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RESUMO
Objetivou-se analisar a viabilidade econômica

de diferentes sistemas de produção de cabras
leiteiras no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Fez-
se uma análise econômica de dois sistemas de
produção de leite de cabra. Para a analise de risco
utilizou-se a simulação de Monte Carlo. Os siste-
mas estudados foram: matrizes confinadas (SP1)
e matrizes à pasto sem suplementação (SP2). A
análise foi realizada a partir da utilização dos
indicadores econômicos valor presente líquido
(VPL) e taxa interna de retorno (TIR). O VPL
calculado, a uma taxa anual de desconto de
13,75%, foi de R$ 10 528,44 e R$ 7377,00 e TIR
anual de 19,32 e 15,67%, respectivamente, para
os dois sistemas estudados. Utilizou-se a análise
de sensibilidade para determinação do item de
maior influência sobre a rentabilidade dos siste-
mas. O item com maior impacto sobre o resultado
econômico dos sistemas foi o preço de venda do
leite. Concluiu-se que o sistema SP1 apresentou
menor risco econômico.

SUMMARY
The economic viability of different systems of

production of milking goats was studies in the
State of Rio de Janeiro, Brazil. In order to study the
hazards due to price oscillations in two milk
production systems with Saneen goats the Monte
Carlo simulation was used. The systems studied
were: confined goats (SP1), and goats at pasture

without supplementation (SP2).The analysis was
based on the economical indicators net present
value (NPV) and internal rates of return (TIR). The
VPL calculated at an annual rate of discount of
13.75%, was R$ 10 528.44 and R$ 7377.00, while
the invested capital showed yearly TIR of 19.32
and 15.67%, respectively for two systems studied.
The sensitivity analysis was used to identify the
item of larger economical impact on the profitability
of the systems. It was observed that the item with
larger impact on the economical result of the
systems was the price of sale of the milk. It was
concluded that the SP1 showed the smaller
economical stroke.

INTRODUÇÃO

O rebanho brasileiro de caprinos repre-
senta 1,3% do rebanho mundial em 2005
(ANUALPEC, 2005) e a caprinocultura
leiteira é uma atividade que vem tendo bas-
tante participação nas regiões Sul e Sudeste
do país nos últimos anos. A análise de
sensibilidade permite observar de que
maneira as variações podem influenciar sua
viabilidade econômica. A simulação de
Monte Carlo vem sendo bastante empregada
para avaliação de risco de projetos, como
exemplos de utilização podem ser encontra-
do o trabalho de Araújo e Marques (1997).
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MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizado um conjunto de indicadores
de retorno: VPL; VPL anualizado; relação
benefício/custo e indicadores de risco: TIR
e pay-back simples e econômico, ponto de
equilíbrio e Fisher.  Foi considerada uma
taxa de mínima atratividade (TMA) de 10%
ao ano como taxa de desconto para o fluxo

de caixa projetado. Foi considerado como
ganho apenas o excedente sobre aquilo que
já se tem. Foram obtidos os indicadores
propostos avaliando hipoteticamente uma
propriedade de 20 ha, cujo apenas 5 ha são
disponíveis para a produção de volumosos,
com os sistema de criação: SP1) matrizes;
SP2) intensivo em pastagens melhoradas.
Os dados da tabela I e II foram obtidos junto

Tabela I. Parâmetros externos utilizados nos cálculos. (External parameters used in the
calculations)*.

Descrição (preços) Unidade Valor Descrição Unidade Valor

Leite de cabra R$/l 1,10 Produtos para a ordenha R$/cab/ano 1,20
Venda de cabritas
ou fêmea adulta descarte R$/cab 100,00 Tarifa telefone Minutos 0,11
Venda de cabritinhos R$/cab 15,00 Tarifa de luz R$/kWh 0,4399
Esterco R$/kg 0,25 Medicamentos e vacinas R$/cab/ano 2,50
Sal mineral comercial R$/kg 0,80 Salários por funcionário unid 1,10
Concentrado R$/kg 0,93 Encargos sociais % 16,00
Leite de vaca (subs. lácteo) R$/l 0,50 Capital de giro anual % das Receitas 25,00
Salário mínimo R$ 350,00 Taxa de juros % 13,75
Compra cabra adulta R$/cab 300,00 Alíquota do imposto de renda % 27,50

*Valores médios referentes ao mês de novembro 2006, obtidos em Nova Friburgo, Resende, Teresópolis,
Campos dos Goytacazes e Araruama.

Tabela II. Coeficientes técnicos médios para caprinocultura leiteira em sistemas de produção
no Estado do Rio de janeiro. (Technical coefficients for systems of production of goat milk in the Rio
of Janeiro State)*.

