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RESUMO 

 

 

O estudo de viabilidade é uma ferramenta imprescindível antes de se realizar um 

investimento, seja ele de qualquer natureza. O acesso a informações permite fazer estudos 

cada vez mais criteriosos e complexos. Quanto mais fundamentadas as análises, considera-se 

menor o risco do investimento. O presente estudo tem o propósito de apurar a viabilidade no 

investimento de uma planta produtora de biodiesel pela empresa Agrodanieli que está 

localizada em Tapejara - RS. A empresa já possui toda a estrutura de recebimento de soja e de 

produção de óleo degomado, principal matéria-prima do biodiesel, e busca, com este 

investimento, agregar valor à sua cadeia produtiva, tornando-se competitiva e acompanhando 

a evolução do mercado. O biodiesel é uma alternativa limpa e renovável de combustível, por 

isso conta com o apoio do governo federal, que incentiva constantemente a sua produção. 

Sendo assim, os investimentos neste setor tornam-se cada vez mais atrativos, não só pelo 

mercado crescente e promissor, mas também pelas facilidades de financiamento. Para apurar a 

viabilidade do investimento, este estudo foi baseado nos indicadores financeiros VPL, TIR e 

Payback, feitos a partir de um fluxo de caixa, projetado para dez anos, no qual foram inseridos  

os investimentos, os custos e as receitas decorrentes da operação. Além desses indicadores, 

fez-se um levantamento de dados referentes à comercialização do biodiesel, com o qual foi 

possível representar, através de gráfico, o comportamento do mercado nos últimos anos, bem 

como formar preços médios de referência, que puderam ser utilizados nas previsões das 

receitas. Ao final do estudo, fez-se um parecer sobre a viabilidade do investimento, 

comentando-se todos os resultados apurados nos indicadores. Este trabalho representará a 

principal ferramenta para a tomada de decisão entre fazer ou não o investimento, cujo valor 

chega a aproximadamente trinta milhões de reais.  

 

 

Palavras-chave: viabilidade, investimento, biodiesel, indicadores, fluxo de caixa. 
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ABSTRACT 

 

 

The feasibility study is an essential tool in order to make an investment, irrespective of 

its nature. The access to information allows the development of more discerning and complex 

studies. The more grounded analyses are, the fewer are the investment risks. The present 

study aims to investigate the feasibility of an investment in a biodiesel producing plant by the 

company Agrodanieli, located in Tapejara – RS. The company already owns the necessary 

structure to receive soya and to produce degummed oil, main raw material of biodiesel, and 

with this investment seeks to increase value to its production chain, becoming competitive 

and following market’s developments. Biodiesel is a clean and renewable alternative of fuel. 

Thus, Brazilian federal govern encourages its production. Therefore, investments in this area 

become more attractive not only because of the growing and promising market, but also 

because of the financing facilities. To investigate the investment feasibility, this study is 

based on three financial indexes, which are VPL, TIR and Payback, achieved through a ten-

year projected cash flow, where all investments, expenses and revenues resulting from the 

operation have been inserted. In addition to the indicators, a data collection regarding the 

trading of biodiesel has been made, which allowed the representation, through graphics, of the 

market behavior on the past few years and the estimation of average reference prices, in order 

to forecast the revenues. An opinion regarding the feasibility of the investment, analyzing all 

the results collected from the indicators, has been provided at the end of the study. The whole 

work represents the main tool in order to decide whether to make an investment that amounts, 

approximately, thirty million reais.  

 

 

Keywords: feasibility, investment, biodiesel, indicators, cash flow 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

 Até poucos anos atrás, os estudos de viabilidade realizados pelas empresas antes de 

fazer um investimento eram muito raros, visto que havia falta de acesso a informações, a 

dados estatísticos e a ferramentas de análise. Hoje esses estudos são imprescindíveis e, quanto 

mais fundamentadas as análises, menor o risco do investimento. 

      O objetivo geral do presente estudo é apurar a viabilidade de investimento em uma 

planta produtora de biodiesel pela empresa Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda, da cidade 

de Tapejara – RS. Inicia-se de antemão com um fator positivo, que é a constante e crescente 

preocupação com o meio ambiente. Essa preocupação torna o biodiesel uma fonte muito 

promissora, já que consiste em uma alternativa limpa e renovável de combustível. 

 Tal importância do biodiesel na preservação do meio ambiente, faz com que o 

Governo Federal tome atitudes para incentivar a sua produção. Esses incentivos se 

concentram em isenção de impostos, legislação com percentuais mínimos de adição de 

biodiesel no diesel, os quais estão citados mais detalhadamente no decorrer deste trabalho. 

 Para a Agrodanieli, este estudo é muito importante, visto que a empresa dispõe de 

fábrica de esmagamento de soja com extração de óleo degomado, que é a principal matéria 

prima para a produção do biodiesel, ou seja, já possui parte do processo constituído. Esse 

investimento possibilitaria à empresa agregar valor ao óleo, transformando-o em 

biocombustível. 

 Diversas ferramentas e indicadores devem ser utilizados para identificar a viabilidade 

de um investimento. Neste trabalho, após a pesquisa, a coleta de dados e a observação 

utilizando-se de métodos científicos, foi construído um plano financeiro completo, com 

projeções de receitas e de despesas, fluxo de caixa e análise através do período de Payback, 

VPL e TIR, para estimar a capacidade de pagamento do investimento, juntamente com o 

parecer de viabilidade ou não do projeto, que são os objetivos específicos do presente estudo.
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2 JUSTIFICATIVA 

  

 

Considerando-de que a empresa Agrodanieli possui uma indústria de extração e de 

degomagem de óleo de soja, o presente estudo visa verificar a viabilidade de um provável 

investimento em uma usina para a produção de biodiesel a partir deste óleo. Este investimento 

resultaria na agregação de valor ao óleo que atualmente é vendido às produtoras de biodiesel.  

 Frente à forte competição no segmento de grãos, devido a soja ser cada vez mais 

disputada pelas empresas da região, tal agregação de valor é imprescindível para elevar a 

margem de lucros da empresa e torná-la mais competitiva.   

 O estudo do mercado do biodiesel na região onde a indústria estará inserida também é 

importante, visto que compreende desde as expectativas futuras de consumo e o valor do 

produto, até os players atuais e possíveis entrantes. Dessa forma, o presente trabalho visa 

demonstrar a viabilidade do investimento levando em consideração também, os concorrentes 

e o nível de saturação do mercado.  

 A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e com o provável 

esgotamento das reservas de petróleo possibilita que os biocombustíveis tornem-se a melhor 

alternativa a partir de agora, já que consiste em uma solução limpa e renovável para este 

problema. Em vista disso, há uma grande expectativa em torno do biodiesel a partir da soja e 

sobre os investimentos neste mercado, os quais tornam-se cada vez mais atrativos.  

 A busca cada vez maior por fontes de energia renováveis, proveniente da preocupação 

com a preservação do meio ambiente, produz um apelo governamental em forma de incentivo 

à produção do Biodiesel. Um exemplo disso é a lei 11.097, sancionada em 2005, que estipula 

percentuais mínimos de biodiesel a serem adicionados ao óleo diesel, além da isenção de 

impostos na comercialização. 

Com a Agrodanieli estando parcialmente envolvida nesse ramo, por produzir a 

principal matéria-prima, somado aos demais fatores citados acima, justifica-se a importância 
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do presente estudo, que pretende apontar, se de fato há uma oportunidade rentável para a 

empresa a partir da produção de biodiesel.   
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3 METODOLOGIA 

  

 

3.1 ABORDAGEM 

 

 

Como se trata da apuração de viabilidade para um alto investimento, o presente 

trabalho requer a menor margem de erro possível. Por isso, teve como base métodos 

científicos de pesquisa. 

