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RESUMO 

 
O objetivo desse trabalho foi verificar a viabilidade econômico-financeira da ampliação da 

fábrica de rações na Cooperativa Agrícola de Água Santa – RS (Coasa). Através de uma 

pesquisa bibliográfica e posteriormente uma pesquisa de campo identificou-se a necessidade e 

viabilidade de ampliação da fábrica. Foram analisados os custos iniciais para o 

empreendimento, bem como receitas projetadas dentro de um determinado período, além do 

gasto necessários para a ampliação da fábrica de rações. Além disso, estão presentes as 

avaliações dos indicadores de desempenho, econômico e financeiro, mais utilizados por 

empresas, que desejam verificar se sua empresa está trazendo o resultado esperado, tais como 

o D.R.E e Balanço Patrimonial, Valor Presente e Valor Presente Líquido, Taxa Interna de 

Retorno e Tempo de Retorno Investido dentre outros. Após todos os dados coletados e os 

indicadores verificados foram gerados os relatórios e as planilhas que auxiliaram na tomada de 

decisão. Foi desenvolvido o relatório de conclusão, especificando a viabilidade do estudo, onde 

o mesmo foi positivo e rentável para a cooperativa,  

 

Palavras-chave: viabilidade, fábrica de rações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da viabilidade é a análise detalhada do mercado para verificar a viabilidade 

de ampliação de um determinado negócio. Por isso para chegar ao ponto de demonstração da 

viabilidade de um empreendimento estudos financeiros e econômicos são fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho, uma vez que a compreensão e a interpretação dos resultados 

darão suporte para tomar as decisões necessárias e, assim, realizar o investimento. 

O estudo da viabilidade oferece suporte para compreender como está o mercado e as 

necessidades do mesmo. Essa análise é essencial pois define características para o investimento 

junto a fábrica de rações. 

Este trabalho de viabilidade nada mais é que um estudo que tem como propósito 

verificar a viabilidade para ampliação da Fábrica de Rações COASA. Um dos propósitos que a 

cooperativa busca ao realizar esse estudo é o de propor a ampliação do seu segmento de atuação 

e de produtos por ela produzidos, ofertando maior quantidade e qualidade na ração produzida. 

Por se tratar de uma cooperativa que atende no segmento agrícola e agropecuário deve-se estar 

atento a questões acerca desse segmento, não se esquecendo de fidelizar os clientes por meio 

de qualidade da ração produzida. 

Ao aplicar um trabalho de viabilidade econômico-financeira para ampliação da fábrica 

de rações, mostrará o investimento necessário para a ampliação, além do tempo de retorno do 

investimento. 

Para esse trabalho oriundo estudo de caso da COASA, a receita e o investimento serão 

de fundamental importância, pois demonstraram a importância e a necessidade da ampliação 

da fábrica. 

Diante disso, no decorrer do trabalho será descrito sobre viabilidade, custos, 

investimentos e fluxo de caixa, além de outros indicadores utilizados para a realização de um 

trabalho de viabilidade.  Após descreve-se os procedimentos para realizar a pesquisa e os 

caminhos para a obtenção dos dados e informações úteis ao trabalho. Em seguida apresenta-se 

a coleta e a análise de dados, bem como suas interpretações. Por fim, estão as considerações 

finais, expondo os resultados da pesquisa. 
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1.1 ASSUNTO: GESTÃO DE PROJETOS 

 

Gestão de Projetos, é a área da administração que aplica os conhecimentos, as 

habilidades e as técnicas para elaboração de atividades relacionadas a um conjunto de objetivos 

pré-definidos, num certo prazo, com um certo custo e qualidade, através da mobilização de 

recursos técnicos e humanos. 

Uma das opções de estudo dentro de projeto é o estudo de viabilidade que fornece 

informações para a tomada de decisão em relação a investimentos. 

 

1.2 TEMA: ESTUDO DE VIABILIDADE 

   

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

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

estatísticos e ferramentas de análise. Hoje estes estudos são imprescindíveis e, quanto mais 

fundamentadas as análises, menor o risco do investimento. 

Um estudo de viabilidade é relevante para a tomada de decisão sobre investimentos 

uma vez que gera informações como: custo de ampliação, tempo de ampliação e retorno do 

investimento. 

 

1.3 PROBLEMA  

 

A Cooperativa Agrícola Água Santa-RS (Coasa) está hoje com sua capacidade de 

produção de ração no limite e avalia a possibilidade de ampliar a fábrica de ração, porém 

questiona-se: será viável o investimento? Quanto tempo será necessário para que o investimento 

se pague? Que quantidade de ração será necessário produzir mensalmente para obter retorno? 

Com base nisso esse estudo quer saber: será viável investir na ampliação da fábrica de 

ração na Cooperativa Agrícola Água Santa-RS (Coasa)? 

 

1.4 OBJETIVOS: 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Verificar a viabilidade econômico-financeira da ampliação da fábrica de ração na 

Cooperativa Agrícola de Água Santa – RS (Coasa). 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Verificar valor necessário para o investimento;  

 Identificar qual a disponibilidade dos recursos. 

 Verificar qual o tempo necessário para o retorno do investimento; 

 Analisar qual a quantidade de toneladas será necessário para recuperar o valor 

investido;  

 

1.5  JUSTIFICATIVA 

 

 A Fábrica de Rações Coasa vem num crescimento constante e vê sua capacidade de 

produção chegar ao limite. Com isso a cooperativa estuda a possibilidade de ampliar sua 

capacidade de produção.  

A procura por parte dos clientes, de um produto com qualidade está criando a 

necessidade de ampliação da Fábrica de Rações Coasa. Para isto será analisado a existência de 

recursos técnicos e financeiros que possibilitem ampliar capacidade de produção bem como o 

espaço físico da fábrica. 

Essa proposta de pesquisa se justifica porque irá buscar e organizar as informações 

necessárias para analisar se é viável a ampliação da fábrica. Com base nisso a Cooperativa terá 

informações para analisar não somente a capacidade de produção, como também a área de 

atuação, pois uma vez que será ampliado terá que agredir uma fatia maior do mercado. O estudo 

deverá trazer informações que indicarão se o investimento implicará em onerar seus custos. 

A implantação de uma nova fábrica de ração com maior capacidade de produção 

acredita-se que irá suprir as necessidades de atender melhor os clientes em menor tempo de 

espera, assim tendo maior agilidade na entrega. Entretanto, essa crença se dá de forma empírica, 

não havendo dados que mostrem que essa premissa é verdadeira. Também nesse sentido esse 

estudo se justifica, já que gerará dados confiáveis para a tomada de decisão sobre o 

investimento. 

A Cooperativa acredita que a ampliação da fábrica de ração é de suma importância 

para a empresa, pois com isso pode-se melhorar o espaço físico para armazenar a matéria prima, 

adquirir implementos maiores com capacidade de produção mais rápida. Além disso, o cliente 

não precisará esperar muito tempo para receber a ração em sua propriedade, ou seja, a empresa 

terá maior agilidade de entrega de ração para os seus clientes. Por consequência, com a 

ampliação da fábrica a empresa terá um aumento de vendas e assim um maior retorno 

econômico. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

 

A gestão de projetos é um assunto que vem sendo discutido no mercado de trabalho e 

nas empresas, pois cada vez mais os gestores visam organizar novos projetos com um fluxo de 

gerenciamento com metas bem claras, cronograma definido para assim terem sucesso na 

execução do mesmo. Assim a gestão de projetos é muito importante para o sucesso da empresa 

e para cada etapa do plano de ação, caso haja imprevistos. Também pode ser definido como 

planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir 

os objetivos com êxito para benefícios dos envolvidos do projeto. 

Nesse sentido a gestão de projetos visa a ampliação de habilidades, técnicas e 

conhecimentos para a execução do projeto de forma eficaz e efetiva. Contribuindo com este 

conceito VARGAS(2009) afirma que: 

 
O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais que permitem 

que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e 

capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 

complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados. 

(VARGAS, 2009, p.6) 

 

Sendo assim o principal foco de interesse na gestão de projetos está nos resultados 

obtidos, ou seja, ao desenvolverem o projeto, os profissionais devem direcionar os seus esforços 

para atingir os resultados definidos. Segundo Furtado (2011): 

 

A gestão de projetos feito corretamente traz benefícios para as organizações podendo 

ser utilizada em resoluções de problemas no qual define precisamente as tomadas de 

tomadas de decisões e ainda identificando causas e efeitos para o desenvolvimento do 

projeto. 

 

Uma gestão de projetos bem sucedida exige planejamento e coordenação, onde a 

equipe trabalha em prol de atingir os objetivos propostos. 

A gestão de projeto pode ser definida como a programação, o planejamento, o controle 

de atividades que visão a execução de tarefas para atingir os objetivos com êxito. Dessa forma 

percebe-se que cada vez mais as empresas passam a ver a gestão de projeto como uma 

ferramenta que ajuda cada vez mais nas tomadas de decisões sejam elas imediatas ou de longo 

prazo. 
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2.1.1 Etapas e processos 

 

A elaboração e análise de um projeto envolve uma série de etapas que interagem entre 

si. O que se procura é ajustar os diferentes fatores para que se tenham um equilíbrio entre os 

considerados mais importantes. 

O conhecimento das etapas que envolvem a tomada de decisão pode contribuir para o 

sucesso de um projeto. Segundo Chiavenato (2005, p. 278), essas etapas são: 

 
[...] “percepção da situação que envolve algum problema, análise e definição do 

problema, definição dos objetivos, procura de alternativa de soluções ou de cursos de 

ação, escolha (soluções) da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos, 

avaliação e comparação das alternativas, implementação das alternativas escolhidas”. 

