meio desse índice mede-se o valor criado por real investido 

(ROSS et al., 2008). Segundo Braga (2012, p. 287) o índice de lucratividade (IL 

ou ILL) “... fornece uma medida do retorno esperado por unidade monetária 

investida...”. A fórmula do IL é a seguinte: 

푰푳푳 =
푽푷
푰푶

 

Onde: 

ILL = indicador de lucratividade; 

VP = valor presente das entradas de capitais 

I0 = é o investimento inicial. 

Ainda, de acordo com Braga (2012), os critérios de decisão para aceitar 

ou rejeitar o projeto segundo o IL são: 

 IL > 1 = a proposta deve ser aceita 

 IL < 1 = a proposta deve ser rejeitada 
O Payback descontado considera o valor do dinheiro no tempo, atualiza 

os fluxos futuros de caixa a uma taxa de atratividade, trazendo os fluxos a valor 

presente, para depois calcular o período de recuperação (BRUNI, 2012). O 

Payback Descontado é obtido com a seguinte fórmula: 

푭푪푪(풕) = −푰 +
(푹풋 −푪푱)
(ퟏ + 풊)푱

퐭

풋 ퟏ

;ퟏ ≤ 풕 ≤ 풏 

Onde: 

FCC(t) = é o valor presente do capital, ou seja, o fluxo de caixa descontado 

para o valor presente cumulativo até o instante t; 
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I = é o investimento inicial em módulo; 

Rj = é a receita proveniente do ano j; 

Cj = é o custo proveniente do ano j. 

Segundo Assaf Neto e Lima (2014, p. 379) para o cálculo do Payback 

Descontado “... deve-se primeiro trazer cada uma das entradas de caixa a valor 

presente, descontando esses fluxos a uma taxa de juros que represente a 
rentabilidade mínima (custo de oportunidade) exigida pela empresa na aceitação 

do projeto...”. 

Para Souza e Clemente (2012, p. 59) “... o risco do projeto aumenta à 
medida que o Payback se aproxima do final do horizonte de planejamento...”. 

Portanto quanto mais rápido o investimento retornar, menor será o risco do 

projeto. 
Considerando que a certificação da raça de ovino pantaneiro e o 

desenvolvimento de sua criação tem potencial para ser uma atividade atrativa ao 

produtor rural, acompanhar o resultado financeiro através dos indicadores 

propostos é fundamental para dar segurança financeira ao projeto temático e a 

continuidade das pesquisas. 

Os dados do controle dinâmico do rebanho do projeto temático do CTO, 

foram fundamentais para a determinação da receita estimada de acordo com as 

taxas de comercialização previstas a cada ano e para a determinação dos custos 

e despesas para o crescimento projetado do rebanho de ovinos pantaneiros e 

para a manutenção e desenvolvimento das pesquisas técnico-científicas 

componentes do projeto temático. 
Desta forma foi possível analisar, classificar, analisar e interpretar os 

dados e aplicar os indicadores financeiros para investigar a viabilidade 

econômico-financeira da criação de ovinos pantaneiros do Centro Tecnológico 

de Ovinocultura (CTO), da Universidade Anhanguera-Uniderp, em Campo 

Grande, MS. 

O objeto do estudo, Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO) está 
localizado na Fazenda Escola Três Barras, em Campo Grande, MS, nas 

coordenadas geográficas S 20°26’34” O 54°38’47” (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa da área constituída do CTO na Planta da Fazenda Escola Três 
Barras (30,096 ha). Fotografia sobre mapa do Acervo da Fazenda Escola. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estruturação e classificação dos dados secundários no modelo 

gerencial proposto em Demonstração de Resultado, permitiu que fossem 

realizadas as análises e as interpretações, iniciando pela dinâmica de controle 
de rebanho e previsão de custo ano e seguindo com os cálculos dos indicadores 

econômico-financeiros, previsão de receitas e sistema de gestão proposto.  

Em relação ao controle de rebanho foram analisadas as variáveis de 

nascimento, mortalidade e venda para determinar seu valor financeiro e 

identificar o custo para o manejo, manutenção, investimento e pesquisas com a 

finalidade de conhecer o ponto de equilíbrio, o tempo de retorno de investimento 
(Payback) e a taxa de retorno do investimento (TIR) numa série projetada de 

2020 a 2024, com dados reais de previsto e realizado do ano de 2019. 



 

10 
 

No quadro 1, observa-se que há uma diferença significativa entre o previsto e o realizado quando se analisou a variação 

numérica do rebanho em número de cabeças. 

Quadro 1.  Dinâmica do Rebanho em 2019 
 
Rebanho de Ovinos 2019 

CATEGORIA UA-1 
Início (prev.) Início (real) Eventos Fim (Prev.) Fim (Real) 
Cab. UA Cab. UA N M V Cab. UA Cab. UA 

Ovelhas 0,08 165 13,20 165 13,20 0 22 0 195 15,60 156 12,5 

Borregos 0,08 12 0,94 12 0,94 0 0 0 5 0,39 12 0,9 

Borregas 0,08 15 1,17 27 2,11 0 0 0 0 0,00 0 0,0 

Cordeiras 0,06 101 6,26 0 0,00 74 14 0 155 9,61 44 2,7 

Cordeiros 0,06 101 6,26 0 0,00 74 7 10 155 9,61 35 2,2 

Carneiros 0,13 22 2,93 22 2,93 0 8 0 34 4,52 23 3,1 

Total de 
cabeças  416  226  148 51 10 544  270  

Total de UA   30,76  19,17 N (%) M (%) V (%) 39,73 21,37 

Suporte pastagens 
(UA) 

