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Abstract 

 

The aim of this article was to draw up an economic feasibility study for implementation of a 

storage unit with a capacity of 40,000 bags of soybean through financing with Program 

resources and Construction Warehouse Expansion - PCA. Data were collected from the 

official documents and forwarded financing project for a bank in Palmeira das Missões / RS / 

Brazil. Between profitability and risk indicators were constructed and analyzed the Net 
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Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and the ratio index Benefit / Cost (RB / 

C). With a factor of update of 6% per year, the project IRR stood at 11.18% and NPV of R $ 

459,879.08, which indicates the economic viability of the investment. The Benefit Ratio Cost 

(RB / C) at 1.1586 threshold indicates that the sum of current revenues were higher than the 

total of the updated costs. Therefore, there was the economic viability of the investment and 

the adequacy of the PCA program to the needs of farmers. 

 

Keywords: Economic Viability. Storage Structure. Brazilian Warehouse Construction and 

Expansion Program – PCA. 

 

1. Introdução 

 

A partir da segunda metade do século XX a sociedade brasileira, principalmente a 

vinculada à agropecuária, presenciou o surgimento de um conjunto de inovações tecnológicas 

que, somadas à expansão do crédito, a migração de agricultores em direção as fronteiras 

agrícolas e a ação institucional explicam o expressivo crescimento da área plantada, da 

produção e da produtividade de grãos no Brasil (PEREIRA, 1993; COSTA, SANTANA, 

2015). 

Dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations permitem 

observar que a área colhida das principais lavouras temporárias no Brasil (soja, milho, trigo, 

arroz, feijão, aveia e sorgo) cresceu 147% no período 1961 – 1980 e 47% no período 2000 – 

2013 (Figura 1b). Também, o significativo crescimento da produção brasileira de soja, que 

evoluiu a uma taxa geométrica de 9,92% ao ano no período 1961 – 2013 e alcançou 

81.699.787t. Comportamento semelhante pode ser observado na quantidade produzida de 

milho, que cresceu a uma taxa geométrica 3,55% ao ano no período 1961 – 2013 e chegou a 

80.538.495t (Figura 1c). 
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(a) produtividade (ha
-1

), cultivares selecionadas (b) área total colhida, cultivares selecionadas 

  

 

(c) área colhida por cultivar (d) área colhida por cultivar (2013) 

 

 

Figura 1: Evolução da área plantada, produção e produtividade das principais 

cultivares de lavoura temporária: Brasil 1961 a 2013. 
Fonte: FAOstat (2016) 

 

A produção da agricultura brasileira não se deve, exclusivamente, à ampliação da área, 

mas também aos ganhos de produtividade. Neste sentido, os dados da Figura 1(a) mostram 

que a produtividade do milho passou de 1.312 kg. ha
-1

 para 5.258 kg.ha
-1

 e do arroz, de 1.699 

kg.ha
-1

  para 5.006 kg.ha
-1

 no período 1961 – 2013. Neste período, a lavoura de maior 

destaque foi a soja, que representa 54,04% da área, quando consideradas as principais 

lavouras temporárias. 

A Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) foi responsável por disponibilizar 

novos produtos e processos que, após difundidos, proporcionaram o aumento da 

produtividade e da área plantada, o desenvolvimento de práticas de manejo que conjugaram o 

controle de pragas e doenças com a fertilização artificial do solo e o melhoramento genético 

das sementes (COSTA et al. 2014; BECKMANN; SANTANA, 2017).  
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Os investimentos em ciência e tecnologia foram viabilizados por uma rede de 

pesquisas articulada com o poder público e a iniciativa privada, que se constituiu como 

determinante para o fortalecimento da produção, da indústria de máquinas, equipamentos e 

demais insumos agrícolas e a consolidação do parque industrial de processamento de soja 

(EMBRAPA, 2004; COSTA et al. 2014). 

A partir da migração da agricultura tradicional, fundada em sistemas de produção de 

baixa intensidade de capital, tecnologia e assistência técnica, para um modelo caracterizado 

pela inovação de processo, produto e gestão nas cadeias produtivas, constituiu-se o 

agronegócio como um novo paradigma de análise econômica (DAVIS, 1956; DAVIS, 

GOLDBERG, 1957; KING et al., 2010; BECKMANN; SANTANA, 2017). 

O agronegócio e as cadeias produtivas ligadas a ele possuem elevada capacidade para 

dinamizar as economias locais e promover o desenvolvimento regional. Nesta perspectiva, 

Hirschman (1958; 1985) e Santana (1994), ao mostrarem que o desenvolvimento econômico 

em geral e no Brasil em particular, está diretamente relacionado à implantação de unidades 

produtivas e a estruturação dos encadeamentos para trás, associados aos fornecedores de 

insumos e tecnologia, e para frente conectados com a agroindústria e com as empresas de 

comercialização das safras para os mercados nacional e internacional.  