 

 

As etapas consideradas mais importantes são: conhecimento da realidade, decisão, 

ação e crítica. Estas etapas interagem durante todo o andamento do projeto. 

Quanto mais profundo for o conhecimento sobre a realidade com que se trabalha, 

melhores as chances de realizar o projeto com os recursos que se possui. 

A partir do conhecimento da realidade, da interpretação que se faz sobre os dados 

levantados passa-se à etapa de decisão, que compreende as diferentes alternativas para 

desenvolver o projeto e os recursos necessários. Nesta etapa é importante estabelecer os 

objetivos, as metas e os prazos estabelecidos. Para defini-los com clareza é necessário 

identificar as expectativas referentes aos resultados pretendidos. 

2.1.2 Variáveis   

 

As variáveis de uma gestão de projetos são classificadas como: o escopo, o tempo e o 

custo. Também chamado de "triângulo da gerência de projeto", onde cada lado representa uma 

variável. Um lado do triângulo não pode ser mudado sem impactar no outro. A restrição do 

tempo influencia o prazo até o termino do projeto. A restrição de custo informa o valor 

monetário incluído no orçamento disponível para o projeto. Já a restrição do escopo designa o 

que deve ser feito para produzir o resultado de fim do projeto. Estas três variáveis estão 

frequentemente competindo: o escopo aumentado significa tipicamente o tempo aumentado e 

o custo aumentado, uma restrição apertada de tempo poderia significar custos aumentados e o 

escopo reduzido, e um orçamento apertado poderia significar o tempo aumentado e o escopo 

reduzido. 

O tempo é uma das características mais importantes ao se pensar quando se elabora 

um projeto, pois todo projeto deve ter um cronograma que se possa seguir. Nesse sentido 
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nenhum projeto deve ter uma duração indeterminada, ele deve ser guiado por uma data inicial 

ou final. 

 O tempo requerido para terminar os passos do projeto, é normalmente influenciado 

quando se pretende baixar o tempo para execução de cada tarefa que contribui diretamente à 

conclusão de cada componente e também um menor tempo de execução normalmente terá um 

custo financeiro menor.  

O custo de um projeto visa uma série de recursos financeiros, humanos e materiais que 

devem ser cuidadosamente planejados e definidos no início do projeto. Porém, todo recurso 

envolvido custa dinheiro. Tais recursos devem ser otimizados para atingir os objetivos dentro 

do prazo estipulado. Pode-se dizer também que o custo para desenvolver um projeto depende 

de diversas condições iniciais como: taxas, materiais, riscos, planta (edifícios, máquinas, etc.), 

equipamento, e lucro. 

 O escopo são as exigências especificadas para o resultado final, ou seja, o que se 

pretende realizar. Um componente principal do escopo é a qualidade do produto final. Assim 

quando se tem objetivos bem definidos o resultado final certamente terá um resultado a contento 

do que se esperava. O projeto somente será considerado concluído quando seu serviço ou 

produto forem produzidos e entregue, dentro das especificações e características contratadas. 

 

2.2 ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

Visando tomar uma decisão é preciso analisar as vantagens e desvantagens que se tem 

com a execução de um projeto. 

Nesse sentido Brom (2007) afirma que uma decisão satisfatória é aquela considerada 

viável, realista e que aperfeiçoa os processos empresariais, proporcionando avanços a empresa. 

Assim, quando se realiza uma escolha, esta deve ser baseada na lógica e numa análise criteriosa 

das opções. 

 É extremamente importante a análise de custos e do investimento que esse negócio 

venha exigir para assegurar um bom rendimento no futuro para assim a empresa desenvolver 

com segurança o projeto. Bodie (2002) contextualiza dizendo que para produzir bens e serviços, 

todas as empresas - grandes e pequenas - precisam de capital. A forma como o dinheiro será 

investido tem papel fundamental no processo de iniciação da empresa, sendo este mal aplicado, 

a empresa possivelmente virá a ter um insucesso.  

Mas para desenvolver um projeto com segurança a empresa deve verificar a 

possibilidade de recursos que possui. Na visão de Rebelatto (2004) é possível enumerar algumas 
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dificuldades para o início de um negócio, tendo o orçamento de capital ou a definição dos 

investimentos que a empresa deve fazer como uma das questões mais   

O mesmo autor destaca que a análise de investimentos surge como um instrumental 

rápido, prático e seguro que virá a auxiliar os profissionais de diversas áreas no processo de 

análise e tomada de decisões. 

Na mesma visão pode-se destacar Lopes e Carvalho (2004) que complementam 

dizendo que quanto mais conhecimentos da empresa, do seu funcionamento e do ambiente em 

que ela será inserida tiver o administrador maiores serão as chances de tomar decisões 

acertadas.  

É importante ressaltar que a análise de investimentos é baseada em uma análise de 

custos e experiências anteriores de operações similares já existentes, para assim ver a 

viabilidade ou não do andamento do projeto. 

 

2.2.1 Viabilidade econômica e viabilidade financeira 

 

Analisar a fundo um projeto de um novo investimento proposto é de fundamental 

importância para o sucesso futuro de uma empresa, ou seja, de um negócio. E fundamentando 

este conceito por Motta e Calôba (2002) onde afirmam que a utilização da análise de 

investimentos busca, através de técnicas avançadas, a utilização da estatística e matemática 

financeira, para ajudar na tomada de decisão entre as soluções desenvolvidas A utilização da 

análise econômica e financeira como um instrumento de análise de investimentos consiste na 

ajuda de tomada de decisão entre o tipo de investimento mais apropriado ao negócio, atribuindo 

um valor ao dinheiro no tempo. 

Segundo Ietec (2013) a decisão de fazer um investimento de capital envolve uma 

pesquisa em que se analise e avalie as alternativas propostas no projeto. O passo seguinte a se 

verificar é quais são os investimentos tanto economicamente quanto financeiramente, ou seja, 

a análise econômica e financeira de um investimento requer conhecimento das ferramentas para 

analisar e verificar a viabilidade de execução do projeto que se quer desenvolver. 

Esse mesmo autor destaca que as decisões de investimentos tem o objetivo de gerar 

resultados positivos aos proprietários de recursos em logo prazo. Uma decisão de investimento 

é composta de etapas como levantamento de dados a serem investidos e montagem do fluxo de 

caixa. 

Visto que muitas vezes a quantidade de recursos disponíveis para investir às vezes é 

limitado, a empresa por isso deve decidir quanto a melhor forma de recursos. Dessa forma, a 
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análise de viabilidade econômico-financeira de investimento é um ótimo recurso para que o 

investidor possa decidir onde e como investir o seu dinheiro. 

Assim a análise de viabilidade econômico-financeira integra as atividades 

desenvolvidas que buscam identificar quais são os benefícios esperados para o investimento, 

em questão, para após fazer uma comparação com o que será investido e os custos associados 

ao mesmo, afim de verificar se será viável ou não a implantação do projeto. 

Nesse sentido Veras (2001, p.233) destaca que: 

 

“a análise da viabilidade econômico-financeira de investimento compreende não só 

alternativas entre dois ou mais investimentos a escolher, mas também a análise de um 

único investimento com a finalidade de avaliar o interesse na implantação do mesmo”. 

 

 

Assim as empresas que visam fazer a ampliação de seus negócios devem fazer 

cuidadosamente a análise da viabilidade para não sofrerem decepções de um alto investimento 

e pouco retorno.  

Conforme Bruni et al. (1998), a avaliação de um projeto de investimento normalmente 

consiste em um conjunto de técnicas que buscam calcular parâmetros como o Payback (ou o 

Tempo de Recuperação do Capital Investido), a Taxa Interna de Retorno (TIR) ou o Valor 

Presente Líquido (VPL), que virão a auxiliar na escolha de um projeto. 

  

2.2.2 Taxa mínima de atratividade (TMA) 

 

No momento em que uma empresa decide colocar em prática um projeto ou investir, 

o empreendedor está se comprometendo em correr riscos e realizar diversas despesas. 

Um elemento importante da análise da viabilidade econômica é a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), que se entende como a melhor taxa, com baixo grau de risco para a 

aplicação de um capital. É a taxa a partir da qual o investidor considera que está obtendo ganhos 

financeiros, por isso cada empresa deve analisar e definir a utilização conforme a política da 

empresa.  

Schroeder et al. (2005) enfatizam que a utilização da TMA pode ser definida com a 

política de cada empresa, porém a sua determinação ou escolha é de fundamental importância 

na decisão de alocação de recursos nos projetos de investimento.  

A taxa mínima de atratividade é uma taxa de juros representada por um valor mínimo 

que uma pessoa está disposta a ganhar quando se faz um investimento. 
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Segundo Miranda (1999, p. 27), “a TMA é, portanto, a maior taxa em nossas 

oportunidades de negócio, definidos pelo patamar mínimo de valor da taxa, abaixo do qual não 

nos interessa nenhum negócio.” 

 

2.2.3 Método do valor presente líquido (VPL) 

 

O método do valor presente líquido (VPL) é um parâmetro de orçamento de capital 

que permite a aceitação do projeto, se ele for positivo, ou não, se ele for negativo, através da 

subtração de um investimento inicial do valor presente de seus fluxos de entrada de caixa, 

descontados a uma taxa igual ou maior ao custo de capital da empresa, ou mais precisamente a 

TMA. 

Atkinson (2000, p. 537), comenta que “valor presente líquido é a soma de todos os 

valores presentes do fluxo de caixa considerando todas as entradas e saídas de caixa associadas 

a um projeto.” 

 Este é o primeiro método descrito que incorpora o valor do dinheiro no tempo. 

