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RESUMO 

 Tendo em vista um dos princípios mais importantes da contabilidade, o princípio da 

Continuidade – princípio este que pressupõe que uma entidade continuará suas atividades no 

futuro e que todas as informações e tomadas de decisões devem levar em consideração o 

tempo póstero que a entidade irá trilhar – a equipe autora deste trabalho acadêmico deseja 

demonstrar de forma detalhada o processo de auxílio a um empreendedor, proprietário de uma 

Granja de Postura. Assim sendo, a equipe, por meio dos dados coletados, como história da 

empresa, histórico de investimentos, custos e receitas, realizou um estudo de caso detalhado 

para a identificação dos problemas enfrentados, além de análises e planejamentos para que 

estes possam ser resolvidos. Por fim, todo o conjunto de informações alcançadas por este 

artigo dão algumas visões e sugestões sobre técnicas de gestão e pensamentos 

administrativos, os quais são de fundamental importância, já que a ininterrupção das 

atividades da empresa para que ela cumpra seu objeto social depende dessa visão gerencial e 

de suas técnicas.  

Palavras - Chave: Contabilidade; Empreendedor; Gestão. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em concordância com Dimalice Nunes (2018), redatora da CartaCapital, em 

Dezembro de 2017 os trabalhadores informais (sem carteira ou por conta própria) 

correspondiam à 34,2 milhões, enquanto os formais representavam 33,3 milhões . Percebe-se, 

através desses dados, que houve uma mudança relevante do cenário brasileiro que, até então, 

possuía mais trabalhadores formais que informais.  

Devido ao contexto conturbado, os brasileiro estão procurando novas formas 

independentes de se sustentarem. Na proposta do presente trabalho, o foco é auxiliar aqueles 

novos empreendedores que, pela dificuldade técnica e estrutural, não conseguem se manter 

financeiramente ou até legalmente. Para tal, o estudo é feito com foco em uma granja mantida 

para fins de subsistência do proprietário que pretende expandir o seu negócio. 

De acordo com Vinicius Gonçalves [20??], redator do portal novonegócio startup, o 

cenário da produção avícola no Brasil sofreu mudanças no últimos anos. O mercado está 

exigindo uma maior demanda desse tipo de atividade, destacando o maior consumo ovos e da 

carne de frangos. Dessa forma, a criação de frangos de granja tem se destacado, ainda mais 

pelo fato de se tratar de uma dupla atividade que envolve a postura de ovos e o abate. 

 Consoante Carlos José Pedrosa (2005), a contabilidade no ramo de agronegócio é de 

suma importância, uma vez que, por serem atividades setorizadas, a organização dos custos de 

cada setor e departamento é necessária para a gestão do negócio. Quando falamos das granjas, 

tem-se também a subdivisão da exploração tanto em corte quanto em coleta dos ovos, sendo 

preciso entender o ciclo específico de cada um. 

 O desenvolvimento do estudo foi dado pela análise da situação atual do 

empreendimento tendo em vista as perspectivas futuras. Através dessa análise, pode-se ter 

uma visão das medidas necessárias a serem tomadas para que os objetivos sejam alcançados. 

Aplicando os conhecimentos de contabilidade e gestão, acredita-se surgir efeitos positivos nos 

resultados a médio prazo.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Problema  

Muitos são aqueles que iniciam um negócio informal por conta própria. Segundo o 

IBGE, cerca de 30 milhões de brasileiros vivem nesse cenário na busca de uma perspectiva 

melhor de vida. Porém, na maioria das vezes, essas pessoas não têm o conhecimento 

necessário para abrir, manter e desenvolver o seu negócio. Também têm dificuldades pela 

falta de estruturas produtivas e sistemas de informação. É possível, então, propor um  

aprimoramento da gestão e do controle dos gastos para compensar tal limite técnico e 

estrutural? 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo Geral 

Propor aprimoramento da gestão e do controle de gastos de uma granja , com foco na 

efetiva aplicação dos recursos gerados pela mesma. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar a melhor opção de negócio: postura ou abate. 

 Apontar os gastos envolvidos na atividade/subsistência. 

 Propor técnicas de aprimoramento do negócio. 

 

2.3 Justificativa 

É de interesse de todo o grupo a aplicação prática dos conhecimentos teóricos 

adquiridos na Universidade, e este Projeto de Extensão foi uma forma de poder transmitir tais 

conhecimentos. Em cima dessa pesquisa outras poderão ser desenvolvidas devido ao fato de 

ser um tema pouco abordado, mas de grande relevância, principalmente em regiões mais 

interiores que apresentam maiores números de agronegócios informais. Esse pequeno 

mercado pode encontrar neste trabalho um ponto de partida para conseguirem se manter e até 

se desenvolver levando em consideração os devidos contextos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Gestão de Agronegócios 

 Empresas rurais são assim definidas quando usam a capacidade produtiva do solo 

através do cultivo da terra, da criação de animais e da modificação de certos produtos 

agrícolas.  

 A contabilidade rural deveria estar presente na gestão das fazendas desde o início das 

civilizações, mas, à medida que as produções foram se fortalecendo comercialmente e 

deixando de ser apenas para autoconsumo, a contabilidade rural surge como importante 

instrumento de planejamento e controle na exploração do solo. 

 A agropecuária, termo que une agricultura e pecuária, desempenha importante papel 

no setor primário da economia brasileira. Segundo o site do Governo Brasileiro a agricultura 

foi determinante para puxar o avanço do PIB (Produto Interno Bruto) nacional no primeiro 

trimestre de 2018, atualmente ela representa 23,5% do PIB. Em 2016 a agropecuária 

significou 48% das exportações brasileiras, saldo comercial de US$72,5 bilhões. 

 Segundo o site Estado de Minas, em 2017 o setor gerou cerca de 117 mil empregos.  

 

3.1.1 Contabilidade Rural 

 Para uma gestão eficaz do agronegócio, Crepaldi (2011) sugere que o empreendimento 

seja totalmente desvinculado da pessoa física da perspectiva organizacional, a estrutura deve 

ser autônoma. O planejamento rural tem por objetivo básico organizar as etapas de produção 

e, por consequência, aumentar a rentabilidade. 

 Lamentavelmente a contabilidade rural ainda é pouco utilizada no Brasil, conforme 

Crepaldi (2011) isso acontece pelo desconhecimento dos empresários da importância das 

informações obtidas através da contabilidade. Outro motivo é a mentalidade conservadora da 

maioria dos gestores. 

