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O presente estudo teve como objetivo analisar a 
viabilidade de investimento para a ampliação do 
número de bovinos confinados em uma propriedade 

rural, localizada na linha Consoladora no Município de São 
Domingos (SC). Para a elaboração do estudo, foi avaliada 
a estrutura de confinamento de bovinos existentes na 
propriedade rural. A metodologia do estudo caracterizou-
se como descritiva, de estudo de caso e qualitativa. Para a 
coleta dos dados e informações, foram realizadas perguntas 
ao proprietário, clientes, fornecedores e técnicos de empresas 
privadas, no período de agosto a novembro de 2014, 
meses em que foi feito um acompanhamento detalhado da 
atividade de confinamento, além de análise de documentos 
e observação. Com projeções dos investimentos iniciais na 
ordem R$122.500,00, observou-se que o prazo de retorno do 
investimento por meio do payback simples é de 1 ano 10 meses 
e 15 dias, enquanto que por meio do payback descontado, 2 
anos 2 meses e 1 dia, com um Valor Presente Líquido (VPL) 
de R$215.266,56 e uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 
48,37%. Constatou-se a viabilidade econômica para ampliação 
do número de bovinos no confinamento, já que a estrutura 
comporta esses animais sem muitos investimentos. 

41REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

RBC n.º 221