Conforme orientações de Degen (2009, p. 195 -6), para calcular o VPL (valor presente líquido) 

de um novo negócio é preciso projetar seu fluxo de caixa, estimar o investimento inicial, os 

futuros saldos operacionais de caixa, o número de períodos, geralmente anos, que o fluxo de 

caixa vai durar -por exemplo 10 anos -, o valor de residual do negócio no fim do período, usando 

uma taxa de desconto compostas de juros sem risco mais o prêmio pelo risco do negócio, 

correspondente à remuneração adequada para o novo negócio. De acordo com o autor, o VPL 

é um bom indicador para avaliação do investimento em um novo negócio. 

Conforme Motta e Calôba (2002) o valor presente líquido é a soma algébrica de todos 

os fluxos de caixa descontados para instante presente (t=0), a taxa de juros i, estabelecendo 

assim a equação: 

 

𝑉𝑃𝐿 (𝑖) = ∑ = 0
𝐹𝐶𝑗

(1+𝑖)𝑗

𝑛

𝑗
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Onde: 

i = a taxa de desconto ou TMA; 

j = período genérico (j=0 a j=n), percorrendo todo o fluxo de caixa 

FCj = fluxo genérico para j = [0...n] que pode ser positivo (receita) ou negativo (custo); 

VPL(i)= valor presente líquido descontado a uma taxa i; e n é o número de períodos. 

 

2.2.4 Taxa interna de retorno (TIR) 

 

A taxa interna de retorno de um projeto é a taxa de juros para a qual o valor presente 

das receitas torna-se igual aos desembolsos.   

Taxa interna de retorno é a taxa que torna o valor presente líquido (VPL) de fluxo de 

caixa igual a zero. É um parâmetro relativo que mede a rentabilidade do investimento no tempo, 

completando as receitas, custos e investimentos feitos ao longo do projeto, produzindo uma 

taxa que deve ser superior a TMA para indicar a viabilidade de colocar em prática o negócio. 

A TIR tanto pode ser usada para analisar a dimensão retorno como também para 

analisar a dimensão risco. 

Para Casarotto e Kopittke (2006, p.130), “o método da Taxa Interna de Retorno requer 

o cálculo da taxa que zera o Valor Presente dos fluxos de caixa das alternativas”. 

A taxa interna de retorno pode ser calculada por meio da HP12C usando as seguintes 

funções: 

Investimento inicial:  CHS g CFo 

Resultado das entradas:  g CFj 

Tempo em anos:   g NJ 

Taxa Mínima de Atratividade:  i 

Resultado Final:   f IRR 

Enfim a taxa mínima de retorno é uma técnica que consiste em fazer cálculos para 

trazer segurança financeira para o administrador. 

 

2.2.5 Tempo de recuperação do capital (PAYBACK) 

 

Um outro indicador de risco de projetos de investimento se caracteriza como o período 

de recuperação de capital ou investimento, chamado também de PAYBACK. Esse indicador é 

de suma importância no processo de decisão de investimento. 
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O Payback se caracteriza como sendo o número de períodos necessários para o fluxo 

de benefícios supere o capital que é investido. 

No entendimento de Degen (2009, p. 194) o cálculo do tempo para recuperação do 

investimento (payback) é muito simples e, por isso mesmo, largamente utilizado pelos 

candidatos a empreendedor. Ele se baseia na projeção do fluxo de caixa do novo negócio e 

consiste no cálculo do quociente entre o investimento total no novo negócio ou máxima 

necessidade de investimento, e o saldo operacional de caixa médio dos períodos futuros. Apesar 

de o cálculo do tempo para a recuperação do investimento ser simples e muito útil para verificar 

o período em que os investimentos nos negócios estão expostos a riscos, ele não leva em 

consideração o valor dos negócios após o tempo para a recuperação dos investimentos. Desta 

forma, segundo o autor, na avaliação de um negócio é preciso considerar o tamanho do fluxo 

de caixa para recuperar o investimento o mais rápido possível e, assim, reduzir o risco e a 

duração ou sustentabilidade desse fluxo de caixa no tempo.  

Para Dolabela(1999) o payback é o período para recuperar o investimento, ou seja, é 

o tempo de recuperação do valor aplicado, assim, por meio da analise do indicador pode ser 

visto o tempo de recuperação do investimento. 

 

PAYBACK=VALOR ATUAL DO INVESTIMENTO LIQUIDO =ANOS/MESES/DIAS 

  VALOR ATUAL DAS ENTRADAS DE CAIXA 

 

O período payback pode ser calculado a partir de valores correntes ou a partir de 

valores descontados pelo valor do dinheiro no tempo. Por isso ele pode ser período de payback 

simples ou período de payback descontado. 

 

2.2.5.1 Período de Payback simples  

 

Para se calcular o período de payback simples em um projeto com recebimentos anuais 

iguais, basta dividir o total de investimento feito pelo valor de recebimento anual. Já se for uma 

série de investimento misto de fluxo de caixa, deve-se calcular o saldo acumulado de cada 

período.  

Para obter o Payback simples de um projeto de investimentos, (BRUNI e FAMÁ, 

2007, p.67) destacam que basta verificar o tempo necessário para que o saldo do investimento 

(soma dos fluxos de caixa colocados e gerados pelo investimento) seja igual a zero. Como o 
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payback simples não considera o custo de capital, a soma do saldo do investimento pode ser 

feita com base nos valores nominais (nas datas futuras). 

No período em que o saldo atingir um valor positivo, deve-se dividir o saldo negativo 

do início do período pelo retorno total obtido no período. Dessa maneira o período de payback 

será o número de períodos que levou para alcançar valores positivos mais a fração do período 

citado.  

 

2.2.5.2 Período de Payback descontado  

 

O período de payback descontado é o cálculo do período de payback sobre valores 

descontados pela taxa de descontos, ou seja é o ajuste do período de payback para se avaliar o 

valor do dinheiro no tempo. Assim calcula-se o mesmo saldo acumulado do projeto para cada 

período, utilizando-se resultados descontados pela taxa de desconto. 

Nesse sentido Brigham et. al, (2001, p.425), “o período de payback descontado é 

definido como o número de anos necessário para recuperar o investimento dos fluxos líquidos 

de caixa descontados.” e ele leva em consideração o custo do capital, mostrando o ano que 

ocorrerá o ponto de equilíbrio depois dos custos do capital forem cobertos, sendo capital próprio 

ou de terceiros.  

O payback descontado é o mais realista, pois considera o valor do dinheiro no tempo 

e o custo de oportunidade existente no investimento. Esse método tem como única avaliação o 

período necessário para recuperar o investimento. 

 

2.2.6 Fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa tem como objetivo mostrar a movimentação de um determinado 

período das entradas e saídas do caixa, também pode-se verificar se há sobras ou faltas 

permitindo assim que o gestor descida qual estratégia a ser tomada. 

Para Reis (2009) o fluxo de caixa indica a origem de todos os recursos monetários que 

entram no caixa, bem como onde foram aplicados os recursos em determinado período tendo o 

principal objetivo auxiliar os empresários e avaliar, identificar e compreender o fluxo de caixa 

para tomada de decisão. 

A partir disto o fluxo de caixa é uma ferramenta que permite o gestor organizar, 

coordenar, dirigir, controlar e planejar os recursos financeiros da empresa. 

Para que se tenha um fluxo de caixa positivo todos os membros da empresa devem estar 

envolvidos e engajados nos mesmos objetivos. 
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2.2.7 Balanço projetado 

 

O balanço projetado dos recursos que a empresa tem visa estabelecer os recursos que 

está pode investir para a melhoria e também para a análise de recursos que deverá buscar para 

que o fluxo de caixa fique positivo. 

Para Lunkes (2003, p. 65) o balanço projetado "[...] poderá ser apresentado na forma 

de comparabilidade entre o exercício encerrado no ano anterior e o orçado."  

     

2.2.8 Demonstrativo de Resultados e Exercícios (DRE)  

 

O demonstrativo de resultados do exercício caracteriza-se por um relatório que 

demonstra de maneira objetiva se a empresa está gerando lucros e também organiza as 

informações referentes as despesas custos e as receitas da empresa de uma forma logica onde 

permite os gestores a saber de seus resultados. O orçamento do resultado do exercício (DRE) 

para Braga (1999), tem como objetivo demonstrar os lucros ou prejuízos alcançados pela 

empresa em um determinado período de tempo. Deve apresentar os saldos positivos vindos de 

receitas e ganhos e os negativos, dos custos, despesas e perdas.  

 

2.2.9 Custo  

 

É todo o investimento que a empresa precisa fazer para oferecer um serviço ou um 

produto. Ao estabelecer o custo de uma produção é possível saber o preço de venda deste 

produto. Afirmo isso com as colocações de (Martins, 2001, p. 26), onde destaca que custo é o 

consumo relativo a um bem ou serviço que é empregado na produção. O custo também é 

classificado como um gasto, mas somente reconhecido como custo no ato de sua utilização 

para fabricação do produto ou execução de um serviço.  

A composição do preço do produto é feita pelo preço da matéria prima, da mão de obra 

utilizada e mão de obra indireta e o custo de amortização de prédios e máquinas. 

 

2.2.10 Margem de contribuição  

 

A margem de contribuição também pode ser chamado de ganho bruto e representa o 

quanto o lucro da venda de cada produto contribuirá para a empresa cobrir os custos e despesas 

e gerar lucro. 
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Segundo Martins (2009), margem de contribuição nada mais é que a diferença entre o 

preço de venda é o custo variável unitário do produto, percebendo assim, sua relação com o 

custeio variável, o método de custeio que apropria apenas os custos diretamente associados, 

sem erros, aos produtos. 

Com base nisto a empresa pode calcular a quantidade mínima que precisa vender. 

Para encontrar a margem de contribuição é necessário fazer a seguinte conta: 

 

Margem de Contribuição=Valor de Vendas – (Custo Variáveis + Despesas Variáveis). 