 Crepaldi (2011) afirma que por menores que sejam as produções rurais, elas exigem 

um controle gerencial eficiente uma vez que as decisões devem ser baseadas em uma boa 

gestão, muitas vezes, o produtor rural guarda em sua memória as informações, não anota os 

acontecimentos que são de extrema importância para a correta contabilidade e para futuros 

cálculos de comercialização. 

 A contabilidade pode ser fator primordial para o desenvolvimento do agronegócio, 

Crepaldi (2011) cita a importância das informações concretas para o empresário rural 

distinguir o real desempenho de seu negócio. Assim, o mesmo terá melhores condições de 

elaborar relatórios específicos para sua propriedade e seu ramo de atuação. 
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3.1.2 Dificuldades na Atividade Rural 

 Assim como as demais empresas, as empresas rurais também devem ter preocupações 

ao enumerar os custos na produção, controle e retorno do capital investido. Segundo Crepaldi 

(2011) a agricultura poderia ser mais próspera se os empresários conhecessem profundamente 

sua atividade. 

 Fatores externos podem alterar a produção, variações climáticas, preços e tecnologias 

são exemplos apontados por Crepaldi (2011) como incontroláveis, por outro lado existem 

fatores que o empresário consegue inspecionar, por exemplo, a eficiência da mão-de-obra ou 

o volume dos negócios. 

 Segundo Marion (2010), as culturas estão constantemente sujeitas a perdas 

extraordinárias decorrentes de incêndios, geadas, inundações, granizo e outros eventos desta 

natureza. A ocorrência de um desses eventos provoca perdas que afetam diretamente o 

resultado. 

 A competitividade entre as empresas também é ponto negativo mencionado por 

Crepaldi (2011), segundo o autor nunca houve tantas mudanças como atualmente, o avicultor 

precisa conhecer em detalhes seus custos e buscar parcerias para reduzí-los. 

 Conforme Crepaldi (2011) a carga tributária tem seus reflexos negativos no setor 

agrícola brasileiro. Uma empresa rural sujeita-se igualmente aos tributos diretos e indiretos. A 

alta carga tributária prejudica a formalidade das pequenas propriedades. 

 

3.2 Contabilidade Avícola 

 Consoante Magro et al. (2013), o crescimento da avicultura proporcionou um novo 

cenário para a área, trazendo novos investidores, exigindo do produtor rural novos métodos 

para a aprimorar o seu negócio. Assim, houve a criação da contabilidade focada no setor rural, 

tornando possível um maior controle, planejamento e uma melhor tomada de decisões por 

parte do produtor. 

 De acordo com CPC 29, a contabilidade rural busca orientar as empresas que tem 

como principal atividade o comércio agricultor e pecuário. Na atividade rural os produtos são 

reconhecidos nas demonstrações financeiras com base no valor de mercado. Para gerenciar os 

ativos biológicos deve-se analisar o nascimento, crescimento e a morte ou venda. Isso é feito 

para descobrir os custos ocorridos no processo de criação do produto. 

 Melo; Silva; Esperancini (2008) afirmam, que os riscos relacionados a atividade 

avícola são muitos. Clima, preço e os custos variáveis são os principais riscos atrelados ao 

produto, sendo eles a causa de vários resultados preocupantes para os proprietários situados 
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nessa área de comércio. Há também risco menores como doenças e maquinas com problemas 

que contribuem para esse resultado.  

 

3.3 Análise de Custo-Volume-Lucro (CVL) 

 Segundo Maher (2001) o Custo-Volume-Lucro  (CVL) é uma ferramenta que tem por 

função auxiliar os gestores em seu processo decisório. Envolve questões de nível operacional 

dos negócios, assim como questões financeiras, econômicas e estruturais. Sua análise pode 

apontar para os pontos positivos do negócio e, com base nisso, atuar na definição de 

estratégias de desenvolvimento. Por outro lado, pode apontar para um impacto negativo nos 

resultados e, dessa forma, auxiliar a definir metas de correção.  

 Consoante Warren, Reeve e Fees (2001), a análise CVL é um exame sistemático das 

relações entre o volume de produção, volume de venda, preço de venda, despesas, custos e 

lucro. É valido dizer que tal análise tem como base o método do Custeio Variável, uma vez 

que abrange a separação entre custos e despesas fixos e variáveis. 

 De acordo com a Revista de Contabilidade e Organizações (2011) a gestão  de  custos,  

de uma forma  geral,  aborda  o  tema  CVL  apresentando quatro elementos principais:  

Margem  de  Contribuição, Ponto  de  Equilíbrio,  Margem  de  Segurança  e  Alavancagem  

Operacional. Porém, neste trabalho somente serão abordados os três primeiros. 

 

3.3.1 Margem de Contribuição 

 Rayburn (1996) afirma que  Margem  de  Contribuição  diz respeito ao  valor  

resultante  das vendas  após  serem deduzidos todos os custos e despesas variáveis associados 

ao(s) produto(s). Dessa forma, pode ser entendida como a parcela do preço de venda que 

ultrapassa os custos e despesas variáveis, e que contribuirá para cobertura dos gastos fixos e 

comporá o lucro. Pode ser calculada por unidade ou por produção total, tanto em termo de 

valor como em percentual. O cálculo se dá pelo preço de venda unitário diminuído dos gastos 

variáveis unitários, em termos de produção se dá pelo faturamento bruto diminuído dos gastos 

variáveis de produção. 

 

3.3.2 Ponto de Equilíbrio 

 Conforme Dubois, Kulpa e Souza (2009), o Ponto de Equilíbrio é um instrumento que 

auxilia na determinação de uma quantidade mínima de venda necessária para não sofrer 

prejuízo, mas também não obtém lucro. Pode ser calculado por quantidade de produção ou 

por faturamento, através divisão dos custos e despesas fixas pela Margem de Contribuição. 
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Pode ser utilizado, também, para determinar uma quantidade  de  vendas  necessárias  para  

cobrir  os  gastos  e gerar  um  saldo  de  caixa  estabelecido pelo gestor ou dono do negócio. 