 

 

Diversamente do que acontece no conhecimento vulgar, o conhecimento científico 
não atinge simplesmente os fenômenos na sua manifestação global, mas os atinge 
em suas causas, na sua constituição íntima, caracterizando-se desta forma, pela 
capacidade de analisar, de explicar, de desdobrar, de justificar, de induzir ou aplicar 
leis, de predizer com segurança eventos futuros (RUIZ, 2002, p. 97). 
 

 

O objetivo da pesquisa é traduzir estatísticas em números para posterior avaliação; por 

esse motivo foi utilizada a abordagem quantitativa.  As informações reunidas no decorrer do 

estudo foram tabuladas e posteriormente analisadas para apurar a viabilidade do investimento 

proposto. 

 

 

A abordagem quantitativa é caracterizada pela quantificação, tanto na coleta de 
informações quanto no tratamento dessas, através de técnicas estatísticas, desde a 
mais simples (percentual, média, desvio padrão) às mais complexas (coeficiente de 
correlação, análise de regressão etc) (FICAGNA, 2007, p. 79). 
 

 



 14

 “A abordagem quantitativa representa a intenção de garantir precisão de resultados, 

evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto 

às inferências (conclusões)” (FICAGNA 2007, p. 79). 

O método qualitativo também esteve presente neste trabalho, com o intuito de 

qualificar os dados empíricos. “Com o desenvolvimento das investigações nas ciências 

humanas, as chamadas pesquisas qualitativas procuraram consolidar procedimentos que 

pudessem superar os limites das análises meramente qualitativas” (FICAGNA 2007, p. 79). 

 

 

3.2 MÉTODOS DE PESQUISA 

 

 

O método de pesquisa utilizado na elaboração do presente estudo foi o Método 

Indutivo. Este parte de questões particulares para formar conclusões generalizadas a respeito 

de um assunto. 

 

 

A indução é um processo de raciocínio inverso ao processo dedutivo. Enquanto a 
dedução parte de enunciados mais gerais para chegar a conclusão particular ou 
menos geral, a indução caminha do registro de fatos singulares ou menos gerais para 
chegar a conclusão desdobrada ou ampliada em enunciado mais geral. (RUIZ, 2002, 
p. 139) 

 

 

Há três tipos de indução, a vulgar, que não oferece segurança às suas conclusões, a 

formal que dá absoluta segurança, porém não contribui para a ampliação de conhecimentos e 

a científica, que aprofunda o estudo de forma a ser possível fazer previsões a partir dela. 

Sendo assim, pode-se afirmar que “a indução científica parte do fenômeno para chegar à lei 

geral. Observa, experimenta, descobre a relação causal entre dois fenômenos e generaliza esta 

relação em lei, para efeito de predições” (RUIZ, 2002, p. 141).  
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3.3 TÉCNICA DE PESQUISA 

 

 

3.3.1 Pesquisa de Campo 

 

 

As entrevistas para a coleta de informações, seja junto à diretoria da empresa, aos 

profissionais do ramo ou aos stakeholders, classificam-se no método científico de Pesquisa de 

Campo e são classificadas como entrevistas não padronizadas ou semi-estruturadas, ou seja, 

há um roteiro a ser seguido, porém é possível transgredi-lo. Este método permitiu reunir 

dados reais, principalmente mercadológicos e operacionais de extrema relevância para o 

projeto. Este tipo de pesquisa é muito utilizado no meio acadêmico, “especificamente no 

âmbito do ensino superior, a pesquisa de campo, objetiva oferecer ao acadêmico dados e 

referências importantes para que tenha condições de comprovar, comparar, refutar e obter 

informações relevantes e objetivas que se relacionem com o objetivo da sua pesquisa” 

(FICAGNA 2007, p. 86). 

 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

 

Segundo FICAGNA (2007), a etapa da coleta dados consiste na operacionalização da 

pesquisa, aplicando-se os instrumentos elaborados e selecionados para efetivar-se a coleta de 

dados previstos. 

 

 

Existem vários procedimentos para a realização da coleta de dados, variando de 
acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação, podendo ser: coleta 
instrumental, observação, entrevista, formulário, questionário, medidas de opiniões e 
de atitudes, técnicas mercadológicas, testes, sociometria, análise do conteúdo e 
história de vida (FICAGNA, 2007, p. 93). 
 

 

 Há dois tipos de documentação para a coleta de dados: Direta e Indireta. 
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  Na documentação indireta se classificam a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental, as quais consistem, segundo FICAGNA (2007), na de pesquisa realizada para 

recolher informações prévias sobre o campo de interesse. 

 Ainda segundo FICAGNA (2007) a documentação direta constitui-se no levantamento 

de dados no próprio local onde os fenômenos ocorreram, podendo ser obtidos através de 

pesquisa de campo ou da pesquisa de laboratório. As técnicas de documentação indireta são: 

observação, entrevista, questionário, formulário, medidas de opinião, testes, sociometria, 

história de vida e pesquisa de mercado.  

 No presente estudo, foi utilizado o método de documentação direta ou seja, 

observação.  

 

 

Observação: utiliza os sentidos da obtenção de determinados aspectos da realidade, 
não consistindo apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se deseja estudar. Pode ser sistemática, assistemática, participante, 
não participante, individual, em equipe, na vida real, em laboratório. (FICAGNA, 
2007, p.95)   

 

 

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 A estatística se utiliza da probabilidade para explicar a frequência da ocorrência de 

eventos de forma a prever ou estimar acontecimentos futuros. É uma ciência que se baseia na 

coleta, análise e interpretação de dados.  

 O presente estudo teve grande participação da estatística, já que, a partir das 

informações coletadas, foi constatado se a viabilidade de um investimento de grande porte é 

um bom negócio. Ou seja, baseando-se em dados econômicos, mercadológicos entre outros, 

foi feita uma análise do negócio em questão. A utilização de gráficos é imprescindível para 

facilitar a interpretação. 

 Segundo MARTINS (2010), como o próprio nome sugere, a organização, sumarização 

e descrição de um conjunto de dados é chamada estatística descritiva. 
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3.6 CRONOGRAMA 

 

 

Tabela 01 – Cronograma de Atividades 

ATIVIDADES J 

A 

N 

F 

E 

V 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

I 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

U 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

Z 

Definição do tema   x          

Levantamento de Obras   x x x x       

Metodologia    x x        

Ambiente Organizacional    x x        

Revisão Bibliográfica     x x x x x x   

Impressão Final      x       

Entrega Trabalho      x     x  

Defesa       x      x 

Observação da Empresa       x x     

Analise dos Dados        x x x x  

Interpretação dos Dados         x x x  

Apuração do Resultado          x x  
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

  

 

A Agrodanieli foi fundada em 1990 com sede na cidade de Tapejara, localizada na 

região sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul (Figura 1).  

 

 

 
Figura 1 – Localização Geográfica 
 

 

 Iniciando no ramo de comercialização de grãos, e através da sólida experiência de seus 

fundadores, a Agrodanieli atua hoje também no segmento de insumos agrícolas, 

industrialização de soja, rações, setor de aves desde a produção até a comercialização, além de 

possuir um Supermercado na cidade Tapejara.  
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 No recebimento, na armazenagem e na comercialização de grãos, a Agrodanieli possui 

seis unidades de captação com estrutura de descarga de até 5 mil toneladas por dia e com 

armazenagem estática de 135 mil toneladas.  

 O Parque Industrial de São Domingos (figura 2) é composto de uma fábrica de 

extração de óleo e de produção de farelo de soja, com capacidade de processamento de 600 

toneladas por dia de soja grão, além de uma fábrica de rações, que gera uma produção de 550 

toneladas por dia, para atender a demanda de toda a cadeia produtiva de frangos da empresa.  

 

 

 
Figura 2 – Parque Industrial 
 

 

  É no Parque Industrial que se planeja construir a usina de Biodiesel, já que há uma 

facilidade logística, tanto por causa da localização, por estar às margens da rodovia, quanto 

pela proximidade da principal matéria-prima, o óleo degomado que é produzido ali. 

