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Abertura

Antes de falar sobre dinheiro,

vou contar um pouco

da minha história



• Neto de fazendeiro

• Filho de fazendeiro

• Sobrinho de Engenheiro Agrônomo da Embrapa

Já acompanhei  o plantio varias culturas, modelos diferentes de pecuárias e empreendimentos:

NA PECUÁRIA

Gado leite Girolando

Gado de leite Holandes

Gado de leite e corte Guzerá

Gado de corte comum

Gado de corte Nelori

Gado de corte Brangus

Agora por ultimo gado de corte Wagyu

NA AGRICULTIRA

Plantio de milho

Plantio de cana

“Plantio tifton”

“Plantio estrela“

“Plantio de alfafa”

“Plantio de Braquiaria”

EM FLORESTAS

Plantio de Eucalipto Solteiro

Plantio de Eucalipto em Consórcio com 
pecuária



Sou ex aluno da casa, formado no curso de Administração de Empresas – turma de 1999

Logo depois fiz o M.B.A. em Gestão de Empreendimentos e Negócios



Morei em Londres para estudar inglês e alguns cursos de negócios



Voltei para o Brasil, Rio de Janeiro para trabalhar na Esso / Exxon Mobil

Ilha do Governador

SantiagoVarejo : operação de postos próprios

Atacado: distribuição de lubrificantes Varejo: operação de lojas proprias de conveniência

Introdução  “food service” em loja conveniência



desde 2004      trabalho com

Madeira para Energia & Serraria – Pecuária de Corte

M.B.A. em Marketing



Parcerias - Transferência de Tecnologia 

BioEnergiatecnologia: madeira para serraria 

tecnologia: madeira para energia 

tecnologia: na pecuária de corte – Angus e Wagyu



Especialização em Finanças

Atuar em negócios de longo prazo e ser empreendedor me levaram ao



Consultor em agronegócio

Em 2014 estréio como

Professor de “Negócio e Meio Ambiente”

Faculdade Machado Sobrinho

Novas atividades



A importância da familia

Minha mãe e sócia



Esposa e filhos



Apesar de ser flamengo, 
meus 2 filhos usaram a camisa do fluminense para aprender a andar

“depois dessa técnica, não cairam mais”

Beleza,
agora não caio mais!!!!



´

Falando de florestas



Qual idade devemos colher ?

-Decisões técnicas

Crescimento das florestas comerciais

- Decisões financeiras

Flutuação dos preço de Venda

Economia globalizada



Decisões Técnicas

As florestas crescem em parábola

i.c.a. – incremento corrente anual

i.c.a.

anos



Florestas de ciclo curto – 3 cortes rasos

volume

anos

ano idade i.c.a. vol mst

2014 0 0 0

5 anos 
cresc     

335 mst

2015 1 65 65

2016 2 70 135

2017 3 75 210

2018 4 65 275

2019 5 60 335

2020 6 45 380

5 anos 
cresc     

105 mst

2021 7 30 410

2022 8 15 425

2023 9 10 435

2024 10 5 440

A importância de inventários anuais

A floresta conversa com você
Ela é quem diz o melhor memento de colher 



Florestas de Ciclo Longo – efeito dos desbastes



Florestas de Ciclo Longo – análise do diâmetro











´

Falando de finanças



´

No passado existia um preconceito com os profissionais de finanças

Não sei se vocês sabem, mas as pessoas nas empresas não gostam dos: 

Diretores Financeiro

Gerentes Financeiro

Analistas em Finanças



Principais Motivos

VOCE PODE ME EXPLICAR ESSES GASTOS ADICIONAIS LANÇADOS NESSE RELATÓRIO ....

NA FESTA DE FIM DE ANO NÃO VAMOS PODER TER O  ......................

OU PIOR !

TEMOS QUE CORTAR O OÇAMENTO DO SETOR ................ 

OU PIOR AINDA !!!!!

NAS EMPRESAS FLORESTAIS

ESSE ANO NOS NÃO VAMOS PLANTAR !!!!!

ESSA É HORRÍVEL    - “E ESSA É PARA MIM”

La vem aquele garoto, filho do “fulano”, que foi estudar finanças ..................

Papel aceita tudo ! Quero ver na pratica ...



Mas o cenário é de mudanças





Chega de conversa e vamos trabalhar!

Através de exemplos práticos a palestra irá mostrar como medir o Desempenho 
Financeiro nos Plantios Comerciais através das ferramentas:

Payback

V.P.L. – Valor Presente Líquido

T.I.R. - Taxa Interna de Retorno



Conceitos de nivelamento



Decisões de Investimento

• Poupança

• C.D.B.

• L.C.A.

• L.C.I.

• Titulo do Tesouro

Menor Risco
• Compra de imóveis

• Bolsa de Valores

• Novo projeto

• Novo negócio

• Plantar florestas

e o pior deles, e mais arriscado

• Emprestar dinheiro para amigo ou familia

Quando vamos investir, sempre temos + de 1 opção  

Logo, a todo momento fazemos escolhas financeiras

Maior Risco



Custo de Oportunidade

Em realidade, quando escolhemos um investimento e rejeitamos outro: 

“deve-se considerar que o investimento escolhido

proporcionará, no mínimo,

o ganho que seria obtido pela melhor alternativa desprezada.