 

Neste sentido conhecer a margem de contribuição é de fundamental importância para 

o planejamento da empresa, pois sem o conhecimento desta a empresa poderá estar vendendo 

bastante e obtendo prejuízo. 

 

2.2.11 Ponto de equilíbrio 

 

Sabe-se que o Ponto de Equilíbrio é o ponto em que as vendas cobrem exatamente os 

custos. 

Para Pandoveze (2006), é o cálculo que uma organização precisa fazer para descobrir 

qual é o volume de vendas necessário durante determinado período para assim cobrir os 

custos. 

Nesse sentido precisa saber qual é o volume de vendas é necessário durante um 

determinado período para cobrir os valores do investimento. 

 

Para Bruni e Famá (2007) o ponto de equilíbrio financeiro corresponde a quantidade 

que iguala a receita total com a soma dos gastos que representam desembolso 

financeiro para a empresa. Assim, no cálculo do ponto de equilíbrio financeiro não 

devem ser considerados gastos relativos a depreciações, amortizações, pois estas não 

representam desembolso para a empresa. 

 

 

Para calcular o ponto de equilíbrio temos as seguintes fórmulas: 

O cálculo do ponto de equilíbrio que representa o percentual de faturamentos da 

empresa pode ser obtido por meio da fórmula: 

 

Ponto de Equilíbrio = _______________Custo Fixo________ X 100 

    Receita Total – Custo Variável 

 

 Já o ponto de equilíbrio que representa o montante do faturamento da empresa 

é obtido por meio da fórmula: 
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Ponto de Equilíbrio=______________Custo Fixo________ 

    Margem de Contribuição 

 

 

 

2.2.12 Mercado  

 

 

Sabe-se que mercado é constituído de compradores e estes possuem gostos, preferencias 

que levam a procura de um determinado produto ao invés de outro, podendo pagar até mais 

caro por isso. Nesse sentido Chiavenato (1995, p. 15) o mercado é o local onde as pessoas 

vendem e compram bens ou serviços. De acordo com o autor “Mercado representa um conjunto 

de transações, havendo de um lado a oferta-isto é, as pessoas ou empresas que desejam vender 

bens ou serviços- e, de outro, a procura – isto é, as pessoas ou empresas que desejam comprar 

bens ou serviços”.  Por isso, a Cooperativa opta em trabalhar com uma linha de produtos nobres, 

atingindo uma gama de produtores que exigem qualidade, visando um diferencial em relação 

aos concorrentes.  

 

2.2.13 Concorrentes 

 

É importante que se consiga fazer uma análise ampla dos seus concorrentes para assim 

descobrir os caminhos de como melhorar a venda dos produtos, também saber exatamente 

quem são seus concorrentes, a empresa será preparada para elaborar estratégias para tomar 

decisões mais rápidas quando estes estiverem atacando seus clientes. 

Os concorrentes são disputas entre produtores de um mesmo produto com o objetivo 

de atingir o maior número de mercado possível. 

A análise da concorrência no mercado é muito importante, pois é ai que se conquista 

novos clientes, através das falhas de algumas empresas. Nessa visão destaca-se: 

 

 

Se você conhece o seu inimigo tão bem como a si mesmo, você não vai precisar temer 

o resultado de cem batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu 

inimigo, para cada vitória conseguida você sofrerá derrota. Se você não conhece o 

inimigo nem a si mesmo, você sucumbira em todas as batalhas. (Sun Tzu; 1981 apud 

Hooley; Saunders, 1996, p.163) 
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 Sem conhecer os pontos fracos e fortes do concorrente não é possível formular uma 

estratégia de competitividade. É necessário fazer um estudo do concorrente para formular 

estratégias e ganhar mais mercado. 

 

 2.2.14 Estratégia de marketing 

 

 

O marketing vai muito além da propaganda e anúncios, nesse sentido são as ações e 

estratégias que promovem o desenvolvimento de uma empresa. 

Assim Las Casas (2000) marketing é a área do conhecimento que engloba todas as 

atividades referentes às relações de troca, orientadas para satisfação dos desejos e 

necessidades dos clientes, consumidores, visando alcançar os objetivos da empresa. 

Marketing também se caracteriza em descobrir oportunidades e lucrar com elas, mas 

se deve ter um bom plano de marketing para que os objetivos de venda sejam alcançados e 

assim conseguir obter os lucros desejados. 

2.2.15 Riscos e incertezas  

 

O risco é uma condição incerta que pode ocorrer ou não quando se projeta algo, se 

ocorrer possivelmente afetará a execução do projeto, provocando um efeito positivo ou negativo 

nos objetivos elencados para o mesmo. 

Muitas vezes se corre riscos na execução de projetos, pois se está trabalhando com 

questões futuras e muito bem sabe-se que o futuro é incerto. Por essa razão deve-se estar atento 

a qualquer mudança de planos, recursos para assim poder chegar no final da execução com a 

maioria dos objetivos propostos atingidos. 

Trabalhar com tais incertezas significa assumir alguns riscos que devem ser 

gerenciados. Todos os projetos tem um componente de incerteza pois os riscos são inerentes a 

qualquer projeto, sendo que no início os riscos serão maiores em função da necessidade do 

cumprimento dos objetivos. À medida que o tempo vai passando os riscos diminuem, mas em 

contrapartida, o que se construiu ou realizou do projeto começa a correr o risco de sofrer 

retrabalhos, o que aumentaria os custos do projeto. Por essa razão, todo o projeto deve ser 

gerenciado, aplicando-se conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, de forma a atingir 

os resultados esperados.  

Portanto o risco é um fator importante para a determinação da probabilidade de sucesso 

em um investimento ou projeto. Segundo Balarine (2004) o risco é definido como uma 
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possibilidade de perda onde é conhecida a distribuição de probabilidade de uma variável que 

até então tem seu valor atual desconhecido. 

Ross (2005) sobre riscos e incertezas destaca que: 

 

Nos modelos originais e clássicos, as pesquisas frequentemente ignoram a análise de 

riscos, supondo que simplesmente índices de correção seria o suficiente, assumindo 

que o risco de preço era neutro e as possibilidades eram naturais”. 

 

Trabalhar com projetos é conviver com incertezas. Segundo Cleland e Ireland (1999, 

p.143) “a incerteza afeta bastante os resultados dos projetos” as incertezas significam total falta 

de informação e total certeza significa disponibilidade da totalidade de informações. Nesse 

sentido os projetos não contam com a totalidade de informações necessárias para planejar o 

trabalho. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

  

Uma pesquisa só existe através do levantamento de questões e dúvidas referentes a 

algum assunto ou um tema em que o pesquisador quer ter um maior conhecimento sobre o 

assunto. A resposta obtida dessas dúvidas levam ao trabalho mais detalhado do assunto, ou seja, 

ao trabalho científico, conforme Demo (2000). 

O trabalho em questão se caracteriza como pesquisa empírica, também chamada de 

pesquisa de campo, pode ser entendida como aquela em que é necessária comprovação prática 

de algo, seja através de observação ou experimentos de determinado contexto para coleta de 

dados em campo. Essa teoria, segundo Demo (2000) serve para comprovar aquilo apresentado 

conceitualmente, ou, em outros casos, a observação e experimentação empíricas oferecem 

dados para sistematizar a teoria. 

 Ao contrário da pesquisa teórica, Demo (2000) destaca no entanto, que a pesquisa 

empírica não é autossuficiente, ou seja: não se sustenta dissociada absolutamente da teoria, 

fundamental à sistematização do conhecimento. Esta serve para dar fundamento aos 

experimentos realizados e dados observados ou colhidos em campo. 

Nesse sentido o pesquisador desse estudo usará a pesquisa empírica para obter dados 

fornecidos pela cooperativa Coasa, de fornecedores de equipamentos, a fim de analisar a 

viabilidade de ampliação da fábrica de ração, que é o foco principal desse estudo. 

Visando que o estudo de caso é um processo pelo qual se procura entender, explorar, 

conhecer e descrever sobre o tema em questão, o estudo será feito para descrever a viabilidade 

de ampliação da fábrica de ração, para poder conquistar novos clientes assim aumentando a 

venda e a lucratividade da fábrica, também para analisar custo-volume-lucro. 

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma  entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende 

inter vir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo 

de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura 

compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva 

pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto 

possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador 

(FONSECA, 2002, p. 33). 
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Também será utilizada a pesquisa quantitativa e qualitativa ou seja, é a pesquisa que 

pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para analisá-

las e classificá-las. Com esse trabalho será estudado o setor de planejamento e produção de 

ração, para após quantificar a quantidade necessária de ração que será necessário produzir para 

obter o investimento da ampliação da fábrica. 

Em relação aos objetivos, a pesquisa é caracterizada como exploratória, pois busca 

maior familiaridade com o problema em uma visão geral, ou seja, é classificada exploratória à 

medida que se pretende diagnosticar e analisar as ampliações de produção de rações e da 

fábrica. Também com esse tipo de pesquisa pode-se ter uma explicação mais detalhada sobre o 

que se está pesquisando. Nesse sentido Gil (1999, p.49) “as pesquisas exploratórias constituem 

a primeira etapa de uma investigação mais ampla”. 

Nesse sentido a metodologia escolhida para se desenvolver a pesquisa se refere ao 

caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa. É uma escolha que o estudante 

e ou pesquisador realiza para abordar o que está sendo estudado. 

 

3.2  POPULAÇÃO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A Cooperativa Coasa foi fundada no ano de 1993, no município de Água Santa, 

inicialmente com o objetivo de produzir e armazenar grãos com mais qualidade. No ano de 

1995, inaugurou suas instalações próprias e continuou com o ramo de compra e venda de 

insumos e grãos. 

