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sonhos. Cada qual com seu talento” (Paulo Coelho). 



 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta a análise de viabilidade econômico-financeira, da ampliação de 

congelamento e armazenagem na unidade da suínos da empresa Agrodanieli no município de 

Vila Lângaro/RS. A análise de viabilidade se faz necessária pela importância do planejamento 

na busca da melhor alternativa de investimento, visando o menor risco. O estudo tem como 

objetivo apurar o valor necessário para o investimento inicial, analisar o incremento no fluxo 

de caixa, levantar o custo de operação na geração de frios e analisar a viabilidade do projeto 

através do cálculo da TIR, VPL e payback. O estudo de caso tem abordagem quantitativa, com 

coleta de dados documental. O resultado alcançado a partir das análises realizadas comprovam 

que o projeto é viável em ambas as propostas apresentada, por retornar o investimento com 

menos de um ano. Apresenta boa oportunidade de investimento, considerando a rentabilidade 

apresentada nas projeções do cenário realista. 

 

Palavras-chave: Viabilidade econômico-financeira; Investimento; Indústria; Suínos; 

Agrodanieli. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Este estudo tem como finalidade apresentar a análise de viabilidade econômico-

financeira da ampliação de congelamento e armazenagem na unidade de suínos da empresa 

Agrodanieli no município de Vila Lângaro/RS. 

Diante do cenário atual de proteína animal com ênfase no comércio de carnes, a carne 

suína vem numa crescente demanda no mercado interno, mas principalmente no mercado 

externo, com grande foco no mercado asiático. Essa perspectiva de mercado de carnes em 

especial no continente asiático, acontece em consequência da epidemia que sacrificou 

praticamente 40 % de seu rebanho de suínos, ocasionado pela peste suína africana (PSA). Isso 

inspira os empresários brasileiros a investir, ampliar seus estabelecimentos para atender estes 

mercados, visando o aumento da lucratividade da empresa. O Brasil aparece como um dos 

países com potencial para suprir a falta de proteína animal no mundo (SUINOCULTURA, 

2020). 

A problemática da pesquisa direcionou-se para estabelecimentos frigoríficos com 

estrutura restrita ao mercado interno. Este estudo quer saber em que medida a proteína animal, 

em especial a carne suína, é viável a partir da necessidade de investimento em congelamento e 

armazenagem para atender o mercado interno (MI) e mercado externo (ME)? 

O presente trabalho tem como objetivo levantar dados e analisar a viabilidade 

econômico financeira para construção de túnel de congelamento e câmara de estocagem para 

armazenar carnes congelada a -18°C. Para tanto, se propõe a levantar a margem de contribuição 

que cada seguimento representa; analisar a viabilidade econômica financeira utilizando o 

método payback, VPL, TIR  para cálculo;  apurar o valor a ser utilizado para o investimento 

inicial; levantar incremento no fluxo de caixa baseado em produtos que sofrerão acréscimo por 

ser disponibilizados há mercados mais atrativos. 

Os métodos utilizados para analisar a viabilidade econômica e financeira do projeto 

englobam diversas métricas entre elas; seleção da população e amostras, levantamento e 

análises de dados. 

O estudo divide-se em 4 capítulos: o primeiro capítulo, a partir de alguns teóricos sobre 

o tema, conceituais sobre as oportunidades de mercado de carnes, objetivos e justificativa. No 

segundo capítulo, o referencial teórico, com conceituais de pesquisa que descreve sobre 

suinocultura, ser empreendedor, fluxo de caixa, investimento inicial, custo operacional e 

viabilidade financeira subdividindo -se em payback, VPL, TIR. No terceiro através de teóricos, 
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conceituais que se referem a metodologia utilizada para pesquisa. No quarto cronograma, 

orçamento e referências. 

A motivação para o presente estudo está  ligado a conclusão do curso de administração, 

bem como aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, possibilitando sugerir 

melhorias dentro da indústria relacionando com a demanda de mercado, disponibilizando opção 

de investimento que possibilite aumentar o faturamento da empresa e acompanhar o mercado 

de carnes superaquecido.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

Na atualidade as empresas brasileiras processadoras de proteína animal encontram 

dificuldades para atender seus clientes. O elevado custo para adequar o produto e ou 

estabelecimento atendendo as normativas exigidas pelo ministério da agricultura, muitas vezes 

deixa os empresários com receio de ampliar seu negócio, buscar novos clientes, garimpar 

oportunidades de mercado. A partir disso, empresas deixam de aumentar seu faturamento, gerar 

emprego e renda, contribuindo para o crescimento do País. 

Nos últimos anos o mercado de carnes suína no Brasil vinha sofrendo com a baixa 

demanda. No ano de 2019 este cenário mudou, devido a epidemia de Peste Suína Africana (PSA) 

ocorrida na Ásia que, por sua vez, sacrificou grande parte da cadeia de suíno daquele país, 

aquecendo o mercado de proteína animal no mundo.  

Suinocultura (09-jan-2020), no Brasil, em especial, a carne suína teve uma elevação na 

procura em aproximadamente 30% nos últimos meses de 2019. Mesmo com os preços de milho 

e soja em alta no final do ano, que é a base da alimentação do segmento, os suinocultores têm 

maior liquidez na venda do suíno vivo, isso ocorre devido à procura dos abatedouros aumentar 

em virtude da catástrofe ocorrido na Ásia e o mercado brasileiro se tornar opção para exportar 

proteína para suprir a demanda do continente asiático. Este cenário, desperta o interesse de 

empresários brasileiros em ampliar e adequar suas plantas frigoríficas e atender as exigências 

higiênico sanitário para ingressar no mercado externo. 

No ramo de carnes suína, com o aquecimento do mercado Chinês principalmente, os 

empresários brasileiros deste segmento impulsionam-se para ampliar e adequar suas plantas 

frigoríficas que não conseguem atender certos mercados por deficiência nas estruturas, seja ela 

por capacidade estrutural, capacidade de congelamento, condições de armazenagem, exigências 

higiênico sanitário, etc.. A prática de conservação de carnes congelada e acondicionamento em 

estoque com temperatura de -12 °C e -18°C garante o tempo de prateleira por até 12 meses. 
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Conforme o Ministério de Estado da  Agricultura , Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

Portaria MAPA-155, de 17/08/2016, “as carnes devem ser congeladas e atingir, em seu interior, 

pelo menos a temperatura de -12ºC (doze graus centígrados negativos) em túnel de 

congelamento e ser mantidas a esta temperatura durante o armazenamento.” Outra prática 

bastante comum é o produto resfriado, porém restrito ao Mercado Interno (MI) conservado a 

temperatura de 8°C, onde, limita a um curto prazo de validade e tempo de prateleira do produto. 

Baseados nas informações apresentadas, para estabelecimentos frigoríficos com 

estrutura restrita ao mercado interno, este estudo quer saber em que medida a proteína animal 

em especial a carne suína, é viável a partir da necessidade de investimento em congelamento e 

armazenagem para atender o mercado interno (MI) e mercado externo (ME)? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

A pesquisa analisou a viabilidade econômico-financeira através de levantamento de 

investimento inicial, incremento no fluxo de caixa e levantar a margem de contribuição que cada 

seguimento representa no processo produtivo. Delimita-se a utilizar alguns métodos como 

payback, TIR e VPL, que auxiliou nos cálculos da análise da viabilidade para ampliação de 

congelamento e armazenagem no abatedouro de suíno. No referencial teórico, foram abordadas 

bibliografias na área de análise da viabilidade econômica e financeira de projetos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Levantar dados e analisar a viabilidade econômico-financeira para construção de túnel 

de congelamento e câmara de estocagem para armazenar carnes congelada a -18°C, na empresa 

Agrodanieli Unidade de Suínos-Vila Lângaro-RS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) levantar a margem de contribuição que cada seguimento representa; 
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b) analisar a viabilidade econômico-financeira utilizando o método payback, VPL, TIR 

para cálculo; 

c) apurar o valor a ser utilizado para o investimento inicial; 

d) levantar incremento no fluxo de caixa baseado em produtos que sofrerão acréscimo 

por ser disponibilizados há mercados mais atrativos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Esse estudo se justifica pelo cenário do mercado de carnes impulsionado nos países 

asiáticos, o que permite que empresas possam agregar valor ao produto acabado e a economia 

brasileira em desenvolvimento. 

Mesmo com perspectivas positivas é necessário lembrar que, cada vez mais, há a 

necessidade de se ter um bom planejamento antes de investir. É por meio de um planejamento 

bem formulado e detalhado que se identifica com maior clareza as oportunidades e ter maior 

firmeza nas decisões que levarão o empreendedor a investir, analisando os riscos do 

investimento. 

Embora a unidade de suínos da Agrodanieli tenha uma boa estrutura, apresenta uma 

deficiência, gargalos no setor de estoque por trabalhar praticamente apenas com produtos 

resfriado, isso implica em limitações devido ao prazo de validade ser apenas de 14 dias, sendo 

que o prazo limite para ficar armazenado é apenas de 7 dias. Dessa maneira a área comercial 

sofre, é penalizada pelo fato de muitas vezes ter a necessidade de desabastecer o estoque mesmo 

com margem ruim devido ao curto prazo de validade. 

Com a implantação da linha de congelados além de melhorar o fluxo de estoque de 

resfriado, possibilitando trabalhar com venda de resfriado sob pedido, agregando valor por ser 

carne fresca, abre um leque de opção de mercado no ramo de congelado podendo atender o 

mercado interno e também exportar, melhorando o poder de barganha nas negociações 

comercial. Sendo assim, é possível ampliar o número de cabeças abatida na planta e maior 

disponibilidade de carne ofertada ao comercial podendo ser benéfico para diluição de custos da 

unidade. 