 

3.3.3 Margem de Segurança 

 Ainda em conformidade com Dubois, Kulpa e Souza (2009) a  Margem  de  Segurança  

corresponde  a um planejamento referente ao volume  ou  valor  das vendas que deve ser feito 

acima do ponto de equilíbrio. Envolve parte do faturamento que gera lucro para o negócio e 

demonstra o  percentual  de  vendas  que  pode ser  reduzido  sem  que  a  empresa tenha 

prejuízo. Segundo  Bruni  e  Famá  (2008),  a Margem de Segurança pode ser utilizada como 

forma de  mensurar  o  nível  de  risco  que o negócio pretende assumir. Pode-se afirmar que 

quanto mais próxima a venda realizada estiver do ponto de equilíbrio, menor será a Margem 

de Segurança e, portanto, maior será o risco assumido. Em termos de valores a Margem de 

Segurança é calculada pelo faturamento das vendas projetadas diminuída do faturamento das 

vendas no Ponto de Equilíbrio e, em termos quantitativos, pelo número de unidades de venda 

projetadas diminuído pelas unidades de venda no Ponto de Equilíbrio. 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 Contexto 

 Uma das principais bases do empreendedorismo é ser visionário. Um empreendedor 

que é desanimado e quer simplesmente tocar seu negócio sem muito esforço geralmente 

enfrenta algumas dificuldades com relação ao mercado até mesmo para cumprir seu objetivo 

social e entregar à sociedade sua atividade fim. Um bom empreendedor cria seu modelo de 

negócio, fica atualizado com o mundo que o rodeia e principalmente, tem coragem e vontade 

de inovar sempre. Um bom empreendedor busca recursos e formas de melhorar seu negócio, 

possui metas e objetivos predefinidos além de uma mente aberta para escutar críticas, 

sugestões e comentários sobre o seu trabalho.  

 Levando esses fatos em consideração, este estudo de caso analisa e estuda por 

completo a situação do Sr. Cássio Coutinho Seixas, proprietário de uma Granja de Postura, 

que fica localizada na Rua Floresta, nº 199, Barro Urucúia, no município de Esmeraldas, 

região metropolitana de Belo Horizonte. O Sr. Cássio é um empreendedor excêntrico, aberto a 

opiniões e que deseja que seu negócio cresça e prospere no mercado. 

 Sr. Cássio trabalhava como motorista de ônibus e fretava viagens por todo o país. Os 

perigos que ele estava sujeito naquele tipo de trabalho, além dos vários dias longe de casa e de 

sua família acabaram o desanimando, já que a relação entre satisfação no trabalho e retorno 

financeiro não estava mais tão vantajosa ao seu olhar. Sr. Cássio então, procurou por uma 

nova alternativa e criou uma oportunidade de trabalhar por conta própria sendo 

empreendedor. Com o pouco conhecimento que já possuía na área, observou que a postura de 

ovos caipira se mostrava um bom negócio, já que todos que ele conhecia que trabalhavam 

nessa área se mostravam satisfeitos, além de constatar que sua região era propícia a essa 

prática; área rural, com o centro da cidade mais próxima não muito longe, o qual poderia 

contar com comércios para revender seus produtos ou negociar com os próprios consumidores 

finais. 

 Com uma visão bem agressiva, em julho de 2017 Sr. Cássio juntou a maioria de suas 

economias e com aproximadamente R$20.000,00 montou uma estrutura para iniciar suas 

atividades. No quintal de sua casa, limpou uma parte do espaço que possuía e construiu um 

galpão para que a postura pudesse ocorrer com qualidade; lá, instalou os equipamentos 

necessários para a criação de frangos, como iluminação, sistema de água e comedouros. 

Também instalou poleiros e reservou uma área específica para acomodação dos filhotes. Na 

parte externa, construiu e instalou dois piquetes para acomodar os frangos, manter as galinhas 

separadas e ainda possuir um certo controle. Por volta de 2 meses após o início das atividades, 
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Sr. Cássio obteve um ótimo retorno financeiro inicial e aumentou o seu espaço com mais dois 

piquetes, totalizando uma área com cerca de 350m². 

 O objetivo do Sr. Cássio é garantir sua subsistência e de sua família, trabalhando com 

o que gosta de fazer, o que consequentemente lhe dá maior qualidade de vida, tanto em 

comodidade, quanto nas relações que ele possui com clientes. Para que o seu negócio desse 

certo, Sr. Cássio então procurou informações e estudou sobre aquilo que estava se propondo a 

fazer. Pesquisou sobre tipos de galinhas, expectativas de vida, ciclo produtivo e gastos médios 

com a produção. Também analisou seu negócio, seu espaço, planejou e reorganizou o que ele 

já possuía, chegando até em alguns detalhes pequenos, como a relação entre a sobra em um 

dos piquetes e a produção mais eficiente do seu produto. 

 Pelos 6 primeiros meses, Sr. Cássio estava obtendo ótimos resultados, os quais tinha 

controle por meio de anotações e controles pessoais. Tinha um bom retorno financeiro, 

conseguia a subsistência de qualidade que tanto desejava e ainda possuía todo mês um 

dinheiro sobrando em seu caixa. Tocando seu negócio de forma eficiente, conseguiu ótimos 

contatos com fornecedores, possuía clientela fixa além de um ótimo relacionamento com eles, 

tanto com comerciantes da cidade de Esmeraldas quanto consumidores das áreas rurais 

próximas. Tudo que ele produzia, conseguia desovar com relativa facilidade, sem contar os 

momentos em que sua produção não conseguia suprir a demanda. Os números tão bons que 

tinha visto nas contas não eram realidade, mas os resultados ainda eram muito satisfatórios.  

 Por vários momentos, Sr. Cássio pensou em expandir seu negócio, construir mais 

piquetes com o espaço ocioso de sua propriedade, aumentar ainda mais a sua produção com o 

espaço e recursos que já possuía e até mesmo incluir como atividade fim o corte para revenda 

de frangos. Em momento algum hesitou quanto ao investimento que fazia no seu negócio, 

visando sempre seu aumento e expansão.  

  A partir do 7º mês de trabalho, a situação de seu negócio começou a mudar. O 

dinheiro já não sobrava mais, sua produção estava caindo e a demanda continuava a mesma. 

Os custos com ração estavam subindo proporcionalmente todos os meses e as outras despesas 

se mantinham iguais. O desanimo com o negócio só aumentava e até mesmo as anotações 

sobre vendas deixaram de ser feitas. Para completar, um fator externo que ele mesmo não 

conseguiu identificar atrapalhou o rendimento e produtividade das galinhas. Todos os 

proprietários de granja da região reclamaram do mesmo problema e nenhum deles conseguiu 

identificar a origem do problema, ou sequer sua solução. A saída encontrada pelo Sr. Cássio 

foi a de reduzir sua produção, cortando assim os custos que ele tinha conhecimento que 

existia, tentando fazer seu negócio sobreviver. 
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 Apesar de todo o esforço e estudo com relação ao que ele pretendia oferecer, alguns 

conceitos básicos foram esquecidos pelo Sr. Cássio, além de alguns erros pequenos cruciais 

na base de um empreendimento. O empreendedor não havia percebido que estava juntando 

seus gastos pessoais com os gastos da empresa, assim como não percebeu que a apropriação 

correta dos gastos em custos, despesas e investimentos faria toda a diferença em seu negócio. 