Visando melhorar o atendimento ao associado e diversificar os negócios, em 2014 

instalou uma fábrica de rações com uma capacidade de produção de 700 toneladas por mês, 

para a transformação do grão produzido nas propriedades em uma ração nobre, para terneiras, 

novilhas, vacas em lactação, pré parto e confinamento, que volta ao produtor com um menor 

custo, para o uso nas suas atividades produtivas. 

Para obter as informações necessárias para a execução do estudo foram analisados os 

dados fornecidos pelos gestores da fábrica de ração, do departamento financeiro, do setor de 

pessoal, e do setor de compras de equipamentos da Cooperativa Agrícola Água Santa. 
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3.3  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados da pesquisa foram coletados através de pesquisa de preço com fornecedores 

de misturador e balança de ração que serão utilizados na ampliação da fábrica, a construção de 

um prédio para a instalação do escritório e a aquisição de um caminhão com um silo para 

entrega de ração.  

Tendo os orçamentos em mãos será encaminhado ao setor de compras e este 

juntamente com a direção da cooperativa deverão analisar os produtos e preços ofertados.  

Após saber dos valores dos materiais necessários para o projeto, será encaminhado 

proposta de financiamento junto a instituições financeiras.  

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

A partir dos dados coletados, ou seja, do custo dos equipamentos e do valor que foi 

fornecido pela instituição financeira, foi elaborado planilha de cálculos para saber quantos 

quilos de ração precisou produzir a mais e em quanto tempo necessitou para gerar o lucro para 

cobrir o valor investido. Ou seja, analisou-se o custo-volume-lucro, buscando nos dados 

coletados os custos fixos e variáveis, bem como a margem de lucro. Depois foi analisado a 

viabilidade do projeto proposto. 

Posteriormente foi feita a análise dos riscos que poderão ter o projeto proposto, onde 

observou-se os custos, o tempo de retorno, a quantidade necessária de produção. 

Por fim, realizou-se uma análise dos resultados, buscando determinar a ampliação ou 

não da fábrica em questão. 
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4  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa do trabalho, trata-se de, através da teoria abordada, analisar e discutir os 

resultados encontrados. 

 

4.1 EMPREENDIMENTO 

 

O projeto consiste basicamente na ampliação da atual fábrica de rações COASA, com 

o objetivo de aumentar a capacidade produzida, com uma fábrica moderna, com mistura 

realizada em misturador horizontal, com uma mistura heterogênea de ingredientes, macro e 

micro minerais conforme recomendação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.  

Atualmente a Fábrica de Rações COASA possui capacidade de produção de 630 

toneladas mês (admitindo-se uma jornada de trabalho de 9 horas por dia, 20 dias no mês), com 

misturador e balança de 500 kg. Considerando também que a jornada de trabalho seria em 

tempo integral a produção de ração a granel (produção mais rápida do que ensacada), 

admitindo-se também que não existiriam atividades de limpeza e organização da fábrica, além 

também de não considerar a necessidade de manutenção de equipamentos e o tempo de espera 

para recebimento de matérias primas, como grãos, farelos, sais minerais e aditivos.  

Além da atual tecnologia defasada utilizada na Fábrica de Ração, a mão de obra 

operacional está cada vez mais escassa, havendo a necessidade de poupar recursos humanos e 

mão de obra, o que será possível com as novas máquinas adquiridas para produção de ração.  

A justificativa deste projeto também consiste paralelamente com o objetivo de 

produção, comercialização e faturamento da Fábrica de Ração COASA. O objetivo de 

faturamento é triplicar o valor faturado. Para chegarmos a estes números e indicadores é 

necessário realizar a ampliação prevista neste projeto.  

 

4.2 DEMONSTRATIVO DE PERÍODO 

 

 

A tabela 1 traz um apanhado geral  do Demonstrativo Financeiro  do período do ano 

de   2015, através da análise da mesma percebe-se que  nem todos os meses  obteve-se lucros, 

mas  no final do período o resultado foi satisfatório, com lucro de 7%.  

A mesma tabela serviá de base para os demais cálculos apresentados em tabelas  no 

decorrer do trabalho. 



 
 
Tabela 1:  Demontrativo Financeiro 

Fonte: COASA
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4.3 CÁLCULO DO CUSTO UNITÁRIO DO KG DA RAÇÃO 

 

 

A tabela 2 demonstra a quantidade e o preço dos ingredientes que são necessários para 

formular 1(um) kg de ração com 20% de proteína bruta. Para a produção dessa ração é 

necessário a utilização dos seguintes produtos: milho, farelo de soja, sal mineral, casca de soja, 

farelo de trigo, onde é realizado um cálculo da quantidade necessária de cada produto e 

posteriormente é realizado o cálculo do valor desses produtos para chegar no custo final de um 

quilo. 

 

Tabela 2: Cálculo do custo unitário do kg da ração 

Ingredientes Quantidade Preço por Kg Preço total 

Milho 200g  R$  0,60   R$    0,12  

Farelo de Soja 270g  R$  1,20   R$    0,32  

Mineral 30g  R$  2,60   R$    0,08  

Casca de Soja 250g  R$  0,50   R$    0,13  

Farelo de Trigo 250g  R$  0,46   R$    0,12  

Custo de Matéria Prima 1Kg =  R$    0,76  

Preço de Venda    R$    1,10  

Diferença para pagar os 
custos e lucro da cooperativa 

     R$    0,34  
    

Fonte: COASA 2015 

 

Analisando a tabela 2 do cálculo do custo unitário do Kg da ração percebe-se que a 

margem de contribuição é de R$ 0,34, ou seja, 30% do preço de venda. Com essa margem o 

valor obtido serve para pagar as despesas operacionais e obter sobras. 

 

4.4 CÁLCULO DA QUANTIDADE TOTAL PRODUZIDA NO ANO DE 2015 

 

A tabela 3 demonstra os cálculos da quantidade total de ração COASA, produzida no 

ano de 2015, sendo que para a elaboração da mesma foi utilizado os valores unitários de cada 

produto, citados na tabela 2, multiplicados pela quantidade de Kg necessários para a produção 

num ano. Para posteriormente realizar o cálculo dos gastos da produção da ração em um ano e 

as sobras que se obtém. 
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Tabela 3: Cálculo da quantidade total produzida no ano de 2015 

    Ano 

Ingrediente Inclusão Kg ao ano R$ ao ano 

Milho 20%            699.209,42   R$              419.525,65  

Farelo de Soja 27%            943.932,72   R$           1.132.719,27  

Mineral 3%            104.881,41   R$              272.691,68  

Casca de Soja 25%            874.011,78   R$              437.005,89  

Farelo de Trigo 25%            874.011,78   R$              402.045,42  

Total dos custos 100%         3.496.047,12   R$           2.663.987,91  

Diferença para pagar os custos 

e o lucro da cooperativa 

    
 R$           1.182.060,09  

    

Total      R$           3.846.048,00  

Fonte: COASA 2015 

 
 

A tabela 3 nos mostra que em 2015 foi produzido 3.496.047,12 Kg de Ração COASA, 

tendo um custo de produtos para a cooperativa de R$ 2.663.987,91, sendo que foi aplicado uma 

margem de contribuição sobre o custo de 30%, assim a Cooperativa obteve uma receita bruta 

de R$ 1.182.060,09 para pagar custos e obter um lucro líquido. 

 

4.5 RECEITA BRUTA 

 

Na tabela 4 pode-se verificar os valores resultantes da receita bruta no período de 2015, 

os impostos pagos e o resultado. 

 

Tabela 4: Receita Bruta 

Ingresso/receita 

operacional bruta     

      

3.846.048,00  

Impostos      

       

(169.077,28) 

Ingresso/receita 

líquida     

      

3.676.970,72  

Fonte: COASA 2015 
 

Nesta tabela 4 observa-se que o valor da entrada (vendas) subtraído de descontos – 

impostos chega-se no valor da receita líquida. Após será reduzido os custos de mercadoria e 

produção, dessa receita que se obteve. 

 

4.6 O CÁLCULO DO CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (CMV) 

 

Para chegar ao Custo da Mercadoria Vendida (CMV), temos que considerar o custo de 

aquisição dos produtos e insumos. 
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Tabela 5: CMV 

    Dispêndios/custo produção/mercadoria                  (2.663.987,91) 

Fonte: COASA 2015 

 

A tabela acima demonstra o valor pago pelas matérias primas utilizadas na fábrica de 

ração no período de 2015. 

 

4.7 DESPESAS COM PESSOAL DA PRODUÇÃO 

  

 A cooperativa além dos gastos com os produtos para a produção da ração, também tem 

despesas com o pessoal que trabalha na fabricação da mesma. Tabela 6. 

 

Tabela 6: Despesas com Pessoal 

  Gastos com Pessoal 

       

(209.037,82) 

           Salário - férias - 13°salário 
       

(135.365,05) 

           Horas Extras 

           

(4.306,48) 

           Vale Alimentação 
           

(7.000,00) 

           Benefícios  
           

(1.302,97) 

            Encargos   
         

(61.063,32) 

Fonte: COASA 2015 

 

Durante este período a Fábrica disponibilizava de um quadro de 6 funcionários, um 

gerente, quatro colaboradores na produção e um motorista. Onde a média de salários mais 

encargos é de R$ 2.903,30 por pessoa.  

