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RESUMO
PRIM. Israel de Souza. Projeto de Viabilidade Econômico-Financeira para a Implantação de uma
Usina de Biodiesel em Santa Catarina. 2007. 117p. Trabalho de Conclusão de Estagio
(Graduação em Administração). Curso de Graduação de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
ORIENTADOR: Prof. Dr. Gilberto de Oliveira Moritz.
0 presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade econômico- financeira da implantação
de uma usina de biodiesel no Estado de Santa Catarina. Para isso foram analisados diversos
aspectos, tais como a matéria-prima necessária, o selo combustível social, o biodiesel em Santa
Catarina, bem como sua demanda (no pais/ no estado), e ainda os fornecedores, equipamentos,
infra-estrutura, investimento inicial, capital de giro, fluxo de caixa, venda de biodiesel, cenários,
riscos do empreendimento e concorrência. Quanto A. metodologia, o trabalho teve como base
principalmente dados secundários, pesquisas bibliograficas, periódicos e no ambiente virtual.
tendo como dados primários apenas a troca de e-mails com fabricantes de equipamento para a
fabricação de biodiesel, com o objetivo de eliminar dúvidas sobre o processo e os equipamentos.
Foi identificado um empreendimento com potencial de investimento , porem com fatores que
exigem atenção e que serão vistos no trabalho.
Palavras-chave: FONTES RENOVA VEIS DE ENERGIA, BIODIESEL, MERCADO,
PROJETO, VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

LISTA DE ABREVIATURAS
MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANP

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

ASME - ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS
ASTM - ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE TESTE DE MATERIAS
MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
TJLP - TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Características das culturas oleaginosas no Brasil

30

Tabela 2: Investimentos em infra-estrutura e equipamentos

36

Tabela 3: Capital de giro para compra de insumos

37

Tabela 4: Capital de giro para despesas operacionais por seis meses

38

Tabela 5: Capital de giro necessário

38

Tabela 6: Investimento total

38

Tabela 7: Cenário pessimista

40

Tabela 8: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2009 na condição
do cenário pessimista

42

Tabela 9: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2009 na condição
do cenário pessimista

45

Tabela 10: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2010 na condição
do cenário pessimista

48

Tabela 11: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2010 na condição
do cenário pessimista

51

Tabela 12: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2011 na condição
do cenário pessimista

54

Tabela 13: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2011 na condição

do cenário pessimista

57

Tabela 14: Cenário realista

60

Tabela 15: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2009 na condição
do cenário realista

61

Tabela 16: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2009 na condição
do cenário realista

64

Tabela 17: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2010 na condição
no cenário realista

67

Tabela 18: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2010 na condição
do cenário otimista

70

Tabela 19: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2011 na condição
do cenário otimista

73

Tabela 20: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2011 na condição
do cenário otimista
Tabela 21: Cenário otimista

76

79

Tabela 22: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2009 na condição
do cenário otimista

80

Tabela 23: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2009 na condição
do cenário otimista

83

Tabela 24: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2010 na condição
do cenário otimista

86

Tabela 25: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2010 na condição
do cenário otimista

89

Tabela 26: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2011 na condição
do cenário otimista

92

Tabela 27: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2011 na condição
do cenário otimista

95

Tabela 28: Participação dos concorrentes nos leilões

99

SUMÁRIO
LISTA DE ABREVIATURAS

07

LISTA DE TABELAS

1 INTRODUÇÃO

13

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

13

1.2 OBJETIVOS

14

1.2.1 Objetivo Geral

14

1.2.2 Objetivos Específicos

14

1.3 JUSTIFICATIVA

15

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

I()