Não apropriação esta que acabou por esconder alguns custos que estavam implícitos em seu 

negócio, cujos quais só seriam identificados com uma visão gerencial bem mais aprofundada 

em seu negócio.  

 Por fim, o negócio do Sr. Cássio acabou não prosperando, perdeu espaço no mercado 

por conta da pequena produção e acabou não dando recursos suficientes para que ele 

continuasse a mesma qualidade na qual ele se subsistia. A oportunidade de expansão já não 

era mais realidade para Sr. Cássio e a continuidade de seu negócio acabou sendo 

comprometida.   

 A tabela abaixo demonstra como o Sr. Cássio fazia seu controle de vendas e gastos até 

o mês de queda abrupta nas vendas. Basicamente, é composta pela receita de vendas de cada 

mês, obtido pelo número de dúzias vendidas no período, multiplicado pelo seu respectivo 

preço de venda; esse valor será confrontado com os custos com a ração no mesmo respectivo 

período de tempo, o que gera um resultado no final do mês. Partindo dos princípios 

gerenciais, percebe-se que é um método bem enxuto na coleta de informações, o que 

consequentemente gera uma limitação na demonstração das informações.  

 Além disso, se forem levadas em consideração as outras inúmeras despesas e custos 

que o Sr. Cássio teria, essa pequena demonstração é incapaz de evidenciar as verdades 

intrínsecas de seu negócio, nem de mostrar a situação econômico-financeira do atual período 

em que se refere. Se partirmos desse princípio, pode-se afirmar que a leitura errônea desses 

dados pode ter gerado uma visão para o empreendedor completamente distorcida da realidade 

em que ele realmente se encontrava. Consequentemente, uma má administração foi fomentada 

e o processo de declínio de seu negócio, acelerado.  

 

Tabela 1 - Escrituração Contábil Precária 

MESES RECEITA DE 

VENDAS 

(-) CUSTOS COM 

RAÇÃO 

LUCRO 

Jul/2017 R$               1.397,00 (R$               877,00) 520,00 

Ago/2017 R$               1.881,00 (R$            1.180,00) 701,00 

Set/2017 R$               2.915,00 (R$            1.830,00) 1.085,00 

Out/2017 R$               2.992,00 (R$            1.690,00) 1.302,00 

Nov/2017 R$               3.184,50 (R$            2.000,00) 1.184,50 
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Dez/2017 R$               3.206,50 (R$            2.150,00) 1.056,50 

Jan/2018 R$               3.270,00 (R$            1.880,00) 1.390,00 

Fev/2018 R$               3.042,00 (R$            1.760,00) 1.282,00 

Mar/2018 R$               3.048,00 (R$            1.900,00) 1.148,00 

Abr/2018 R$               3.180,00 (R$            2.100,00) 1.080,00 

Fonte: Própria (2018). 

 

4.2 Levantamento Quantitativo 

Para sistema mais eficiente, mais técnico, para melhorar a eficácia do negócio, e para 

que não aconteça os fatos relatados no capítulo anterior, desenvolveu-se um sistema padrão, 

ideal para as atividades operacionais do Sr. Cássio. Observa-se que, a atividade da granja está 

intimamente ligada à vida pessoal do proprietário, e que a visão abordada aqui é puramente 

gerencial. Portanto o Princípio Contábil da Entidade não foi obedecido, pois o proprietário 

utiliza do meio produtivo para sua própria subsistência. 

Embora esse trabalho não esteja com a visão contábil tradicional (Contabilidade 

Fiscal, Societária para fins de atendimento ao fisco) incorporada em seu raciocínio, os 

Princípios de Contabilidade explicitados na Resolução n° 1282, de 2010 foram obedecidos 

nas metodologias, com exceção ao que foi citado no parágrafo anterior. Observa-se atenção 

especial ao Princípio da Prudência devido à necessidade de precaução em meio à quantidade 

de inúmeras incertezas que permeiam a situação do negócio.  

Com tudo que foi dito no capítulo anterior em questão de estrutura disponibilizada 

para que seja realizada a atividade, foram enumeradas opções para obtenção da melhor 

margem de lucratividade possível. Aves com opções de postura e abate foram conjecturadas 

para obtenção dos objetivos, e inclusive seus ciclos foram calculados, incluindo gastos, 

produtividade das aves e receitas dos processos. 

Antes de tudo, é necessário, segundo Santos, Marion e Segatti (2012) classificar os 

gastos que serão incorridos nos processos da empresa. Nos estágios a que se refere, os custos 

são os gastos que se ligam diretamente à produção e, aplicando o conceito à lógica da 

avicultura, na criação da ave que esteja com capacidade de postura, ou na questão do abate, 

será reconhecido como custo o valor da ave que estiver alocada na condição de estoque, e no 

ato de sua venda, será apropriado como Custo de Mercadoria Vendida (CMV). 

Continuando o raciocínio dos autores explicitados no parágrafo anterior, deve ser 

reconhecido o valor dos Investimentos, pois esses têm o potencial de geração de benefícios 

futuros. É necessário afirmar, que segundo Santos, Marion e Segatti (2012) o valor dos ativos 

é registrado pelo custo histórico ou custo original no ato de sua aquisição. Ou seja, no caso da 
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granja do Sr. Cássio, o valor das galinhas de postura e dos frangos para abate são registrados, 

no primeiro momento, como ativos do negócio.  

O quadro seguinte mostra valores levantados pela equipe que realizou visita técnica ao 

local, e também evidencia os critérios quantitativos adotados na mensuração das informações 

sobre a opção de postura de ovos. Obteve-se conhecimentos provindos do portal CPT no 

sentido de obter o melhor conhecimento sobre a produtividade e a vida útil das galinhas 

poedeiras que são utilizadas na propriedade. Segue o quadro: 

 

Tabela 2 - Desenvolvimento de Galinha para Postura 

ESTÁGIO PINTINHO FRANGA 

Duração do Estágio 25 dias 130 dias 

Compra ou Valor Adicionado (A) R$ 3,60 R$ 4,28 

Alimentação Diária 16 gramas 100 gramas 

Custo do Kg da Ração R$ 1,70 R$ 1,55 

Valor Consumido de Ração (B) R$ 0,68 R$ 20,15 

Valor Adicionado (A+B) R$ 4,28 R$ 24,43 

Fonte: Própria (2018). 