O estudo pode servir de base para outros projetos a serem implantados dentro da 

empresa, pois as técnicas utilizadas de análises econômico-financeira no decorrer do estudo, 

aplicam-se também em vários ramos e segmentos, porém é preciso adaptar os fluxos para cada 

nova projeção e ou estudo. 
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Com base nas argumentações o presente estudo é benéfico tanto para o aluno que 

possibilitou aplicar seu conhecimento adquirido no curso de administração, para instituição de 

ensino que possa vir utilizar o estudo gerado, bem como para empresa que poderá utilizar o 

estudo para ampliar o negócio e explorar novos mercados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Trabalhos realizados através de pesquisa normalmente necessitam de embasamento em 

fundamentação teórica, para auxiliar no desenvolvimento e conclusões da pesquisa, bem como 

uma etapa relevante para atingir os objetivos traçados. O referencial teórico aborda conceitos 

de viabilidade econômico-financeira. 

 

2.1 SUINOCULTURA 

Revista Agropecuária (2014), A carne suína é a mais produzida no mundo, o consumo 

anual até o ano de 2015 deve ficar em torno de 2%. O maior produtor de carne é a China, seguida 

pela União Europeia e Estados Unidos, o Brasil ocupa a quarta posição mundial concorrendo 

diretamente com o Canadá em toneladas produzidas anualmente. 

Com a crise estabelecida na China pela epidemia (PSA), que sacrificou grande parte do 

rebanho de suínos do continente, aquece o mercado de carnes com grande ênfase para carne 

suína. Conforme afirma Revista Agropecuária (2020), “a criação de suínos tem ganhado 

destaque na economia nacional e se apresentado como uma excelente oportunidade de 

investimento no agronegócio”. 

Nos últimos anos o Brasil tem ganhado espaço em importantes mercados como EUA e 

China, também vem com forte expansão no mercado interno, o que nos faz crer que tem um 

futuro promissor para o ramo. (REVISTA AGROPECUÁRIA, 2020). 

O aquecimento do mercado de carnes em especial a carne suína desperta esperança de 

melhorias para as agro indústria e frigoríficos que visam oportunidades de negócio. Suinocultura 

(2020) As importações de carne suína neste ano devem crescer para 2,8 milhões de toneladas, 

um avanço de 32,7% na comparação anual. 

A peste suína africana, no entanto, reduziu em mais de 40% o rebanho de porcos do país 

no ano passado, reduzindo a oferta do principal país consumidor de carne suína. 

(SUINOCULTURA, 2020). 

 

2.1.1 Exportação de carne suína congelada 

Os empresários brasileiros no ramo de carne em especial os suinocultores preveem que 

as exportações de carne suína brasileiras aumentem, impulsionada pela alta demanda de 

exportação e consumo doméstico. 
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Segundo afirmação, Suinocultura (2019): 

 

Os exportadores brasileiros de carne suína também estão se concentrando em outros 

mercados para expandir as exportações e diversificar a dependência da China. O surto 

de ASF na China e em vários países levou os exportadores brasileiros de carne suína 

a se concentrarem nas exportações para vários países asiáticos, como Japão, Coréia do 

Sul, Cingapura e Vietnã. Exportadores brasileiros e funcionários do governo também 

estão envolvidos na promoção do mercado em Angola, Chile e África do Sul. As fontes 

comerciais continuam prevendo uma tendência de alta nesses mercados devido à 

qualidade e segurança do produto suíno brasileiro e à sua competitividade de preços, 

assumindo menor volatilidade na taxa de câmbio. 

 

Exportadoras brasileiras já estão aumentando a produção para ganhar mercado na China, 

algo que o Brasil tem melhores condições de aproveitar as oportunidades em relação aos 

principais concorrentes nesse setor. 

De acordo com Suinocultura (2019): 

 

A nova projeção prevê que as exportações de carne suína brasileiras aumentem 15% 

em 2020 devido ao impacto da Pes Suína Africana (ASF) na China e em outras partes 

do mundo. Atualmente, o Brasil enfrenta uma situação única de fornecimento de carne 

suína ao mundo, sem grandes problemas sanitários. O Brasil deu passos significativos 

no status sanitário da indústria suína, como o reconhecimento pela Organização 

Mundial de Saúde Animal (OIE) de 17 estados como livre de febre aftosa com 

vacinação e o estado de Santa Catarina livre de febre aftosa sem vacinação. Além 

disso, o Brasil não teve nenhum surto de doenças importantes, como a peste suína 

africana (PSA), a peste suína clássica (PSC), a diarreia epidêmica porcina (PED) ou 

outra doença crítica. 

 

Suinocultura (2019), cita a preocupação dos empresários e do governo brasileiro em 

adaptar-se: 

 

A principal preocupação das processadoras brasileiras é a aprovação de novas fábricas 

para exportar para a China. O governo brasileiro esperava essas aprovações no início 

deste ano. Essa situação levou a uma das principais indústrias do Brasil a investir em 

plantas atuais elegíveis para exportar para a China. Segundo fontes comerciais, esses 

novos investimentos aumentarão a capacidade de produção dessas plantas em 15% 

durante 2019/2020. 

 

Seria um crime contra o agronegócio brasileiro perder a oportunidade oferecida pelo 

mercado de proteína animal. Com a crise na China as portas se abrem ao Brasil que terá o 

mercado de carne aquecido, ocasionado pelo alto consumo de carne suína na China, que teve 

seu rebanho sacrificado, sendo o Brasil o país que poderá suprir boa parte desse 

desabastecimento. 
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2.2 SER EMPREENDEDOR 

O empreendedor pode ser definido como alguém que transforma, Chiavenato (2008, p. 

03-04), afirma que empreendedor é “uma pessoa que inicia e/ou opera um negócio para realizar 

uma ideia ou projeto pessoal, assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente”. 

Segundo o Sebrae (2019), empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso? O ideal 

é que a resposta seja positiva. Mas, na prática, nem sempre é assim. Muita gente pensa que quem 

tem um negócio próprio, literalmente, nada no dinheiro - e toda pessoa que resolve e tem a 

coragem de empreender quer e merece, de fato, ter prosperidade. 

Todo o empreendimento seja ele de grande ou pequeno porte, quando utiliza de 

ferramentas como o planejamento tem maior seguridade na tomada de decisões e definições de 

onde empregar, investir seu dinheiro com maior assertividade. Chiavenato (2008, p. 131), relata 

que planejar “significa estudar antecipadamente a ação que será realizada ou colocada em 

prática e quais os objetivos que se pretende alcançar”. 

De acordo com Chiavenato (2008, p. 135): 

 

Todo novo empreendimento deve ser visualizado do ponto de vista de um plano de 

negócio completo e que contenha todos os elementos importantes para caracterizá-lo 

adequadamente. O plano deve trazer a descrição do setor, a natureza jurídica do 

negócio, a estrutura organizacional da empresa, os relatórios financeiros simulados, 

um plano estratégico e um plano operacional. Na verdade, a elaboração completa de 

um plano de negócio para uma empresa de grande porte está acima dos objetivos deste 

livro introdutório, mas o empreendedor deve ter plena consciência da importância do 

processo de planejamento. 

 

Muitos empreendedores não realizam planejamento de um projeto, seja por falta de 

conhecimento, hábito, entre outros, porém projetar nada mais é do que por uma ideia, um sonho, 

um objetivo no papel. 

 

2.3 FLUXO DE CAIXA 

Ao realizar um projeto de investimento é necessário avaliar o fluxo de caixa, para 

entender as entradas e saídas de dinheiro e a possibilidade de investimento e retorno, para 

administrar contas a receber e a pagar, isso pode ser denominado como método de fluxo de 

caixa.  
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Para Souza (2007, p. 40), “O Fluxo de Caixa reúne informações que permitem o 

equilíbrio entre as entradas e saídas de recursos, tratando basicamente do gerenciamento das 

contas a pagar e das contas a receber e a posição das disponibilidades”.  

O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira, com a finalidade de apurar o 

saldo disponível em seu negócio, para que haja sempre capital de giro na empresa, para 

aplicação, investimentos ou eventuais gastos, vale lembrar que por menos pagamentos e 

recebimentos que haja na sua atividade, o trabalho de acompanhamento e planejamento do fluxo 

de caixa é essencial que seja feito. 

Ter fluxo de caixa serve para acompanhar as flutuações financeira do empreendimento 

possibilitando maior assertividade nas tomadas de decisão perante a movimentação do dinheiro 

dentro da empresa. O empreendedor apenas poderá saber se seu negócio está financeiramente 

saudável se mantiver um controle eficaz do fluxo de dinheiro que entra e que sai do caixa da 

empresa. 

Para Pereira (2001, p. 420), o fluxo de caixa é: 

 

O fluxo de caixa (cash flow) considerado por muitos analistas uns dos principais 

instrumentos de análises, propiciando-lhes identificar o processo de circulação de 

dinheiro, através da variação das disponibilidades mais aplicações financeiras. No 

mundo moderno, muitas (possivelmente a maioria) das transações das empresas não 

envolve o caixa propriamente dito, uma vez que os pagamentos podem ser feitos com 

cheques (ou débitos em conta corrente) e os recebimentos podem ser depositados 

diretamente nos bancos sem que precisem transitar pelo caixa. 

 

Pereira (2001), a expressão fluxo de caixa nada mais é do que uma análise que examina 

a origem e aplicação do dinheiro que transitou pela empresa, podendo ser algo que já foi 

movimentado no passado e ou movimentações que ainda irão acontecer em um período futuro.  

O fluxo de caixa é uma ferramenta que possibilita o registro de todas as transações 

financeiras de um negócio. É por meio dele que as empresas podem acompanhar os pagamentos 

e recebimentos em curto, médio e longo prazo e estabelecer previsões, ou seja, planejar o dia a 

dia. 