 No segmento de aves, a Agrodanieli conta com incubatório próprio, localizado na 

cidade de Ibiaçá-RS, o qual é considerado um dos mais modernos do país. Este 

empreendimento tem a capacidade de incubação de 800 mil ovos por dia, atendendo a 

demanda dos mais de 400 aviários integrados. 

 Atualmente a empresa conta com duas plantas frigoríficas que, juntas, somam uma 

capacidade de abate de 200 mil aves por dia, comercializadas no mercado interno e externo 

com as marcas Isidoro, Piu Bello e Danieli Alimentos. 

 No setor de Biodiesel, o qual se planeja investir, a Agrodanieli tem diversos 

concorrentes. Os mais próximos estão localizados em Passo Fundo, Erechim e Veranópolis, 
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todas na metade norte do RS. Esta concorrência é percebida mais fortemente na captação dos 

grãos do que na própria comercialização, já que a demanda pelos produtos gerados do 

esmagamento da soja é crescente, porém a oferta de grãos é cada vez menor em relação a essa 

demanda. 

 A Agrodanieli tem uma importância muito grande na economia de Tapejara e da 

região, movimentando as diversas áreas como agricultura, pecuária, comércio e prestação de 

serviços. A empresa gera atualmente mais de 900 empregos diretos, com previsão de aumento 

de vagas contínuo nos próximos anos. Há incentivos para os colaboradores como por 

exemplo, participação nos lucros, inúmeros convênios que oferecem descontos em academias, 

postos de combustível, consultórios entre outros. Além disso, está sendo executado um 

projeto de construção de um bairro habitacional para colaboradores, que terão facilidades e 

auxílio para financiamentos diretos pela empresa. 

 Iniciando as suas atividades de forma familiar, a Agrodanieli ainda mantém a base 

administrativa entre a família, nas mãos do Diretor Adelírio Danieli e do irmão e sócio 

Claudiomiro Danieli. Devido ao rápido crescimento, houve, porém, uma descentralização 

administrativa, o que possibilitou a criação de cargos de gerência em cada setor, os quais, 

dentro de sua alçada, se encarregam da tomada de decisões, que antes era feita em sua 

totalidade pela diretoria.   

 Tendo como lema “Transformar grãos em carnes nobres”, a Agrodanieli segue em 

crescimento exponencial, sempre visando o desenvolvimento da região.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 

5.1 MERCADO DO BIODIESEL 

 

 

5.1.1 Definição Técnica do Biodiesel 

 

 

O biodiesel é um produto biodegradável, que substitui total ou parcialmente o óleo 

mineral. Pode ser obtido através do processamento de óleos vegetais, animais e residuais. 

 Esse processamento, na grande maioria dos casos, se dá pela adição de um 

intermediário ativo à matéria prima principal, esse intermediário é formado pela reação de um 

álcool com um catalisador e tal processo é conhecido como transesterificação. (ANP – 

Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis) 

  

 

5.1.2. Cenário do Biodiesel 

 

 

Provindo de fonte renovável e somando-se às muitas desvantagens relacionadas aos 

combustíveis fósseis, como o alto custo de extração e o esgotamento das reservas de petróleo, 

o biodiesel passou a ser atualmente uma fonte de energia muito explorada, apresentando-se ao 

mercado de forma promissora. Além disso, a preocupação mundial pelo meio ambiente 

fortalece ainda mais o conceito de “fontes renováveis limpas”, das quais o biodiesel é uma das 

principais alternativas de combate ao aquecimento global, pois reduz as emissões de gás 

carbônico (CO²).  
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Desde 2003, o Governo Federal tem direcionado esforços ao incentivo da produção de 

biocombustíveis, vindo a lançar, em 2004, o PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel). Em 2005, a lei 11.097 foi sancionada, estabelecendo percentuais mínimos de 

mistura de biodiesel ao diesel mineral. De 2005 a 2007, este percentual ficou definido em 2% 

(B2) em caráter autorizativo, passando à obrigatoriedade a partir de 2008. Em janeiro de 2010 

o percentual de 5% (B5) passou a ser vigente e, até 2020, espera-se chegar ao B10. 

O órgão regulador e fiscalizador da produção do Biodiesel desde 2011 é a ANP 

(Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis). Sua função é estabelecer as normas 

regulatórias no que diz respeito à produção, ao transporte, à transferência, à armazenagem, à 

estocagem, à importação e exportação, à distribuição, à comercialização e à avaliação de 

conformidade e certificação dos biocombustíveis. (ANP) 

 

  

5.2 ANÁLISE DE DETERMINAÇÃO DO PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO 

BIODIESEL  

 

  

Um fator importante para o sucesso de uma empresa é sem dúvida o preço de venda de 

seus produtos. Por isso, é imprescindível que se escolha a maneira correta para a definição de 

preços condizentes com o mercado e também com os custos da empresa para fabricar estes 

produtos. “O custo constitui, a rigor, o piso do preço’’ (BEULKE & BERTÓ 2006, p. 264). 

 

 

A formação de preços representa uma das mais importantes e nobres atividades 
empresariais. A definição equivocada do preço pode arruinar um negócio. Embora 
discussões e dúvidas permaneçam sobre o fato de ser arte ou ciência, existe a certeza 
de que, sob a ótica da empresa, o preço deve ser superior aos custos plenos 
incorridos, aí incluindo os tributos. Da diferença entre preços e os custos plenos e 
impostos nascem o conceito de lucro e manutenção das atividades empresariais 
(BRUNI, 2006, p. 231) 

  

 

Segundo BRUNI (2006) existem três processos distintos que podem ser empregados 

na definição de preços e estes, costumam basear-se nos custos, no consumidor ou na 

concorrência. 
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5.2.1 Preço a partir dos Custos 

  

 

 É um método simples que ajusta os preços em relação aos custos, sem se preocupar 

com ajustes em função da demanda. Basicamente, consiste na inclusão da margem de lucro 

desejada em cima do custo total do produto.  

 

 

Diversas razões poderiam ser apresentadas como justificativas ao emprego do 
método de definição de preços com base nos custos: simplicidade – ajustando preços 
a custos, não é necessário preocupar-se com ajustes em função da demanda; 
segurança – vendedores são mais seguros quanto aos custos incorridos do que sobre 
os aspectos relativos à demanda e ao mercado consumidor; justiça – muitos 
acreditam que o preço acima dos custos é mais justo tanto para consumidores, 
quanto para vendedores, que obtêm um retorno justo por seus investimentos, sem 
tirar vantagens do mercado quando ocorrem elevações de demanda (BRUNI, 2006, 
p. 233)    

 

 

5.2.2 Preço a partir do Consumidor 

  

 

 Essa forma de precificação leva em conta o valor percebido do produto pelo 

consumidor. “Nessa metodologia as empresas empregam a percepção que os consumidores 

tem do valor do produto, e não os custos do vendedor. Preços são definidos para se ajustar aos 

valores percebidos” (BRUNI 2006, p. 233).  

 A definição de preços a partir do mercado consumidor é muito utilizada por empresas 

que possuem marcas fortes ou diferenciação de ambiente. “Por exemplo, um consumidor pode 

aceitar pagar $1,00 por uma cerveja em um bar e $2,50 pelo mesmo produto em um 

restaurante de luxo” (BRUNI 2006, p. 233). 
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5.2.3 Preço a partir da Concorrência 

  

 

 Esta modalidade considera que o principal fator determinante na formação dos preços 

sãos os players presentes no mercado. Basicamente, definem-se os preços analisando os 

concorrentes diretos e acompanhando seus preços. A estruturação dos custos é definida 

posteriormente, a partir do preço de venda a ser praticado.   

 

  

As empresas prestam pouca atenção a seus custos ou a sua demanda – a 
concorrência é que determina os preços a praticar. Os preços podem ser de oferta – 
quando a empresa cobra mais ou menos que seus concorrentes, ou de proposta – 
quando a empresa determina o seu preço segundo o seu julgamento sobre como os 
concorrentes irão fixar os preços deles (BRUNI, 2006, p. 231). 