Esse ganho que seria obtido é o custo de oportunidade” 
(Megliorini e Vallim, 2009, p. 75)



Custo de Oportunidade

Essa taxa é utilizada como referência para análise de risco de um investimento

Referência Mundial

- Título do Tesouro Americano

Referência no Brasil

- Título do Tesouro do Governo Federal

(LTN – pré-fixada)

- Outras opções : tx selic ou   tx D.i.
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Agronégocio não é lugar para amadores !

Ou você se profissionaliza ou .........

9 segmentos de agronegócios perdem para poupança 6,5% a.a. em 2012

Nenhum segmento de agronegócios apresentado ganha do fundo de renda fixa 8,4% a.a.

É necessário muito planejamento e know how

para superar o custo de oportunidade



Payback

Payback é o tempo decorrido entre o investimento inicial

e o momento no qual o lucro líquido acumulado

se iguala ao valor desse investimento.





V.P.L. – Valor Presente Líquido

O V.P.L. é a fórmula

capaz de determinar o valor presente de pagamentos futuros

descontados a uma taxa de juros apropriada

menos o custo do investimento inicial.

É a fórmula mais usada e mais segura para se obter
a viabilidade econômica de um investimento.



ano

V.P. 0 1 2 3 4 5 6 7

R$     19,80 -1% R$        20 

R$     19,60 -1% -1% R$        20 

R$     19,41 -1% -1% -1% R$        20 

R$     19,21 -1% -1% -1% -1% R$        20 

R$     19,02 -1% -1% -1% -1% -1% R$        20 

R$     18,83 -1% -1% -1% -1% -1% -1% R$        20 

R$     18,64 -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% R$        20 

Σ  V.P. R$   134,51 

invest inic -R$  100,00 

V.P.L. R$     34,51 



T.I.R. – Taxa Interna de Retorno

A TIR é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento 

com os seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa.

Sendo usada em análise de investimentos, 

significa a taxa de retorno de um projeto.



ano

0 1 2 3 4 5 6 7 F.V.

-100 R$        20 . + 9% . + 9% . + 9% . + 9% . + 9% . + 9% R$                  33,54 

R$        20 . + 9% . + 9% . + 9% . + 9% . + 9% R$                  30,77 

R$        20 . + 9% . + 9% . + 9% . + 9% R$                  28,23 invest inic
-R$           

100,00 

R$        20 . + 9% . + 9% . + 9% R$                  25,90 anos 7

R$        20 . + 9% . + 9% R$                  23,76 F.V.
R$            

184,01 

R$        20 . + 9% R$                  21,80 taxa 9,00%

R$        20 R$                  20,00 

Σ    F.V. R$               184,01 



O vamos mostrar aqui não tem a pretensão de ser verdade absoluta

Não sou dono dos números e cada situação de plantio tem suas particularidades

O objetivo aqui é apresentas 3 ferramentas que podem ajudar a aumentar a chance de sucesso 
de seu empreendimento 

Payback
V.P.L.
T.I.R.

Considerações Anteriores as Análises Financeiras



Planilhas de Excel

Payback

V.P.L.

T.I.R



O que fazemos com essas projeções?

Tomamos decisões de investimento

&

Utilizamos as informações nos planejamentos



Planilhas de Excel

Orçamento

Fluxo de Caixa de Curto Prazo

Fluxo de Caixa de Longo Prazo



Tudo esta interligado !

O que, normalmente, o brasileiro faz muito mal :

-Aplica sua sobra de caixa em taxas inferiores

-Busca de financiamento com taxas superiores

O planejamento bem feito nos da tempo para negociar:

-Melhores taxas para aplicar a sobra de caixa

(voce pode negociar 2 meses antes da sobra)

-Melhores taxas para financiamento 

( vc pode negociar 2 anos antes da necessidade)



10% a.a. Custo de oportunidade ( Titulo do Tesouro Pré-Fixado)

-5% a.a. Custo do financiamento da linha A.B.C.

+ 5% a.a. de spreed

Custo do Capital Próprio

Plantio

Capital de Terceiros

25% a.a. de T.I.R.

- 5% a.a. financ da linha A.B.C.

20% a.a. de margem liquida

Plantio 

Capital de Próprio

25% a.a. de T.I.R.

- 10% a.a. custo de oportunidade

15% a.a. de margem liquida

Conclusão

Custo médio de plantio é de R$6.000/ha

Do ponto de vista de finanças, é melhor aplicar esse dinheiro 

e pegar financiamento  na linha A.B.C  para plantar



O vamos mostrei aqui não tem a pretensão de ser verdade absoluta

Não sou dono dos números e cada situação de plantio tem suas particularidades

O objetivo aqui é apresentas 3 ferramentas que podem ajudar a aumentar a chance de sucesso 
de seu empreendimento 

Payback
V.P.L.
T.I.R.

Considerações Posteriores as Análises Financeiras



A idéia central é que

todo plantio comece e termine 

em uma planilha 

de excel



Material de Apoio



Frases











Obrigado !!!

Leonardo Resende (32)8846-7487

leonardoresende@fazendatriqueda.com.br

www.fazendatriqueda.com.br

mailto:leonardoresende@fazendatriqueda.com.br