Pereira (2001, p. 421), afirma: 

 

No Brasil, a Lei nº 6.404/76, ao tornar obrigatória a “demonstração das origens e 

aplicações de recursos “deu grande salto em direção à melhoria do nível de 

informações sobre as empresas, possibilitando que os analistas elaborem fluxo de caixa 

que são de grande valia em análise financeira. Na realidade, parece-nos muito claro 

que a publicação do fluxo de caixa deveria ser obrigatória, como já é feito pelas 

empresas norte-americanas. 
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Gitman (2010, p. 95), cita: “Os fluxos de caixa, tido como sangue que corre pelas veias 

da empresa, são o foco principal do gestor financeiro, seja na gestão das finanças rotineiras, seja 

no planejamento e tomada de decisões a respeito da criação de valor para o acionista.” 

 

2.4 INVESTIMENTO INICIAL 

Investimento pode ser definido de várias formas, geralmente a busca de recurso está 

conceitualizada de maneira subdividida em: recursos próprios e de terceiros ou financiamentos. 

Portanto, quando a economia vai bem e tudo está prosperando, o próprio giro do negócio pode 

ser suficiente para movimentar a estrutura financeira de uma empresa e fazer com que ela 

cumpra seus compromissos de curto prazo. Logo o financiamento são recursos que vem 

representado pelo endividamento da empresa, pertencem a terceiros, com períodos e prazos de 

pagamentos definidos, com acréscimo de encargos financeiros que pode ser caracterizado como 

uma espécie de aluguel por sua utilização (LEMES JÚNIOR, 2005). 

Para desenvolver um projeto de investimento, demanda de várias informações 

complementares como: custo de produção, materiais e insumos entre outros. Conforme relata 

Woiler e Mathias (2008, p. 15):  

 

O projeto de investimento é um conjunto de informações internas e/ou externas à 

empresa, coletadas e processadas com o objetivo de analisar-se (e, eventualmente, 

implantar-se) uma decisão de investimento. Nestas condições, o projeto não se 

confunde com as informações, pois ele é entendido como sendo um modelo que, 

incorporando informações qualitativas e quantitativas, procura simular a decisão de 

investir e suas implicações.  

 

Para que um projeto de investimento tenha sucesso, é necessário um embasamento com 

dados que possibilite ao empresário visualizar se o capital investido será de curto ou longo 

prazo, sendo ele de recurso próprio ou através de terceiros, bem como o tempo de retorno do 

investimento inicial. 

Lemes Júnior (2005, p. 391), explicam que “a estrutura ótima de capital visa utilizar 

recursos de capital próprio e financiamento de longo prazo para financiar os ativos permanentes, 

ficando as fontes de financiamento de curto prazo para financiar os ativos circulantes 

temporários - as necessidades sazonais”. 

Escolher uma fonte para buscar recursos geralmente é uma escolha difícil de se fazer, 

bem como a melhor opção, quando se trata de uma instituição financeira, com a qual a empresa 
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trabalhará. Lemes Júnior (2005), afirma que “ao banco interessa cliente que esteja em situação 

difícil, e é nestas situações que os clientes mais precisam dos bancos.” 

 Lemes Júnior (2005, p. 256), relata características de financiamento:  

 

Foi analisado o papel dos principais intermediários financeiros, característica dos 

financiamentos, cláusulas de contrato e classificações de risco. Ficou evidenciada a 

importância do BNDES como o maior agente na concessão de empréstimos de longo 

prazo do Brasil, pois ele oferece as linhas de financiamento mais utilizadas pelo 

mercado: BNDES - exim, FINAME especial, leasing FINAME, FINAC, PROGER, 

MIPEM, PROAD, PRODIN, PRODETEC, PROMOC, FAT/FMM e tantas outras. 

Além disso, o BNDES atua através da BNDESPAR participações, no aporte de 

recursos não exigíveis. 

 

Lemes Júnior (2005, p. 223), cita a principal fonte para buscar recursos: 

 

No Brasil, o BNDES é o principal instrumento de execução da política de investimento 

do Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras, 

e serviços que relacionem com o desenvolvimento econômico e social do país; ele atua 

tanto na concessão de empréstimo de longo prazo como no mercado de capitais.” 

 

Para buscar recursos de longo prazo, os bancos fazem uma série de exigências, como 

fluxo de caixa, quitação de impostos, demonstrações financeiras auditadas, transparência de 

informações entre outras, de modo geral essas exigências não constituem em problemas para as 

grandes empresas com setor contábil bem desenvolvido. LEMES JÚNIOR (2005). 

 Lemos Júnior (2005, p. 232), elenca 10 cláusulas exigidas para financiamento de longo 

prazo: 

 
1. Manutenção de saldos de caixa mínimos; 

2. Proibição de operações de securitização; 

3. Proibição de vendas de ativos permanentes; 

4. Limitação de nível de endividamento; 

5. Proibição de fusão ou venda de empresa; 

6. Limitação de remuneração de diretores e executivos; 

7. Manutenção de auditorias internas e externas; 

8. Limitação de distribuição de dividendos; 

9. Proibição de venda do controle acionário; 

10. Exigência de Conselho de Administração; 

 

Lemes Júnior (2005), os bancos têm uma importância muito grande no Brasil, em 

especial o BNDES, que opera direto ou indiretamente por meio de agentes de rede financeiro 

públicos e privados credenciados. Também apoia implantação, expansão, relocalização, 

modernização, capacitação, exportação de máquinas e equipamentos, melhorias de qualidade e 

aumento de produtividade, reestruturação e racionalização empresarial, conservação do meio 

ambiente, conservação de energia, gastos com infraestrutura econômica e social. Alguns dos 

principais bancos no Brasil: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú, 

Bradesco, Sicredi, Banrisul, entre outros. 
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Para montar um negócio ou ampliar precisa de investimento, isso implica em usufruir de 

recursos próprios ou financiado, levando isso em consideração é fundamental atentar para os 

riscos. Ao usar recurso próprio, analisar para não afetar o capital de giro, quanto a busca de 

empréstimo os juros e encargos, pode ser determinante para obter maior ou menor lucro no 

empreendimento.  

 

2.5 CUSTO OPERACIONAL 

Para o bom andamento na administração de uma empresa, é fundamental medir quanto 

custa a operação englobando custos e despesas, que podem ser fixos ou variáveis. 

Casarotto Filho e Kopittke (2000), define que, os custos normalmente são subdivididos 

em custos de produção e despesas gerais. Desta maneira custos correspondem aos valores gastos 

com a fabricação dos produtos e as despesas são valores gastos com a comercialização e 

administração das atividades empresariais, podendo ser caracterizado como gastos mensais. 

Os custos de produção podem ser apresentados de maneira direto, conforme determina 

Casarotto Filho e Kopittke (2000, p. 199), “os custos diretos referem-se aos fatores diretamente 

utilizados na fabricação dos produtos e variam normalmente de forma direta com a utilização 

da capacidade de produção”.  

Souza e Diehl (2009, p. 17), explicam que “os custos diretos são aqueles que podem ser 

facilmente atribuídos a um produto ou objeto de custo”. 

Outra forma de apresentar os custos é de maneira indireta, conforme afirma Casarotto 

Filho e Kopittke (2000, p. 200) “os custos indiretos normalmente não variam proporcionalmente 

à produção e podem até ser considerados como fixos em certos casos”. 

Para Souza e Diehl (2009, p. 17), “os custos indiretos são aqueles cuja relação com o 

produto (ou objeto de custo) é de difícil identificação” 

 Os custos de produção são aqueles que ocorrem até a fabricação do produto, como 

exemplo tem-se o custo das matérias-primas ou o custo de manutenção. Segundos os autores 

citados, as despesas gerais são aquelas que ocorrem do término da fabricação até a 

complementação da venda, como exemplo há a despesa com vendas e impostos sobre receita.  

 

2.6 VIABILIDADE FINANCEIRA 

A viabilidade financeira de um projeto, necessita de avaliação para estabelecer segurança 

ao investidor. Podendo ser utilizados vários métodos de estudo econômico-financeiro, são 
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métodos de estudo que vem sendo cada vez mais utilizado por administradores de empresa, que 

auxilia na tomada de decisão no que tange a investimento de qualquer natureza. 

Assaf Neto (2010, p.3), cita: 

 

O processo de tomada de decisão reflete a essência do conceito de Administração. 

Reconhecidamente, administrar é decidir, e a continuidade de qualquer negócio 

depende da qualidade das decisões tomadas por seus administradores nos vários níveis 

organizacionais. E essas decisões, por sua vez, são tomadas com base em dados e 

informações viabilizadas pela Contabilidade, levantados do comportamento do 

mercado e do desempenho interno da empresa. 

 

Assaf (2010), a fase de decisão de investimento consiste na utilização de métodos de 

avaliação económica, com vista em apurar os resultados das aplicações de capital. As decisões 

de investimento é uma área de estudo bastante ampla e complexa, que envolve inúmeros critério 

e métodos de análise. 

O Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira é uma análise que permite ao 

empresário ter uma visão sobre o real potencial de retorno sobre determinado investimento. Os 

principais indicadores utilizados em uma análise de investimentos são: Payback, Valor Presente 

Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 

2.6.1 Payback 

O payback é um método normalmente usados para avaliar proposta de investimento. 

Gitman (2010, p. 366), afirma: 

 

O período de payback é o tempo necessário para que a empresa recupere o 

investimento inicial em um projeto, calculado a partir das entradas de caixa. No caso 

de uma anuidade o período de payback pode ser encontrado dividindo-se o 

investimento inicial pela entrada anual. No caso de uma série mista de entrada de 

caixas anuais precisam ser acumuladas até a recuperação do investimento inicial. 