 0.91  0.68 89,7% 22,57% 4,4%  1.17  0.8 

Impactos Financeiros: 
Nascimentos/Mortalidade/Vendas 

R$ 41.440,00 R$ 50.880,00 R$ 2.800,00 -R$ 50.640,00 

Valor Financeiro do Rebanho (Previsto) R$ 344.620,00 Valor Financeiro do Rebanho (Real) R$ 293.980,00 

Legenda: N – nascimentos; M – mortes; V – vendas. Fonte: Centro Tecnológico de Ovinocultura. 
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Os fatores que mais contribuem para essa dispersão é a  

alimentação/nutrição dos animais que são impactadas pelas variações 

climáticas, o tempo de maturação dos borregos (as) e cordeiros (as) e as taxas 

de mortalidade que são impactadas pelo manejo sanitário do rebanho e por 

perdas provenientes de fugas e extravios por necessidade de manutenção nos 

cercados e pela ação de predadores, principalmente onças que caçam na região 
da Fazenda Três Barras. Todos esses fatores influenciam na taxa de 

comercialização e colocam em risco a receita projetada pois o rebanho acaba 

perdendo produtividade e capacidade numérica de venda, explorando todas as 

categorias presentes no rebanho. 

A taxa de natalidade de 89,7% é muito positiva, entretanto a taxa de 

mortalidade de 22,57% é muito preocupante, principalmente quando constatado 
que, dos 51 animais mortos, 22 são da categoria ovelhas. O prejuízo financeiro 

calculado com essa taxa de mortalidade foi R$ 50.880,00. Fato esse que 

contribuiu para a baixa taxa de comercialização que fechou o ano com 4,4% 

correspondendo a um valor arrecadado de receita de R$ 2.800,00. 

Desta forma, fica evidenciado que os fatores de produção, produtividade, 

manutenção das instalações e comercialização da criação de ovinos pantaneiros 

são fundamentais para que o equilíbrio financeiro seja alcançado. 

Em 2019, a taxa de natalidade foi de 89,7%, muito boa em relação a taxa 

de natalidade média projetada para o período 2020-2024, que é de 75,2%. Em 

compensação a taxa de mortalidade também foi significativa e ficou em 22,57%, 

os principais fatores que contribuíram foram a desnutrição e o ataque de 

predadores. Os furtos e extravios contribuem para essa estatística pela 

fragilidade das cercas existentes na área de criação de ovinos. A taxa média de 

mortalidade projetada para o período de 2020 a 2.24 é de 5%. É importante 

ressaltar que as análises foram realizadas com base nas projeções do projeto 

temático do CTO, portanto, tanto as taxas de natalidade como as taxas de 

mortalidade e comercialização pertencem ao planejamento existente 
atualmente. O racional para a projeção dessas taxas foi desenvolvido pelos 

gestores do CTO, assim como fizeram com a dinâmica do rebanho. A pesquisa 

analisou o impacto econômico-financeiro desse planejamento sem interferir nos 
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dados existentes. A figura 2 mostra a relação em as taxas de mortalidade 

projetadas e as perdas financeira que impactam o resultado operacional do CTO. 

 

Figura 2. Relação entre Taxa de Mortalidade e Perda Financeira. 
Fonte: Controle do Rebanho do CTO. 

 

A redução das perdas é fundamental para atingir a viabilidade econômica 

do CTO, investimentos para manutenção e proteção do rebanho são 

fundamentais para garantir a produtividade e efetivar a taxa de comercialização 

projetada para o período. Ao olhar para 2019, a diferença entre o valor financeiro 
projetado do rebanho (R$ 344.620,00) e o valor financeiro real (R$ 293.980,00) 

foi de – R$ 50.640,00 e o valor financeiro das perdas foram de R$ 50.880,00. 

Ao analisar a prospecção do rebanho de ovinos pantaneiros para o 

período de 2020 a 2024 (Figura 3), percebeu-se que o planejamento que consta 

no Projeto Temático prevê aumento de 209,97% (611 cabeças em 2024 por 291 

cabeças em 2020) em volume de animais que reflete um aumento de 197,48% 

(628 mil em 2024 por 318 mil em 2020) no valor financeiro do rebanho. 
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Figura 3. Evolução Projetada do Rebanho do CTO – 2020 a 2024. 
Fonte: Planilha de Controle do Rebanho do CTO. 

 

Tal fato ocorre em função do aumento projetado do rebanho e porque as 

receitas previstas são limitadas e estão concentradas basicamente na previsão 

de vendas de animais na categoria cordeiros, pois as outras receitas possíveis 

com derivados da criação (leite, queijo, lã e esterco) e convênios e parcerias 

ainda são incipientes e dependem de ações do CTO para que possam contribuir 
positivamente com o resultado. Desta forma, o financiamento das atividades, 

principalmente para manutenção das pesquisas, fica dependente de aporte 

financeiro realizado pela UNIDERP conforme previsto em seu orçamento. 