 

Portanto, observa-se que o valor final que se chegou com essa metodologia foi o valor 

mensurado no ativo, mais especificamente de galinhas para postura, pois o investimento tem 

potencial de geração de receitas. Sendo assim, os gastos incorridos para a manutenção do 

investimento realizado devem ser considerados como custo. O quadro a seguir aponta tal 

raciocínio: 

Tabela 3 - Custos de Uma Galinha Poedeira 

ESTÁGIO GALINHA 

EFICIENTE 

Duração do Estágio 420 dias 

Alimentação Diária 130 gramas 

Custo do Kg da Ração R$ 1,45 

Valor Consumido de Ração Diário R$ 0,19 

Valor Consumido de ração no Período do Estágio R$ 79,80 

Fonte: Própria (2018). 

 

Quanto à eficiência da ave para postura, os dados consultados no site CPT serviram de 

base técnica para identificação correta dos dados da produtividade, das condições físicas para 
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isso aconteça. Em conluio com o cálculo que foi feito, aproximadamente 20 semanas de 

existência da ave são necessárias para que a postura comece, influenciadas pelas condições de 

alimentação, manejo, estrutura. A eficácia produtiva da galinha começa aos 85%, e chega a 

seu pico de forma muito rápida, com 30 semanas. Após isso, há um decréscimo médio de 8% 

a cada 10 semanas. O seguinte gráfico mostra tal lógica: 

 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Deve-se lembrar que, nas análises do site é afirmado que uma produtividade menor ou 

igual à 60% (postura de 6 ovos durante 10 dias) é um processo antieconômico, inviável, pois 

os preços de venda do mercado não conseguem cobrir os custos de produção.  Então, que o 

proprietário resolva tal problema, seria necessário a venda das galinhas que não são 

economicamente viáveis, as que chegaram no fim de sua vida útil. 

Sendo assim, o valor de inicial de venda da galinha é o que foi apropriado como 

investimento no final do segundo estágio de desenvolvimento (franga), adicionado o consumo 

diário dessa ave após seu processo de depreciação. Valores de venda menores que o custo de 

crescimento do ativo, implicam de forma óbvia em prejuízo na venda de ativo; então se faz 

necessário a venda rápida das aves ineficientes para que o custo de manutenção desse ativo 

não promissor, não produtivo, seja extremamente oneroso. Seria um caso de venda 

compensatória, equalizadora em relação ao alto custo de manutenção desse ativo (ave) 

dispendioso. O seguinte quadro demonstra a situação da venda da ave e seu consumo diário 

Figura 2 - Gráfico de Produtividade por Tempo 
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que implica em aumento do custo da mercadoria, do ativo que se tornou produto de venda no 

decorrer das atividades: 

Tabela 4 - Valor em Termos de Investimento  

ESTÁGIO GALINHA NÃO 

EFICIENTE 

Alimentação Diária 130 gramas 

Custo do Kg da Ração R$ 1,45 

Valor da Galinha (Ativo) R$ 24,43 

Valor de Ração Diária R$ 0,19 

          Fonte: Própria (2018). 

 

 A outra opção da atividade do Sr. Cássio é a criação para o abate de frangos para fins 

de consumo de carne. O custeio tem a mesma lógica, pois o valor que é incorrido para a 

criação de frangos é primeiramente apropriado como investimento, como ativo. No ato da 

venda é reconhecido como custo, pois foi realizado naquele momento o potencial de gerar 

receitas; isso tudo de acordo com o embasamento teórico de Santos, Marion e Segatti (2012). 

O seguinte quadro exibe a situação do sistema de criação para o abate, que tem dois estágios 

de crescimento da ave: 

Tabela 5 - Gastos para Desenvolvimento para Abate 

ESTÁGIO PINTINHO FRANGO 

Duração do Estágio 25 dias 80 dias 

Compra ou Valor Adicionado (A) R$ 2,80 R$ 3,48 

Alimentação Diária 16 gramas 130 gramas 

Custo do Kg da Ração R$ 1,70 R$ 1,55 

Valor Consumido de Ração (B) R$ 0,68 R$ 16,12  

Valor Adicionado (A+B) R$ 3,48 R$ 19,60 

Fonte: Própria (2018). 

 

 Então, desde que sejam estipulados e obedecidos os valores que estão inseridos nesse 

quadro, o valor do custo de venda do frango é de R$ 19,60, e qualquer valor de venda menor 

que esse apresentado seria sinônimo de prejuízo nesse ramo de atividade operacional. 

Sendo assim, foram levantados a valor de mercado, e também por valores históricos das 

vendas antigas do Sr. Cássio os preços de venda. Os ovos são vendidos em dúzias (conjunto 

de 12 ovos), e cada dúzia com o preço em torno de R$ 7,00. Já a carne de abate, seja de 
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frangos ou de galinhas não produtivas, é vendido em quilogramas (Kg), sendo que 1 Kg é 

vendido por R$ 13,00. 

 

4.3 Análise de Custeio Variável 

 Como foi explicado no conteúdo do Referencial Teórico, acredita-se que análise do 

custeio variável seja ideal para esse tipo de atividade, porque adequa a tomada de decisões à 

situação real do empreendimento, molda os custos dentro de um determinado período junto às 

possíveis receitas, e estipula volumes a serem produzidos e comercializados. Estudou-se 

opções para obtenção à melhor lucratividade, rentabilidade ao proprietário. s do negócio em 

termo de instalações físicas. Dessa maneira, o Sr. Cássio possui à disposição um cercado 

disposto em quatro divisórias (conhecidas como piquetes) de 350 m². Foi informado pelo 

proprietário, que todo sua estrutura comporta cerca de 700 aves em boas condições para 

produção. Proporcionalmente, os piquetes de 350 m² admitem 175 aves, cada um.