Embora popular, o período de payback costuma ser considerada uma técnica pouca 

sofisticada de análise de orçamento de capital por não considerar explicitamente o 

valor do dinheiro no tempo. 

 

Gitman (2010), no período de payback temos alguns critérios para tomada de decisão no 

que se refere a rejeição ou aceitação: 

• Se o período de payback for menor do que o período máximo aceitável do payback, 

aceitar o projeto.  

• Se o período de payback for maior do que o período máximo aceitável do payback, 

rejeitar o projeto.  
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O período máximo de payback é um valor definido subjetivamente pela cúpula 

administrativa com base em fatores como tipo de projeto e risco (GITMAN, 2010).  

O período de payback é calculado por meio da fórmula a seguir:  

 

Payback = Io ÷ Rj 

 

Onde: 

• Io= Investimento inicial  

• Rj= Fluxos de caixa gerados pelo investimento   

  

De acordo com Gitman (2010, p. 366): 

                                                

A duração do período máximo aceitável pelo payback é definida pela direção da 

empresa. Esse valor é fixado subjetivamente, com base em uma série de fatores, 

inclusive tipo de projeto (expansão, substituição, renovação ou outros) percepção do 

risco do projeto e relação percebida entre o período de payback e valor da ação. Trata-

se simplesmente de um valor de administração acredita que, média, resultará em 

decisões de investimento geradoras de valor. 

 

Todo investidor estabelece o tempo de retorno de seu investimento. Conforme citação 

de Brom e Balian (2007, p. 23): 

 

Parte-se do princípio de que o investidor não aceita um retorno mais longo do que um 

certo limite de tempo por ele estabelecido, ou seja, há um tempo máximo aceitável de 

retorno para o seu investimento. Esse “tempo máximo” não é estabelecido a partir de 

nenhum critério geral ou técnico, sendo, portanto, um parâmetro arbitrário gerado pelo 

investidor. 

 

Gehbauer (2002, p. 9), ressalta: “O estudo de viabilidade do empreendimento é a 

comparação entre a estimativa de custo do mesmo e os rendimentos que se espera obter por 

meio de sua comercialização. Ele compreende todo o planejamento técnico básico necessário, 

desde a ideia inicial, até a elaboração do anteprojeto.” 

Frezatti (2008, p. 77), identificou algumas limitações no método e cita as mais 

relevantes:  

 

Intrinsecamente ao método, as reaplicações do fluxo de caixa ocorrem à mesma taxa 

da TIR. Dessa maneira, a taxa obtida pode ser sub ou superestimada e o projeto pode 

ser inadequadamente entendido;  Dependendo do fluxo de caixa, pode existir mais de 

uma TIR, o que, embora matematicamente possível, é pouco provável em situações 

práticas mais corriqueiras;  No caso de situações de ordenamento, a entidade, para 

dispor de alternativa que permita ordenar os projetos dos mais adequados para os 
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menos adequados, precisa de outro método, normalmente o VPL (valor presente 

líquido).  

 

Gitman (2010), quaisquer que sejam as falhas do método de payback de avaliação de 

projeto de capital pelo período de payback, a simplicidade do método permite que seja usado 

conjuntamente com outras medidas mais sofisticada. Projetos que necessitam avaliações mais 

cuidadosas podem ser utilizado em conjunto os métodos VPL (valor presente líquido) e TIR 

(taxa interna de retorno). 

O período de payback tem grande importância decisória em um projeto, conforme relata 

Assaf Neto (2010, p. 340), “ 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 de benefícios incrementais líquidos de fluxo de caixa 

(fluxo de caixa) promovidos pelo investimento.” 

De modo geral não tem um período padrão de payback, nas literaturas financeiras a 

natureza e um pouco subjetiva, sendo normalmente carente de critérios para fixação do prazo 

máximo de retorno do investimento.  

Assaf Neto (2010, p. 342), afirma que é indispensável optar por um único método para 

tomada de decisão ao investir: 

 

Em suma, a par de sua utilidade no processo de avaliação de propostas de investimento, 

a limitação na fixação do prazo-padrão ideal e outras importantes restrições que podem 

ser atribuídas ao método, conforme serão desenvolvidas a seguir, fazem por concluir 

que o período de payback é uma medida auxiliar nas decisões financeiras de longo 

prazo. É indispensável o uso simultâneo de outros métodos mais sofisticados, 

evitando-se que a decisão de investir seja baseada, com maior intensidade, no período 

de payback. 

 

A tabela 1, abaixo ilustra um cenário de payback demonstrando o tempo em ano, fluxo 

de caixa livre, ou seja, entrada de caixa e fluxo de caixa acumulada, que se baseia no 

investimento descontando o fluxo de caixa livre, onde o ponto zero demonstra o tempo de 

retorno do investimento. 

Tabela 1 Exemplo de Payback 

Ano Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa acumulado 

0 - R$ 1.200.000,00 - R$ 1.200.000,00 

1 300.000,00 - 900.000,00 

2 300.000,00 - 600.000,00 

3 300.000,00 - 350.000,00 
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4 300.000,00   0 

5 200.000,00 + 200.000,00 

Payback simples 4 anos. 

Fonte: Assaf Neto (2010, p. 341) 

 

 

Portanto, para tomada de decisão, o payback não é considerado método de decisão sobre 

investimentos, pois trata-se de uma metodologia simples e rápida, porém, é relevante para a 

efetivação do projeto, pois é por meio dele que se verifica o tempo de retorno do investimento. 

Com isso, cabe a ponderação com os outros métodos para a tomada de decisão final. 

 

2.6.2 Valor presente líquido – VPL 

Gitman (2010, p. 369), afirma:” Valor presente líquido (VPL) Uma técnica sofisticada 

de orçamento de capital. É calculado subtraindo-se o investimento inicial do valor presente das 

entradas de caixa do projeto, sendo estas descontadas a taxa de custo de capital da empresa.”  

Gitman (2010, p.360): 

 

Como o valor presente líquido (VPL) considera explicitamente o valor do dinheiro no 

tempo, é considerado uma técnica sofisticada de orçamento de capital. Todas as 

técnicas desse tipo descontam de alguma maneira os fluxos de caixa da empresa a uma 

taxa especificada. Essa taxa - comumente chamada de taxa de desconto, retorno 

requerido, custo de capital ou custo de oportunidade - consiste no retorno mínimo que 

um projeto precisa proporcionar para manter inalterado o valor de mercado da 

empresa. 

 

Gitman (2010), quando usamos o VPL para tomar decisões de aceitação ou rejeição, 

usamos os seguintes critérios: 

• Se o VPL for maior que $ 0, aceitar o projeto. 

• Se o VPL for menor que $ 0, rejeitar o projeto. 

• Se o VPL for maior que $ 0, a empresa obterá um retorno maior do que o custo de seu 

capital. Isso aumentaria o valor de mercado da empresa e, portanto, a riqueza de seus 

proprietários, em valor correspondente ao VPL. 

Gitman (2004), fórmula do valor presente líquido (VPL): 
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Onde: 

• VPL = Valor Presente Líquido 

• FC = fluxo de caixa 

• t = momento em que o fluxo de caixa ocorreu  

• i = taxa de desconto (ou taxa mínima de atratividade) 

• n = período/tempo 

O método VPL é considerado o preferido dos analistas financeiro, Faria (2011, p. 26), 

afirma, “o método VPL é o único que em quase todos os casos fornece uma resposta acertada e 

definida sobre viabilidade de realização de determinado investimento. É claro que se está 

aceitando as projeções dos valores dos fluxos de caixa futuros e o custo de oportunidade do 

capital como razoavelmente corretos e que não exista restrição de capital.” 

O valor presente líquido é um dos instrumentos mais utilizados para se avaliar propostas 

de investimentos de capital. Reflete a riqueza em valores monetários do investimento, medida 

pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa, 

a uma determinada taxa de desconto e pode ser obtido por meio da seguinte fórmula (KASSAI 

et al. 2000): 

 

Onde: 

• VPL- Valor Presente Líquido 

• FC- Fluxo de Caixa 

• j- Investimento Inicial 

• Taxa Mínima de Atratividade 

Os investidores e gestores financeiros de empresas procuram comprar ativos ou aplicar 

em ativos que valem mais do que custa. 

Faria (2011), descreve sobre maximização de investimento: 
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Para maximizar o resultado do investimento deve-se maximizar o VPL usando o 

Mercado de Ativos Reais de rentabilidade mais elevada e depois descontar o Valor 

Futuro já obtido pela Taxa de Mercado Financeiro de valor mais baixo. O uso da 

Rentabilidade Marginal do Investimento em Ativos Reais ajuda a encontrar o ponto 

em que se deve sair desse mercado e entrar no mercado financeiro aumentando o VPL. 

 

Cabe ressaltar que o investimento se apresenta como parte do processo de tomada de 

decisão, onde a necessidade de métodos para essa avaliação é fundamental para os investidores 

tomarem a decisão mais assertiva. 

Faria (2011, p. 354), define “A medida do valor presente líquido é obtida pela diferença 

entre valor presente dos benefícios líquidos de caixa, previstos para cada período do horizonte 

de duração do projeto, e o valor do investimento (desembolso de caixa).” 

O critério de aceitação-rejeição de um projeto é considerado simples pelos autores, 

conforme cita Faria (2011, p. 355), “será considerado atraente todo o investimento que apresente 

um valor presente líquido maior ou igual a zero. Projeto com VPL negativo indicam retorno 

inferior à taxa mínima requerida para o investimento, revelando ser economicamente 

desinteressante sua aceitação.” 