Ao analisar os custos, os valores para a manutenção do rebanho 

aumentam proporcionalmente ao crescimento do número de animais pois devido 

as características específicas do CTO, o impacto dos custos fixos no resultado 
operacional é baixo, potencializando o impacto dos custos variáveis. O valor 

financeiro do rebanho aumenta, porém com os custos também aumentando, as 

taxas de comercialização permanecem insuficientes para gerar receita no 

volume necessário ao equilíbrio do fluxo de caixa. Gerando assim, fluxo de caixa 

negativo durante todo o período analisado. Inviabilizando economicamente o 
Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO). 

O quadro 2 permite a visualização dessas projeções a partir do ano de 

2020, já demonstrando o impacto da previsão de crescimento do rebanho nas 

receitas, custos e resultado operacional até o ano de 2024. 
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Quadro 2.  Previsão de Custo/Ano – 2020 a 2024 

 
*Rebanho estimado para orçamento de custos. 
Fonte: Projeção dos dados secundários do orçamento do CTO. 

 

Os custos para a criação de ovinos pantaneiros são feitos com base no 
crescimento planejado do rebanho e nas pesquisas técnico-científicas do projeto 

temático. Os orçamentos são construídos a partir de um rebanho padrão com 

334 cabeças sendo, 180 ovelhas, 14 carneiros, 100 cordeiros (as) e 40 borregos 

(as). Essa premissa permitiu a projeção dos custos até 2024 conforme a variação 

do quantitativo do rebanho. Assim foi possível visualizar os custos e prever as 

receitas de acordo com a taxa de comercialização prevista por categoria. 

Com base nos dados secundários existentes e na ordenação dessas 

informações foi possível projetar os cenários para os anos de 2020 a 2024, e 

estruturar um sistema de demonstração de resultado que permita visualizar o 

peso das receitas, custos e despesas na composição do resultado operacional 

do CTO, os quais são indicados na tabela 2. Na linha Custo por Cabeça/R$, é 

analisada o impacto financeiro com base na coluna Custo por Cabeça/R$, ou 

seja, a variação do número de cabeças projetado para o período de 2020 a 2024 

com base o custo realizado no ano de 2019 com um rebanho de 334 animais. 

Assim no ano de 2020 que planeja um rebanho de 291 animais, encontra-se -43 

animais em relação ao real de 2019 com um impacto financeiro de -R$ 10.885,12 

no custo cabeça do rebanho. Os dados foram projetados por rateio proporcional 
simples e a configuração gerencial da Demonstração de Resultado permite além 

da visualização vertical do peso de cada conta/atividade, verificar o impacto no 

resultado operacional e na margem operacional e o na linha horizontal, a 

referência entre o real, o orçado e o ano anterior. 

Rebanho *Custo por Cabeça/R$ Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Prev. 2023 Prev. 2024
Ovelhas 180 191 240 287 346 366
Carneiros 14 3 8 44 9 9
Cordeiros (as) 100 97 109 145 185 231
Borregos (as) 40 0 5 80 5 5
Rebanho 334 291 362 556 545 611
Custo por Cabeça/R$ 252,44 -43 28 222 211 277
Custo Rebanho/R$ 84.316,52 -10.855,12 7.068,45 56.042,72 53.265,83 69.927,17

73.461,40 91.384,97 140.359,24 137.582,35 154.243,69
43.720,00 29.560,00 38.800,00 79.500,00 85.940,00

-29.741,40 -61.824,97 -101.559,24 -58.082,35 -68.303,69

Previsão de Custo Total Ano-1/R$
Previsão de Receita Bruta Ano-1/R$
Previsão de Resultado Operacional/R$
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Para efeito do estudo de viabilidade e sustentabilidade financeira, 

estruturado em modelo de Demonstração do Resultado de Exercício as análises 

horizontais serão realizadas estabelecendo as relações percentuais entre orçado 
2020 x real 2019 (visão ano contra/ano ou year over year) e a relação percentual 

entre real 2020 x orçado 2020 para verificar se a evolução de receitas, custos e 

despesas estão acontecendo conforme o planejado para o exercício. 
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Tabela 2. Modelo Proposto de Demonstração do Resultado de Exercício do CTO 
    Variação Gerencial 
Contas 2019 Real 2020 orçado Real 2020 Orç. 20/Real 

19 
Real/Orç. 20 Real 19 Real 20 Real 20 

RECEITA BRUTA R$ 2.800,00 R$ 43.720,00 R$ - R$ 40.920,00 -R$ 43.720,00 117,6% 117,6% 0,0% 
Ovelhas R$ -  R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0% 0,0% 
Carneiros R$ - R$ 30.000,00 R$ - R$ 30.000,00 -R$ 30.000,00 0,0% 80,7% 0,0% 
Cordeiros R$ 2.800,00 R$ - R$ - -R$ 2.800,00 R$ - 117,6% 0,0% 0,0% 
Cordeiras/ Borregas R$ - R$ 13.720,00 R$ - R$ 13.720,00 -R$ 13.720,00 0,0% 36,9% 0,0% 
Leite R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0% 0,0% 
Queijo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0% 0,0% 
Lã R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0% 0,0% 
Esterco R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0% 0,0% 
Aporte Orçamento Stricto R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0% 0,0% 
Parcerias e Convênios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0% 0,0% 
Outros R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0% 0,0% 
DEDUÇÕES R$ 420,00 R$ 6.558,00 R$ - R$ 6.138,00 -R$ 6.558,00 17,6% 17,6% 0,0% 
Comissão FMB R$ 420,00 R$ 6.558,00 R$ - R$ 6.138,00 -R$ 6.558,00 17,6% 17,6% 0,0% 
RECEITA LÍQUIDA R$ 2.380,00 R$ 37.162,00 R$ - R$ 34.782,00 -R$ 37.162,00 100,0% 100,0% 0,0% 