 Entretanto, deve-se adequar o tempo de desenvolvimento, tanto para postura quanto 

para o abate, para que se chegue à melhor produtividade possível. Ou seja, um ciclo de 

rotação das aves é necessário, juntamente com o controle de vida útil das galinhas eficientes 

para a postura e o tempo de engorda dos frangos para comercialização. A melhor maneira que 

se tem para tal ação (controle de vida útil das galinhas), é a divisão das aves por piquete, 

compreendendo sempre a limitação do espaço. Essa lógica deve ser entendida, 

primeiramente, no sistema de postura de ovos, adequando o espaçamento de idade requisitado 

para que o sistema não se encontre em colapso. Dessa forma, um piquete será reservado para 

a renovação das aves de postura, seguindo raciocínio citado no capítulo anterior. Essa 

renovação demora 20 semanas, até que a ave esteja apta para a sua função principal. Dessa 

forma, foi desenvolvido um sistema com um piquete desativado por esse motivo, e 

conjecturando um sistema funcionando comente com 3, e tendo como premissa, uma 

diferença de vida útil (da galinha) de 20 semanas nos três grupos. O quadro seguinte revela 

como será a lógica de funcionamento da rotatividade: 
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Fonte: Própria (2018). 

 

Dessa forma sempre haverá conciliação entre o aproveitamento máximo das aves e o 

período de renovação das linhagens. Sendo assim, a média de produtividade máxima com 

essas condições proporcionadas ao negócio, segundo o gráfico do capítulo passado, é de 

haver, na média, um piquete com 85%, outro com 92% e outro com 76%, alcançando 

aproximadamente média de 84,33% de aproveitamento produtivo. Haverá períodos, eventuais, 

em que os quatro grupos estarão em plena atividade de postura; entretanto, o objetivo aqui é 

diminuir incertezas quanto à atividade, e até por obediência ao Princípio da Prudência, de 

acordo com a Resolução n° 1282, prefere-se adotar a conjectura de um cenário mais arriscado. 

Para descobrir a produtividade mínima necessária, deve-se calcular o ponto de 

equilíbrio, a margem de segurança, juntamente com as despesas pessoais, as despesas 

adjacentes à atividade, a quantia (pode ser entendido como salário do proprietário) desejada 

pelo empreendedor e uma parcela para investimento no próprio negócio. As despesas pessoais 

incluem água, energia de toda a propriedade, incluído o valor gasto na granja; o período em 

que se analisa tais conjecturas é mensal.  

A parcela de investimento na própria granja é de caráter necessário, pois ela se 

destinará ao ciclo de renovação e em reservas e provisões para futuras ampliações e 

crescimento da capacidade produtiva. Em 20 semanas, ou seja, 5 meses, o gasto incorrido 

com o desenvolvimento de 175 aves para a postura (reconhecido como gasto com 

investimento, ativo) é de aproximadamente R$ 4.275,25, pois como foi afirmado 

anteriormente, o crescimento da ave por unidade é de R$ 24,43; apropriando-se mensalmente 

esses desembolsos, o valor é de R$ 855,05 (valor mínimo para reinvestimento). O seguinte 

quadro demonstra a margem de contribuição ideal para o Sr. Cássio: 

 

Tabela 7 - Margem de Contribuição Ideal 

Despesas pessoais R$ 1.000,00 

Despesas com vacinação de aves R$ 100,00 

Despesas com fretes R$100,00 

Quantia distribuída diretamente ao sócio majoritário R$ 1.500,00 

Tabela 1 - Sistema de Rotação de Aves de Postura 
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Lucro para investimento na granja R$ 1.000,00 

TOTAL DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 3.700,00 

Fonte: Própria (2018). 

 

O valor da margem de contribuição deve ser adequado ao volume para 

comercialização (ponto de equilíbrio), e consequentemente verificado quanto ao nível de 

produtividade necessária para que se atinja a produção ideal. A margem de contribuição, deve 

ser, de pelo menos R$ 3.700,00, e calculou-se que o aproveitamento médio de postura 

requisitado é de 71% para que essas condições sejam totalmente atendidas, adequando, 

mensurando custos e receitas projetadas. O seguinte demonstrativo adequa a produção de 

ovos mínima requerida do Sr. Cássio: 

Tabela 2 - Alocação de Aves por Piquete 

 TAMANHO (m²) AVES ALOCADAS PRODUÇÃO DIÁRIA 

NECESSÁRIA (71%) 

PIQUETE 1 350 175 125 

PIQUETE 2 350 175 125 

PIQUETE 3 350 175 125 

TOTAL 1.450 700 375 

Fonte: Própria (2018). 

 

Dessa forma, o sistema seria viável, proporcionando condições para sobrevivência da 

atividade, subsistência do proprietário, e ainda crescimento, mesmo que mínimo, do 

empreendimento. Deve-se lembrar que, como foi calculado anteriormente, cada galinha de 

postura consome R$ 0,19 de ração diariamente; então, 525 galinhas aptas para postura 

consomem R$ 99,75 por dia de ração. É necessário frisar que a venda dos ovos é realizada em 

dúzias. A produção de 32 dúzias diárias, 960 por mês seriam necessárias para que seja 

mantida toda essa lógica de funcionamento. A projeção dessa situação proposta do custeio 

CVL em uma demonstração de resultado, mensal, seria a seguinte: 

 

Tabela 3 - Projeção de Demonstração de Resultado Ideal 

Receita de Vendas R$ 6.720,00 

(-) Custos com Ração (R$ 2.992,50) 

= Margem de Contribuição R$ 3.727,50 

(-) Despesas pessoais (R$ 1.000,00) 

(-) Despesas com vacinação de aves (R$ 100,00) 
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(-) Despesas com fretes (R$100,00) 

(-) Quantia distribuída diretamente ao sócio majoritário R$ (1.500,00) 

= Lucro para investimento na granja R$ 1.027,50 

Fonte: Própria (2018). 

 

 Agora, deve-se compreender os caminhos que se devem percorrer para 

obtenção da melhor lucratividade na segunda opção do empreendimento: o abate de frangos. 

O espaço físico destinado a esse tipo de atividade seria o mesmo que foi citado: 700 aves 

divididas em quatro grupos separados em piquetes de 350 m².  

Dessa forma, faz-se necessária a criação de um ciclo de venda sustentável, pois um 

desses cercados deve estar disponível para o crescimento de novos frangos, até porque o 

produtor precisa de tempo hábil para processar toda a carne para a venda, e precisa de 

alcançar meios de escoar sua produção. 

Como foi explicado anteriormente, as aves para abate necessitam de um espaço de 

tempo de 105 dias, em média, para que esteja completo seu ciclo de crescimento e a carne 

esteja com excelentes condições para consumo. O esquema a seguir indica a melhor lógica a 

ser seguida: 

Fonte: Própria (2018). 