 

4.8 DESPESAS COM GASTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

 
 

Nesta tabela 7 temos os valores, os quais foram gastos neste ano, com fretes, 

manutenções, publicidades e confraternizações, energia, depreciação, combustível para realizar 

a entrega da ração junto as propriedades dos clientes. 
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Tabela 7: Despesas 

Gastos Gerais e administrativos (188.239,07) 

Fretes sobre vendas (1.034,55) 

Veículos Combustível (33.263,85) 

Veículos Manutenção (21.114,73) 

Manutenção Imobilizado (31.966,86) 

Seguros e Vigilância (2.358,90) 

Depreciação (44.564,99) 

Energia Elétrica (44.448,98) 

Material de Consumo e expediente (3.162,80) 

Confraternizações (5.581,01) 

Administrativas (742,40) 

Comerciais (1.475,85) 

Publicidade e Propaganda (754,80) 

Outras Despesas Comerciais (721,05) 

Tributários (186,00) 

Fonte: COASA 2015 

 

As despesas maiores, que pode-se observar na tabela 7, são as despesas com 

combustível e energia elétrica , onde estas represesentam 24% do total dos gastos gerais e 

administrativos. O gasto do combustível é alto em virtude de que as entregas são nos mais 

variados municipios da região,ou seja, as entregas chegam atinguir um raio de 150 km de 

distância da fábrica. A energia elétrica por ser um fator indispensável na fabricação da ração é 

um fator que tem um custo mais alto na tabela, pois todos os equipamentos que são utilizados 

na fábrica são movidos por motores elétricos. 

 

4.9 OUTRAS DESPESAS  

  

 Além das despessas com pessoal e gastos gerais e administrativos a cooperativa tem 

outros gastos que serão listados na tabela 8. 
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Tabela 8: Outras Despesas  
OUTROS 

INGRESSOS/DISPENDIOS 

OPERACIONAIS                     33.327,24  

    Outros Ingressos e Despesas                   33.327,24  

(=) RESULTADO ANTES ENC. 

FINANC. LÍQUIDO                  527.619,54  

RESULTADO FINANCEIRO 

LÍQUIDO                 (266.093,49) 

  Juros Pagos                304.175,19  

  Juros Recebidos               (291.103,63) 

  AVP (Ajuste do Valor Presente)                     28.215,47  

  RATEIO FINANCEIRO               (307.380,52) 

(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ 

E CSLL                  261.526,05  

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO 

EXERCÍCIO                  261.526,05  

Fonte: COASA 2015 
 

Os valores apresentados na tabela 8 demonstram os demais valores que não são 

diretamente ligados na produção. Estes valores representam os juros pagos pelos 

financiamentos de investimentos, o rateio financeiro que caracteriza-se como uma participação 

dos resultados, onde os mesmos voltam para a matriz para ajudar em despesas de investimentos 

e mão de obra que não ligados diretamente com a fábrica de ração e bonificações recebidas por 

fornecedores. 

Percebe-se que com o resultado líquido do exercício foi positivo, para tanto cria-se a 

necessidade de ampliação da fábrica para ampliar o mercado de atuação. 

 

4.10 ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTO 

 

Para a ampliação da fábrica de ração pesquisou-se os equipamentos necessários para 

aumentar a produção sem que fosse necessário alterar a estrutura da fábrica, Após foi buscado 

o valor com fornecedores dos equipamentos. Na tabela 9 estão demonstrados os valores obtidos 

com menor custo. 

 

Tabela 9. Orçamento para investimento 

Equipamentos Valores 

Caminhão  R$  283.500,00  

Escritório  R$    50.000,00  

Ampliação da Fábrica  R$  120.000,00  

Novos Investimentos  R$  453.500,00  

Investimentos Antigos R$ 1.546.500,00 

Total dos Investimentos R$ 2.000.000,00 

Fonte: COASA 2015 
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Segundo os estudos, para a aquisição dos equipamentos, faz-se necessário um capital 

inicial de R$ 453.500,00. Este valor será adicionado ao valor já investido na fábrica de 

aproximadamente R$ 2.000.000,00. 

 

4.11 PROPOSTA PARA PAGAMENTO 

 

Verificando o valor necessário para o investimento, buscou-se a verba junto a uma 

instituição financeira, onde a estimativa de pagamento será de 10 anos, acrescido de juros de 

5% ao ano com um ano de carência. 

 

Tabela10: Proposta para pagamento 

Período  

Carência para pagar ANOS 1 

Pagamento ANOS 10 

Juros a.a. 5% 

Fonte: COASA 2015 

 

A linha de financiamento que a COASA tem é a linha do BNDES, onde terá um ano 

de carência para iniciar o pagamento. 

 

 

4.12 COMERCIALIZAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2015-JULHO/2016 

 

A tabela 11 mostra os resultados da quantidade de ração comercializada e o 

faturamento após a contratação de dois profissionais que trabalham diretamente com o 

melhoramento da produção da ração e a venda, no período de agosto de agosto de 2015 até 

julho de 2016. 

 

Tabela11: Comercialização no período de agosto/2015-julho/2016 

Comercialização (Kg)  5.648.417 

Faturamento (R$)  R$    5.886.603,00 

Margem FAB (%) 7% 

Margem FAB (R$) R$       412.062,21 

Fonte: COASA 2015 

 

No período de agosto de 2015 à julho de 2016 a fábrica de ração teve uma margem de 

lucro de R$ 412.062,21. Onde no ano de 2015, a sobra foi de R$ 261.526,05. O aumento das 

sobras nesse período, como pode-se observar na tabela acima, justifica-se após a contratação 

de um Zootecnista, que tem a função de produzir uma ração com uma dieta balanceada para a 
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necessidade de cada rebanho, e de um vendedor especifico a campo, focado na venda e 

ampliação de regiões. 

 

4.13 APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO 

 

A tabela 12 demonstra a apuração dos resultados financeiros, ou seja, representa o 

valor apurado em um determinado período, para a verificação se é viável o investimento da 

ampliação da fábrica de ração. 

 

 

Tabela 12 Apuração dos resultados financeiros 

Apuração 

do resultado 

financeiro 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Crescimento  5%      

Projeção de 

vendas em 

Kg 

 

 

9.600.000 

 

 

10.080.000 

 

 

10.584.000 

 

 

11.113.200 

 

 

11.668.860 

 

 

12.252.303 

 

 

65.298.363,00 

Preço do Kg 

aumenta % 

ao ano 

 

 

1,10 

 

 

1,18 

 

 

1,26 

 

 

1,35 

 

 

1,44 

 

 

1,54 

 

Receita do 

ano 

 

10.560.000,00 

 

11.864.160,00 

 

13.329.383,76 

 

14.975.562,65 

 

16.825.044,64 

 

18.902.937,66 

 

86.457.088,71 

7% de lucro 7% 7% 7% 7% 7% 7%  

Lucro 

financeiro 

 

739.200,00 

 

830.491,20 

 

933.056,86 

 

1.048.289,39 

 

1.177.753,12 

 

1.323.205,64 

 

6.051.996,21 

Fonte: COASA 2015 
 

A tabela acima foi projetado um crescimento de 5% ao ano na produção   no período 

de 6 anos, e pensando num aumento de preço de 7% pela inflação anual para obter uma sobra 

que viabilize ampliação da fábrica.  Após os cálculos pode-se dizer que o faturamento será 

satisfatório e favorável na ampliação, pois se o investimento de ampliação é de R$ 453.500,00, 

a serem somados ao valor já investido na fábrica de R$ 1.546.500,00, totalizando o valor de 

R$ 2.000.000,00. Sendo que o valor para o pagamento já consegue ser obtido em menos tempo, 

conforme a tabela acima, que no final de 6 anos terá um lucro financeiro de R$ 6.051.996,21. 

 

4.14 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

 

Um elemento importante da análise da viabilidade de ampliação da fábrica de ração é 

a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), valor presente que se entende como a melhor taxa, com  
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baixo grau de risco para a aplicação de um capital. Na tabela a seguir será abordado os cálculos 

da TMA. 

 

Tabela 13: Taxa Mínima de Atratividade 
MEDIDAS DE DESEMPENHO  

                TOTAIS 

Valor 

presente  

Fluxo 

caixa 

   

739.200,00  

       

830.491,20  

 

933.056,86  

  

1.048.289,39  

   

1.177.753,12  

  

1.323.205,64  

      

6.051.996,21  

  Custo 

capital 

1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 2,31   

Taxa 

mínima 

atratividade-

TMA 

15%         

Valor 

presente = 

          

642.782,61  

             

627.970,66  

      

613.500,03  

          

599.362,86  

            

585.551,45  

          

572.058,31  

      

3.641.225,93  

Fonte: COASA 2015 
 

Realizado os cálculos do valor presente, onde foi trabalhado com o valor do fluxo de 

caixa, o custo capital que segundo Gitman (2010, p. 432) “o custo de Capital é a taxa de retorno 

que uma empresa precisa obter sobre seus investimentos para manter o valor da ação inalterado” 

e uma taxa mínima de atratividade de 15%, percebe-se que o investimento é satisfatório para a 

ampliação da fábrica. Sabendo que para qualquer negócio, a Taxa Mínima de Atratividade, deve 

ser no mínimo, maior que a taxa mínima de atratividade paga pela poupança no Brasil. 

 

4.15 TEMPO DE RETORNO INVESTIDO 

 

Na tabela 14 será apresentado os cálculos para verificar o tempo em que a cooperativa 

levará para ter o retorno investido. Esse cálculo é feito utilizando o valor do investimento 

dividindo pelo valor presente, onde o resultado é multiplicado pelos anos estimados. 