GESTÃO R$ 47.439,82 R$ 47.270,73 R$ 5.914,80 -R$ 169,09 -R$ 41.355,93 95,9% 56,1% 100,0% 
Folha de Pagamento R$ 22.265,23 R$ 22.265,23 R$ 5.914,80 R$ - -R$ 16.350,43 45,0% 26,4% 100,0% 
Medicamentos R$ 6.560,99 R$ 3.490,50 R$ - -R$ 3.070,49 -R$ 3.490,50 13,3% 4,1% 0,0% 
Infraestrutura R$ 2.483,60 R$ 600,00 R$ - -R$ 1.883,60 -R$ 600,00 5,0% 0,7% 0,0% 
Silagem R$ 16.130,00 R$ 16.940,00 R$ - R$ 810,00 -R$ 16.940,00 32,6% 20,1% 0,0% 
Suplementação R$ - R$ 3.975,00 R$ - R$ 3.975,00 -R$ 3.975,00 0,0% 4,7% 0,0% 
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Cont... 

Tabela 2. Modelo Proposto de Demonstração do Resultado de Exercício do CTO 
    Variação Gerencial 

Contas 2019 Real 2020 orçado Real 2020 Orç. 20/Real 19 Real/Orç. 20 Real 19 Real 20 Real 20 

Outros R$ 1.300,00 R$ 780,00 R$ - -R$ 520,00 -R$ 780,00 2,6% 0,9% 0,0% 

RAÇA R$ - R$ 600,00 R$ - R$ 600,00 -R$ 600,00 0,0% 0,7% 0,0% 

SANIDADE R$ 300,00 R$ 720,51 R$ - R$ 420,51 -R$ 720,51 0,6% 0,9% 0,0% 

REPRODUÇÃO R$ - R$ 19.850,85 R$ - R$ 19.850,85 -R$ 19.850,85 0,0% 23,5% 0,0% 

NUTRIÇÃO R$ - R$ 6.605,68 R$ - R$ 6.605,68 -R$ 6.605,68 0,0% 7,8% 0,0% 

Alimentos R$ - R$ 4.320,00 R$ - R$ 4.320,00 -R$ 4.320,00 0,0% 5,1% 0,0% 

Insumos análises sanguíneas R$ - R$ 2.285,68 R$ - R$ 2.285,68 -R$ 2.285,68 0,0% 2,7% 0,0% 

Viagem R$ - R$ 1.670,00 R$ - R$ 1.670,00 -R$ 1.670,00 0,0% 2,0% 0,0% 

LEITE R$ - R$ 260,75 R$ - R$ 260,75 -R$ 260,75 0,0% 0,3% 0,0% 

Custos Diretos R$ 48.159,82 R$ 81.866,52 R$ 5.914,80 R$ 33.706,70 -R$ 75.951,72 97,4% 97,1% 100,0% 

Lucro Bruto -R$ 45.779,82 -R$ 44.704,52 -R$ 5.914,80 R$ 1.075,30 R$ 38.789,72 -92,6% -53,0% -100,0% 

Margem Bruta (%) -1924% -120% - 1803% - 0,0% 0,0% 0,0% 

Despesas Gerais e Administrativas R$ 1.300,00 R$ 2.450,00 R$ - R$ 1.150,00 -R$ 2.450,00 2,6% 2,9% 0,0% 

Custos + Despesas R$ 49.459,82 R$ 84.316,52 R$ 5.914,80 R$ 34.856,70 -R$ 78.401,72 100,0% 100,0% 100,0% 

Resultado Operacional CTO -R$ 47.079,82 -R$ 47.154,52 -R$ 5.914,80 -R$ 74,70 R$ 41.239,72 -1978,1% -126,9% 0,0% 

% Margem Operacional CTO -1978% -127% - 1851% - 0,0% 0,0% 0,0% 

Fonte: Base de dados do CTO. 
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A tabela 3 apresenta a estrutura realizada para as linhas de receitas 
previstas nas colunas com a denominação de “Variação”. As colunas com 

denominação de “Gerencial” trazem uma análise vertical onde é possível 

observar o peso de cada linha na realização da receita líquida do CTO. 

 

Tabela 3. Análise Horizontal das Receitas 

    Variação Gerencial 

Contas 2019 Real 
(R$) 

2020 orçado 
(R$) 

Real 
2020 

Orç. 20/Real 19 
(R$) 

Real/Orç. 20 
(R$) 

Real 19 
(%) 

Real 20 
(%) 

Receita Bruta 2.800,00   43.720,00 R$ -   40.920,00   43.720,00 117,6 117,6 

Deduções 420,00   6.558,00 R$ -   6.138,00   6.558,00 17,6 17,6 

Comissão FMB 420,00   6.558,00 R$ -   6.138,00   6.558,00 17,6 17,6 

Receita líquida 2.380,00   37.162,00 R$ -   34.782,00   37.162,00 100 100 

Fonte: Base de dados do CTO. 

A análise do resultado operacional real de 2019 é fortemente impactado 

pela baixa geração de receita, apenas R$ 2.800,00 com venda de cordeiros. Os 

custos fixos com um peso de 45% relativo à folha de pagamento. O custo variável 
com silagem/alimentação atinge 32% e impacta fortemente o resultado 

operacional negativo.  