De acordo com Helfert (1997, p. 195), o VPL indica:  

 

Indica se um investimento, durante a sua vida econômica, atingirá a taxa de retorno 

aplicada no cálculo. Já que os resultados do valor presente dependem de prazos e 

oportunidades de ganhos estabelecidas, um valor presente líquido indica que os fluxos 

de caixa gerados pelo investimento durante sua vida econômica permitirão: 

• Recuperar o dispêndio original (como também qualquer dispêndio de capital 

ou recuperações futuras consideradas na análise); 

• Obter o padrão de retorno desejado sobre o saldo pendente;   

• Fornecer uma base de apoio ao valor econômico excedente.  

 

Brom e Balian (2007, p. 14), fazem referência ao VPL e afirmam que, “essa técnica de 

análise procura avaliar, em valor atual, todos os fluxos de caixa pertinentes a um determinado 

projeto de investimento, ou seja, contrapõe, sempre em valor presente, os desembolsos que o 

investidor deverá realizar aos retornos que ele terá na forma de fluxos de caixa líquidos.” 

Entende-se que, se o VPL for maior que zero e apresentar um resultado satisfatório para 

o empreendedor o projeto deve ser implantado, ao contrário se o VPL for menor que zero, o 

projeto deve ser rejeitado.  
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2.6.3 Taxa interna de retorno - TIR 

Gitman (2010), a taxa interna de retorno (TIR) é a mais usadas nas técnicas sofisticadas 

de orçamento de capital, embora seja mais difícil consideravelmente calcular a mão o VPL. A 

taxa interna de retorno (TIR) consiste na taxa de desconto, que faz com que o VPL de 

oportunidade de investimento seja igual ao investimento $. 

Gitman (2010, p. 371), afirma:  

 

Taxa interna de retorno (TIR) Uma técnica sofisticada de orçamento de capital; é a 

taxa de desconto que iguala o VPL de uma oportunidade de investimento a zero (isso 

porque o valor presente das entradas de caixa iguala-se ao investimento inicial). É a 

taxa de retorno anual composta que a empresa obterá, se aplicar recursos em um 

projeto e receber as entradas de caixa prevista. 

 

Gitman (2010), cita critérios de decisão de aceitação-rejeição, quando usamos a TIR: 

• Se TIR for maior do que o custo de capital, aceita o projeto. 

• Se TIR for menor do que o custo de capital, rejeitar o projeto. 

Estes critérios garantem que a empresa receba, pelo menos, o retorno requerido. Tal 

resultado deve aumentar seu valor de mercado e, portanto, a riqueza de seus proprietários. 

Gitman (2004), fórmula da taxa interna de retorno (TIR): 

            

Onde: 

• VP = 0 

• Capital = valor inicial investido (sempre será negativo) 

• F = Fluxos de caixa 

• t= tempo de investimento 

• i = período de cada investimento 

• N = período final do investimento 

Gitman (2004, p. 353), resume: 

 

Após estimar os fluxos de caixa relevantes, o administrador financeiro deve aplicar 

técnicas apropriadas de decisão para concluir se o projeto cria valor para os acionistas. 

O valor presente líquido (VPL) e a taxa de retorno (TIR) são as técnicas de orçamento 

de capital preferidas. Ambas usam o custo de capital como retorno exigido para 

recompensar os acionistas pela realização de projetos com risco igual ao da empresa. 
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A atração exercida pelo VPL e pela TIR decorre do fato de indicarem se um 

investimento proposto cria ou destrói valor para o acionista. 

 

Os três métodos, VPL, Payback e TIR apresentam informações distintas. Conforme 

comentado, enquanto o payback permite identificar o prazo de retorno do investimento, o VPL 

mostra o valor presente líquido que restará ao investidor após a amortização do valor investido, 

e a TIR indica a taxa de retorno que o projeto tem capacidade de gerar. 

        Frezatti (2008, p. 77), identificou algumas limitações no método e cita as mais 

relevantes conforme segue:  

 

• Intrinsecamente ao método, as reaplicações do fluxo de caixa ocorrem à mesma 

taxa da TIR. Dessa maneira, a taxa obtida pode ser sub ou superestimada e o projeto 

pode ser inadequadamente entendido; 

• Dependendo do fluxo de caixa, pode existir mais de uma TIR, o que, embora 

matematicamente possível, é pouco provável em situações práticas mais corriqueiras;   

• No caso de situações de ordenamento, a entidade, para dispor de alternativa 

que permita ordenar os projetos dos mais adequados para os menos adequados, precisa 

de outro método, normalmente o VPL (valor presente líquido).  

 

Faria (2011, p. 30), define que “a TIR é uma taxa de rentabilidade que depende dos 

fluxos de caixa previamente estimado e do investimento inicial do projeto, ou seja, depende 

exclusivamente do projeto em si.” 

Atualmente é comum a diversidade de equipamentos que auxiliam no cálculo financeiro. 

Faria (2011) afirma que “com o advento das calculadoras do tipo HPs e principalmente dos 

softwares dos computadores já preparados para tal, o cálculo, embora ainda feito pelo método 

iterativo, se tornou mais simples e rápido.” 

Para calcular a TIR na calculadora HPs, onde simplifica, agiliza e facilita para o 

investigador essa prática, segue os passos para o cálculo: 

• Digitar o investimento inicial → CHS → g → CFo; 

• Digitar cada valor do fluxo de caixa → g → CFj; 

• Se algum fluxo de caixa se repete, basta selecionar a quantidade dessa repetição → g → 

Nj; 

• Ao final descobrimos o valor da TIR pressionando f → IRR. 

Assaf Neto (2010, p. 341), cita o método de taxa interna de retorno (IRR) representa: 

 

A taxa de desconto que iguala, em determinado momento (geralmente usa-se data de 

início do investimento - momento zero), as entradas com as saídas previstas de caixa. 

Para avaliação de propostas de investimento, o cálculo 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 caixas líquidos incrementais 
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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. 

 

A taxa mínimo de retorno ao exceder ou igualar o percentual mínimo desejado pela 

empresa considera-se um projeto atraente, conforme cita Assaf Neto(2011, p. 346), “a aceitação 

ou rejeição de determinada proposta de investimento é decidida em função do processo de 

comparação da taxa interna de retorno obtida com a rentabilidade mínima requerida pela 

empresa para seus investimentos. 

Pode-se afirmar que a TIR compara o resultado obtido nos cálculos efetuados em 

determinado projeto de investimento com o custo de oportunidade dos recursos utilizados, e/ou 

com o retorno mínimo necessário adequadamente devendo ser no mínimo, igual aos fatores 

econômicos e financeiros utilizados inicialmente.  

Assaf Neto (2010, p. 355), explica comparativo de métodos de avaliação financeira: 

 

Comparativamente ao método de IRR, o valor presente líquido exige a definição prévia 

da taxa de desconto a ser utilizada nos vários fluxos de caixa. Na verdade, o VPL não 

apura diretamente a rentabilidade do projeto; ao descontar todos os fluxos de entradas 

e saídas de caixa de um investimento por uma taxa de desconto mínimo aceitável pela 

empresa, o VPL expressa, em última análise seu resultado econômico (riqueza) 

atualizado. 

 

Assaf Neto (2010), ao usar o método de TIR, é importante, notadamente para projetos 

de maior duração, que a empresa incorpore suas expectativas dos fluxos intermediários de caixa, 

como forma de mensurar uma taxa de retorno confiável em suas decisões de investimento. 

Deve-se ao analisar um projeto de investimento, considerar as limitações de cada 

método, buscar as alternativas nos resultados que garantirá o retorno do capital investido, 

considerando as particularidades de cada projeto, bem como enfoque nas análises de risco. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia pode ser definida de várias formas, dependendo do tipo de investigação. 

Desta maneira visando os objetivos do trabalho, os itens que segue irão explanar a metodologia 

a ser seguida para atingir o que foi proposto no estudo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

3.1.1 Quanto à natureza 

A natureza da presente pesquisa pode ser classificada como teórico prática. 

Dê acordo com Demo (2000, p. 20), trata-se da pesquisa que é "dedicada a reconstruir 

teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar 

fundamentos teóricos.” 

Demo (2000, p. 22), relata que a pesquisa está “ligada à práxis, ou seja, à prática 

histórica em termos de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; não esconde 

a ideologia, mas sem perder o rigor metodológico." 

 

3.1.2 Quanto aos objetivos: 

O objetivo da presente pesquisa pode ser classificado como exploratória. 

Gil (2010), o estudo exploratório, designado por alguns autores como a principal 

finalidade para desenvolver, esclarecer e até mesmo modificar conceitos, ideias, tendo em vista 

a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudo posteriores. 

A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as 

relações existentes entre os elementos componentes da pesquisa.  

Gil (2010, p 27) afirma, “Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 

pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.” 
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3.1.3 Quanto aos procedimentos técnicos 

O procedimento realizado na presente pesquisa é um estudo de caso. Sendo que este 

método é caracterizado por ser um estudo intensivo. 

 (FACHIN, 2006, p. 45). “No método do estudo de caso, leva-se em consideração, 

principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos os aspectos do 

caso são investigados. Quando o estudo é intensivo, podem até aparecer relações que, de outra 

forma, não seriam descobertas.” 

Gil (2010), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.  

 

3.1.4 Quanto ao tratamento e análise dos dados 

A pesquisa terá abordagem quantitativa.  

Segundo Fachin (2006, p. 78), "a variável quantitativa é determinada em relação aos 

dados ou à proporção numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita ao acaso, porque 

a variação de uma propriedade não é quantificada cientificamente.”  

Marconi e Lakatos (2012, p. 70), explica que a pesquisa quantitativa” é o delineamento 

ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento 

de variáveis principais ou chave. Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais, 

que se aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão estatística com a 

finalidade de fornecer dados para a verificação de hipótese.” 