Atualmente, o agronegócio brasileiro responde por mais de 50% das exportações 

(BRASIL, 2016) e torna o país um dos principais players globais do segmento de 

alimentação. Esta posição é corroborada pela representatividade brasileira como maior 

exportador de carne bovina e carne de aves, tabaco, açúcar, café e suco de laranja; segundo 

maior exportador de soja; terceiro maior exportador de milho e quarto maior exportador de 

carne suína. As exportações agrícolas brasileiras equivalem a 7,6% das importações agrícolas 

mundiais (BRASIL, 2014).  

Por outro lado, o expressivo crescimento do setor trouxe a necessidade de ampliar e 

modernizar a infraestrutura de escoamento das safras, a oferta de energia elétrica, serviços de 

telecomunicações para o campo e a infraestrutura de armazenamento, entre outros. Para o 

BRASIL (2016b), apenas 15% da capacidade de armazenamento brasileira encontra-se em 

estabelecimentos rurais, mesmo considerando o expressivo crescimento do setor nos últimos 

anos. Este número contrasta com os verificados na Austrália, Argentina e Estados Unidos, 

onde a capacidade de armazenagem na propriedade rural ultrapassa os 35% no primeiro, 

chega aos 45% no segundo e situa-se no intervalo de 55% a 66% no terceiro (BRASIL, 

2016b). 
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A importância da infraestrutura de armazenamento na propriedade, além de contribuir 

para reduzir a sazonalidade dos preços e possibilitar maior estabilidade na renda dos 

produtores, dadas as características de inelasticidade preço dos grãos (COSTA; SANTANA, 

2015), reside na possibilidade de agregar valor à produção, seja pela classificação e limpeza, 

pelo aproveitamento dos subprodutos dela gerados ou até mesmo pelo planejamento de uma 

política de comercialização adequada. 

Com o propósito de reduzir o déficit no segmento de armazenagem, o governo 

Brasileiro criou o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns – PCA. Espera-se, 

com ele, reduzir o déficit de armazenagem existente, incentivar os produtores rurais e 

cerealistas a aumentarem a capacidade estática de armazenagem, reduzir perdas, gerenciar a 

entrega do produto e fomentar o setor. 

Neste sentido, o problema de pesquisa consiste em responder a seguinte questão 

norteadora: a construção de estrutura de armazenagem de grãos, através do Programa para 

Construção e Ampliação de Armazéns – PCA, é uma alternativa economicamente viável para 

os produtores rurais? 

Para responder a este problema, o objetivo do trabalho foi analisar a viabilidade 

econômica de investimentos em uma estrutura de armazenamento. Sendo assim, foram 

consideradas as condições de financiamento do PCA, os custos e as receitas inerentes à 

implantação e operação de um silo com capacidade estática de 40 mil sacas de soja, o 

equivalente a 2.400 toneladas. 

O trabalho foi estruturado em quatro seções, considerando a introdução. Na segunda 

parte do artigo, encontra-se e referencial metodológico, na terceira apresentam-se os 

resultados e discussões e, na quarta, as considerações finais. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

Nesta seção, são apresentados o percurso metodológico do trabalho, os indicadores 

utilizados para analisar a viabilidade econômica, as condições de crédito e a caracterização do 

projeto. 

 

2.1. Etapas do trabalho 
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O trabalho foi realizado em três etapas: estudo documental e bibliográfico, estimação 

do fluxo de caixa e, mensuração dos indicadores de viabilidade econômica.  

Na primeira, realizou-se um levantamento bibliográfico para fundamentar os 

referenciais teórico e metodológico. A segunda etapa foi composta pelo levantamento de 

dados, que aconteceu a partir de pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. Em 

relação aos documentos, buscou-se informação no Manual de Crédito Rural do Banco Central 

do Brasil, nas Diretrizes do PCA e no conjunto de documentos que integram um processo real 

de operação de crédito da linha PCA de um cliente de uma agência bancária no Município de 

Palmeira das Missões/RS. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com dez 

produtores rurais que possuem infraestrutura de armazenagem há mais de dois anos, e quatro 

engenheiros agrônomos credenciados junto à agência bancária. O objetivo das entrevistas foi 

complementar e confirmar as informações contidas no projeto (sempre garantindo o 

anonimato do titular da proposta) encaminhado à agência bancária, principalmente no que se 

refere ao diferencial de preços auferido na modalidade de venda spot ou disponível e aos 

componentes de custo relacionados às atividades de funcionamento da estrutura proposta, 

com capacidade estática de estocagem de 40.000 sacas de soja.  