 

Foi informado que cada frango, tem em média, 1,8 Kg, e que cada Kg é vendido no 

mercado local, para o varejo, por R$ 13,00. Sendo assim, pode-se medir os resultados do 

processo por meio de Demonstrações de Resultado por lote de venda, já que as mesmas 

ocorreriam em um intervalo de 35 dias. Vale lembrar que as condições de margem de 

contribuição proposta anteriormente não podem ser atendidas por lote de venda, isso porque 

os cálculos já estão sendo feitos com a máxima capacidade produtiva, desconsiderando, a 

priori, possíveis perdas com a atividade. 

 Quanto aos custos de ração, calculados na parte anterior do trabalho, no 

período de crescimento do frango para abate, o valor é de R$ 19,60 por unidade. Um frango 

vendido com 1,8 Kg, tem seu preço fixado em R$ 23,40. Qualquer valor adicional de custo, 

Tabela 4 - Ciclo das Aves para Abate 
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seja por manutenção do ativo (ave para abate) por tempo acima do recomendado, implica em 

inviabilidade do sistema, um meio antieconômico. 

 Desde já, afirma-se que a margem de contribuição que pode ser atendida em 

cada lote de venda de 175 frangos é pequena, insuficiente para cobrir as quantias demandadas 

pelo proprietário. O fato é que esse modo de atividade não consegue atender as necessidades 

do proprietário, muito menos de crescimento do negócio. A projeção do resultado por lote de 

venda é a seguinte: 

 

Tabela 5 - Demonstração de Resultado Gerencial Ideal 

Receita de Vendas R$ 4.095,00 

(-) Custos com Ração (R$ 3.530,00) 

= Margem de Contribuição R$ 565,00 

(-) Despesas pessoais (R$ 1.000,00) 

(-) Despesas com vacinação de aves (R$ 100,00) 

(-) Despesas com fretes (R$100,00) 

= Prejuízo da atividade (R$ 635,00) 

Fonte: Própria (2018). 

 

 A partir dessa lógica, cada lote de produção consegue proporcionar um lucro 

bruto de R$ 565,00, porém não é a quantidade de venda ideal do modelo. Para atender as 

necessidades do Sr. Cássio, o modelo ideal é vender algo em torno de seis grupos de 175 

frangos por ciclo produtivo. Isso sem mencionar a possibilidade grande de aumento de 

despesas ocasionadas por aumento da capacidade produtiva (investimentos), como despesas 

de vacinação, de fretes, de energia para refrigeração da carne produzida. 

 Toda essa sistemática montada até o momento para a medição da possibilidade 

do negócio do Sr. Cássio cumprir suas funções, notou-se que o sistema de postura é mais 

rentável, pois seguindo as condições recomendadas para o funcionamento ideal, consegue-se 

uma margem de contribuição em torno de 55%, suficiente para cobrir as exigências do 

negócio. Entretanto, no abate não é verificada vantagem em optar por esse meio, já que sua 

margem gira em torno de 16%, e seria necessária maior capacidade produtiva para 

atendimento às necessidades do negócio. 

 

4.4 Ações para viabilizar a Rentabilidade das Atividades Operacionais 

Como foi demonstrado em condições e sistemas ideais criados, o que significa 

desconsiderar certas sazonalidades e eventualidades concernentes ao risco. Dessa forma, 
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buscar soluções alternativas e mais atraentes para aumento de lucratividade é a forma mais 

vantajosa de minimizar certos impactos que podem ser causados por esses eventos.  Ações 

para aumentar o giro e o volume das vendas para ganho em escala seriam necessárias para 

tornar a granja mais rentável, segura em cenários desfavoráveis. 

Assim sendo, as perspectivas de análise giram em torno ciclo de caixa, liquidez e 

capital de giro; necessariamente nessa ordem. Quanto ao ciclo de caixa, segundo Assaf Neto 

(2011), é definido como período de tempo de compra de matéria prima, processamento do 

produto e o recebimento da venda que foi realizada. Sua fórmula de cálculo é a soma dos 

prazos de produção e estocagem, adicionado ao prazo de recebimento, subtraído o prazo de 

pagamento aos fornecedores.  

Realizando-se os cálculos após levantamentos dos dados, a granja do Sr. Cássio  está 

com um excelente Ciclo de Caixa, pois seus recebimento são sempre à vista, o tempo de 

estocagem e processamento (relação consumo e produção das aves) da ração é de 

aproximadamente 15 dias, e o tempo de pagamento é de 30 dias. Além disso, a entrega dos 

fornecedores é feita rapidamente ao local da propriedade, sem valores adicionais de frete. 

Retomando-se o raciocínio, um Ciclo de Caixa negativo indica que o empreendimento tem 

um excesso de financiamento, ou seja, passivos operacionais (capital de terceiros) que 

financia os negócios.  

Outro parâmetro medido foi a liquidez, que está intimamente ligada ao ciclo de caixa. 

O Índice de Liquidez Corrente (ILC), segundo Gitman (2003), é aplicado para medir a 

capacidade da empresa honrar seus compromissos de curto prazo. Sua fórmula deriva da 

divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, e demonstra a quantidade de Ativo 

Circulante que é comprometido no curto prazo. A granja em questão tem boa liquidez 

corrente que é, em média de 2,1. 

A última ferramenta financeira utilizada, por se julgar necessário, foi o Capital de Giro 

(CDG), até porque foi constatado que a empresa tem uma defasagem de investimentos 

necessários à obtenção da margem de contribuição demandada. Assaf Neto (2011) afirma que 

o Capital de Giro deve ser positivo, no sentido de haver recursos de longo prazo necessários 

para financiar as atividades da empresa. Seu valor é obtido com a somatória do Patrimônio 

Líquido com o Ativo Não Circulante, subtraindo os valores contidos no Ativo Não 

Imobilizado.  

Dessa forma, estipulou-se valores pelos custos correntes e históricos, conforme 

determina a Resolução n° 1282, e chegou-se a valores de Patrimônio Líquido em torno de R$ 

71.244,00, não havendo dívidas no Passivo Não Circulante. O Ativo Não Circulante possui 
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valores estimados de R$ 69.000,00, o que proporciona à granja um Capital de Giro de R$ 

2.244,00. Isso é derivado de valores de disponibilidades do Sr. Cássio, adicionados a restantes 

de ração e aves que ainda existem na propriedade após a redução drástica das atividades 

operacionais. 