Marconi e Lakatos (2012, p. 70-71) esclarecem que na pesquisa quantitativa, utiliza 

várias técnicas como entrevista formulário etc. e subdividem-se em: 

 

 

a- estudo de verificação de hipótese - são aqueles estudos quantitativo descritivo 

que contém, em seu projeto de pesquisa, hipóteses explícitas que devem ser 

verificadas. essas hipóteses são derivadas da teoria e por esse motivo, podem consistir 

em declarações de associações entre duas ou mais variáveis, sem referência a uma 

relação causal entre elas; 

b- estudo de avaliação de programa - consistem nos estudos quantitativos-

descritivos que diz respeito à procura dos efeitos e resultados de todo um programa 

ou método específico de atividade de serviço ou auxílio, que podem dizer respeito a 

grande variedade de objetivos relativo 

c- estudo de descrição de população - são os estudos quantitativos-descritivos 

que possuem, como função primordial, a exata descrição de certas características 

quantitativa de populações como um todo, organizações ou outras coletividades 

específicas. 
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d- estudo de relações de variáveis - são uma forma de estudo quantitativo-

descritivo que se refere a descoberta de variáveis pertinentes a determinada questão 

ou situação, da mesma forma que a descoberta de relações relevantes entre variáveis. 

 

A pesquisa quantitativa será desenvolvida para o levantamento de dados, bem como 

atingir os objetivos propostos, análise e interpretação. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

A empresa de estudo é especializada em abate de suínos, cortes in natura, e 

processamento de carnes, localizada junto a RS 463, na localidade de Linha Schleder, município 

de Vila Lângaro /RS, no norte do Estado do Rio Grande do Sul.  

A empresa SBR – SUÍNOS BRASIL LTDA, foi fundada em meados de 2011, iniciou 

suas atividades com o abate de 240 suínos dia, com o objetivo de comercializar produtos de 

carne suína com alto padrão de qualidade, buscando sempre a satisfação dos clientes e 

proporcionando ao consumidor o gostoso sabor da carne suína. No início do ano de 2014 a 

empresa inicia a ampliação dos negócios, preparando a planta para abater até 480 suínos/dia, 

produção de produtos frescais, temperados e industrializados, aumentando, desta forma, seu 

mix de produtos e proporcionando aos seus clientes opções maiores de compra. Em novembro 

de 2016, o Sr. Adelírio Danieli adquiriu todo o complexo industrial, passando a incorporar a 

Agrodanieli Alimentos. Tendo como missão estimular o crescimento econômico e gerar 

oportunidades e desenvolvimento para a região, buscando a excelência nas atividades para 

plena satisfação dos clientes e fornecedores, gerando negócios e renda para toda a cadeia 

produtiva. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados será realizada na empresa Agrodanieli unidade de suínos, utilizando 

além dos dados captados na unidade, auxílio nos setores corporativos como: (engenharia, PCP, 

comercial, administrativo). Marconi e Lakatos (2012, p.18), afirmam que a coletas de dados é 

a “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta de dados previstos.” 

 A partir de uma reunião com diretor operacional da empresa em dezembro 2019, ficou 

acordado que seria realizado um estudo sobre a atual situação do mercado de resfriado e 

congelados. Nessa proposta serão captados o histórico de produção e vendas no sistema 
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SENIOR utilizado pela empresa, contemplando os volumes e preço de venda. Esses dados serão 

transferidos para planilha de Excel, posteriormente elaborar uma projeção de cenários com 

produtos congelado. Tais dados servirão como embasamento para a pesquisa de mercado a ser 

realizada com o auxílio da área comercial e planejamento. Junto aos atuais clientes e potenciais 

futuros clientes, levantar dados do volume de produto e preço de venda, ou seja, será utilizado 

o histórico de venda do resfriado para desenvolver o cenário de congelado. Assim, será possível 

realizar um comparativo das precificações de venda simulada de produtos congelado, 

correlacionando com a atual venda de resfriado. A influência no custo de produção e custo 

comercial, não será avaliada, por ser considerado praticamente o mesmo custo entre os produtos 

congelado e resfriado.  

Baseado neste contexto no desenvolvimento do trabalho, será realizado com o auxílio 

do setor de engenharia, levantamentos orçamentário de equipamentos, projetos de infraestrutura 

necessário para a ampliação, junto a empresas especializadas no ramo desse segmento buscando 

avaliações de: (custo com obras civis, elétrica, novos equipamentos, custo da operação de novos 

equipamentos). A planta frigorífica precisa estar preparada para atender ao mercado interno no 

ramo de congelado, mas principalmente o mercado externo que está em forte crescente. Após 

levantamentos de dados, serão disponibilizadas versões de layout e opções de projetos, em 

conjunto com o departamento de engenharia da empresa, expondo sugestões de melhorias, 

sugestões de equipamentos e sugestões de valores a ser gasto, estimando assim o custo de 

projeto para investimento inicial. 

Marconi e Lakatos (2012, p. 4), frisam que “o pesquisador deve ser paciente e não ter 

pressa, pois as descobertas significativas resultam de procedimentos cuidadosos e não 

apressados. Não deve fazer juízo de valor, mas deixar os dados e a lógica levem a solução real, 

verdadeira”.  

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os resultados do estudo realizado serão apresentados em forma de planilhas, gráficos, 

tabelas, projetos e relatórios, onde mostraram a análise de viabilidade do projeto de 

investimento nos métodos VPL, TIR e payback, disponibilizando sugestões de projetos e 

equipamentos a serem utilizados, bem como sugestões recomendadas da melhor opção para 

aceitação ou rejeição do projeto. 

Segundo Gil (2010, p. 156), a coleta de dados subdivide-se em análise e interpretação, 

“A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitam o 
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fornecimento de respostas ao problema proposto para sua investigação. Já a interpretação tem 

como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação 

a outros conhecimentos anteriormente obtidos.” 

Marconi e Lakatos (2012, p. 21), citam a importância que os dados sejam colocados de 

forma sintética da maneira mais clara possível e acessível. “Em geral, a interpretação significa 

a exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos 

proposto e ao tema. Esclarece não os significados do material, mas também faz ilações mais 

amplas dos dados discutidos.” 

Gil (2010), as respostas fornecidas pelos elementos pesquisados tendem a ser as mais 

variadas. Para que essas respostas possam ser adequadamente analisadas, torna-se necessário, 

portanto, organizá-las, por agrupamento, números de categorias, codificação, tabulação, 

análises estatísticas, avaliações das generalizações obtidas, interferências de relações causais e 

por fim interpretação dos dados. 
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4 CATARIZAÇÃO DA EMPRESA 

Uma ideia sempre permeou a família Danieli, produzir alimento e vender direto ao 

consumidor. No interior do município de Tapejara –RS numa propriedade de 26 hectares 

Adelírio Danieli junto com a mãe, produzia milho, soja, trigo, hortifrutis diversos e suínos. O 

destino era a Feira do Produtor da cidade, onde nos anos 1970 os Danieli começaram a construir 

sua credibilidade diante dos produtos ofertados. 

No ano de 1990 surgiu o Grupo Danieli que atua no segmento de grãos, insumos, 

industrialização de soja, rações, avicultura, suinocultura e supermercado, da produção a 

comercialização. Seus produtos são distribuídos no mercado nacional e internacional, são 37 

países em 4 continentes. Atualmente são 2.200 colaboradores, somando integrados e indiretos, 

com uma projeção de mais de 10 mil pessoas beneficiadas pela empresa. 

O crescimento do grupo foi impulsionado por dois objetivos, transformar grãos em 

carnes nobres e ser reconhecidos no mercado pela qualidade de seus produtos e competitividade 

dos processos. 

Dentro das atividades do grupo se sobressai a avicultura, com uma operação 

verticalizada desde a recria até a venda. Visando diversificar a atuação em 2016, a Agrodenieli 

comprou uma unidade de suínos, a SBR – SUÍNOS BRASIL LTDA., que passou a fazer parte 

do grupo. 

Possui unidades de recebimento de grãos distribuídas na região, com uma estrutura de 

descarga de até 5.000 toneladas/dia e uma capacidade armazenagem de 135.000 toneladas. 

Os produtos da Agrodanieli são comercializados com a marca Danieli Alimentos e 

chegam ao consumidor em forma de cortes suínos, frangos congelados e resfriados, em 

diferentes formas de apresentação, agregando maior valor e qualidade a esses alimentos nobres. 

(AGRODANIELI, 2020) 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo será apresentada a descrição detalhada dos dados coletados para a 

pesquisa. Através deste levantamento, foi possível realizar a análise de viabilidade econômico-

financeira do projeto. 

 

5.1ANALISE DE MERCADO DE CONGELADO 

 

Na tabela 2 e 3, dados que explanam pesquisa de mercado de produtos que podem ser 

comercializados congelados no mercado interno (MI) e externo (ME), bem como a previsão de 

precificação. Os produtos congelados comercializado em ambos os mercados podem ser 

utilizados a mesma embalagem, ou seja, mesma característica para comercialização. 