A terceira etapa foi composta pela elaboração do fluxo de caixa e análise dos 

resultados. Para isto, foram utilizados dados dos documentos analisados, inclusive do projeto 

de engenharia, informações obtidas nas entrevistas e em fontes de dados secundárias. O 

referencial de custos de produção da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015) 

e histórico de preços dos produtos agropecuários foram considerados para a apuração dos 

gastos. A análise da proposta de financiamento permitiu identificar as seguintes informações: 

área de produção e produtividade esperada no prazo do investimento, estimativa anual de 

custos, dimensionamento da unidade armazenadora, ganhos previstos na comercialização após 

a implementação do projeto, além de dados referentes à atividade e ao endividamento. O 

Sistema Corporativo do Banco do Brasil S/A – Aplicativo Risco Técnico Agrícola (RTA) foi 

utilizado para buscar informações relacionadas à produção e ao preço médio de venda dos 

produtos agropecuários no munícipio de Palmeira das Missões/RS.  

 

2.2. Indicadores de Viabilidade Econômica 

 

Os indicadores podem ser divididos em dois grandes grupos: indicadores associados à 

rentabilidade (ganho ou criação de riqueza) do projeto e indicadores associados ao risco do 
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projeto. Na primeira categoria, estão os seguintes indicadores: Valor Presente Líquido (VPL), 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e o índice de Relação Beneficio/Custo (RB/C). Na segunda 

categoria está o Período de Recuperação do Investimento (Pay-back). Estes indicadores 

permitem avaliar o risco e o retorno do investimento. 

O método do VPL, segundo Souza e Clemente (2009), é a técnica mais utilizada e está 

baseado na concentração de todos os valores esperados de um fluxo de caixa na data zero, 

conforme é possível observar na Equação 1. 

 

(1) 

Em que:  é o fluxo esperado de benefícios no tempo  , e;  é a Taxa Mínima de 

Atratividade. 

A Taxa de Mínima Atratividade da empresa (TMA) foi definida em 6% ao ano, um 

vez que esta deve representar a melhor taxa com baixo grau de risco. Para Souza e Clemente 

(2009), as taxas de juros praticadas no mercado podem servir como parâmetro para a 

definição da TMA, em especial a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(SELIC), Taxa Referencial (TR) e Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 

Em caso de VPL > 0, pode-se afirmar que o projeto é economicamente viável 

(SANTANA, 2005).  

A Taxa Interna de Retorno (TIR), foi utilizada para analisar as dimensões retorno e 

risco. “... por definição, é a taxa que torna o VPL de um fluxo de caixa igual a zero” 

(SOUZA; CLEMENTE, 2009), conforme é possível observar na Equação 2.  

 

(2) 

Pela ótica da análise de retorno do capital, a TIR representa o limite superior para a 

rentabilidade do projeto de investimento. Quando um projeto apresenta baixa rentabilidade, é 

normal que também esteja associado a ele um baixo risco (SOUZA, 2009). Toda vez que a 

TIR foi superior a TMA, entende-se que o investimento no projeto resultará em maior ganho 

que o investimento em outras opções conservadoras. 

A Relação Benefício-Custo (Rb/c) é um indicador que permite identificar os ganhos 

financeiros por unidade de capital investido. Pode ser calculado através da razão da soma do 

fluxo de receitas e a soma do fluxo de custos, atualizada a uma taxa de juros adequada (neste 

caso, 6% ao ano), conforme pode ser observado na Equação 3.  
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(3) 

Sendo a Rb/c maior que 1, entende-se que os investimentos realizados tendem a 

retornar com uma margem de lucro. 

 

2.3. Condições de crédito e a caracterização do projeto 

 

A análise de viabilidade econômica limitou-se às condições de investimento, 

considerando o projeto arquitetônico de um cliente de uma agência bancária do município de 

Palmeira das Missões. Este agricultor explora uma área própria de 1000 hectares, com as 

culturas de soja, milho, trigo e aveia, além do nabo forrageiro, que é utilizado como cobertura 

de solo no inverno. A proposta contempla a implantação de uma estrutura com capacidade 

estática para armazenar 40 mil sacas de soja. A estrutura de armazenagem planejada incluiu 

secador e máquina de pré-limpeza, visando agregar valor ao produto com a venda de grãos 

selecionados e limpos. O projeto foi orçado em R$ 1.257.769,00 e financiado pelo PCA com 

taxa de juros de 4,00% ao ano e prazo de pagamento de até 15 anos. 

A área de produção do cliente está localizada no munícipio de Palmeira das 

Missões/RS. Os 1000 hectares são cultivados de forma a respeitar o sistema de rotação de 

culturas. Para a cultura de soja, a média de área plantada é 700 hectares/ano, com produção 

média anual de 50 sacas/hectare e mais 150 hectares de soja safrinha, com produção média de 

30 sacas/ha
-1

. A soja safrinha é cultivada depois da colheita do milho, utilizando a mesma área 

de produção, de acordo com as condições de clima e época de plantio. Por sua vez, o milho é 

cultivado em 300 hectares, com uma produção média anual de 150 sacas/ha. 