É preciso pontuar que o fraco resultado de receita é proveniente da taxa 

de comercialização de 4,4%, do alto índice de mortalidade e perdas do rebanho. 

Outro ponto que chama a atenção no realizado de 2019 é que os custos com as 

pesquisas técnico-científicas do projeto temático, impactam muito pouco no 

resultado operacional sendo que, o fator mais relevante foi o custo operacional 

na gestão da criação de ovino pantaneiro. 

Ao analisar o previsto para 2020, nota-se um salto grande na previsão de 

receita impactado por uma taxa de comercialização maior e explorando a venda 

de carneiros que possuem um valor de mercado maior. Os custos fixos e 

variáveis nas contas/atividades de gestão se mantêm no patamar, entretanto os 
custos com as pesquisas técnico-científicas ganham relevância levando o 

planejamento financeiro para um resultado operacional muito próximo ao 

realizado em 2019. 
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A manutenção e o manejo do rebanho exigem mão de obra direta para 
dar suporte à criação, existe um colaborador na Fazenda Três Barras com essa 

função e que responde também pelo suporte ao registro de informações que 

diariamente se faz necessário à gestão e aos pesquisadores. É custo direto da 

operação com salário, encargos e benefícios. O custo mensal é de R$ 1.712,71 

(base dez/2019). O funcionário faz parte da folha de pagamento do Campus 

Agrárias da UNIDERP, portanto seu custo é absorvido pela instituição de ensino, 

não impactando diretamente apenas no Centro Tecnológico de Ovinocultura. 

Para efeito de cálculo da viabilidade econômica foi feita uma simulação de Ponto 

de Equilíbrio contabilizando custo de mão de obra para nos aproximar da 

realidade do produtor rural e outra simulação sem o impacto da mão de obra na 

viabilidade. As despesas com transporte de pessoal complementam os custos 

fixos do CTO. 

As demais atividades como orçamentos de medicamentos, infraestrutura, 

alimentação, suplementação e outros realizados anualmente com o suporte dos 
editais de pesquisa da Direção do Stricto Sensu via projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelos docentes do Programa de Mestrado em Produção e Gestão 

Agroindustrial da UNIDERP. São proporcionais ao dimensionamento do rebanho 

existente e contabilizados como custos variáveis. 

A referência para esses orçamentos é um rebanho padrão de 334 animais 

divididos da seguinte forma em suas categorias: 180 matrizes, 14 machos, 40 

borregos e 100 cordeiros. 

De acordo com a Planilha Temático CTO (2020), a compra de 
medicamentos corresponde a 4,14% do custo total (custos fixos + variáveis e 

despesas fixas + despesas variáveis) do orçamento do CTO para 2020. 

O orçamento de infraestrutura é importante para garantir que as 

instalações proporcionem segurança ao rebanho evitando assim perdas por 

ação de predadores, extravios, furtos e para alcançar a produtividade e 

qualidade necessária dos animais para que as metas de comercialização sejam 
atingidas conforme o planejado. O impacto dos custos com infraestrutura 

corresponde a 0,71% do orçamento previsto para o ano de 2020. 
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A alimentação do rebanho é o custo mais impactante e corresponde a 
20,09% dos custos totais. Pelas características locais de clima e solo, é 

necessário complementar com silagem pois o pasto não oferece alimentação 

suficiente para o rebanho durante todo o ano. Garantir essa alimentação perene 

é o principal desafio para manter o rebanho nutrido e com boas condições de 

reprodução e comercialização. 

Mesmo com a devida atenção a alimentação, se faz necessário a 

suplementação, fortalecendo assim, o desenvolvimento e a imunidade do 

rebanho. O custo com suplementação equivale a 4,71% do custo total orçado 

para o ano atual. 

Complementado a parte de gestão estão os outros custos e despesas que 

dão suporte a operação. O impacto no custo total é de 0,9% do previsto para o 

ano de 2020. 

As pesquisas em desenvolvimento visam promover a certificação da raça 

do ovino pantaneiro e garantir melhores índices de sanidade, reprodução, 

nutrição e produção de leite e derivados. O principal objetivo é transformar esses 

estudos em informações técnicas que ajudem o produtor rural a obter melhor 

produtividade em sua criação de ovinos pantaneiros. 

As pesquisas que envolvem a certificação da raça do ovino pantaneiro 

possuem um impacto de 0,71% em relação aos custos totais do orçamento ano. 

As pesquisas na área de sanidade animal representam 0,85%, a maior 

representatividade nos custos se concentra nas pesquisas na área de 

reprodução, equivalendo a 23,54% do custo total previsto para o ano. Nutrição 
com 7,83% de impacto e Leite com 0,31% completam o orçamento para o ano 

atual. Na tabela abaixo é possível visualizar o impacto de cada área descrita nos 

custos totais do Centro Tecnológico de Ovinocultura para 2020. 

A revisão dos dados secundários existentes no Centro Tecnológico de 

Ovinocultura permitem a estruturação de receitas, custos e despesas na forma 

de Demonstração de Resultado de Exercício, facilitando assim o 
acompanhamento de indicadores de produtividade e eficiência econômica e 

financeira, análises verticais e horizontais e identificação de Ponto de Equilíbrio, 

Valor Presente Líquido, Índice de Lucratividade, Taxa Interna de Retorno (TIR) 
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e Payback para o período planejado de 2020 a 2024 com base no histórico 

realizado de 2019 e no controle de rebanho projetado para o mesmo período. A 

tabela 4 abaixo contempla os percentuais proporcionais de despesas e custos 

fixos e variáveis orçados para o CTO para o ano de 2020. 