Tabela 2- Pesquisa de mercado externo 

Descrição Português Kg/cx dólar/tonelada R$/tonelada cotação dólar 

Gordura do Lombo 25 $1950 R$10.939,50 R$5,61 

Carré 25 $2650 R$14.866,50 R$5,61 

Paleta 25 $6517,5 R$36.563,18 R$5,61 

Pernil 25 $5332,5 R$29.915,33 R$5,61 

Costelinha 15 $3050,00 R$17.110,50 R$5,61 

Copa lombo / sobre paleta 20 $3650,00 R$20.476,50 R$5,61 

Osso do pescoço 15 $1650,00 R$9.256,50 R$5,61 

Osso do lombo 20 $1350,00 R$7.573,50 R$5,61 

Osso do pernil 15 $1150,00 R$6.451,50 R$5,61 

Osso da barriga  20 $2150,00 R$12.061,50 R$5,61 

Osso do Esterno 20 $2150,00 R$12.061,50 R$5,61 

Recorte de Gordura 25 $1750,00 R$9.817,50 R$5,61 

Barriga folha 25 $4350,00 R$24.403,50 R$5,61 

Orelha 10 $4100,00 R$23.001,00 R$5,61 

Nariz 10 $1000,00 R$5.610,00 R$5,61 

Aorta 2 x 5k $6200,00 R$34.782,00 R$5,61 

Estomago 10K $3000,00 R$16.830,00 R$5,61 

Pé traseiro 16 $1100,00 R$6.171,00 R$5,61 

Língua 10 $1100,00 R$6.171,00 R$5,61 

Fonte: Elaborado pelo autor DIRCEU DALL AGNOL (2020). 

 

Tabela 3- Pesquisa de mercado interno 

Descrição do produto kg/cx R$/kg R$/toneladas 

File cong. PCT ind 10 R$        20,47 R$   20.470,00 

Sobrepaleta PCT ind cong 10 R$        20,47 R$   20.470,00 

Sobrepaleta ITF ind cong 20 R$        20,47 R$   20.470,00 
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Bisteca PCT ind 1 kg cong 10 R$        18,30 R$   18.300,00 

Bisteca ITF cong 20 R$        18,30 R$   18.300,00 

Costela em tiras com pele PCT ind cong 10 R$        16,11 R$   16.110,00 

Costela em tiras sem pele PCT ind cong 10 R$        17,11 R$   17.110,00 

Pernil com pele em postas PCT ind cong 10 R$        10,15 R$   10.150,00 

Pernil com pele ETF cong 20 R$        12,53 R$   12.530,00 

Pernil sem pele ETF cong 20 R$        12,53 R$   12.530,00 

Linguiça suína cong PCT 12 R$        11,81 R$   11.810,00 

Paleta com pele ETF cong 20 R$        11,88 R$   11.880,00 

Paleta sem pele ETF cong 20 R$        11,88 R$   11.880,00 

Carre ETF cong  20 R$        10,14 R$   10.140,00 

File ETF cong 20 R$        14,43 R$   14.430,00 

Pernil sem pele em postas ETF cong 20 R$        12,53 R$   12.530,00 

Pernil com pele em postas ETF cong 20 R$        12,53 R$   12.530,00 

Paleta sem pele em postas ETF cong 20 R$        11,88 R$   11.880,00 

Paleta com pele em postas ETF cong 20 R$        11,88 R$   11.880,00 

Fonte: Elaborado pelo autor DIRCEU DALL AGNOL (2020). 

 

5.2 PROJEÇÃO COM CENÁRIOS E VOLUMES DE PRODUÇÃO 

Segue análise de distribuição do mix de produtos com a porcentagem e volume de participação 

de cada família de produto.  

 

Tabela 2- Distribuição da produção 

Participação por grupo Geral 

Família Realizado     2019 Projeção desejada  

Resfriado 98,76% 62,95% 

Congelado 1,20% 26,42% 

Congelado (MI) 1,20% 22,63% 

Congelado (ME) 0,00% 3,49% 

Meia carcaça 27,47% 15,98% 

Miúdos 8,46% 6,68% 

Cortes 54,36% 49,43% 

Corte com osso 29,06% 32,21% 

Corte sem osso 25,30% 17,22% 

Corte temperado 0,15% 0,12% 

Embutido 9,36% 22,03% 

Defumados  8,32% 

Linguiça  13,71% 

   
Participação por família em toneladas 

Resfriado 6.328 675.000 

Congelado 77 283.000 

Meia carcaça 1.760 171.000 

Miúdos 542 72.000 
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Fonte: Elaborado pelo autor DIRCEU DALL AGNOL (2020). 

 

Observa-se na tabela 4, a distribuição da produção, onde a participação do congelado 

sai de 1,20% praticado em 2019, para 26,42 % como projeção após implantação do projeto. 

 

5.3 COMPARATIVO COM INCLUSÃO DE CONGELADOS PERANTE O RESFRIADO 

Na tabela 5, segue a ilustração de volumes médio por mês de 2019 comparado com o 

volume desejado após construção do túnel de congelamento e estocagem de congelado, 

explanando a distribuição dos volumes em kg e as margens de contribuição em R$ de cada 

cenário, para análise de viabilidade dos projetos. 

Nos cálculos foram considerados a receita total das vendas descontando o custo direto 

e despesas variáveis da planta por kg de produto acabado, resultando na margem de 

contribuição por kg de produto.  

 

Tabela 3- Tabela de comparativo de volume e margem de contribuição 

 Grupo de 

produtos 

Volume 

em kg 

2019 

Volume 

em kg 

desejado  margem 2019 margem Desejada Diferença de margem 

Congelado 5.054 240.238 -R$13.019,51  R$ 365.365,26   R$ 352.345,75  

Resfriado 667.104 515.427 -R$92.993,38  R$ 7.967,87  -R$ 85.025,51  

Embutidos 41.871 272.754  R$ 53.030,57   R$ 270.157,00   R$323.187,57  

TOTAL 714.029 1.028.419 -R$52.981,64  R$ 643.490,13  R$590.507,81 

Fonte: DIRCEU DALL AGNOL, 2020 

 

Observa-se na tabela 5, uma diferença considerável no incremento na margem de 

contribuição, saindo de margem negativa no praticado de 2019, para uma margem positiva no 

desejado, embora o volume desejado tenha incremento de praticamente 30%, se igualarmos os 

volumes desejado com o praticado em 2019, considerando a mesma distribuição de venda a 

margem negativa tem tendência de aumentar ainda mais com volume maior. 

Na base de cálculos utilizada para obter a margem, não foram considerados acréscimo 

do custo com congelamento, por se tratar de uma empresa com o sistema de frio ultrapassado, 

Cortes 3.483 530.000 

Corte com osso 1.862 345.000 

Corte sem osso 1.621 185.000 

Corte temperado 9,4 1.300 

Embutido 599,5 236.000 

Linguiça 596,8 147.000 

Defumados 2,7 89.200 

Fatiado - 30.600 
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gerando um elevado consumo de energia devido a automação defasada, onde os equipamentos 

mesmo após os produtos atingir a temperatura necessária para o processo e expedição dos 

produtos, permanecem com a ventilação ligada, injetando calor na circulação do vento, 

proporcionando um elevado custo na operação.  

Com a implantação do congelamento será realizado a reestruturação do sistema de frios 

que abrange os estoques de resfriado, câmaras de carcaças e climatização, com o objetivo de 

reduzir o consumo de energia desnecessário e a quebra de peso das carcaças que está em 2,3% 

em relação ao suíno já eviscerado, a nova estrutura foi dimensionada estimando quebra de 1%, 

até atingir a temperatura ideal para embalar, compensando o custo com operação do 

congelamento. 

Também não foi considerado o custo de embalagens, por ser praticado a venda dos 

produtos com a mesma característica utilizando a mesma embalagem, o mesmo processo de 

produção para congelados e resfriado, com mudança apenas na descrição da embalagem 

diferenciando produto congelado de resfriado. 

Esta prática tem a tendência de que o custo se mantenha ou até mesmo tenha redução, 

mesmo implantando a linha de congelado que demanda mais tempo de permanência nos tuneis 

para atingir a temperatura ideal para expedir. 

  

5.4 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA  

5.4.1 Equipamentos: 

a) Túnel de congelamento; 

b) Evaporadores do túnel de congelamento; 

c) Esteiras ou armários de entrada de produto no túnel; 

d) Esteira ou armários para saída de produto do túnel; 

e) Embaladora; 

f) Túnel de encolhimento; 

g) Esteiras de entrada e saída da embaladora; 

h) Evaporadores; 

i) Compressores para túnel de congelamento; 

j) Compressor para câmara de estocagem; 

k) Condensadores; 

l) Transformador de energia elétrica; 



42 

 

m) Transpaleteira; 

n) Lavador de mão e botas; 

o) Plataforma niveladora para docas; 

p) Portas da expedição automáticas; 

 

5.4.2 Infraestrutura 

a) Terraplenagem da Área; a preparo da área deverá ser executado através do nivelamento do 

terreno. A área a ser nivelada será de 28 x 21m. O volume de solo cortado será transportado e 

depositado na área ao lado esquerdo do frigorífico afim de nivelamento do solo, será 

aproximadamente 700 m³ de solo removido. 

b) Construção Civil; a obra deverá ser locada e realizada seguindo as dimensões de projeto. A 

estrutura será executada em pilares e vigas pré-moldadas, sendo que todo o fechamento lateral 

e forro serão em isopainel com 200 mm de espessura. O piso será com isolamento térmico e 

com ventilação forçada afim de atender a demanda de área de refrigeração e não gerar 

condensação. Haverá necessidade de estacas nas bases do túnel e da câmara de estocagem 

conforme projeto civil para atender a demanda de carga. No perímetro do piso, e em todas as 

paredes em isopainel contempla uma mureta de contenção conforme norma MAPA. 

c) Cobertura da Área; a cobertura será com estrutura metálica, galvanizada a fogo em uma área 

de 650 m² com pé direito de 11, 50m.Telhas TP40 0.50 mm na cor natural além de platibanda 

em todo o perímetro de 1,50m de altura na cor vermelha padrão da unidade.   

d) Realocação de Salas; várias salas serão realocadas, o isopainel retirado e reaproveitado, 

sendo necessário a demolição da mureta e confecção da nova mureta, ajuste e reinstalação dos 

evaporadores conforme layout das salas internas. 