Nas culturas de inverno, a área plantada de trigo ocupa 500 hectares por ano, com uma 

produção média de 50 sacas/ha. O cliente também cultiva aveia em 150 hectares para fins de 

comercialização, com rendimento de 50 sacas/ha. 

O produtor utiliza alto padrão tecnológico e segue os princípios de agricultura de 

precisão. No planejamento da propriedade, busca otimizar recursos, com as culturas de 

inverno e verão, onde as culturas de inverno são utilizadas como o princípio da preparação do 

solo para as culturas de verão e controle de ervas invasoras das culturas de verão, a exemplo 

da buva (Conyza bonariensis) e capim amargoso (Digitária Insuláris). Por fim, foram 

consideradas as médias de produção do cliente, dados estes obtidos na proposta que o mesmo 

enviou para o banco.  
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3. Resultados e Discussões 

 

Nesta seção, apresentam-se todos os resultados gerados para subsidiar a análise de 

viabilidade econômica. Neste sentido, abordam-se aspectos da comercialização de grãos, as 

condições de crédito para investimento e a análise de viabilidade econômica. 

 

3.1.  A comercialização de grãos por agricultores com e sem estrutura de armazenagem 

 

A principal vantagem de se possuir infraestrutura de armazenagem é ajustar o fluxo de 

produção e comercialização de acordo com as condições mais favoráveis par a venda do 

produto ao longo do ano. Em geral, o mercado proporciona momentos de “picos de preços”, 

principalmente em situações de grande procura por parte da indústria processadora e tradings, 

seja para completar a carga de navios e atender aos contratos internacionais ou fazer frente às 

demandas específicas no mercado interno. Estes momentos podem se transformar em 

oportunidades não disponíveis para agricultores que depositam seus grãos em estruturas de 

armazenagem de cerealistas, tradings e/ou cooperativas (Brasil, 2016b). 

Historicamente, o comportamento do preço de mercado indica que no período da safra 

brasileira (fevereiro a maio), os preços tendem a operar em patamares inferiores aos 

praticados na entressafra (setembro a dezembro), conforme é possível observar ao analisar os 

valores praticados em quatro das principais praças de comercialização do Brasil: Passo 

Fundo/RS, Maringá/PR, Rondonópolis/MT e Mogiana/SP (Figura 2). 

Este comportamento sazonal de maior preço da soja no período de entressafra foi 

corroborado pelos agricultores entrevistados. Todos os entrevistados informaram que o preço 

pago na venda de seus produtos (no mercado spot) é superior ao praticado no mercado que 

engloba os produtores que mantém seus estoques em infraestruturas de empresas e/ou 

cooperativas (mercado de balcão).  
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(a) Média de Preço em Passo Fundo/RS 

 
(b) Média de Preço em Maringá/PR 

  

 

(c) Média de Preço em Rondonópolis/MT (d) Média de Preço em Mogiana/SP 

  

Figura 2: Preço médio (em R$ de mai/2016) da soja em grãos (saca/60kg), sem ICMS: 

01/1996 a 05/2016 
Fonte: Elaboração própria, com base em ABIOVE (2016). 

 

Portanto, com uma estrutura de armazenagem as operações no mercado spot pode 

resultar em elevação no poder de barganha do produtor rural no momento da venda, segundo 

os entrevistados. A concorrência, neste mercado, permite ao agricultor vantagens que vão 

além dos melhores preços. Em muitos casos, as empresas compradoras buscam o produto no 

armazém, sem descontar do preço do frete.  

 

3.2.  Crédito para Investimento em Silos e Armazéns 

 

O Manual de Crédito Rural (MCR) codifica as normas aprovadas pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN) e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao 

crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que 
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operam no Sistema Nacional de Crédito (SNCR), sem prejuízo da observância da 

regulamentação e da legislação aplicável. 

De acordo com o BACEN (2016), podem ser beneficiários do crédito rural produtores 

rurais (pessoa física ou pessoa jurídica) e cooperativas de produtores rurais. A concessão de 

crédito rural exige as seguintes condicionantes: idoneidade do tomador; apresentação de 

orçamento, plano ou projeto; oportunidade, suficiência e adequação dos recursos; observância 

de cronograma de utilização e de reembolso; fiscalização pelo financiador; liberação do 

crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou 

informais, ou organizações cooperativas; observância das recomendações, e; restrições do 

zoneamento agroecológico e do Zoneamento Ecológico-Econômico. 