2.1 PROJETO
2.2 ASPECTOS MERCADOLÓG1COS
2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

c,
I ()
I

2.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

18

2.5 ASPECTOS JURÍDICOS/LEGAIS

18

2.6 ASPECTOS FINANCEIROS/ECONÔMICOS

19

2.6.1 Investimentos

19

2.6.2 Custos e receitas

19

2.6.3 Critérios de análise econômica

20

2.6.4 Fluxo de caixa

21

2.6.5 Ponto de equilíbrio

21

2.6.6 Capital de giro

22

2.7 PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS

23

3 METODOLOGIA

24

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA

24

3.2 TIPOS DE PESQUISA

25

3.2.1 Meios

25

3.2.2 Fins

26

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

26

40 BIODIESEL

27

4.1 CENÁRIO INTERNACIONAL

27

4.2 BIODIESEL NO BRASIL

27

4.2.1 Demanda por biodiesel

29

4.2.2 Matérias primas

29

4.2.3 Selo Combustive! Social

30

4.3 B1ODIESEL EM SANTA CATARINA

31

4.3.1 Fornecedores
4.3.2 Logística com fornecedores

33

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

34

5.1 EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA

34

5.2 INVESTIMENTO INICIAL

35

5.3 FONTES DE FINANCIAMENTO
5.4 CAPITAL DE GIRO
5.5 VENDA DE BIODIESEL
5.6 FLUXO DE CAIXA

36
37
38
39

5.7 CENÁRIOS

39

5.8 RISCOS DO EMPREENDIMENTO

97

5.8.1 Aumento do prep dos graos

98

5.9 CONCORRÊNCIA

99

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7 REFERÊNCIAS

ANEXOS

101
104

ANEXO A

109

ANEXO B

111

ANEXO C

115

I INTRODUÇÃO
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA
A preocupação global de preservação do meio ambiente, aliada ao histórico de
elevação dos preços de petróleo e futuros riscos de desabastecimento, têm resultado na
adoção de diversas iniciativas internacionais, tais como a Diretiva 2003/30/EC do
Parlamento Europeu, o Energy Policy Act de 2005 dos Estados Unidos da América, o
Protocolo de Quioto e a Lei do Biodiesel no Brasil, com o intuito de estimular a
substituição de combustíveis derivados do petróleo por combustíveis limpos e renováveis.
Cada vez mais o prego da gasolina, do diesel e de derivados de petróleo tendem a
subir. A cada ano o consumo aumenta e as reservas diminuem. Além do problema físico, há
o problema politico: a cada ameaça de guerra ou crise internacional, o prego do barril de
petróleo dispara.

O biodiesel surge como uma alternativa para este problema, em virtude de sua
expressiva capacidade de redução da emissão de poluentes. Por ser fabricado a partir de
fontes renováveis, tais como o girassol, a soja, a mamona e outros, é um combustive l que
emite menos poluentes que o diesel.
Mas será viável a instalação de uma usina de biodiesel no Estado de Santa Catarina?
Este trabalho tem como objetivo responder esta questão.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Verificar a viabilidade da instalação de uma usina de biodiesel no Estado de Santa
Catarina.
1.2.2 Objetivo Especifico
a) Pesquisar o mercado para viabilizar sua instalação;
b) Mensurar todos os investimentos necessários para a implantação da usina;
c) Verificar a existência de linhas de crédito especiais para tal empreendimento;
d) Analisar a legislação vigente sobre o assunto;
e) Verificar quais matérias-primas são viáveis para a produção de biodiesel em
Santa Catarina;
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1.3 JUSTIFICATIVA
0 estudo mostra-se importante quando percebe-se o quanto as pessoas dependem de
combustíveis e o apelo cada vez maior para criar alternativas ecologicamente viáveis para
esses.
Quanto à viabilidade, segundo uma análise preliminar, o Brasil apresenta grandes
vantagens para produção de biocombustiveis, pois apresenta geografia favorável, situa-se
em uma região tropical, com altas taxas de luminosidade e temperaturas médias anuais. A
associação entre esses fatores e a regularidade de chuvas, torna o Brasil o pais com maior
potencial para produção de energia renovável.
Já com relação á oportunidade do empreendimento, o governo anunciou em março
de 2008 que o percentual de mistura de biodiesel ao diesel de 2%, obrigatório a partir do
inicio deste ano, passará para 3% no começo de julho, o que aumenta a demanda em 50%.
Segundo o governo, em 2013 tornar-se-á obrigatória a mistura de 5%, mas a mudança
poderá vir antes. A Mercedes Bens do Brasil já realiza testes com ônibus e caminhões
funcionando somente com biodiesel, o chamado B100, e que num futuro próximo devera
ser viabilizado.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 PROJETO
Hoje, com um mercado cada vez mais competitivo, tornar-se ainda mais necessário
que todo empreendimento tenha um projeto bem pensado. A percepção do empreendedor
continua sendo importante, porém é cada vez mais imprescindível mensurar todos os riscos
e oportunidades do empreendimento.
Segundo Chiavenato (1995), projeto é um conjunto de dados e informações sobre o
futuro empreendimento, definindo suas principais características e condições,