É um valor muito baixo para que o empreendimento funcione perfeitamente. Isso se 

comprova na presença de um Saldo em Tesouraria (ST) muito baixo, que de acordo com 

Assaf Neto (2011), é a reserva financeira necessária para alimentar expansões e investimentos 

indispensáveis ao negócio. Para o sucesso da empresa, em termos de gestão, apoiados em 

modelos criados (perfeitos) na tentativa de minimizar riscos, a melhor opção seria aumentar o 

Capital de Giro, e consequentemente o Saldo em Tesouraria. 

Dessa forma, após reuniões intergrupais, tomando o conhecimento dos fatos, dos 

números, revisando literaturas, chegou-se a conclusões para que o problema de financiamento 

do empreendimento: 

 Aporte de Capital: Investimento do próprio proprietário, provindo do interesse do 

sócio de vender dois terrenos em sua posse, de localização não informada aos 

integrantes do grupo, 

 Diminuição de Custos: Foi discutido em uma das reuniões, que o Sr. Cássio tem a 

disponibilidade e os conhecimentos necessários para manufaturar a ração para as aves. 

Seria a ração do estágio de galinhas de postura, que passaria de R$ 1,45 por Kg, para 

aproximadamente R$ 1,20. Dessa forma, suas margens aumentam consideravelmente, 

seus lucros, seu caixa e sua estrutura operacional seriam impactados positivamente. 

 Captação de Recursos de Longo Prazo: Sua disponibilidade de caixa iria aumentar, e o 

proprietário poderia fazer os investimentos substanciais concernentes à atividade. Até 

foi requisitado pelo proprietário, que os integrantes do grupo pudessem analisar 

opções de formalização pelo MEI (Microempreendedor Individual), para a 

possibilidade de vantagens nesse sentido de financiamentos mais vantajosos. 

 

4.5 Diagnóstico do Microempreendedor Individual 

Como foi requisitado pelo proprietário a análise de formalização pelo MEI 

(Microempreendedor Individual), a partir de pesquisas das Leis Complementares de n° 128/08 

e n° 139/11, no portal do empreendedor, no site da Receita Federal. Para uma melhor 

metodologia e didática de transmissão de conteúdo, enumerou-se as vantagens e desvantagens 

da formalização pelo MEI.  
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As vantagens mais relevantes do MEI para o Sr. Cássio são as seguintes: 

 Benefícios previdenciários para o proprietário e toda sua família 

 Orientação e assistência técnica do SEBRAE sem gastos adicionais 

 Acesso a programas de empréstimos de longos prazos de pagamentos e taxas 

benéficas 

 As desvantagens significativas do MEI para o Sr. Cássio são as seguintes: 

 O faturamento anual é limitado a R$ 60.000,00 

 Existe um valor mensal de pagamento fixo de tributação 

 O negócio só pode ter uma sede de estabelecimento 

Em relação a tudo que foi citado, o faturamento bruto não pode ultrapassar R$ 

5.000,00 mensais. O sistema ideal criado possui um valor maior do que esse estipulado no 

parágrafo 1° do artigo 18-A da Lei Complementar n° 139/11. Entretanto, os valores 

citados no início desse “Estudo de Caso” demonstram números mais reais, no momento 

presente, ao negócio do Sr. Cássio, e que se encaixam nessa exigência do MEI. Além 

disso, caso o faturamento venha a aumentar no decorrer da atividade, existe a 

possibilidade de mudança e reajuste do contrato do empreendimento. 

A atividade desempenhada é aceita pelo registro. Seu CNAE é 47.29-6-99, Comércio 

varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. No que se diz respeito aos empréstimos de longo prazo, a 

Cartilha de Planos de Empréstimos para MEI e MPEs mostra existência de diversas 

modalidades que atendem das mais variadas especificidades. Basta alinhar os interesses 

do proprietário com as exigências dos empréstimos ofertados. 
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5 CONCLUSÃO 

 Em pesquisas realizadas pela CartaCapital (2018) foi constatado que o Brasil passa por 

um processo de mudanças em que houve um aumento considerável de trabalhadores 

informais. Isso se da pelo período conturbado da economia e política do país em que a 

população está saindo à busca da própria subsistência. Tendo em vista toda essa problemática 

atual, a proposta do estudo foi orientar esses novos empreendedores a prosperar em seus 

objetivos tanto financeiros quanto pessoais. 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi selecionada uma granja, que é um 

exemplo de uma situação de busca pela subsistência. Na análise feita do negócio, entendendo 

desde o seu histórico até a presente situação, concluiu-se que alguns erros básicos foram 

cometidos que comprometerem o desenvolvimento do empreendimento. Dentre esses erros 

está a falta de divisão dos conceitos dos custos, despesas e investimentos. Fatores como esses 

juntamente com fatores ambientais interferem no negócio. Todos esses empecilhos vinculados 

à uma situação precária em que o Brasil se encontra, resultaram em uma diminuição dos 

ativos e lucros do Sr. Cássio. 

 A primeira etapa, foi reconhecer os gastos pessoais e os gastos da postura de ovos em 

uma única estrutura. Do ponto de vista contábil isso não é correto, porém, tomando em 

consideração a análise gerencial é o mais viável. Isso porquê, se tratando de um negócio de 

subsistência, a granja deve ser suficiente para cobrir seus próprios gastos e manter uma 

Margem de Contribuição almejada pelo Sr. Cássio. Dessa forma, essa estrutura se torna 

condizente com a realidade do negócio informal. 

 Para solução do problema apresentado, foram sugeridas algumas mudanças, que 

acredita-se surgir efeito em longo prazo.  Primeiramente, deve-se considerar o que é custo, 

despesa e investimento para melhor direcionamento dos gastos. Além disso, uma proposta 

ousada que poderia aumentar a lucratividade e contornar os gastos com as galinhas e tirar o 

melhor proveito de todas as suas fases, é iniciar a exploração de corte, já que atualmente o Sr. 

Cássio trabalha apenas com a coleta dos ovos. Em termos de gestão, para minimizar os riscos, 

a melhor opção seria aumentar o seu capital de giro e, consequentemente, o saldo em 

tesouraria. 

 Com o estudo, pudemos perceber a importância desses pequenos negócios informais 

para economia brasileira atual. Além disso, presenciar as agonias e dificuldades de 

empreendedores que estão lutando para a sobrevivência e ter a oportunidade de aplicar todos 

os conhecimentos adquiridos na Universidade para ajudá-los foi gratificante. 
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