 

 

5.5 SUGESTÕES DE LAYOUT DE CONGELAMETO E ESTOCAGEM 

5.5.1 Proposta1: Túnel Continuo  

Este layout considera-se a adequação do setor de embutidos, secundaria, lavagem de caixa, 

estoque de condimentos, estoque de embalagem secundaria, estoque de defumados, estoque de 

resfriado, túnel contínuo de congelamento e estocagem de congelado. 
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Planta 1- Layout da proposta 1 

 
Fonte: Elaborado pelo engenheiro civil JOÃO PAULO GIOOTI (2020). 
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Planta 2- Planta baixa proposta 1 

 
Fonte: Elaborado pelo engenheiro civil JOÃO PAULO GIOOTI (2020). 

 

Nesta proposta de layout contempla um tunel modular continuo, com capacidade de 36 

tonelada por dia, observa-se tambem a possibilidade de duplicar este volume diario com a 

mesma estrutura, desenvolvida para possivel ampliação futura podendo chegar a 72 toneladas 

com a instalação de mais um  modulo para acomodação da produção e congelamento. 

A alimentação do tunel continuo e realizado com esteira e elevador automatizados, bem 

como o desabastecimento que segue na mesma linha, sendo o mais indicado pela ergonomia 

devido a movimentação de cargas ser por meio mecanizado. 

 

5.5.2 Proposta2: Túnel Estático 

Este layout considera-se a adequação do setor de embutidos, secundaria, lavagem de 

caixa, estoque de condimentos, estoque de embalagem secundaria, estoque de defumados, 

estoque de resfriado, túnel estático de congelamento e estocagem de congelado. 
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Planta 3- Layout da proposta 2 

 
Fonte: Elaborado pelo engenheiro civil JOÃO PAULO GIOOTI (2020). 
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Planta 4- Planta baixa proposta 2 

 
Fonte: Elaborado pelo engenheiro civil JOÃO PAULO GIOOTI (2020). 

 

Nesta proposta de layout é considerado dois túneis estáticos com capacidades diários 

de congelamento de 10 tonelada cada, totalizando 20 toneladas por dia, sua alimentação e por 

carros, armários que necessita ser abastecido manualmente e transportado por traspaleteira, até 

o túnel de congelamento, bem como seu desabastecimento. Essa prática não é a mais indicada 

pela ergonomia devido a movimentação de cargas ser manual. 

A capacidade dos estoques considerada somente para o piso inicialmente, onde a 

estocagem de congelado suporta 55 toneladas no piso, estando preparada para utilizar quatro 

níveis de dreyvin. A capacidade de estoque de resfriado é de 60 toneladas estruturada para 

elevar um nível de dreyvin. O estoque de defumados tem capacidade para 27 toneladas no piso  
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estruturado para um nível de dreyvin.  Estes volumes estão dimensionados para ambas as 

propostas. 

 

5.6 ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO INICIAL 

Baseado nos modelos de equipamentos e layout citados acima segue na tabela 6 a estimativa de 

investimento necessário para cada proposta. 

 

Tabela 4- Comparativo de investimento inicial dos projetos 1 e 2. 

Produto: Valor Proposta1 Valor Proposta2 

Máquinas e equipamentos R$ 4.293.300,00 R$ 2.654.200,00 

Móveis e utensílios R$ 155.000,00 R$ 110.000,00 

Instalação civil R$ 994.000,00 R$ 887.600,00 

Instalações elétricas R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 

Serviços R$ 708.625,00 R$ 680.528.00 

TOTAL R$    6.600.925,00 
R$ 4.782.328,00 

Fonte: DIRCEU DALL AGNOL, 2020 

 

5.7 VIABILIDADE DO PROJETO 

5.7.1 VPL, TIR e Payback da proposta1 

A viabilidade do projeto foi calculada utilizando o investimento inicial do projeto, taxa 

Selic de 2% ao ano, incremento anual de fluxo de caixa livre, baseado na margem de 

contribuição do projetado para o projeto de congelamento. 

 

Tabela 5- VPL, TIR e payback proposta1 

Investimento Inicial R$ 6.600.925,00 

Taxa de Desconto (ano) 2,00% 

Taxa de Desconto (mês) 0,17% 

 

Período (Ano) Fluxo de Caixa Valor Presente VP Acumulado  

0 -R$ 6.600.925,00 -R$ 6.600.925,00 -R$ 6.600.925,00  

1 R$ 7.086.093,72 R$ 6.947.150,71 R$ 346.225,71  

2 R$ 7.086.093,72 R$ 6.810.932,06 R$ 7.157.157,77  

3 R$ 7.086.093,72 R$ 6.677.384,38 R$ 13.834.542,15  

4 R$ 7.086.093,72 R$ 6.546.455,27 R$ 20.380.997,42  

5 R$ 7.086.093,72 R$ 6.418.093,40 R$ 26.799.090,82  
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Soma VPs (Ano 1 a 5) R$ 33.400.015,82  

VPL do Projeto R$ 26.799.090,82  

Taxa Interna de Retorno (TIR) 104,34%  

Taxa de Lucratividade 5,06  

Tempo de Payback (anos) 0,95  
Fonte: Elaborado pelo autor DIRCEU DALL AGNOL (2020). 

 

Baseado na análise apresentada, o payback da proposta1 acontece no 11° mês, ou seja, 

após onze meses retorna o investimento inicial. 

Gtman (2010), se o período de payback for menor do que o período máximo aceitável 

do payback, aceitar o projeto.  

O período máximo de payback é um valor definido subjetivamente pela cúpula 

administrativa com base em fatores como tipo de projeto e risco (GITMAN, 2010).  

Gitman (2010), se o VPL for maior que $ 0, a empresa obterá um retorno maior do que 

o custo de seu capital. Isso aumentaria o valor de mercado da empresa e, portanto, a riqueza de 

seus proprietários, em valor correspondente ao VPL. Se TIR for maior do que o custo de 

capital, aceita-se o projeto. 

 

5.7.3 VPL, TIR e Paybeck da proposta2 

Seguido a mesma linha da proposta1, a viabilidade do projeto foi calculada utilizando 

o investimento inicial do projeto, taxa Selic de 2% ao ano, incremento anual de fluxo de caixa, 

baseado na margem de contribuição do senário projetado para o projeto de congelamento. 

 

Tabela 6- VPL, TIR e paiback proposta 2 

Investimento Inicial R$ 4.782.328,00 

Taxa de Desconto (ano) 2,00% 

Taxa de Desconto (mês) 0,17% 

 

Período (Ano) Fluxo de Caixa Valor Presente VP Acumulado 

0 -R$ 4.782.328,00 -R$ 4.782.328,00 -R$ 4.782.328,00 

1 R$ 7.086.093,72 R$ 6.947.150,71 R$ 2.164.822,71 

2 R$ 7.086.093,72 R$ 6.810.932,06 R$ 8.975.754,77 

3 R$ 7.086.093,72 R$ 6.677.384,38 R$ 15.653.139,15 

4 R$ 7.086.093,72 R$ 6.546.455,27 R$ 22.199.594,42 

5 R$ 7.086.093,72 R$ 6.418.093,40 R$ 28.617.687,82 

 

Soma VPs (Ano 1 a 5) R$ 33.400.015,82 

VPL do Projeto R$ 28.617.687,82 
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Taxa Interna de Retorno (TIR) 146,55% 

Taxa de Lucratividade 6,98 

Tempo de Payback (anos) 0,69 

Fonte: Elaborado pelo autor DIRCEU DALL AGNOL (2020). 

 

Baseado na análise apresentada, o payback da proposta2, acontece no 8°mês, ou seja, 

após oito meses retorna o investimento inicial. 
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6 CONCLUSÃO  

Ao término deste trabalho, percebe-se a importância em realizar um estudo com base no 

planejamento de uma possível oportunidade de investimento, sendo analisados critérios sobre: 

necessidade de investimento, custos, gargalos, retornos e propostas de layout. 

O objetivo geral deste trabalho foi levantar dados e analisar a viabilidade econômico-

financeira para construção de túnel de congelamento e câmara de estocagem para armazenar 

carnes congelada a -18°C, na empresa Agrodanieli Unidade de Suínos-Vila Lângaro-RS. 

 Com base nos objetivos específicos, foi realizado o levantamento de todos os dados e 

aplicando algumas ferramentas e técnicas necessárias para ajudar na tomada de decisão sobre 

investir ou não no projeto de congelamento. Inclusive, considera-se importante em um estudo de 

viabilidade econômico-financeira, a busca de dados que se aproximem ao máximo da realidade, 

para que os resultados do trabalho se tornem confiáveis. 

Constatou-se que as duas propostas de layout, embora tenha um valor de investimento 

inicial um pouco elevado. A projeção de fluxo de caixa pode estimar e comprovar que o 

investimento tem um prazo de retorno considerado baixo nas duas propostas, a capacidade de 

geração de renda é considerada atraente, pois apresentam resultados positivos. 

Conclui-se, a partir do presente estudo, que as análises realizadas comprovam que ambas as 

propostas de layout do projeto são viáveis, por retornar o investimento com menos de um ano. Onde 

a proposta 1 é a mais vantajosa economicamente, contudo a proposta 2 é a mais indicada por 

proporcionar automação do sistema de abastecimento do túnel, melhor condições ergonômica e 

capacidade de ampliação de congelamento. Proporciona boa oportunidade de investimento, 

considerando a rentabilidade apresentada nas projeções do cenário realista. 

Cabe ressaltar a importância de analisar as duas propostas de layout, considerando as 

capacidades de congelamento, armazenagem, oportunidades de ampliação futuras, ergonomia, 

condições de alimentação e desabastecimento do túnel de congelamento, levando como premissa a 

funcionalidade e as possibilidade de aumento de produção e não somente o investimento inicial, 

para a tomada de decisão ser a mais assertiva. 
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