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Resumo: Avaliou-se a viabilidade financeira, sob condições de risco, em dois tipos de sistemas de 

produção de ovinos de corte a pasto (caracterizados pela ausência ou presença da suplementação 
concentrada). Para tanto, foi elaborada uma planilha de fluxo de caixa, calculando-se o valor presente 
líquido (VPL) com uma taxa de 6% de desconto e, em seguida foi realizada uma simulação de Monte Carlo. 
Com isso, avaliaram-se as probabilidades da ocorrência de determinados valores do VPL a 6%  associados 
aos riscos dos índices nos itens dos projetos. Os resultados demonstraram probabilidades de 37,9 e 33,3% 
de que os sistemas sem e com o concentrado, respectivamente, fossem inviáveis ou de rentabilidades 
nulas, quando considerado o VPL a 6%.  
   
Palavras-chave: risco financeiro, pastejo rotacionado, análise financeira, valor presente líquido, simulação 

de Monte Carlo. 

 

INTRODUÇÃO 
No Sudeste brasileiro, grande ênfase é dada à 
criação de ovinos em pastejo (Costa, et al, 
2007), sobretudo por sua possível exploração 
intensiva com reduções nos dispêndios com 
energia, instalações e mão-de-obra, por kg de 
carne produzido.  
Além disso, uma tendência atual nos sistemas 
é a valorização dos animais precoces, o que 
destaca o uso da suplementação concentrada 
como uma estratégia para reduzir o tempo de 
acabamento. No entanto, grande atenção 
também deve ser dispensada ao manejo das 
pastagens, maximizando sua produção e, 
sobretudo, a conversão da forragem produzida 
em produto animal.   
Apesar de toda a tecnologia gerada, são raras 
as investigações sobre a rentabilidade dos 
investimentos considerando a avaliação das 
condições de risco, fato possível de ser 
concretizado pelo uso da técnica da simulação 
de Monte Carlo (Haddade et al., 2005) 
Assim, buscou-se apresentar uma avaliação 
financeira comparativa, sob condições de 
risco, avaliando-se dois sistemas, 
caracterizados pela ausência ou a presença 
da suplementação concentrada. Para o estudo 
utilizaram-se as condições de mercado de 
Santa Teresa – ES, considerando-se como 
data-base, o mês de fevereiro de 2011, na 
definição dos valores monetários para cada 
um dos itens em tais sistemas. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Para a simulação dos sistemas 

produtivos observou-se o tamanho de três 
hectares, como módulo básico para a 
condução da atividade proposta, dadas as 
informações obtidas dos produtores no 
município de Santa Teresa. Com isso 
preconizou-se um modelo de sistema, 
simulando a condição de um produtor que 
quisesse iniciar na atividade, dispondo de tal 
área, onde seriam construídos quatro módulos 
de 0,6 hectares, adicionados de outros 0,6 
hectares destinados ao plantio da cana-de-
açúcar para a seca. Todos estes irrigados e 
utilizados de forma intensiva. 

Na caracterização dos animais, 
determinou-se que cada sistema se basearia 
na aquisição de cordeiros ao desmame (peso 
médio de 15 ± 3 kg), e na condução destes até 
o peso de abate (32 ± 3 kg), em dois sistemas 
distintos: Um, com os animais conduzidos 
exclusivamente a pasto, e; um segundo 
sistema, onde os animais teriam também a 
sua disposição, um suplemento energético-
protéico. Os resultados de ganho de peso e de 
desempenho dos animais foram obtidos em 
um ensaio de ganho de peso, realizado no 
IFES Campus Santa Teresa, em módulo de 
0,3 hectares, ocupado com o capim-Aruana 
(Panicum maximum cv. Aruana), irrigado e 
manejado intensivamente, durante o ano de 
2010. Os valores de ganho/animal. dia, e de 
lotações registrados no estudo foram também 
utilizados na simulação. Para a época da seca 
(maio a setembro de 2010) utilizou-se a cana 
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corrigida com uréia. Assim, cada um dos itens 
de investimento, de despesas e de receitas no 
sistema foi devidamente considerado na 
descrição dos cenários previstos.  

Após a caracterização dos sistemas, 
elaborou-se, para cada um deles, planilhas de 
fluxo de caixa, considerando-se um horizonte 
de projeto de oito anos. Na obtenção dos 
preços dos itens de projeto, foi realizada uma 
pesquisa em três estabelecimentos comerciais 
no município de Santa Teresa, sendo 
adotados os preços médios praticados, de 
acordo com o mês base fevereiro de 2011. Os 
valores para o item de receita com a venda de 
animais (R$ 5,00/kg de peso vivo) e de 
reposição (R$ 7,00/kg vivo de cordeiro recém-
desmamado) foram também definidos 
conforme informações de preços médios 
praticados no município, na data base 
considerada. 

Uma vez montado o fluxo de caixa, 
foram calculados os valores presentes líquidos 
(VPL a 6%) determinísticos para os dois 
sistemas propostos. Em seguida foi utilizado o 
método da simulação de Monte Carlo, 
considerando-se o efeito do risco sobre os 
indicadores de rentabilidade dos projetos 
(Haddade et al., 2005). Este método baseia-se 
no princípio de que a frequência relativa de 
ocorrência de indicador, se aproxima de sua 
probabilidade matemática de ocorrência, 
quando a experiência é repetida um grande 
número de vezes. As análises foram efetuadas 
por meio da planilha Excel. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Encontraram-se 37,86 e 33,30 % de 
probabilidades acumuladas dos VPLs a 6% de 
desconto, apresentassem valores nulos para 
os sistemas sem e com suplementação 
concentrada, respectivamente (figura 1). O 
que demonstrou os percentuais de risco de 
que os sistemas apresentassem valores 
inferiores ou iguais a zero para suas 
rentabilidades, já considerando o investimento 
alternativo em caderneta de poupança (6% de 
desconto). 
Comparando-se com os resultados da 
avaliação financeira realizada por Haddade et 
al. (2005), para um sistema de produção de 
bovinos leiteiros a pasto (39% de 
probabilidade do VPL a 6% nulo), os valores 
obtidos com a oportunidade de investimento 
nos cenários para ovinos  encontraram-se 
bem próximos. Isto destacou o fato de que 
para ambos os sistemas, considerou-se uma a 
condição de início na atividade, onde seria 
construída toda infra-estrutura necessária. 
Assim, a elevada inversão de capital aplicada 
em ativos fixos (instalações, cercas, irrigação 

dentre outros) e o tamanho reduzido do 
módulo de produção (três hectares) elevaram 
as condições de risco para ambos os sistemas 
propostos para ovinos. Este fato mereceu 
destaque pelos menores riscos no sistema 
com o uso da suplementação concentrada, em 
comparação com o sem o uso desta. Assim, 
mesmo com a elevação das despesas 
operacionais com a compra do suplemento 
energético-protéico, a aceleração do 
crescimento dos animais, a possibilidade da 
do uso de mais lotes de animais, em um 
mesmo período, além do aumento no ganho 
de peso, tudo isso superou os acréscimos nas 
despesas, obtendo-se maior renda e menores 
riscos com o investimento na opção com o uso 
de suplemento concentrado. 
 

 
 
Figura 1. Distribuições acumuladas das 
probabilidades para o VPL dos sistemas, sem 
e com o uso de concentrado a uma taxa de 
6%. 
 

CONCLUSÃO 
 
Observa-se risco elevado (acima de 30%), 
para ambas opções, talvez pela necessidade 
da implantação toda a infra-estrutura, do 
tamanho reduzido do módulo de produção (3 
hectares). 
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