para

proporcionar uma análise de sua viabilidade e dos seus riscos, bem como para facilitar sua
implantação. Para Woiler (1996), um projeto pode ser entendido, como um conjunto de
informações que são coletadas e processadas de modo que simulem uma dada alternativa de
investimentos para testar sua viabilidade.
Para Holanda (1975), a técnica de projetar envolve a elaboração do projeto e sua
avaliação, sem dissociar estes dois aspectos, pois a elaboração do projeto é uma simples
ordenação de dados para a sua avaliação. A análise das variáveis que compõem um estudo
de viabilidade econômico-financeira de um empreendimento visa o mercado.
2.2 ASPECTOS MERCADOLOGICOS
Os aspectos mercadológicos atestam a viabilidade de um empreendimento.
comum observar boas idéias de negócios instaladas em locais inadequados. A empresa
precisa, cada vez mais, estar voltada para o mercado, levando sempre em consideração suas
necessidades, ou até mesmo criando-as.
Para Buarque (1984), o estudo de mercado, além de ser o ponto de partida na
elaboração de um projeto, no qual se determina o grau de necessidade que a sociedade
apresenta em relação ao bem ou serviço cuja produção se deve estudar, é também uma de
suas etapas mais importantes, pois possibilita determinar a viabilidade ou não de continuar
com as demais etapas do estudo.
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É no mercado consumidor, segundo Chiavenato (1995), que estão os clientes para
quem você produz e vende mercadorias ou presta seus serviços. Mercado consumidor é o
conjunto de pessoas ou organizações que procuram bens ou serviços que uma empresa

vende para satisfazer suas necessidades.
Conforme Kotler (1998), os consumidores possuem um conjunto de produtos para
escolher que satisfaçam certa necessidade ou conjunto de necessidades e, sua opção se
baseia naquela alternativa que satisfaça sua exigência ao menor custo possível de aquisição,
propriedade e uso. 0 estudo de mercado compreende, segundo Pereira e Santos (1995), três
pontos: estudo do cliente, da concorrência e dos fornecedores.
2.3 ASPECTOS TÉCNICOS
Os aspectos técnicos podem tornar-se a principal vantagem ou desvantagem
competitiva de um empreendimento. Novas tecnologias podem criar espaço para novos
entrantes. Assim, o empreendedor deve estar muito atento a evolução técnica, tanto para
identificar novas oportunidades de negócio, como para defender o atual.
Para Gersdorff (1979), o tamanho ou a capacidade de produção de um projeto
determina até certo ponto também o processo de produção. 0 estudo técnico deve
demonstrar a viabilidade técnica do projeto e justificar a escolha da alternativa técnica que
melhor se ajusta aos critérios de otimização que devem ser aplicados ao projeto. Consoante
Buarque (1984) diz que no projeto de engenharia há basicamente dois objetivos: determinar
o processo de produção, os equipamentos e as instalações; e tornar possível o cálculo dos