 

 

5.2.4 Leilões de Biodiesel e Formação de Preços 

  

 

 A comercialização do Biodiesel atualmente acontece por meio de leilões. Conforme 

publicação do Instituto de Economia Agrícola (IEA), os leilões são coordenados em dois 

lotes: o primeiro em que 80% da demanda por biodiesel é suprida pelas usinas que realizam 

contratos diretos com agricultores, ou seja, que possuem o Selo Combustível Social; o 

segundo em que os 20% restantes da demanda são negociados por usinas portadoras e não 

portadoras do Selo. 

 A partir de agosto de 2011, os leilões foram subdivididos em cinco lotes regionais e 

passaram a ser medidos pela estimativa do consumo de diesel de cada região, e não mais pela 

demanda em nível nacional. 

 Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), os leilões tem como objetivo 

oferecer um suporte econômico à cadeia produtiva do biodiesel, criando condições para a 

consolidação desse setor, viabilizando cada vez mais melhores condições para que possa 

inserir-se em mercados mais abertos. O objetivo principal é não comprometer os campos da 

inclusão social e redução das disparidades sociais. 
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Figura 03 - Demanda por Biodiesel por Região Geográfica, Primeiro Semestre de 2012  

(em m3) 

 
Fonte: ANP (2012). 
 

 

 Ainda segundo a publicação do IEA, há uma visível coerência dos Preços Máximos de 

Referência (PMR) em relação à Teoria da Demanda, ou seja, são publicados os preços de 

referencia nos Editais de cada Leilão, e estes condizem visivelmente com a demanda de cada 

região. Quanto maior a demanda, maiores os preços de referência.  

 

 

Figura 04 - Preços Máximos de Referência dos Leilões de Biodiesel por Região Geográfica, 

Out./Dez. de 2011 a Abr./Jun de 2012.(em R$/m3)  

 
Fonte: ANP (2012). 
   

 

Sobre a formação dos preços de referência, o IEA publicou que até então, a ANP se 

baseia além da demanda, na capacidade de produção instalada de cada região. Isso explica o 

fato de o PMR da região Sul ser abaixo das demais regiões, devido à capacidade de produção 

estar muito acima da demanda.  
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5.3 PLANO FINANCEIRO 

 

 

5.3.1 Projeção de Receitas Operacionais 

 

 

Receita é o nome dado às entradas monetárias que ocorrem em uma entidade sob 

forma de dinheiro ou de créditos representativos de direito, normalmente geradas pela venda 

dos produtos ou serviços oferecidos por essa entidade.  

Segundo CASAROTTO FILHO (2006), “para efeito de análise de investimento, as 

receitas adicionais decorrentes de uma nova fábrica ou de um novo equipamento normalmente 

são apenas operacionais, ou seja, o produto de aumento de produção unitário.” 

As receitas operacionais são aquelas que provém do objeto de exploração da empresa, 

ou seja, de sua operação. 

 
  

5.3.2 Projeção de Custos e Despesas 

  

 

Para BRUNI (2010) “Os custos representam os gastos relativos a bens ou serviços 

utilizados na produção de outros bens e serviços. Portanto estão associados aos produtos ou 

serviços produzidos pela entidade”. Já despesas, “correspondem a um bem ou serviço 

consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Não estão associadas à 

produção de um produto ou serviço”. 

 Embora os Custos e Despesas sejam diferentes, há normalmente dúvidas nas empresas 

quanto à classificação dos desembolsos. Segundo BRUNI (2010) “os custos “vão para as 

prateleiras” sendo armazenados nos estoques – são consumidos pelos produtos ou serviços 

durante seu processo de elaboração. Já as despesas estão associadas ao período – não 

repercutem, diretamente, na elaboração dos produtos ou serviços prestados”. 

 

 

 

 



 27

5.3.3 Mão de Obra, Encargos Sociais e Trabalhistas 

  

 

Os custos com mão de obra direta são inevitáveis em qualquer organização. 

Associados à mão de obra, incidem também os encargos sociais e trabalhistas.  

 

 

Além do salário, as empresas tem uma série de custos com seus empregados devido 
ao pagamento da Previdência, 13° salário e outras despesas. Chamaremos estes 
custos de encargos sociais e sua determinação deverá ser feita. O valor obtido varia 
de empresa para empresa de acordo com as vantagens não salariais oferecidas a seus 
empregados (CASAROTTO FILHO, 2006, p. 238).  

  

 

Há uma rigidez muito grande no Brasil, em relação à carga tributária nos encargos 

sobre a mão-de-obra. Esses encargos ocupam uma fatia considerável nos custos da empresa, 

que por sua vez, deve cumprir à risca o que a legislação prevê, já que as punições pelo não 

cumprimento do previsto em lei são severas. 

 

 

No Brasil, em decorrência dos altos níveis de encargos sociais, estes devem ser 
incorporados no custo horário da MOD de forma variável: quanto maior a MOD, 
maiores serão alguns encargos. Da mesma forma, embora, no Brasil, seja possível 
contratar funcionários remunerados com base no número de horas trabalhadas, a 
legislação assegura um mínimo de 220 horas, o que torna a MOD um custo fixo na 
maior parte dos casos (BRUNI, 2010, p. 74). 

 

 

5.3.4 Projeção de Impostos 

 

 

Os impostos são valores pagos ao Governo (Federal, Estadual e Municipal), em moeda 

nacional, por pessoas físicas e jurídicas. Os valores arrecadados são, em tese, investidos em 

bens públicos como saúde, saneamento, educação, transporte e cultura. Segundo Bruni (2010, 

p. 230 et seq.) preços praticados nos mercados devem ser suficientemente capazes de 

remunerar os custos plenos, gerar margem razoável de lucro e cobrir todos os impostos 

incidentes. 

No Brasil, há três formas gerais de tributação das empresas, pelo Lucro Real, pelo 

Lucro Presumido e o pelo Super Simples. 
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Em linhas gerais, três grandes formas de tributação de empresas no Brasil podem ser 
apresentadas: (a) lucro real – quando a empresa apresenta suas receitas e gastos, 
tributando a diferença ou o lucro real; (b) lucro presumido – em casos específicos, 
algumas empresas podem presumir um percentual das receitas como lucro, sendo 
este lucro presumido tributado; (c) Super Simples – corresponde a situação 
específica do lucro presumido, permitindo que empresas de pequeno tamanho 
recolham tributos e encargos sobre folha de forma simplificada e menos onerosa 
(BRUNI, 2010, p. 232). 

  

 

Para o investimento em questão, trabalhar-se-á com a forma de tributação da diferença 

ou lucro real. Oliveira (2003, p. 174) define lucro real como “o lucro no período apurado na 

escrituração comercial, denominado lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e 

compensações autorizadas pela legislação do imposto de renda”. 

 Em relação à tributação do produto, a legislação corrente prevê redução das alíquotas 

da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre a importação e 

comercialização de biodiesel, conforme Decreto Nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004 

(BIODIESELBR).  

 

 

5.3.5 Projeção de Investimentos 

 

 

Investimento é a aplicação de capital em bens que sejam capazes de produzir lucros. 

Para um investimento ser viável, deve gerar lucros maiores ou iguais às taxas de juros que 

incidem sobre o capital investido. 

 O investimento pode ser classificado de duas formas: investimento fixo e investimento 

de giro. 

 

 

O investimento fixo representa os equipamentos, as instalações industriais para 
operação dos equipamentos (redes de energia, vapor, água, ar comprimido e outras), 
a montagem e o projeto quando houver, as construções civis e outros investimentos 
com móveis e transportadores (CASAROTTO FILHO, 2006, p. 198). 
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Já o investimento de giro é o capital destinado à operação dos equipamentos ou de 

novos empreendimentos. 

 

 

O investimento em giro é o capital de giro próprio adicional necessário para a 
operação do equipamento ou da nova fábrica, sendo constituído principalmente pelo 
estoque de matérias-primas e componentes, e os recursos necessários para sustentar 
as vendas a prazo (CASAROTTO FILHO, 2006, p. 198). 