 

Tabela 4. Representatividade dos custos com Gestão e Pesquisa no Custo 

Total orçado para 2020 - CTO 

 
Custo Total (custo fixo+variável+despesas fixas e 

variáveis) 

GESTÃO 56,06% 
Folha de Pagamento 26,41% 
Medicamentos 4,14% 
Infraestrutura 0,71% 
Silagem 20,09% 
Suplementação 4,71% 
PESQUISAS 33,25% 
Raça 0,71% 
Sanidade 0,85% 
Reprodução 23,54% 
Nutrição 7,83% 
Leite 0,31% 
Comissão FMB 7,78% 
Despesas fixas e variáveis 2,91% 
Custo total 100,00% 

Fonte: Planilha de Orçamento do CTO. 

A relação de variação dos custos é diretamente proporcional ao tamanho 

do rebanho. Como a previsibilidade é de aumento gradativo do rebanho, a curva 

de custos totais se torna crescente na mesma proporção, exigindo cada vez mais 

receitas para equilibrar financeiramente a operação. Desta forma o 

dimensionamento do rebanho torna-se ponto fundamental para manter os custos 

totais em um patamar onde possam ser equilibrados pela receita total gerada. 
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3.1. Cálculo dos Indicadores de Taxa Interna de Retorno (TIR), Índice de 
Lucratividade (IL) e Payback. 

Os indicadores de sustentabilidade foram calculados em função dos 
dados projetados acima e permitem uma visão clara sobre o objeto de nosso 

estudo. A tabela 5, apresenta a memória de cálculo dos indicadores financeiros. 

O investimento inicial foi determinado pelo valor financeiro do rebanho de ovinos 

pantaneiros previsto para 2020. O critério utilizado para o calcular a taxa de 

desconto ou oportunidade é o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) 

acumulado nos últimos 12 meses com taxa de 4,19% a.a. e é fundamental para 
o cálculo do Valor Presente Líquido até 2024 e para o cálculo da TIR. Para a 

Taxa de Retorno de investimento representar viabilidade em relação ao projeto, 

o seu percentual de retorno deve ser superior a taxa de desconto para a atividade 

remunere melhor que o mercado financeiro. O Índice de Lucratividade (IL) aponta 

o retorno financeiro para cada real investido na atividade, nesse caso o valor de 

R$ 0,95 indica que, para cada real investido existe um retorno negativo de R$ 
0,95. Como o cenário não modifica até 2024, não há previsão de Payback para 

o investimento. 

Tabela 5. Cálculo dos Indicadores Financeiros CTO – 2020 a 2024 

INVESTIMENTO INICIAL R$ 293.980,00   
TAXA DE DESCONTO 4,19%   

    PERÍODO (ANO) Fluxo de Caixa Valor Presente VP Acumulado 
0 -R$ 293.980,00 -R$ 293.980,00 -R$ 293.980,00 
1 -R$ 29.741,40 -R$ 28.545,35 -R$ 322.525,35 
2 -R$ 61.824,97 -R$ 56.952,38 -R$ 379.477,72 
3 -R$ 101.559,24 -R$ 89.792,76 -R$ 469.270,48 
4 -R$ 58.082,35 -R$ 49.287,86 -R$ 518.558,35 
5 -R$ 68.303,69 -R$ 55.630,63 -R$ 574.188,98 
    SOMA VPs (Ano 1 a 5) -R$ 280.208,98   

VPL DO CTO -R$ 574.188,98   
TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) Rejeitar Projeto   
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE -0,95 Proposta deve ser rejeitada 
TEMPO DE PAYBACK Rejeitar Projeto   

Fonte: Projeção dos dados secundários do orçamento do CTO. 
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O principal fator para a inviabilidade ao longo do período analisado é que 
o fluxo de caixa é negativo para todos os anos. Logo, medidas para o equilíbrio 

do fluxo de caixa são fundamentais e para a sustentabilidade do Centro 

Tecnológico de Ovinocultura (CTO), da UNIDERP, em Campo Grande, MS. 

3.2. O Ponto de Equilíbrio (PE) 

A aplicação da fórmula do Ponto de Equilíbrio de acordo com a 

estruturação das contas/atividades do modelo gerencial de DRE apresenta 

resultado negativo para o ano de 2020. A tabela 6, indica o resultado de – 2,47, 

onde o custo fixo total representa R$ 22.265,23 e tem como principal ofensor a 
folha de pagamento, as despesas fixas são de R$ 780,00 e se concentram 

basicamente em custo com transporte de pessoal. A diferença entre a receita 

projetada e os custos variáveis representados principalmente por alimentação e 

custos com pesquisas técnico-científicas, resultam numa margem de 

contribuição unitária negativa de valor – R$ 9.323,29. Neste cenário, para que o 

Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO) atinja o Ponto de Equilíbrio será 

necessário um aporte de receita no valor de R$ 32.368,52. 

Esse aporte pode vir de um aumento na taxa de comercialização ou 

verbas provenientes de parcerias e convênios. 

 

Tabela 6. Cálculo do Ponto de Equilíbrio com Impacto de Folha de Pagamento 

Custo Fixo Total R$ 22.265,23 
Despesa Fixa Total R$ 780,00 
Margem de Contribuição Unitária -R$ 9.323,29 
Ponto de Equilíbrio -2,47 
Valor de Faturamento para Equilíbrio R$ 32.368,52 

Fonte: aplicação da fórmula de PE. 