custos de investimento e de operação.
As instalações e os equipamentos devem possuir os cuidados descritos por Pereira e
Santos (1995), aos quais os empreendedores devem estar atentos, que são, no que se refere
as instalações, a correta concepção arquitetônica, tanto para reforma como para construção,
o estudo do layout interno e da fachada, no caso do empreendimento receber o cliente e os

projetos de infra-estrutura (elétrico, hidráulico, comunicações, estrutura, etc.). Em relação
aos equipamentos e mobiliários a atenção do empreendedor deve estar voltada a
especificar. quantificar e prever a data de aquisição das máquinas necessárias a operação,
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dos veículos e dos equipamentos complementares, como computador, fax. impressoras,
copiadoras e outros.
2.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Empresas modernas trabalham com uma estrutura administrativa cada vez mais
enxuta, proporcionando menores custo. Porém seus colaboradores fazem parte de seu foco,
e as mesmas procuram criar condições para que eles atinjam

o máximo de sua

produtividade.
Conforme Woiler (1996), os aspectos administrativos de um projeto dizem respeito
A estrutura organizacional que ser á necessária para a implantação e para a operação do

projeto. O custo destas estruturas ser á alocado ao projeto, no caso do custo operacional e no
caso do custo de implantação.
Já Chiavenato (1995) ressalta que quanto à estrutura organizacional necessária
implantação e operação do negócio, é preciso, além dos meios materiais e outros recursos,
que o elemento humano receba foco especial, pois são as pessoas que proporcionam a
excelência, a qualidade, a produtividade e a competitividade da empresa.
2.5 ASPECTOS JURÍDICOS / LEGA ES
Os aspectos jurídico legais são muita vezes esquecidos pelos empreendedores
brasileiros, todavia, costumam destacar-se àquelas que respeitas a legislação a qual estão
condicionados.
Os aspectos legais, segundo Woiler (1996), estão relacionados com as exigências
legais e/ou incentivos fornecidos pelos governos federal, estadual e municipal. Devem ser
fatores de preocupação constante não só na implantação do negócio, como também no
desenvolvimento de suas atividades, pois, conforme Chiavenato (1995), para que possa
desenvolver suas atividades e operações, a empresa precisa ser legalmente estabelecida e
constituída.
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2.6 ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
2.6.1 Investimentos

Em um pais em desenvolvimento como o Brasil, as oportunidades e necessidades de
investimento são inúmeras. Portanto, o empreendedor pode e deve avaliar bem cada
oportunidade apresentada e escolher aquela que se mostre mais viável na qual o
investimento lhe proporcione satisfação.

Para Holanda (1975), investimento é definido como qualquer aplicação de recurso
capital com vistas à obtenção de um fluxo de benefícios, ao longo de um determinado
período futuro. Do ponto de vista financeiro, o investimento corresponde a uma
mobilização de recursos no sentido de que estes são aplicados com o objetivo de
permanecerem investidos na atividade selecionada por um período de tempo relativamente
longo.
Ainda segundo o autor, o estudo sobre os investimentos é de grande importância

para a avaliação e elaboração do projeto, pois em função da estimativa dos investimentos é
que serão estruturados os esquemas de financiamento do projeto e, em conseqüência,
avaliados os custos de capital e rentabilidade. Uma avaliação financeira adequada dos

recursos financeiros necessários requer, de acordo com Cunha (1997), um detalhamento de
todos os custos e a sua projeção no fluxo de caixa.
2.6.2 Custos e Receitas

