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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS  DA PESQUISA

Analisar o custo-volume-lucro de uma agroindústria de

produtos orgânicos na Região Metropolitana de Porto

Alegre no Rio Grande do Sul.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

RESULTADOS 

.

O interesse por alimentos saudáveis e livres de

agroquímicos vem estimulando o crescimento da

produção e consumo de produtos orgânicos

mundialmente (DIAS et al., 2015). Sob esta

perspectiva, o Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA, 2019) registrou um

crescimento de 300% nos últimos sete anos (2010-

2018) no número de produtores orgânicos

regularizados no Brasil.

Realizou-se uma investigação quantitativa e

qualitativa, descritiva, empregando como

procedimento técnico o estudo de caso. O objeto de

pesquisa analisado consistiu em uma agroindústria de

produtos orgânicos localizada na Região

Metropolitana de Porto Alegre/RS, cuja a áreas de

exploração corresponde a de 5,5 hectares.

Os resultados obtidos demonstraram que os Pontos de

Equilíbrio Financeiro (PEF), Contábil (PEC) e

Econômico (PEE) corresponderam a 2.217 unidades,

4.511 unidades e 13.934 unidades, respectivamente. A

Margem de Segurança (MS) obtida foi de 63.289

unidades e o grau de alavancagem operacional totalizou

1,07. Com base em todas as análises realizadas na

propriedade observou-se que é uma atividade rentável e

com um satisfatório custo oportunidade.
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