Para efeito de organização da estrutura no modelo de Demonstração do 

Resultado de Exercício, a linha Folha de Pagamento foi incluída como custo na 

Gestão, essa verba corresponde a 26,41% dos custos totais do CTO. O 
entendimento é que esse custo deverá ser computado caso um produtor rural 

decida investir nesse ramo de atividade e porque existe um colaborador 

contratado exercendo a função. No entanto o custo é de responsabilidade da 
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UNIDERP e está incluso em seu orçamento, logo, para o CTO, não existe esse 
gasto (Tabela 6). Desta forma pode ser classificado econômica e 

financeiramente como uma parceria entre o CTO e a UNIDERP. Embora a 

análise desconsidere esse impacto na viabilidade econômica, isso não garante 

que o Ponto de Equilíbrio seja alcançado, mas aponta uma necessidade menor 

de aporte de receita para atingi-lo, de R$ -32.368,52 para R$ 10.103,29, 

conforme observa-se na (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Ponto de Equilíbrio sem Impacto de Folha de Pagamento 

Custo Fixo Total R$ 0,00 
Despesa Fixa Total R$ 780,00 
Margem de Contribuição Unitária -R$ 9.323,29 
Ponto de Equilíbrio -0,08 
Valor de Faturamento para Equilíbrio R$ 10.103,29 

Fonte: Projeção dos dados secundários do orçamento do CTO. 

 

3.3. Peso das Atividades de Gestão e de Pesquisas em relação aos 
custos totais do CTO 

O Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO) é um centro de ciências que 
utiliza a criação de ovinos pantaneiros para desenvolver pesquisas técnico-

científicos que garantam a certificação da raça e o ganhos de produtividade em 

sanidade, reprodução e nutrição com a finalidade de repassar conhecimento 

técnico aos produtores rurais que possuem ou queiram iniciar a criação de 

ovelhas pantaneiras. Portanto é importante dimensionar e diferenciar os custos 

com o manejo do rebanho, dos custos com a realização das pesquisas e como 

eles se comportam no resultado operacional financeiro projetado. 

Os estudos de viabilidade econômica em criação de ovinos se concentram 

mais na área de produção do rebanho com ganho de produtividade conforme a 

área de estudo proposta. Esta pesquisa se diferencia dessa área porque leva em 

consideração o desenvolvimento de pesquisas, o que não faz parte do ramo de 
atividade do criador que tem seu foco na produção e comercialização do rebanho 

e dos insumos derivados da criação. Nesse contexto é necessário entender qual 
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a composição dos custos com a criação do rebanho e com as pesquisas em 

realização. 

A figura 4 apresenta a participação relativa dos custos nas principais 

atividades do CTO. Assim os custos totais são analisados com detalhe sob a 

perspectiva de sua composição. Os dois principais centros de custo são Gestão 

com 56,06% dos custos totais e Pesquisas com 33,25%. 

 

Figura 4. Composição dos Custos Totais Projetados para 2020. 

Fonte: Planilha de Orçamento do CTO. 

 

O centro de custo Pesquisa tem relevância de 33,25% e sua linha mais 

representativa é Reprodução com 23,54% de gasto. Como as pesquisas têm 

tempo médio de realização e integralização, é importante que sempre que uma 

linha de pesquisa seja ativada, sejam levantados os seus custos e despesas e 

que incluam no acompanhamento financeiro do CTO. Se a pesquisa for realizada 

com parcerias com outras Universidades ou órgão públicos, é recomendado que 
os custos e despesas levantados sejam compartilhados em parcerias para 

garantir a continuidade e qualidade da criação de ovinos pantaneiros. Da mesma 

forma, quando as pesquisas forem concluídas, deve-se excluir os seus custos 

do modelo gerencial de acompanhamento de demonstração de resultado. 

56,06%33,25%

7,78%

2,91%

Gestão

Pesquisas

Comissão FMB

Despesas Fixas e
Variáveis
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3.4. Planejamento de Receitas 

O valor financeiro do rebanho é prospectado com base nos valores de 

mercado das categorias de ovinos utilizando a cotação para Mato Grosso do Sul, 
da edição de janeiro de 2020 do Boletim Mensal de Cotações do Centro de 

Inteligência e Mercado de Caprinos e Ovinos – CIM, da Embrapa. Adotando R$ 

8,00 kg/vivo para a comercialização de cordeiras e cordeiros. Considera-se para 

matrizes e reprodutores o valor de R$ 1.500,00 por cabeça. O quadro 3 

apresenta o valor financeiro previsto e real do rebanho para o ano de 2019. 

Percebe-se também que o valor real foi menor que o valor previsto em – R$ 
50.640,00 isso ocorreu em função do alto volume de perdas, fortemente 

impactado pela taxa de mortalidade em função de perda, extravio e animais 

mortos por predadores na área da Fazenda. 

 

Quadro 3.  Valor Financeiro do Rebanho 

Valor Financeiro do rebanho 
2019 Previsto Real 

Categoria Peso Preço (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) 

Ovelhas  1.500,00 165 247.500,00 156 234.000,00 
Carneiros  1.500,00 22 33.000,00 23 34.500,00 
Borregos 35 8,00 27 7.560,00 12 3.360,00 
Cordeiros 35 8,00 202 56.560,00 79 22.120,00 

Total 416 344.620,00 270 293.980,00 

Fonte: Orçamento CTO. 