Um dos maiores desafios do empreendedor é fazer com que seus custos e receitas
mantenham uma sintonia. Muitas vezes um empreendimento é altamente rentável, porém

há um grande montante de custos que precisa ser administrado, antes que haja receitas. Esse
6, muitas vezes, um fator de diferenciação entre os administradores, e pode ser a diferença

entre o sucesso e o fracasso.
0 custo operacional, para Buarque (1984), equivale ao total de recursos necessários

para comprar e pagar os diversos componentes do processo de produção e vendas da
empresa durante um certo período, em geral um ano. Segundo Holanda (1975), pode-se
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considerar como custo todo e qualquer sacrifício feito para produzir um determinado bem,
desde que seja possível atribuir um valor monetário a esse sacrificio. Há uma distinção
entre custos fixos e variáveis, conforme estes sejam ou não independentes do volume de
produção ou do grau de utilização da capacidade produtiva.
De acordo com Martins (1990), custos fixos são aqueles que não dependem, em
cada momento, do nível de produção da empresa, e custos variáveis são aqueles que, dentro
de certo período de tempo, têm seu valor total determinado pelo nível de produção da
empresa. A análise desses custos ajuda no cálculo do ponto de equilíbrio, que nasce da
conjugação dos custos totais com as receitas totais.
Outra classificação usada é a dos custos diretos, ou seja, aqueles que podem ser
apropriados de imediato a um só produto ou serviço, e indiretos, aqueles que precisam ser
rateados por diferentes produtos ou serviços.
Buarque (1984) ressalta ainda que as receitas do projeto são o fluxo de recursos
financeiros (monetários) que o mesmo recebe em cada ano de sua vida fail, direta ou
indiretamente, graças As suas operações. As receitas originam-se principalmente das vendas
dos seus produtos ou subprodutos.
Uma das principais vantagens de um programa amplo de planejamento e controle
dos resultados, segundo Welsch (1989), é a criação de condições para a preparação de um
orçamento realista de oportunidades.
2.6.3 Critérios de análise econômica

O objetivo de um projeto de análise econômica é saber se os recursos utilizados para
a execução do mesmo terão a rentabilidade desejada. Para isso, deve-se comparar
indicadores de resultado do projeto com os custos do mesmo. 0 tempo necessário para
recuperar o investimento é um dos principais indicadores analisados pelos investidores.
Para a análise financeira, Gitman (1997), classifica os indices financeiros em quatro
grupos: indices de liquidez, de atividade, de endividamento e de lucratividade, sendo que os

três primeiros medem, fundamentalmente, o risco, e o índice de lucratividade mede o
retorno. Todos são fundamentais para a análise de viabilidade de um empreendimento.
2.6.4 Fluxo de caixa
0 fluxo de caixa é uma ótima ferramenta para auxiliar o administrador de

determinada empresa nas tomadas de decisões. É através deste "mapa" que os custos fixos e
variáveis ficam evidentes, permitindo-se desta forma um controle efetivo sobre
determinadas questões empresariais.
A projeção do fluxo de caixa, segundo Degen (1989), é o melhor instrumento de
avaliação e análise, a disposição do futuro empreendedor, no que se refere ao sucesso do
novo negócio. Com esse instrumento, é possível analisar a sensibilidade do negócio a estas
variações e suas conseqüências. Todavia, toda projeção de fluxo de caixa é tão precisa
quanto as premissas utilizadas para realizá-la.
A maior parte dos casos de fracasso, segundo Cunha (1997), estão relacionados com
a tendência do empreendedor em subestimar os custos operacionais ou superestimar as
vendas. Ainda existem os casos que, com dinheiro à disposição, há um gasto excessivo em
coisas que não contribuem efetivamente para o resultado do novo negócio.
2.6.5 Pon to de equilíbrio
0 estudo desse fator é importante para planejar o total de receita necessária, a uma

determinada margem de lucro, para que os investimentos realizados sejam neutralizados, ou
seja, o capital seja recuperado.
0 ponto de equilíbrio é citado por Buarque (1984) como um dos instrumentos mais

utilizados para análise do risco econômico e da incerteza baseada na perspectiva de vendas.
0 ponto de equilíbrio indica o grau em que um erro nas vendas não gera perdas efetivas