O crédito rural pode ser concedido com recursos controlados e não controlados. São 

considerados recursos controlados os provenientes de exigibilidade de depósitos à vista, 

operações oficiais de crédito supervisionadas pelo Ministério da Fazenda. Os sujeitos à 

subvenção da União, oriundos da poupança rural e de fundos específicos (BACEN, 2016). 

O Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), lançado no Plano 

Agrícola e Pecuário 2013/2014, e posteriores, operacionalizado com recursos do BNDES 

equalizados pelo Tesouro Nacional, caracteriza-se por constituir a principal linha crédito para 

construção e ampliação de silos e armazéns (BNDES, 2015).  

 

3.3. Análise de investimento 

 

A análise de investimento foi realizada a partir de uma proposta encaminhada para 

uma agência bancária do município de Palmeira das Missões/RS, com vistas a acessar linha 

de crédito proveniente do PCA. Nesta, o cliente, empresário rural, justificou a sua demanda e 

apresentou todos dados exigidos no modelo de proposta PCA. Neste, constam: a) resumo 

contábil da atividade do agricultor; b) local onde o agricultor pretende implantar o armazém; 

c) área de cultivo e a sua produção esperada; d) estimativa de custos de manutenção familiar; 

e) custos fixos (impostos, conservação de benfeitorias, conservação de máquinas e 

equipamentos); f) descrição da proposta, com projeto arquitetônico; g) valor pretendido de 

financiamento; h) prazo de carência para começar a pagar o investimento; i) garantia a ser 

oferecida; j) percentual de recursos próprios envolvidos no projeto; k) origem e a 

disponibilidade dos recursos próprios; l) estoques de produtos livres; m) dimensionamento da 
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unidade armazenadora instalada e projetada com o investimento; n) estratégias de 

comercialização adotadas pelo cliente; o) endividamento no sistema financeiro com valores e 

prazos; e p) renda média após a implementação do projeto. 

 

3.3.1. Custos de produção 

 

Para consolidar os dados da renda declarada pelo empresário rural, elaborou-se cálculo 

da renda da atividade agropecuária de sua propriedade a partir das informações declaradas e 

do referencial de custos das lavouras fornecido pela CONAB (2015). Os custos apresentados 

pelos entrevistados foram próximos do custo por hectare apurado pela CONAB, sem 

considerar os custos indiretos de produção. Os dados da CONAB (2015) são: 

Soja: produção esperada de 3.000kg/hectare e custo de R$ 2.246,20/hectare. 

Milho: produção esperada de 9.000kg/hectares e custo de R$ 3.063,82/hectare 

 

3.3.2. Custos com mão de obra 

 

Para a análise de viabilidade do projeto, estimou-se o custo de mão de obra em R$ 

1.327,07, como discriminado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Estimativa de Custo Mensal para Funcionário responsável pela Estrutura de 

Armazenagem. 

Evento Referência Valor 

Salário - R$ 868,00 

Provisão 13º salário - R$ 72,33 

Provisão Férias - R$ 72,33 

Provisão 1/3 Férias - R$ 24,11 

FGTS - R$ 69,44 

Provisão FGTS (13º e Férias) - R$ 13,50 

INSS 20% R$ 173,60 

Provisão INSS (13º e Férias) - R$ 33,76 

Custo Funcionário  R$ 1.327,07 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

No projeto, elaborou-se uma escala para adequar o uso de mão de obra no armazém. É 

necessário um funcionário durante os 12 meses e para os quatro meses de maior demanda 
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(safra), mais dois trabalhadores, perfazendo um total de 12 meses de trabalho do funcionário 

fixo mais 4 meses de trabalho de dois funcionários eventuais. 

 

3.3.3. Custos com energia elétrica 

 

O custo com energia elétrica foi definido como a média anual de silos que já estão em 

funcionamento (dos agricultores entrevistados). O valor foi estimado em R$ 1.000,00/mês. 

No primeiro ano, o custo foi multiplicado por 6 (seis), por ser o início do processo da 

estrutura, perfazendo um total de gastos em energia no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Nos anos seguintes, o valor mensal passou a ser multiplicado por 12 (doze), por considerar 

que na entressafra as operações de classificação, limpeza e secagem diminuem, mas seguem o 

seu curso para alcançar o objetivo de beneficiar todos os grãos produzidos na propriedade ao 

longo do ano de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

 

3.3.4. Custos com lenha 

 

Para secar os produtos utilizou-se a lenha como fonte de energia. O consumo de lenha 

na fornalha é de 942 kg/hora a um custo anual de R$ 8.000,00. É importante ressaltar que os 

entrevistados destacaram que a demanda por lenha também está em função da produção do 

milho e do grau de umidade do mesmo no momento da colheita, sendo o milho o produto que 

mais utiliza a estrutura do secador. 