 

 

5.3.6 Fontes de Capital 

  

 

 Para uma empresa efetuar um investimento, tanto em ativos quanto em capital de giro, 

ela pode recorrer a três fontes: reinversão de lucros, aporte de capital e financiamento. 

 As duas primeiras modalidades citadas podem ser consideradas como próprias da 

empresa, já que necessitam, uma de existência de lucros acumulados, e outra de 

disponibilidade de recursos por parte dos acionistas, respectivamente. A terceira fonte, e 

comumente a mais utilizada, é quando a empresa busca recursos externamente, geralmente em 

instituições financeiras.  

 Embora os financiamentos sejam a forma preferida pelas empresas, é usual a 

utilização simultânea de duas ou até das três fontes em um mesmo investimento. 

Os financiamentos industriais dividem-se em investimento fixo, capital de giro, pré-

investimento, desenvolvimento tecnológico e saneamento financeiro. Dentre estas 

classificações citadas, o investimento fixo está sempre presente na implementação de novos 

empreendimentos. Ele se caracteriza por prazos longos, geralmente de cinco a doze anos e 

carência de até três anos. “As principais modalidades para investimento fixo atualmente 

existentes no Brasil são de órgãos federais e repassados por bancos de desenvolvimento ou 

bancos de investimento” (CASAROTTO FILHO 2006, p. 220). 
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5.4 FLUXO DE CAIXA 

 

 

5.4.1 Conceitos de Fluxo de Caixa 

 

 

Uma importante ferramenta de análise da saúde financeira de uma empresa, ou análise 

de viabilidade de um investimento futuro, é o fluxo de caixa. "O fluxo de caixa é um esquema 

que representa as entradas e saídas de caixa ao longo do tempo. Em um fluxo de caixa, deve 

existir pelo menos uma saída e pelo menos uma entrada (ou vice-versa)" (HOJI 2003, p.79). 

 

 

Também conhecido pela expressão inglesa cash flow, é o planejamento do fluxo de 
ingressos e desembolsos de caixa, escalonados dentro de um determinado período de 
tempo, geralmente de curto prazo. O prazo de projeção do fluxo de caixa irá 
depender do tamanho e do tipo de atividade econômica (ZDANOWICZ, 2004, p. 
228). 

   

 

Segundo Zdanowics (2004) “subentende-se que o fluxo de faixa, é o planejamento 

financeiro para a tomada de decisões e uma visão para honrar compromissos assumidos”. 

  

 

 

5.4.2 Importância e Aplicabilidade do Fluxo de Caixa 

 

 

O fluxo de caixa facilita a visualização das movimentações financeiras da empresa, ou 

seja, para onde o dinheiro está indo e de onde está vindo.  

 

 

[...] a demonstração é usada para ajudar a responder a questões tais como: a empresa 
está gerando caixa o suficiente para comprar os ativos adicionais necessários para o 
seu crescimento? A empresa está gerando caixa extra que pode ser utilizado para 
repagar dívidas ou investir em novos produtos? Tais informações são úteis tanto 
para os gestores quanto para os investidores [...] (BRIGHAN, 2001, p. 58). 
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“Apesar das várias outras finalidades das projeções de fluxo de caixa “a principal delas 

é informar à capacidade que a empresa tem para liquidar seus compromissos financeiros a 

curto e longo prazo” (SANTOS, 2001, p. 57).   

 

 

Considerar o fluxo de caixa de uma organização um instrumento gerencial não 
significa que ela vai prescindir da contabilidade e dos relatórios gerenciais por ela 
gerados. Ao contrário, com o fortalecimento dos relatórios gerenciais gerados pela 
contabilidade se pretende aliar a potencialidade do fluxo de caixa para melhor 
gerenciar suas decisões (FREZATTI, 2006 p. 28). 

 

 

Essa ideia se aplica a uma situação de análise de viabilidade de investimento, já que a 

projeção do fluxo de caixa traz subsídios para a tomada de decisão baseada nos resultados 

apurados. 

 

 

5.4.3 Fluxo de Caixa de um Investimento 

 

 

O objetivo primordial de um investimento é agregar valor e gerar lucros maiores para 

a empresa no futuro, do que aqueles esperados sem a realização do investimento. Esse 

possível aumento de lucros pode ser apurado através de ferramentas de análise como VPL e 

TIR, partindo do fluxo de caixa projetado do investimento. 

 Na projeção do fluxo de caixa devem ser utilizados valores esperados, estimados nas 

informações obtidas referentes ao mercado, custos e processo produtivo. Quanto mais precisas 

as informações inseridas no fluxo de caixa, menor é margem de erro do projeto. 

 

 

Ao analisarmos um projeto de investimento, não incluiremos juros pagos ou 
qualquer outro custo de financiamento, tais como dividendos ou pagamento de 
principal. O motivo é simples: em um primeiro momento, o interesse está na 
avaliação do fluxo de caixa gerado pelo projeto e o seu resultado (ROSS apud 
BORELLA, 2009, p. 49). 
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5.5 MÉTODOS DE ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

5.5.1 VPL (Valor Presente Líquido)  

  

 

 De acordo com os pensamentos de Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999), o valor 

presente líquido de um projeto de investimento é igual à diferença entre o valor presente das 

entradas líquidas de caixa associadas ao projeto e o investimento inicial necessário, com o 

desconto dos fluxos de caixa feito a uma taxa K definida pela empresa, ou seja, a TMA (taxa 

mínima de atratividade. 

 Também conhecido por NPV (inglês: Net Present Value), o VPL é considerado mais 

complexo que outras formas de análise, como o payback, por exemplo, já que considera o 

valor do dinheiro no tempo. 

 

 

O critério de aceitação-rejeição do NPV é simples: será considerado atraente todo 
investimento que apresente um valor presente líquido maior ou igual a zero. Projetos 
com NPV negativo indicam retorno inferior à taxa mínima requerida para o 
investimento, revelando ser economicamente desinteressante sua aceitação (ASSAF 
NETO, 2010, p. 355).  

  

 

“Entre vários projetos, o mais atrativo é aquele que tem o maior Valor Presente 

Líquido. O VPL é utilizado na prática para verificar se o investimento que a empresa está por 

fazer trará o lucro esperado pela empresa” (RAMOS apud CAMARGO, 2007, p. 15). 

 

 

5.5.2 Análise do período de Payback 

 

 

O período de Payback, de aplicação bastante generalizada na prática, consiste na 
determinação do tempo necessário para que o dispêndio de capital (valor do 
investimento) seja recuperado por meio dos benefícios incrementais líquidos de 
caixa (fluxos de caixa) promovidos pelo investimento (ASSAF NETO, 2010, p. 
340). 
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Ou seja, o período de payback é o tempo total para que os lucros líquidos acumulados 

decorrentes de um investimento se igualem ao valor inicialmente investido. “O período de 

payback é interpretado com freqüencia como um importante indicador do nível de risco (ou o 

contrário, de liquidez) de um projeto de investimento. Quanto maior for esse prazo 

evidentemente maior será o risco envolvido na decisão” (ASSAF NETO, 2010, p. 341). 

 

 

O tempo de retorno é obtido quando o Payback se tornar positivo. Caso isso não 
ocorra ao longo do somatório o tempo de retorno do investimento não é atrativo. A 
grande vantagem desse método é a facilidade em se obter de forma rápida o tempo 
necessário para que o investimento seja recuperado (RAMOS apud CAMARGO, 
2007, p. 14). 

 

 

5.5.3 Taxa Interna de Retorno – TIR 

  

 

 “Taxa de retorno de um investimento é a taxa r que torna o valor presente das entradas 

líquidas de caixa associadas ao projeto igual ao investimento inicial ou, equivalente, à taxa r 

que torna o VPL do projeto igual a zero” (GALESNE, FENSTERSEIFER E LAMB apud 

TOSO, 2007, p. 33). 