Na análise da projeção de vendas por categoria do rebanho, figura 5, 
verifica-se que a previsão de vendas está concentrada, 84,8% em cordeiros (as), 

sendo 7,6% para ovelhas matrizes e 7,6% para carneiros reprodutores. 
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Figura 5. Previsão de Comercialização por Categoria. 

Fonte: Controle do Rebanho do CTO. 

 

Como a receita é muito dependente das vendas de animais planejadas e 
a taxa de comercialização atual não garante o aporte financeiro ideal para 

equivaler-se aos custos totais, percebe-se que há uma necessidade de garantir 

a produtividade do rebanho, diminuindo a taxa de mortalidade e perdas e 

potencializando a taxa de comercialização inclusive revendo a previsão de 

comercialização por categoria. 

Nota-se na figura 6 que a taxa de comercialização média para o período 

de 2020 a 2024 é de 24,5%e o valor médio de comercialização é de R$ 

43.260,00. 
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Figura 6. Relação entre Taxa de Comercialização e Receita 
Projetada. 

Fonte: Controle do Rebanho do CTO. 

 

Com isso, o valor gerado pelas receitas não é suficiente para manter os 

custos e despesas, desta forma o Ponto de Equilíbrio é negativo para todas as 

previsões realizadas até 2024. De acordo com os indicadores analisados e 

conforme a situação atual do CTO, a viabilidade econômica é negativa, ou seja, 

as receitas geradas não são suficientes para manter os custos totais da criação 

e das pesquisas. 

O planejamento de crescimento gradativo do rebanho aumenta também 

os custos, fazendo com que uma taxa de comercialização média de 24,5% com 

uma concentração de 84,8% na categoria Cordeiros (as), não seja suficiente 

para atingir o Ponto de Equilíbrio. Assim a revisão do controle do rebanho com 

estimativas de quantidades mínimas que garantam a realização das pesquisas, 

mas que aumente o potencial de comercialização, inclusive nas categorias de 

Matrizes e Reprodutores, se faz necessário para gerar mais receitas e ser viável 

economicamente. 

Outro ponto que pode ser explorado são parcerias com outras 

Universidades no sentido de que os custos com pesquisas sejam 
compartilhados. Convênios com instituições públicas são uma alternativa, 

principalmente voltado para o objetivo de compartilhar técnicas que auxiliem o 

produtor rural a ganhar produtividade no rebanho e com o incentivo a produtores 

que não trabalham com ovinocultura para motivá-los a explorar a atividade como 

aumento de fonte de renda. 

 

3.5. Sistema de Gestão e Definição de Estratégias Financeiras para o 
CTO 

Embora os indicadores não sejam favoráveis à viabilidade econômica e a 
sustentabilidade financeira, eles são extremamente úteis para a gestão do CTO. 

Estabelecer um sistema que permita acompanhar esses indicadores facilitará a 
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tomada de decisões e o desenvolvimento e adoção de estratégias para que o 

programa siga em frente. 

Estabelecer rituais de gestão com reuniões mensais entre gestores e 

pesquisadores, para leitura e análise financeira com base em DRE, PE, TIR, IL 

e Payback, é fundamental para atingir a viabilidade econômica do CTO. O 

objetivo é ter uma visão do impacto das ações diárias nas finanças e construir 
metas e objetivos para cada setor. Também, é muito importante que se tenha 

uma visão estratégica fundamentada na identificação de fortalezas, fraquezas, 

oportunidades e ameaças e que elas sejam revistas trimestralmente para 

verificar se o planejamento estratégico e o acompanhamento de metas e 

objetivos estão conduzindo ao resultado. 

Desta forma é possível reduzir os riscos e prospectar melhores ações e 

resultados e assim garantir a manutenção da criação e das pesquisas. 

4. CONCLUSÃO 

As análises econômicas e financeiras possibilitaram comprovar que, com 

o planejamento de rebanho atual, o Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO) 

não possui viabilidade econômica pois seus custos totais são superiores às 
receitas geradas e que, com a projeção dos dados secundários existentes, não 

atingirá sustentabilidade financeira até 2024 pois o cenário econômico deficitário 

só se agrava com o crescimento projetado da criação, não alcançando a 

sustentabilidade em nenhum dos indicadores analisados. 

Os indicadores econômico-financeiros demonstraram inviabilidade do 

projeto conforme planejamento existente. Tanto no cenário de curto prazo 
quanto de médio e longo prazo. Sugere-se para aumento e diversificação das 

receitas que o rebanho desenvolva a produção de lã, esterco e leite e seus 

derivados, que haja pesquisas para delineamento de cadeias produtivas 

explorando o ovino pantaneiro com produto local do MS, alternativas de 

parcerias e convênios, além da manutenção de um estoque mínimo de rebanho, 

com foco em nutrição e redução de perdas, para manter a criação e as pesquisas 

ativas e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto dos custos totais no resultado 

operacional do Centro Tecnológico de Ovinocultura. Concluiu-se que, apesar do 



 

30 

resultado de inviabilidade econômica encontrado, a criação de ovino pantaneiro 
tem grande potencial para ser desenvolvido, atingindo a certificação da raça e 

desenvolvendo tecnologia e produtos para exploração comercial de cadeias 

produtivas que garantam a sua sustentabilidade. 
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