 

3.3.5. Depreciação 

 

A depreciação foi calculada pelo método linear, considerando a vida útil do armazém, 

de acordo com a CONAB, de 50 anos. Esta é a mesma referência da Receita Federal para 

estruturas metálicas. Assim, o valor base da estrutura utilizada foi de R$ 1.200.000,00, 

gerando um valor anual para a depreciação de R$ 24.000,00, equivalente a uma taxa anual de 

2%. 

 

3.3.6. Linha de crédito 
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O projeto apresenta um valor total de R$ 1.257.769,00, prazo de 15 anos de 

amortização, sem carência, e taxa de juros do programa PCA de 4,00% ao ano. O cronograma 

do financiamento está na Tabela 2, com o valor estimado das parcelas. 

 

Tabela 2: Financiamento Total da Estrutura de Armazenagem no BB. 

Período Saldo Devedor Juros Amortização Parcela Anual 

0 1.257.769,00    
1 1.173.917,73 50.310,76 83.851,27 134.162,03 
2 1.090.066,47 46.956,71 83.851,27 130.807,98 
3 1.006.215,20 43.602,66 83.851,27 127.453,93 
4 922.363,93 40.248,61 83.851,27 124.099,87 
5 838.512,67 36.894,56 83.851,27 120.745,82 
6 754.661,40 33.540,51 83.851,27 117.391,77 
7 670.810,13 30.186,46 83.851,27 114.037,72 
8 586.958,87 26.832,41 83.851,27 110.683,67 
9 503.107,60 23.478,35 83.851,27 107.329,62 

10 419.256,33 20.124,30 83.851,27 103.975,57 
11 335.405,07 16.770,25 83.851,27 100.621,52 
12 251.553,80 13.416,20 83.851,27 97.267,47 
13 167.702,53 10.062,15 83.851,27 93.913,42 
14 83.851,27 6.708,10 83.851,27 90.559,37 
15 0,00 3.354,05 83.851,27 87.205,32 

Total  402.486,08 1.257.769,00 1.660.255,08 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

3.3.7. Estrutura de custos 

 

Na Tabela 3 apresenta-se a estrutura dos custos de implantação da estrutura projetada. 

Observa-se que os custos com mão-de-obra (construção civil), estrutura, máquinas e 

equipamentos para o silo representam o maior montante. 
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Tabela 3: Estrutura de Custos da Estrutura de Armazenagem do Projeto. 

Descrição Unidade 
Valor de 

Referência 

A - Investimento em obras 

A1. Terraplenagem R$/ano                  -    
A2. Mão-de-obra - construção civil R$/ano     264.511,00  
A3. Estrutura, máquinas e equipamentos do Silo R$/ano     960.173,00  
A5. Reparos na infraestrutura de armazenamento R$/ano        1.000,00  
A4. Outros custos R$/ano       33.085,00  

B - Operações de beneficiamento de grãos 

B1. Mão-de-obra (em R$/funcionários/mês do silo) R$/mês        1.327,07  
B2. Energia elétrica R$/mês        1.000,00  
B3. Lenha R$/ano        8.000,00  

C - Administração  

C1. MO administrativa R$/ano       15.924,84  
C2. Assistência técnica/taxas R$/mês           240,00  
C3. Depreciação do Silo R$/ano       24.000,00  
C4. Depreciação máquinas e equipamentos R$/ano   
C5. Impostos e taxas % Receita 2,50% 

D - Obrigações Financeiras/Banco do Brasil 

D1. Liberação de Crédito R$/ano  1.257.769,00  
D2. Parecela de Amortização do Investimento R$/ano       83.851,27  
D2. Parecela de Juros do Investimento R$/ano  
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.3.8. Receita estimada sem infraestrutura de armazenamento na propriedade 

 

O valor bruto da produção ou receita total com e sem a estrutura de armazenamento 

foi apresentada nas Tabelas 4 e 5. Os valores foram obtidos com base no preço médio dos 

produtos e da quantidade produzida, ambos encontrados nas propostas do PCA ou no 

aplicativo RTA do Banco do Brasil. No cálculo das receitas da propriedade com infraestrutura 

de armazenagem, utilizaram-se os dados da proposta do PCA, onde o percentual médio de 

incremento de preço de venda do produto soja foi de 7,00% (sete pontos percentuais) e, nos 

demais produtos, o incremento foi de 10% (dez pontos percentuais).  

Como os custos se mantiveram constantes, foi verificado um incremento nominal de 

R$ 366.620,00 na receita, decorrente da instalação da infraestrutura de armazenagem.  
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Tabela 4. Receita estimada sem infraestrutura de armazenamento na propriedade. 