 

 

O método de taxa interna de retorno (IRR) representa a taxa de desconto que iguala, 
em determinado momento (geralmente usa-se a data de início do investimento – 
momento zero), as entradas com as saídas previstas de caixa. Para avaliação de 
propostas de investimento, o cálculo da IRR requer, basicamente, o conhecimento 
dos montantes de dispêndio de capital (ou dispêndios, se o investimento prevê mais 
de um desembolso de caixa), e dos fluxos de caixa líquidos incrementais gerados 
pela decisão. Considerando que esses valores ocorrem em diferentes momentos, 
pode-se afirmar que a IRR, ao levar em conta o valor do dinheiro no tempo, 
representa a rentabilidade do projeto expressa em termos de taxa de juros composta 
equivalente periódica (ASSAF NETO, 2010, p. 345). 

 

 

A avaliação dos resultados apurados através desses métodos de análise irá ditar a 

tomada de decisão entre fazer ou não o investimento. 
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6 COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

6.1 TOTAL DOS INVESTIMENTOS 

 

 

 Para iniciar a análise financeira, primeiro foi necessário buscar informações precisas 

sobre o total dos investimentos em obras civis e na planta, bem como todos os custos para a 

produção do biodiesel. 

 Assim, foi solicitada uma proposta de orçamento de planta de biodiesel à empresa BDI 

& Tecnal, de Ourinhos – SP, a qual já é conhecida pela Agrodanieli, pois vendeu também em 

2006 a planta de extração de óleo de soja. 

 A partir dessa proposta, foi possível criar uma tabela abrangendo todos os 

investimentos com a planta: 

 

 

Tabela 02 – Investimentos com a Planta 

ITEM  DESCRIÇÃO VALOR 

Planta Biodiesel Instalada Preço Básico R$  23.500.000,00 
Pis/Cofins Planta 9,25% R$    2.395.316,00 
ICMS Planta 8,80% R$         2.498.771 
TOTAL - R$  28.394.087,00 

 

 

 Na tabela acima, os valores estão separados em “preço básico”, que é o valor líquido 

da planta, sem considerar em um primeiro momento a obra civil. Neste valor estão incluídas 

todas as instalações mecânicas e elétricas, com materiais, cabos, supervisão, sistema de 

controle de processo, assistência técnica e treinamento aos colaboradores.  
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 Abaixo ao preço básico, são apresentados os valores dos impostos incidentes, 

Pis/Cofins de 9,25% e ICMS de 8,8%, que já vieram calculados na proposta. Somando-se 

todos os valores apura-se um investimento total de R$28.394.087,00 na planta. 

 A capacidade de produção da planta proposta pela BDI & Tecnal é de 100.000 

toneladas por ano de biodiesel e sua imagem ilustrativa está em anexo. 

 As obras civis necessárias estarão sob a responsabilidade da Agrodanieli, sobre as 

quais fez-se um levantamento com todas as construções necessárias e seus custos. Os 

formatos e tamanhos das construções foram tirados da proposta recebida da BDI & Tecnal. 

 

 

Tabela 03 – Obras Civis 

OBRAS CIVÍS 

OBRA CUBs Valor CUB INVESTIMENTO 

1 Escritório/Vestiários/Salas de Comando 620  R$      986,00   R$  611.320,00  

2 Pavilhão Planta de Degomagem 132  R$      400,00   R$    52.800,00  

3 Balança Rodoviária + Fundação -  -   R$    50.000,00  

4 Torre de Resfriamento 36  R$      986,00   R$    35.496,00  

5 Estação de Carregamento Caminhões Biodiesel e Glicerina 40  R$      400,00   R$    16.000,00  

6 Estação de Descarga Caminhões Matéria-Prima e Gasóleo 40  R$      400,00   R$    16.000,00  

7 Estação de Descarga Químicos 30  R$      400,00   R$    12.000,00  

8 Muros de Proteção/Piso Parque Tanques 63mx40m -  -   R$  450.000,00  

9 Guarita/Sala Espera/Sala Motoristas 45  R$      986,00   R$    44.370,00  

10 Rede de Dutos para Vapor e Óleo Vegetal -  -   R$    70.000,00  

11 Área de terras 1,5 h  R$   100.000,00   R$   150.000,00 

12 Fundação e base para Planta 1  R$   20.000,00 R$  20.000,00 

TOTAL      R$ 1.527.986,00  
 

 

 O valor de cada obra acima, exceto as de número 3, 8 e 10 (balança rodoviária, muros 

de proteção/piso parque tanques e rede de dutos, respectivamente) foi calculado com base no 

CUB/RS (Custo Unitário Básico), ajustado de acordo com o que foi apurado nas construções 

recentes da empresa, visto que, para este tipo de obras, a empresa baixa o custo por utilizar 

mão de obra própria e comprar os materiais direto de fábrica.  

 O custo da balança rodoviária, muros de proteção/piso parque de tanques e rede de 

dutos para vapor e óleo, foi formado também baseando-se em obras similares feitas 

anteriormente na Agrodanieli. 
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 A área de terras necessária para o empreendimento é de 1,5 hectares, os quais a 

empresa já possui e cujo valor estimado é de R$ 150.000,00. 

 

 

6.2 DEPRECIAÇÃO 

 

 

 A depreciação deve ser considerada nos cálculos, já que representa a desvalorização 

que os ativos sofrem no decorrer dos períodos. 

 Para calcular a depreciação, construiu-se a seguinte tabela: 

 

 

Tabela 04 – Depreciação dos Equipamentos 

DEPRECIAÇÃO 
Discriminação Valor total Valor residual Depreciação 
Planta Biodiesel BDI R$ 28.394.087,00  R$ 2.839.408,70    R$ 2.555.467,83  
Obra civil    R$ 1.527.986,00  R$ 61.119,44       R$ 58.674,66  
       R$ 2.614.142,49  
 

 

Para chegar à depreciação, primeiro foi preciso encontrar o valor residual de cada 

item, que é de 10% para a planta e 4% para obra civil. Após isso, descontou-se o valor 

residual do valor total e dividiu-se por 10 no caso da planta e por 25 no caso da obra civil, 

para assim encontrar a depreciação de cada ano. 

 

 

6.3 TOTAL DOS CUSTOS 

 

 

 O critério definido no trabalho é de produzir uma média anual de 80% da capacidade 

instalada da planta. 

Para estimar os custos de matérias-primas e operacionais, foi elaborado um balanço de 

massa com todas as matérias-primas e auxiliares para os processos, inicialmente de 

degomagem do óleo e após, de transesterificação. O período analisado é de um ano, e as 

quantidades utilizadas no balanço são exatamente as necessárias para produzir 80% da 
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capacidade neste período, ou seja, 80.000 toneladas. Os valores utilizados para cada produto 

foram obtidos fazendo-se uma média dos preços de compra nas datas dos últimos quatro 

leilões, obtendo-se assim valores mais justos e embasados. 

 

 

Tabela 05 – Balanço de Massa Degomagem 

BALANÇO DE MASSA DEGOMAGEM 

  Unidade Ton. Ano Custo Un. Custo Tot. 

Entrada Degomagem         

Óleo Vegetal, bruto ton 79.040  R$   2.302,00   R$     181.950.080,00  

Ácido Fosfórico 75% ton 160  R$   1.975,00   R$            316.160,00  

Hidróxido de Sódio 50% ton 280  R$      855,00   R$            239.400,00  

Água de Processo ton 4.400 reutilizada   

Total Entrada na Degomagem ton 83.880,0    R$   182.505.640,00  

    

Saída Degomagem        R$                             -   

Óleo Vegetal, degomado ton 78.400  R$   2.648,85   R$     182.505.640,00  

Gomas ton 5.480    R$                             -   

Água Residual ton      R$                             -   

Total Saída na Degomagem Ton 83.880    R$     182.505.640,00 

Auxiliares para o Processo         

Vapor ton 21.760,00  R$           0,04   R$                    870,40  

Energia Elétrica kWh 720.000,00  R$           0,29   R$            205.200,00  

Custo da matéria prima após o processo  R$   182.711.710,40  
 

 

 O processo de degomagem do óleo nada mais é do que um refino da matéria-prima, 

em que se retiram as partículas sólidas para se obter um produto mais puro. Para tal processo 

são utilizados os ingredientes ácido fosfórico 75% e hidróxido de sódio 50% com auxílio da 

água.  