 

Tabela 14: Tempo de retorno investido 

Tempo retorno 

investimento 

Investimento 

inicial    

            

2.000.000,00  

 

= 

 

0,55 

  

  Valor presente 

somado 

 

3.641.225,93         

    

O tempo necessário para a empresa recuperar o investimento 

inicial é de aproximadamente 

  4 anos e 

10 meses 

Fonte: COASA 2015 

 

 Analisando a tabela do tempo de retorno investido verifica-se o tempo necessário para 

a Cooperativa recuperar o investimento inicial é de aproximadamente 4 ano e 10 meses. Esse 

tempo é menor do que a cooperativa irá pagar conforme a proposta de pagamento que é de 10 

anos, destacado na tabela 10. 
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4.16 VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

 

Como foi abordado no trabalho o valor presente líquido (VPL) é um parâmetro de 

orçamento de capital que permite a aceitação do projeto, se ele for positivo, ou não, se ele for 

negativo, através da subtração de um investimento inicial do valor presente de seus fluxos de 

entrada de caixa, descontados a uma taxa igual ou maior ao custo de capital da empresa, ou 

mais precisamente a TMA. A tabela 15 demonstra esse cálculo. 

 

Tabela 15 Valor Presente Liquido 

Valor 

presente 

líquido= 

  Valor presente 

somado 

(-) Investimento 

inicial    = 

         

3.641.225,93  

     

(2.000.000,00) 

      VPL =           

1.641.225,93  

  

          

Significa que o projeto trará um retorno, 

ao final do período, de R$ 

         

1.641.225,93  

positivos e em valores 

presentes. 

Fonte: Coasa 2015 
  

 Após a análise do VPL pode-se confirmar que o projeto terá um retorno, ao final do 

período de R$ 1.641.225,93 

 

4.17 ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE 

  

 A tabela 16 visa analisar o índice de lucratividade. 

Tabela 16 Índice de Lucratividade 

Índice de 

lucratividade 

Valor presente   = 

  Investimento 

3.641.225,93 

2.000.000,00 

= 

 

1,821   

        

O investimento é rentável, pois o valor presente das entradas líquidas de caixa é superior ao 

investimento inicial e remunera o Capital investido além do percentual da TMA em 82,06% 

Fonte: COASA 2015 
  

O investimento realizado para a ampliação da fábrica de ração é rentável, pois o valor 

presente das entradas liquidas de caixa é superior ao investimento inicial e remunera o capital 

investido além do percentual da TMA em 82,06%, ou seja, para cada Real investido terá R$ 0,82 

(oitenta e dois centavos) de retorno. 

 

4.18 TAXA INTERNA DE RETORNO  

 

A taxa interna de retorno de um projeto é a taxa de juros para a qual o valor presente 

das receitas torna-se igual aos desembolsos.   
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Taxa interna de retorno é a taxa que torna o valor presente líquido (VPL) de fluxo de 

caixa igual a zero. É um parâmetro relativo que mede a rentabilidade do investimento no tempo, 

completando as receitas, custos e investimentos feitos ao longo do projeto, produzindo uma 

taxa que deve ser superior a TMA para indicar a viabilidade 

 

Tabela 17 Taxa Interna de Retorno 
Taxa Interna 

Retorno 

Fluxo 

caixa 

        

739.200,00  

             

830.491,20  

      

933.056,86  

       

1.048.289,39  

         

1.177.753,12  

       

1.323.205,64  

      

6.051.996,21  

  Custo 

capital 

                     

1,39  

1,93 2,69 3,73 5,19 7,21   

TIR   %           

39,000  

        

Valor presente 

= 

          

531.798,56  

             

429.838,62  

      

347.427,12  

          

280.816,09  

            

226.976,17  

          

183.458,80  

      

2.000.315,35  

Este projeto apresenta uma Taxa Interna de Retorno do 

Investimento-TIR de 

                    

39,000 

 

%, ou seja, maior que a Taxa Mínima de  

Atratividade -TMA inicialmente fixada, portanto, 

apresenta-se rentável. 

          

 

Fonte: COASA 2015 

 

Analisando a TIR que é de 39%, pode-se dizer que esta é maior que a TMA inicialmente 

fixada e portanto é rentável para o investimento da Cooperativa. 
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5 CONCLUSÃO  
 

O presente trabalho procurou analisar a viabilidade do projeto de ampliação da Fábrica 

de Rações COASA. Para elaboração de tal estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica 

destacando os principais conceitos sobre viabilidade e analise de investimentos, sendo taxa 

mínima de atratividade, valor presente líquido, DRE, tempo de recuperação do capital, entre 

outros. 

Tendo como base esse referencial teórico, o trabalho buscou apresentar dados 

referentes a viabilidade de ampliação da fábrica de rações. Grande parte dos dados e 

informações aqui presentes foram levantadas através de conversas e entrevistas não estruturadas 

com colaboradores da cooperativa. 

Com base na análise dos dados adquiridos um ponto de grande importância para que a 

ampliação seja viável, sem dúvida, é saber se haverá lucros pois não basta que a atividade tenha 

um resultado positivo, é necessário que as sobras sejam satisfatórias para que em menor tempo 

o valor investido retorne a cooperativa. 

Os indicadores econômicos comprovam que o projeto é viável, pois a análise do Valor 

Presente Líquido mostra um valor positivo de R$ 1.641.225,93, uma Taxa Interna de Retorno 

de 39%, onde está fica acima da Taxa Mínima de Atratividade que foi estipulada em 15%, 

tornando assim o projeto viável em termos de retorno. 

Analisando o tempo de retorno do investimento percebe-se que este será recuperado 

em 4 anos e 10 meses, um tempo bem menor que o período que a Cooperativa previu para a 

quitação do investimento. 

Também comprova-se a viabilidade da ampliação da fábrica de ração com o aumento 

da produção de 500 toneladas/mês para 800 toneladas/mês. 

Por fim, após toda a análise pode-se dizer que o projeto é viável economicamente, 

tendo em vista que os indicadores econômicos comprovam ganhos para os investidores, ou seja 

para a Cooperativa. 
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 ANEXOS 

 

Tabela: Valor do investimento   

Mês Saldo Devedor Amortização Juros Prestação 

 Valor do 

Investimento na 

Ração (Kg)  

-  R$  453.500,00   -   -   -    

1  R$  449.720,84   R$      3.779,16   R$           1.847,62   R$       5.626,78   R$     0,00703  

2  R$  445.941,67   R$      3.779,17   R$           1.832,22   R$       5.611,39   R$     0,00701  

3  R$  442.162,50   R$      3.779,17   R$           1.816,82   R$       5.595,99   R$     0,00699  

4  R$  438.383,33   R$      3.779,17   R$           1.801,42   R$       5.580,59   R$     0,00698  

5  R$  434.604,17   R$      3.779,16   R$           1.786,03   R$       5.565,19   R$     0,00696  

6  R$  430.825,00   R$      3.779,17   R$           1.770,63   R$       5.549,80   R$     0,00694  

7  R$  427.045,83   R$      3.779,17   R$           1.755,23   R$       5.534,40   R$     0,00692  

8  R$  423.266,67   R$      3.779,16   R$           1.739,84   R$       5.519,00   R$     0,00690  

9  R$  419.487,50   R$      3.779,17   R$           1.724,44   R$       5.503,61   R$     0,00688  

10  R$  415.708,33   R$      3.779,17   R$           1.709,04   R$       5.488,21   R$     0,00686  

11  R$  411.929,17   R$      3.779,16   R$           1.693,65   R$       5.472,81   R$     0,00684  

12  R$  408.150,00   R$      3.779,17   R$           1.678,25   R$       5.457,42   R$     0,00682  

13  R$  404.370,83   R$      3.779,17   R$           1.662,85   R$       5.442,02   R$     0,00680  

14  R$  400.591,67   R$      3.779,16   R$           1.647,46   R$       5.426,62   R$     0,00678  

15  R$  396.812,50   R$      3.779,17   R$           1.632,06   R$       5.411,23   R$     0,00676  

16  R$  393.033,33   R$      3.779,17   R$           1.616,66   R$       5.395,83   R$     0,00674  

17  R$  389.254,17   R$      3.779,16   R$           1.601,27   R$       5.380,43   R$     0,00673  

18  R$  385.475,00   R$      3.779,17   R$           1.585,87   R$       5.365,04   R$     0,00671  

19  R$  381.695,83   R$      3.779,17   R$           1.570,47   R$       5.349,64   R$     0,00669  

20  R$  377.916,67   R$      3.779,16   R$           1.555,08   R$       5.334,24   R$     0,00667  

21  R$  374.137,50   R$      3.779,17   R$           1.539,68   R$       5.318,85   R$     0,00665  

22  R$  370.358,33   R$      3.779,17   R$           1.524,28   R$       5.303,45   R$     0,00663  

23  R$  366.579,17   R$      3.779,16   R$           1.508,89   R$       5.288,05   R$     0,00661  

24  R$  362.800,00   R$      3.779,17   R$           1.493,49   R$       5.272,66   R$     0,00659  

25  R$  359.020,83   R$      3.779,17   R$           1.478,09   R$       5.257,26   R$     0,00657  

26  R$  355.241,67   R$      3.779,16   R$           1.462,70   R$       5.241,86   R$     0,00655  

27  R$  351.462,50   R$      3.779,17   R$           1.447,30   R$       5.226,47   R$     0,00653  

28  R$  347.683,33   R$      3.779,17   R$           1.431,90   R$       5.211,07   R$     0,00651  

29  R$  343.904,16   R$      3.779,17   R$           1.416,50   R$       5.195,67   R$     0,00649  

30  R$  340.125,00   R$      3.779,16   R$           1.401,11   R$       5.180,27   R$     0,00648  

31  R$  336.345,83   R$      3.779,17   R$           1.385,71   R$       5.164,88   R$     0,00646  

32  R$  332.566,66   R$      3.779,17   R$           1.370,31   R$       5.149,48   R$     0,00644  

33  R$  328.787,50   R$      3.779,16   R$           1.354,92   R$       5.134,08   R$     0,00642  

34  R$  325.008,33   R$      3.779,17   R$           1.339,52   R$       5.118,69   R$     0,00640  

35  R$  321.229,16   R$      3.779,17   R$           1.324,12   R$       5.103,29   R$     0,00638  

36  R$  317.450,00   R$      3.779,16   R$           1.308,73   R$       5.087,89   R$     0,00636  

37  R$  313.670,83   R$      3.779,17   R$           1.293,33   R$       5.072,50   R$     0,00634  
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38  R$  309.891,66   R$      3.779,17   R$           1.277,93   R$       5.057,10   R$     0,00632  