Descrição Unidade SP1 SP2 Descrição Unidade SP1 SP2

Taxa lotação pastagens UA/ha/ano 2,5 1,5 Cons. energia elétrica kWh/mês 150 80
Fertilidade % 85 87 Cons. telefone minutos/mês 400 200
Parição parto/matriz/ano 1,9 1,5 Cons. sal mineral g/cab/dia 50 60
Prolificidade crias/parto 1,8 1,65 Cons. substituto L/dia 0,5 0,5
Fêmeas ao nascimento % 50 50 Cons. concentrado kg/cab/dia 1,01 0
Produção fezes** kg/cab/dia 2 2,5 Perdas esterco % 15 50
Produção leite l/dia/matriz 2,5 1,5 Assistência técnica R$/mês 300 180
Duração lactação dias 285 285 Funcionários Homens/50cab 3 2
Idade à desmama dias 60 56 Instalações

reprodutores m2/reprodutor 9 3
Mortalidade até 1 ano % 3 5 rebanho e crias m2/matriz 3 1
Relação reprodutor: matriz % 0,02 0,07 MBP % da implantação 3 3

*Obtidos em Nova Friburgo, Resende, Teresópolis, Campos dos Goytacazes e Araruama, novembro
de 2006. **animal 40 kg; MBP: Manutenção bens produção.
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a cinco técnicos (entrevistas não estruturadas),
também foi coletada a variação dos dados.
O valor da terra não foi incluído no fluxo de
caixa. Foi considerado investimento
necessário para a implantação todas as
atividades envolvidas com o primeiro ciclo.
Os fluxos de caixa foram compostos utili-
zando as tabelas I, II e III, gerando no ano
zero R$ 37 210,46 e R$ 74 706,02, no 1º ano R$
6700,41 e R$ 11 198,65, no 2º ano R$ 7657,27
e R$ 12 511,90, repetindo-se esses valores
até o 14º ano e no 15º R$ 24 244,44 e R$
12 511,90 para SP2 e SP1 respectivamente.
Para determinar os indicadores de viabilidade
econômica, ou analise de investimentos dos
projetos (Neves, 1982), foi utilizado o méto-
do de simulação de Monte Carlo, com
distribuição triangular (Romanini et al.,
2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram calculados os indicadores de re-
torno e de risco para os sistemas de produção
(tabela IV). Para uma TMA de 10% ao ano,

todos os indicadores de rentabilidade
indicam a aceitação dos sistemas de
produção, já que são viáveis economicamente,
pois VPL e o VPL anualizado são positivos,
no entanto apontaram para o sistema de

Tabela III. Investimento, ou custo, necessário para implantação do modelo físico de
produção de leite de cabra para sistema de matrizes confinadas (SP1) e a pasto (SP2).
(Necessary investment for implantation of the physical model of production of goat milk for confined
system (SP1) and for pasture system (SP2)).

Itens Unid. Qtde. Custo/ Custo Vida útil Depreciação
/unid. total* (anos) anual (R$/ano)

SP1
Instalações rebanho e ordenha m2 281 30 8437,50 15 562,5
Instalações para machos m2 16,875 30 506,25 15 33,75
Capineira ha 5 2800,00 14 000,00 10 1400
Picadeira unid 1 600 600,00 10 60
Esterqueira m3 12 69 828,00 15 55,2
Aquisição de matrizes cab 94 300,00 28 125,00 5 5625
Custo total de implantação - - - 52 496,75 - -
Depreciação total anual - - - - 7736,45

SP2
Pastagem cultivada + cercas ha 5 2000,00 10 000,00 15 666,67
Instalações rebanho e ordenha m2 56,25 30 1687,50 15 112,50
Instalações para machos m2 11,8125 30 354,38 15 23,63
Aquisição de matrizes cab 56 300,00 16 875,00 5 3375,00
Custo total de implantação - - - 28 916,88 - -
Depreciação total anual - - - - - 4177,79

Tabela IV. Indicadores de viabilidade dos
sistemas de produção para caprinocultura
leiteira, com 5 ha para produção de alimen-
tos volumosos. (Indicators of viability of the
production systems for goats milk pans, with 5 ha,
for production of voluminous food).

À pasto Confinadas
Retorno

VPL* 10 528,44  7377,00
VPL anualizado**  1692,75  1186,06
Relação beneficio/custo 1,32 1,11
Taxa interna retorno 19,32% 15,67%

Risco
PB simples 4,98 6,08
PB econômico 5,65 6,90
Break even point 63,93% 70,38%
Ponto de Fisher 12,13%

*(ganho/15 anos) R$; **(ganho/ano) R$.
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Figura 1. Superioridade do sistema de produção à pasto em relação ao sistema de produção
com matrizes confinadas, para diferentes TMAs. (Superiority of the grazing production system in
relation to the production system with goats confined, for different TMAs).

produção à pasto como sendo o mais
rentável. Os VPLs, embora positivos,
apresentam valor relativamente pouco
atrativo. Os RBC são superiores a um, mas
suas dimensões (1,32 à pasto e 1,1 confina-
das) indicam que as receitas dos projetos
são estimadas em apenas 32 e 10% superio-
res aos custos. O tempo de retorno do capi-
tal é relativamente longo, em torno de 5 e 6
anos no sistema à pasto e de 6 a 7 anos no
de matrizes confinadas, para os indicadores
PBS e PBE, respectivamente.

O fator que determina a maior possi-
bilidade de insucesso aos sistemas de
produção é o preço do leite de cabra esses
resultados concordam com os obtidos por

Ribeiro et al. (1998) no Estado de São Paulo.
Para que o sistema de produção de matrizes
confinadas apresente retornos superiores
ao sistema de produção à pasto, é necessário
que a TMA passe de 10% a.a. para 12,13%
a.a. (figura 1). Os modelos probabilísticos,
apresentaram valores médios de R$
398 873,68 e R$ 391 812,22 para o sistema
à pasto e para confinadas, respectiva-
mente.

Em conclusão o sistema a pasto mostrou
melhores resultados econômicos, com baixo
risco de resultados desfavoráveis. O preço
de venda do leite é o que apresenta maior
impacto sobre os indicadores de renta-
bilidade dos sistemas.
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