A água de processo pode ser reutilizada, e além do óleo já degomado, também é gerada a 

goma, que a princípio é considerada um subproduto e não possui valor comercial. 

 Tendo o óleo sido degomado, ele é direcionado ao processo de transesterificação 

propriamente dito. Para levantar todas as quantidades e custos, foi necessário construir um 

novo balanço de massa também para este processo, nos mesmos moldes do anterior. 
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Tabela 06 – Balanço de Massa Biodiesel 

BALANÇO DE MASSA BIODIESEL 
  Unidade Ton. Ano Custo Ton. Custo Tot. 
Entrada Planta Biodiesel         
Óleo Vegetal, degomado ton 78.400,0  R$   2.330,51   R$     182.711.710,40  
Óleo de Aves ton 1.600,0  R$   1.500,00   R$         2.400.000,00  
Metanol ton 7.440,0  R$   1.140,00   R$         8.481.600,00  
Metilato de Sódio 30% ton 1.440,0  R$      800,00   R$         1.152.000,00  
Hidróxido de Sódio 50% ton 400,0  R$      855,00   R$            342.000,00  
Ácido Fosfórico 75% ton 40,0  R$   1.976,00   R$              79.040,00  
Ácido Sulfúrico 96% ton 24,0  R$   1.121,00   R$              26.904,00  
Ácido Clorídrico 30% ton 1.080,0  R$   1.149,00   R$         1.240.920,00  
Agente Contra Espuma ton 16,0    R$                             -   
Água de Processo ton 304,0    R$                             -   

Total Entrada na Planta ton 90.744,0    R$      196.442.174,40 
Auxiliares para o Processo         
Vapor ton 21.760,00  R$           0,04   R$                    870,40  
Energia Elétrica kWh 640.000,00  R$           0,29   R$            182.400,00  
      
      

Saída Planta Biodiesel        R$                             -   
Biodiesel EN 14214 ton 80.000,0    R$                             -   
Glicerina 80% ton 10.080,0    R$                             -   
Água Residual ton 664,0    R$                             -   

Total Saída na Planta ton 90.744,0     
 

 

 Da mesma forma que no balanço de massa da degomagem, este foi elaborado com as 

quantidades necessárias para a produção de um ano, e os preços dos ingredientes são os 

apurados fazendo-se uma média. Nota-se que na transesterificação, são utilizados vários 

ingredientes, com destaque para o metanol, que é o principal agente para a ocorrência do 

processo. 

 Como resultado obtém-se o biodiesel que será negociado nos leilões da ANP e a 

glicerina 80%, que será comercializada para indústrias químicas. 

 Outro fator que tem bastante representatividade nos custos de produção é o da mão de 

obra. Sendo que além dos salários pagos aos colaboradores, também incidem impostos que 
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somados, chegam a até 36,8% sobre o respectivo salário. A planilha abaixo descreve todos os 

colaboradores necessários, bem como os custos que cada um irá gerar para a empresa: 

 

 

Tabela 07 – Equipe de Colaboradores 

EQUIPE DE COLABORADORES 

Denominação Qualificação Núm. Remuneração+Encargos Total Anual 

Supervisor Produção Eng° Químico 1  R$                        11.633,00   R$       139.596,00  

Operador da Planta Operário Químico 12  R$                          2.180,00   R$       313.920,00  

Pessoal Logística Trab. Inexperiente 8  R$                          1.571,00   R$       150.816,00  

Supervisor Laboratório Técnico Laboratório 1  R$                          3.950,00   R$         47.400,00  

Pessoal Laboratório Técnico Laboratório 3  R$                          2.077,00   R$         74.772,00  

Supervisor Manutenção Eletricista 1  R$                          3.950,00   R$         47.400,00  

Gerente Adm./Comercial Administrador 1  R$                        11.633,00   R$       139.596,00  

Pessoal Administrativo Aux. Inexperiente 5  R$                          1.974,00   R$       118.440,00  

Guarda/Vigilante Trab. Inexperiente 3  R$                          1.974,00   R$         71.064,00  

TOTAL GERAL   35    R$   1.103.004,00  
   

 

 Para apurar os salários utilizados acima, bem como os encargos incidentes, fez-se uma 

pesquisa na própria empresa, visto que os cargos, funções e qualificações são muito 

semelhantes aos da indústria de extração de óleo que a Agrodanieli já possui. No total, serão 

35 colaboradores que custarão à empresa, um total de R$ 1.103.004,00 por ano. 

 

 

6.4 MERCADO DO BIODIESEL 

 

 

 Sabe-se que a comercialização do biodiesel se dá por meio de leilões regulados pela 

ANP (Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis), com datas, quantidades e preços de 

referência estipulados por ela.   

 Para estudar o mercado, construiu-se um gráfico baseado nos preços de arremate dos 

leilões anteriores em comparação com o custo do óleo degomado, principal matéria-prima. Os 

dados referentes ao biodiesel foram retirados no site da própria ANP, sendo que foram 

utilizados, para fins de análise, apenas os leilões realizados após a mistura de 5% no diesel 
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tornar-se obrigatória, ou seja, a partir do 16° leilão. No óleo degomado, fez-se uma pesquisa 

nos históricos de preços de venda da Agrodanieli, nos meses coincidentes aos leilões.   

 Outra particularidade a ser considerada, é que até o 22° leilão, a ANP estabelecia um 

preço de referência único a nível nacional, no entanto, para tornar o processo mais justo em 

relação à realidade das empresas, a partir do 23° leilão, passou a ser estabelecido um preço de 

referência e quantidade a ser arrematada para cada região.  

 

 

Figura 05 – Relação Preço Biodiesel x Óleo Degomado  

 

 

 

 É possível perceber que até o 22° leilão há muita oscilação nos preços. Já a partir do 

23°, devido ao fato de o preço de referência ser regional, nota-se uma maior estabilidade e 

oscilações menores. Nos últimos três leilões, é possível constatar que o mercado chegou onde 

se queria: estabilidade entre o preço de venda do biodiesel e compra da matéria-prima, 

conseqüentemente, da margem de lucro. 
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6.5 RECEITAS TOTAIS 

 

 

 As receitas serão provenientes da venda do Biodiesel e da Glicerina 80% gerados no 

processo (Tabela 06). Para calcular as receitas, usou-se o total produzido de cada produto, 

multiplicado pelo respectivo valor unitário de venda, e descontando os impostos incidentes. A 

fim de obter um valor de venda mais justo para o biodiesel, fez-se uma média dos preços de 

arremate nos últimos quatro leilões. O período considerado foi de um ano. Assim, construiu-

se a seguinte tabela para as receitas: 

 

 

Tabela 08 – Cálculo das Receitas 

CÁLCULO DAS RECEITAS ( ANO 1) 
Biodiesel 

Preço de venda Ton. A Venda 
R$       3.380,00 80.000 

DESCRIÇÃO Glicerina 
Preço de venda Ton. A Venda 
R$        350,00 10.080 

Receitas Faturamento(R$) Pis e Cofins ICMS (R$) Receita Bruta (R$) 
Venda de Biodiesel 270.400.000,00 25.012.000,00 29.365.440,00 216.022.560,00 
Venda de Glicerina 3.528.000,00 326.340,00 383.140,80 2.818.519,20 

TOTAL 218.841.079,20 

 

 

 Em ambos os produtos, os impostos incidentes são o Pis e Cofins de 9,25% e o ICMS 

de 12%. É possível perceber que a glicerina, mesmo sendo um subproduto gerado no 

processo, gera ao final de um ano uma receita considerável. 
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6.6 FLUXO DE CAIXA 

 

 

 Todos os dados coletados e citados acima foram compilados a fim de construir um 

fluxo de caixa projetado para o investimento, o qual está em apêndice, mostrando também os 

indicadores. Com o fluxo de caixa é possível visualizar se o investimento poderá ser viável. O 

fluxo de caixa é um esquema que representa as entradas e saídas de caixa ao longo do tempo. 