39  R$  306.112,50   R$      3.779,16   R$           1.262,54   R$       5.041,70   R$     0,00630  

40  R$  302.333,33   R$      3.779,17   R$           1.247,14   R$       5.026,31   R$     0,00628  

41  R$  298.554,16   R$      3.779,17   R$           1.231,74   R$       5.010,91   R$     0,00626  

42  R$  294.775,00   R$      3.779,16   R$           1.216,35   R$       4.995,51   R$     0,00624  

43  R$  290.995,83   R$      3.779,17   R$           1.200,95   R$       4.980,12   R$     0,00623  

44  R$  287.216,66   R$      3.779,17   R$           1.185,55   R$       4.964,72   R$     0,00621  

45  R$  283.437,50   R$      3.779,16   R$           1.170,16   R$       4.949,32   R$     0,00619  

46  R$  279.658,33   R$      3.779,17   R$           1.154,76   R$       4.933,93   R$     0,00617  

47  R$  275.879,16   R$      3.779,17   R$           1.139,36   R$       4.918,53   R$     0,00615  

48  R$  272.100,00   R$      3.779,16   R$           1.123,97   R$       4.903,13   R$     0,00613  

49  R$  268.320,83   R$      3.779,17   R$           1.108,57   R$       4.887,74   R$     0,00611  

50  R$  264.541,66   R$      3.779,17   R$           1.093,17   R$       4.872,34   R$     0,00609  

51  R$  260.762,50   R$      3.779,16   R$           1.077,78   R$       4.856,94   R$     0,00607  

52  R$  256.983,33   R$      3.779,17   R$           1.062,38   R$       4.841,55   R$     0,00605  

53  R$  253.204,16   R$      3.779,17   R$           1.046,98   R$       4.826,15   R$     0,00603  

54  R$  249.425,00   R$      3.779,16   R$           1.031,59   R$       4.810,75   R$     0,00601  

55  R$  245.645,84   R$      3.779,16   R$           1.016,19   R$       4.795,35   R$     0,00599  

56  R$  241.866,67   R$      3.779,17   R$           1.000,79   R$       4.779,96   R$     0,00597  

57  R$  238.087,50   R$      3.779,17   R$              985,39   R$       4.764,56   R$     0,00596  

58  R$  234.308,34   R$      3.779,16   R$              970,00   R$       4.749,16   R$     0,00594  

59  R$  230.529,17   R$      3.779,17   R$              954,60   R$       4.733,77   R$     0,00592  

60  R$  226.750,00   R$      3.779,17   R$              939,20   R$       4.718,37   R$     0,00590  

61  R$  222.970,84   R$      3.779,16   R$              923,81   R$       4.702,97   R$     0,00588  

62  R$  219.191,67   R$      3.779,17   R$              908,41   R$       4.687,58   R$     0,00586  

63  R$  215.412,50   R$      3.779,17   R$              893,01   R$       4.672,18   R$     0,00584  

64  R$  211.633,34   R$      3.779,16   R$              877,62   R$       4.656,78   R$     0,00582  

65  R$  207.854,17   R$      3.779,17   R$              862,22   R$       4.641,39   R$     0,00580  

66  R$  204.075,00   R$      3.779,17   R$              846,82   R$       4.625,99   R$     0,00578  

67  R$  200.295,84   R$      3.779,16   R$              831,43   R$       4.610,59   R$     0,00576  

68  R$  196.516,67   R$      3.779,17   R$              816,03   R$       4.595,20   R$     0,00574  

69  R$  192.737,50   R$      3.779,17   R$              800,63   R$       4.579,80   R$     0,00572  

70  R$  188.958,34   R$      3.779,16   R$              785,24   R$       4.564,40   R$     0,00571  

71  R$  185.179,17   R$      3.779,17   R$              769,84   R$       4.549,01   R$     0,00569  

72  R$  181.400,00   R$      3.779,17   R$              754,44   R$       4.533,61   R$     0,00567  

73  R$  177.620,84   R$      3.779,16   R$              739,05   R$       4.518,21   R$     0,00565  

74  R$  173.841,67   R$      3.779,17   R$              723,65   R$       4.502,82   R$     0,00563  

75  R$  170.062,50   R$      3.779,17   R$              708,25   R$       4.487,42   R$     0,00561  

76  R$  166.283,34   R$      3.779,16   R$              692,86   R$       4.472,02   R$     0,00559  

77  R$  162.504,17   R$      3.779,17   R$              677,46   R$       4.456,63   R$     0,00557  

78  R$  158.725,00   R$      3.779,17   R$              662,06   R$       4.441,23   R$     0,00555  

79  R$  154.945,84   R$      3.779,16   R$              646,67   R$       4.425,83   R$     0,00553  

80  R$  151.166,67   R$      3.779,17   R$              631,27   R$       4.410,44   R$     0,00551  

81  R$  147.387,50   R$      3.779,17   R$              615,87   R$       4.395,04   R$     0,00549  

82  R$  143.608,33   R$      3.779,17   R$              600,47   R$       4.379,64   R$     0,00547  
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83  R$  139.829,17   R$      3.779,16   R$              585,08   R$       4.364,24   R$     0,00546  

84  R$  136.050,00   R$      3.779,17   R$              569,68   R$       4.348,85   R$     0,00544  

85  R$  132.270,83   R$      3.779,17   R$              554,28   R$       4.333,45   R$     0,00542  

86  R$  128.491,67   R$      3.779,16   R$              538,89   R$       4.318,05   R$     0,00540  

87  R$  124.712,50   R$      3.779,17   R$              523,49   R$       4.302,66   R$     0,00538  

88  R$  120.933,33   R$      3.779,17   R$              508,09   R$       4.287,26   R$     0,00536  

89  R$  117.154,17   R$      3.779,16   R$              492,70   R$       4.271,86   R$     0,00534  

90  R$  113.375,00   R$      3.779,17   R$              477,30   R$       4.256,47   R$     0,00532  

91  R$  109.595,83   R$      3.779,17   R$              461,90   R$       4.241,07   R$     0,00530  

92  R$  105.816,67   R$      3.779,16   R$              446,51   R$       4.225,67   R$     0,00528  

93  R$  102.037,50   R$      3.779,17   R$              431,11   R$       4.210,28   R$     0,00526  

94  R$    98.258,33   R$      3.779,17   R$              415,71   R$       4.194,88   R$     0,00524  

95  R$    94.479,17   R$      3.779,16   R$              400,32   R$       4.179,48   R$     0,00522  

96  R$    90.700,00   R$      3.779,17   R$              384,92   R$       4.164,09   R$     0,00521  

97  R$    86.920,83   R$      3.779,17   R$              369,52   R$       4.148,69   R$     0,00519  

98  R$    83.141,67   R$      3.779,16   R$              354,13   R$       4.133,29   R$     0,00517  

99  R$    79.362,50   R$      3.779,17   R$              338,73   R$       4.117,90   R$     0,00515  

100  R$    75.583,33   R$      3.779,17   R$              323,33   R$       4.102,50   R$     0,00513  

101  R$    71.804,17   R$      3.779,16   R$              307,94   R$       4.087,10   R$     0,00511  

102  R$    68.025,00   R$      3.779,17   R$              292,54   R$       4.071,71   R$     0,00509  

103  R$    64.245,83   R$      3.779,17   R$              277,14   R$       4.056,31   R$     0,00507  

104  R$    60.466,67   R$      3.779,16   R$              261,75   R$       4.040,91   R$     0,00505  

105  R$    56.687,50   R$      3.779,17   R$              246,35   R$       4.025,52   R$     0,00503  

106  R$    52.908,33   R$      3.779,17   R$              230,95   R$       4.010,12   R$     0,00501  

107  R$    49.129,17   R$      3.779,16   R$              215,56   R$       3.994,72   R$     0,00499  

108  R$    45.350,01   R$      3.779,16   R$              200,16   R$       3.979,32   R$     0,00497  

109  R$    41.570,84   R$      3.779,17   R$              184,76   R$       3.963,93   R$     0,00495  

110  R$    37.791,67   R$      3.779,17   R$              169,36   R$       3.948,53   R$     0,00494  

111  R$    34.012,51   R$      3.779,16   R$              153,97   R$       3.933,13   R$     0,00492  

112  R$    30.233,34   R$      3.779,17   R$              138,57   R$       3.917,74   R$     0,00490  

113  R$    26.454,17   R$      3.779,17   R$              123,17   R$       3.902,34   R$     0,00488  

114  R$    22.675,01   R$      3.779,16   R$              107,78   R$       3.886,94   R$     0,00486  

115  R$    18.895,84   R$      3.779,17   R$                92,38   R$       3.871,55   R$     0,00484  

116  R$    15.116,67   R$      3.779,17   R$                76,98   R$       3.856,15   R$     0,00482  

117  R$    11.337,51   R$      3.779,16   R$                61,59   R$       3.840,75   R$     0,00480  

118  R$      7.558,34   R$      3.779,17   R$                46,19   R$       3.825,36   R$     0,00478  

119  R$      3.779,17   R$      3.779,17   R$                30,79   R$       3.809,96   R$     0,00476  

120  R$                -     R$      3.779,16   R$                15,40   R$       3.794,56   R$     0,00474  

Total:  -   R$  453.500,00   R$       111.780,71   R$   565.280,70  = 

Fonte: COASA 2015 