Cultura Área (ha) 
Prod. 
Média 

(sacas/ha) 

Qt. Prod. 
(sc) 

Custos 
(R$/ha) 

Custo Total 
(R$) 

Preço Médio 
(R$/sc) 

Receita Total Resultado Líquido 

Soja 700 50 35.000 2.246,20 1.572.340 58,00 2.030.000,00 457.660,00 
Milho de 1ª safra 300 150 45.000 3.063,82 919.146 25,00 1.125.000,00 205.854,00 
Soja Safrinha 150 30 4.500 1.800,00 270.000 58,00 261.000,00 9.000,00 
Trigo 500 50 25.000 1.400,00 700.000 30,00 750.000,00 50.000,00 
Aveia 150 50 7.500 1.000,00 150.000 25,00 187.500,00 37.500,00 

Total   117.000 11.502 3.611.486  4.353.500,00 742.014,00 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 

 

Tabela 5. Receita estimada com infraestrutura de armazenamento na propriedade. 

Cultura 
Hectares 

Cultivados 

Prod. 
Média 

(sacas/ha) 

Qt. 
Prod. 
(sc) 

Custos 
(R$/ha) 

Custo Total 
(R$) 

Preço 
Médio 
(R$/sc) 

Receita Total 
com silo 

Resultado  
Líquido 

Soja 700 50,00 35.000 2.246,20 1.572.340 62,06 2.172.100,00 599.760,00 

Milho de 1ª safra  300 150,00 45.000 3.063,82 919.146 27,50 1.237.500,00 318.354,00 

Soja Safrinha 150 30,00 4.500 1.800,00 270.000 62,06 279.270,00 9.270,00 

Trigo 500 50,00 25.000 1.400,00 700.000 33,00 825.000,00 125.000,00 

Aveia 150 50,00 7.500 1.000,00 150.000 27,50 206.250,00 56.250,00 

Total   117.000 11.502 3.611.486  4.720.120,00 1.108.634,00 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.3.9. Fluxo de caixa do projeto de investimento 

 

De acordo com os dados da Tabela 6, o fluxo de caixa do projeto apresentou um Valor 

Presente Líquido (VPL) de R$ 459.879,08. Isto quer dizer que o projeto consegue recuperar o 

valor inicial do investimento, remunera também o que seria ganho com a taxa atualizada e 

gera um valor líquido ao final do projeto de R$ 459.879,08. Como o valor é positivo, tem-se 

que a implantação do armazém com esta capacidade é viável economicamente. 

Considerando que a taxa de juros do financiamento foi de 4% a.a. e que a Taxa Interna 

de Retorno situou-se no patamar de 11,18%, pode-se considerar que o investimento é 

economicamente viável. Por fim, a Relação Benefício Custo (RB/C), no patamar de 1,1586, 

indica que a soma das receitas atualizadas foi maior que o total dos custos atualizados e que 

significa que o projeto é economicamente viável. Assim, para cada R$ 1,00 aplicado no 

projeto, espera-se um montante bruto de R$ 1,1586 bruto e R$ 0,1586 líquido. 
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Tabela 6. Fluxo de caixa do projeto de investimento 

Ano 

Fluxo nominal 
Fator de  

Atualização 
6% a.a.1 

Fluxo Real (atualizado) 

Custo  
Total (CT) 

Receita  
Total (RT) 

Receita Líquida 
 Nominal 

(RLN) 

CT  
Atualizado 

RT 
Atualizada 

Receita Líquida 
Atualizada (RLA) 

1 1.263.769,00 0,00 -1.263.769,00 0,94 1.192.234,91 0,00 -1.192.234,91 

2 206.183,43 366.620,00 160.436,57 0,89 183.502,52 326.290,49 142.787,98 

3 202.829,38 366.620,00 163.790,62 0,84 170.299,46 307.821,22 137.521,77 

4 199.475,33 366.620,00 167.144,67 0,79 158.003,14 290.397,38 132.394,24 

5 196.121,27 366.620,00 170.498,73 0,75 146.553,23 273.959,79 127.406,57 

6 192.767,22 366.620,00 173.852,78 0,70 135.893,29 258.452,63 122.559,35 

7 189.413,17 366.620,00 177.206,83 0,67 125.970,58 243.823,24 117.852,66 

8 186.059,12 366.620,00 180.560,88 0,63 116.735,80 230.021,92 113.286,13 

9 182.705,07 366.620,00 183.914,93 0,59 108.142,85 217.001,81 108.858,96 

10 179.351,02 366.620,00 187.268,98 0,56 100.148,67 204.718,69 104.570,02 

11 175.996,97 366.620,00 190.623,03 0,53 92.713,01 193.130,84 100.417,83 

12 172.642,92 366.620,00 193.977,08 0,50 85.798,24 182.198,91 96.400,67 

13 169.288,87 366.620,00 197.331,13 0,47 79.369,23 171.885,76 92.516,53 

14 165.934,82 366.620,00 200.685,18 0,44 73.393,13 162.156,38 88.763,25 

15 162.580,77 366.620,00 204.039,23 0,42 67.839,27 152.977,72 85.138,44 

16 159.226,72 366.620,00 207.393,28 0,39 62.679,01 144.318,60 81.639,59 

Valor Presente Líquido R$ 459.879,08 

Taxa Interna de Retorno 11,18% Relação Benefício Custo 1,1586 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

O Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016, lançado em 02/06/2015 aumentou a taxa de 

juros de 4,00% a.a. para 7,50% a.a. e no Plano 2016/2017 elevou para 8,5% a.a. Nestas 

condições o projeto ainda se apresenta viável, mantendo constante as demais variáveis da 

análise.  

Para evidenciar os resultados com as taxas de juros diferenciadas, tem-se na Figura 3 

que com taxa de juros equivalente a 4% a.a., o projeto apresenta VPL positivo para 15, 12 e 

10 anos, com valores de R$ 724.926,32, R$ 385,010,92 e R$ 145.341,44, respectivamente. 

Com uma taxa de juros de 7,5% a.a., o cenário aponta para viabilidade econômica em projetos 

com 15 anos de duração (VPL = R$ 298.109,37) e 12 anos de duração (VPL = R$ 91.037,66) 
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e inviabilidade para o prazo de 10 anos (VPL = R$ -67.474,45). Por fim, com a taxa de juros 

de 8,5% a.a., o projeto apresenta-se viável somente com 15 e 12 anos de amortização. Neste 

caso, é possível observar que o VPL, considerando-se o período de 15 anos, foi de R$ 

204.715 e de R$ 24.428,27 quando o prazo é de 12 anos. Para 10 anos de prazo, o VPL 

mostra-se negativo e equivalente a -R$ 116.778,87. 

 

 

Figura 3: Cenários de Valor Presente Líquido para diferentes taxas de juros e períodos 

de retorno do investimento. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Também é possível observar na Figura 1, que se a taxa de juros do PCA subir mais 

meio ponto percentual e alcançar o patamar de 9% a.a., o único cenário viável é com prazo de 

amortização de 15 anos. Adicionalmente, utilizando-se o prazo máximo do programa PCA, 

que é de 15 anos, o VPL calculado é positivo até a taxa de 11,00% ao ano, pois ainda é 

inferior à TIR. 

Os resultados encontrados permitem afirmar que o investimento em infraestrutura de 

armazenamento, nos moldes analisados, é viável e reforçam os resultados encontrados por 

Oliveira et Al. (2016), de que existem vantagens econômicas em armazenar a soja e vender na 

entressafra. 

 

4. Considerações Finais 
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O problema da presente pesquisa foi investigar se a construção de estrutura de 

armazenagem de grãos, através do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns – 

PCA, se constitui enquanto alternativa economicamente viável para os produtores rurais e a 

resposta é sim. O PCA é um programa que opera em condições viáveis para a construção de 

infraestrutura de armazenamento nas propriedades rurais. 

A atividade está sujeita à vários riscos e incertezas, como mudanças climáticas 

(estresses hídricos, granizos), operacionais (erros na semeadura, na aplicação de defensivos e 

atrasos na colheita), biológicos (ataques de pragas e doenças), financeiros (dificuldade de 

acesso ao crédito), institucionais (rigor nas leis e cenário político), entre outros. Portanto, a 

eficiência na gestão da produção e comercialização da safra é fundamental para o sucesso da 

atividade. Comercializar os grãos no período de entressafra, no mercado spot, representa um 

ganho significativo para o produtor, por reduzir custos de transporte e os efeitos sazonais dos 

preços praticados nos mercados do commodities.  

Neste contexto, a pesquisa atendeu ao objetivo de analisar a viabilidade econômica de 

investimento em uma estrutura de armazenamento com as linhas tradicionais de crédito. 

Foram consideradas as condições de financiamento do PCA, os custos e as receitas inerentes à 

implantação e operação de um silo com capacidade estática de 40 mil sacas de soja. Os 

resultados do trabalho permitem concluir que a implantação de uma infraestrutura de 

armazenamento permite melhor planejamento do fluxo de produção e o estabelecimento de 

uma política de comercialização da safra favorável ao produtor, nas condições da unidade de 

produção analisada.  

Por fim, a viabilidade econômica do projeto de armazenamento de 40 mil sacas de soja 

mostra que a atual política de crédito voltada à ampliação da infraestrutura de armazenamento 

no Brasil está atendendo aos seus propósitos e contribuindo para aumentar a competitividade 

da agricultura brasileira. 
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