Em um fluxo de caixa, deve existir pelo menos uma saída e pelo menos uma entrada. 

 No caso do presente investimento, o fluxo de caixa foi projetado para dez anos, e 

considera o investimento, capital de giro, custo operacional total, valor residual do ativo 

imobilizado, receitas totais, depreciação e imposto de renda. 

 Os investimentos foram retirados das tabelas 02 e 03, e somam um total de R$ 

29.929.865,00. 

 O capital de giro necessário para o negócio, de acordo com os cálculos feitos junto ao 

dono da empresa, é de 20% do valor total das matérias-primas durante um ano. Assim, o valor 

obtido desses cálculos foi de R$ 39.764.262,48 para capital de giro.  

 O custo operacional é o valor total necessário para a produção. Sua apuração deu-se 

somando os valores das matérias-primas e auxiliares para processo, utilizados nos balanços de 

massa (tabelas 05 e 06) aos custos com mão de obra (tabela 07). 

 O valor residual do ativo imobilizado deve ser considerado ao final dos dez anos. 

Sendo assim, foi definido como critério, que a planta estará valendo R$12.000.000,00 ao final 

dos dez anos.  

 As receitas totais inseridas no fluxo, por sua vez, foram retiradas da tabela 08, e são 

provenientes da venda do biodiesel e da glicerina. 

  A depreciação de cada ano deve ser descontada no fluxo de caixa e foi extraída da 

tabela 04. Assim, obtém-se o lucro tributável do período, do qual é descontado o imposto de 

renda de 34% para se chegar ao lucro líquido. 

 

 

6.7 INDICADORES 

 

 

A partir do fluxo de caixa, chegou-se aos indicadores (Tabela 09). É possível observar 

a tabela completa com fluxo de caixa e indicadores em apêndice. 
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Tabela 09 - Indicadores 

INDICADORES 

Payback 4,52 anos 

VPL R$ 15.521.742,24 

TIR 17,04% 

 

 

6.7.1 Payback Simples 

 

 

 O payback é utilizado como um importante indicador de nível de risco em um 

investimento. Ele demonstra o tempo necessário para que o valor das receitas líquidas se 

igualem com o valor total investido. Ou seja, quanto maior o período do payback, 

consequentemente, maior será o risco atrelado ao projeto. 

 No presente estudo, apurou-se um payback de 4,52 anos, que pode ser considerado 

como aceitável, visto que o valor do investimento é bastante alto. 

 

 

6.7.2 VPL (Valor Presente Líquido) 

 

 

 Para apurar o VPL, inicialmente foi necessário estabelecer a TMA (Taxa Mínima de 

Atratividade), que representa a porcentagem de retorno que a empresa gostaria de obter sobre 

o capital investido. No presente estudo, a TMA foi fixada em 12%. 

 Após isso, considerando o total do investimento inicial e o resultado líquido de cada 

período e comparando com a TMA, chega-se ao VPL.  

 Assim, se a remuneração sobre o capital no investido no projeto for maior que 12%, 

seu VPL será positivo, indicando a viabilidade do investimento. Se a remuneração for menor 

que 12%, o VPL será negativo, apontando a inviabilidade do investimento.   

 Neste trabalho, o VPL apurado para o projeto foi de R$ 15.521.742,24. Isso indica, 

sem dúvida, que o investimento proposto é aceitável. 
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6.7.3 TIR (Taxa Interna de Retorno) 

 

 

A TIR é a taxa que, associando o valor presente das entradas líquidas de caixa ao 

investimento inicial, torna o VPL do projeto igual à zero. Ou seja, como o próprio nome já 

diz, é a taxa de retorno sobre o capital investido. No caso do projeto em estudo, a TIR apurada 

foi de 17,04%. Uma taxa, portanto, acima da TMA estipulada como aceitável. 

Sendo assim, se a TIR fosse 12%, considerando uma TMA também de 12%, o VPL 

seria do projeto seria zero.  
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7 PARECER SOBRE O INVESTIMENTO 

 

 

Para emitir um parecer, é preciso analisar o projeto com uma visão holística, 

considerando todos os fatores estudados no decorrer deste trabalho. 

Em relação ao ramo do negócio, o pesquisador conclui que é muito promissor, visto 

que o biodiesel é uma fonte de energia limpa, renovável e que, além de colaborar com o meio 

ambiente, também conta com o eminente término das fontes de combustíveis fósseis. 

O mercado, apesar da concorrência, mostra-se muito atrativo. Isso por que, além de 

uma série de incentivos por parte do governo, também há previsão de um constante aumento 

da demanda por biodiesel. Sendo assim, pelo esgotamento dos combustíveis fósseis, aumento 

da frota de veículos, e pela crescente conscientização ambiental a nível mundial, estima-se 

que a demanda pelo biodiesel irá crescer a taxas maiores do que a oferta. Com isso, espera-se 

obter uma constante liquidez na comercialização do biodiesel. 

Os indicadores utilizados no estudo comprovaram a viabilidade do projeto. Visto que, 

em um investimento alto como este, o período de 4,52 anos para o retorno do capital é 

totalmente aceitável, pois representa uma boa capacidade de pagamento. Nos demais 

indicadores, além de apurar um VPL muito positivo, deve-se destacar no projeto a TIR de 

17,04%, que supera consideravelmente a TMA estabelecida pela empresa. 

Sendo assim, após todas as pesquisas e análises finalizadas, o pesquisador considera o 

investimento viável para o contexto da empresa Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda.  

 

 

 

 

 

 



 46

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Ao término deste trabalho, conclui-se que todos os objetivos propostos inicialmente 

foram alcançados. 

Simplesmente fazer um investimento, mesmo que se percebam grandes possibilidades 

de retorno, não garante que ele é viável. O sucesso do negócio depende, além do preço de 

referência dos leilões, que é uma variável determinante para a sua viabilidade, também das 

várias decisões que o empresário deve tomar antes de iniciá-lo, e, sem dúvida, um estudo de 

viabilidade que é a primeira e mais importante delas. Isso por que, de um estudo como esse, é 

possível levantar informações sobre o futuro do negócio, suas características e condições, 

possibilitando uma análise mais consistente e diminuindo consideravelmente os riscos em sua 

implantação.  

O objetivo geral deste estudo era avaliar se o investimento na planta de biodiesel é 

viável ou não para a Agrodanieli. Pode-se dizer que tal objetivo foi atingido com êxito, visto 

que, após todo o trabalho realizado, é possível afirmar que tal investimento tende a ser uma 

excelente oportunidade para a empresa. 

Além do objetivo geral, foram definidos mais três objetivos específicos no início deste 

trabalho. O primeiro deles era mostrar a importância dos estudos de viabilidade antes de 

realizar um investimento, o qual se pode dizer que foi alcançado, visto que, ao analisar este 

trabalho, é possível adquirir muito mais firmeza sobre o investimento. 

O segundo objetivo específico era demonstrar a capacidade de pagamento do 

investimento, através do fluxo de caixa e do payback, o qual também foi atingido. 

Após terem sido atingidos os dois primeiros objetivos, foi possível emitir um parecer 

sobre o investimento estudado, o qual estava definido como o terceiro objetivo específico. 

Apesar de os resultados do projeto indicarem viabilidade, adverte-se que o sucesso do 

empreendimento dependerá diretamente da capacidade administrativa do empresário e da 

organização como um todo, diante das variações do mercado.  
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Por fim, é importante ressaltar que assumir riscos é uma característica do perfil 

empreendedor, no entanto, o empreendedor inteligente assume riscos previamente calculados, 

identificando as melhores oportunidades antes mesmo de colocar o negócio em prática. 
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