empresa, isto 6, indica o nível mínimo de produção e venda em que uma empresa pode
funcionar, sem prejuízo.
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2.6.6 Capital de giro
0 capital de giro é o montante de valores necessários para que os negocios da
empresa possam realmente acontecer. Esse precisa ser monitorado com máxima atenção,
pois sem ele a empresa corre o risco de parar, mesmo sendo lucrativa. Para Rosa (2007), o
capital de giro são os recursos necessários para o funcionamento normal da empresa,
compreendendo a compra de matérias-primas ou mercadorias, financiamento das vendas e
o pagamento das despesas. Ao estimar o capital de giro para o começo das atividades da
empresa, deve-se apurar o estoque inicial e o caixa mínimo necessário.
A administração do capital de giro, para Bodie e Merton (1999), é essencial para o
sucesso da empresa. Os melhores planos de longo prazo podem falhar se a gerência da
empresa não cuidar das questões financeiras do dia-a-dia. Mesmo em uma empresa de
sucesso crescente, os fluxos de caixa que entram e que saem podem não se equiparar
exatamente no tempo. Os gerentes devem preocupar-se com as cobranças, com o
pagamento em dia de duplicatas e com outros débitos e, de um modo geral, administrar o
fluxo de caixa da empresa para assegurar que os déficits deste estejam financiados e que os
excedentes sejam investidos eficientemente para o obtenção de bons retornos.
Ainda segundo Bodie e Merton (1999), as escolhas que a empresa faz em todas as
áreas de decisões financeiras — investimentos, financiamento e administração do capital de
giro — dependem de sua tecnologia, da regulamentação governamental e do ambiente
tributário e competitivo especifico em que opera. As políticas de escolhas também são
altamente interdependentes.
De acordo com Assaf Neto e Silva (1997), a necessidade de investimento em capital
de giro dá-se pelo cálculo do ativo circulante e o passivo circulante do balanço patrimonial.
A empresa poderá solicitar capital de terceiros para suprir a necessidade de capital de giro.
Este procedimento só será preciso caso a empresa não consiga pagar e/ou investir em seus
elementos patrimoniais com recursos próprios.
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Dalbello (1999) relata que é preciso fazer uma comparação de cada elemento
patrimonial ou a combinação entre eles, de forma que se possa verificar o nível de cada
elemento para providenciar o financiamento de capital de giro.
No caso do biodiesel, como os principais insumos para produzi-lo são produtos

agricolas, a disponibilidade desses insumos está atrelada aos períodos de plantio e de
colheita. Portanto, existe maior necessidade de capital de giro para aquisição de matérias-

primas durante os períodos de colheita para formação de estoque.
2.7 PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS
O exercício de imaginar como sera o cenário futuro ao qual a empresa estará
inserida ajuda a enxergar diferentes formas de planejar e agir numa organização. 0 fato de
o cenário poder ser tanto positivo como negativo faz com que se reflita melhor a respeito de
novos investimentos.
Segundo Porter (1992) , algumas empresas começaram a utilizar cenários como
instrumentos para compreender, de modo mais completo, as implicações estratégicas das
incertezas. Com a construção de cenários múltiplos, uma empresa pode explorar,

sistematicamente, as possíveis conseqüências dessas incertezas para suas opções
estratégicas.
Para Grumbach (2004) os cenários têm como finalidade a compreensão de
diferentes formas que as condições competitivas e a indústria podem assumir. Se bem
escolhidos, os cenários iluminam os diversos futuros pertinentes à formulação de
estratégias. Os cenários devem ser escolhidos para comunicar, instruir , e ampliar o

pensamento dos gerentes sobre o futuro.
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3 METODOLOGIA
A metodologia de um trabalho considera uma reunião de técnicas, procedimentos e
processos utilizados nas diversas etapas componentes do mesmo de modo a se alcançar os

objetivos propostos.
Para Cervo (1983), a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas
através do emprego de processos científicos. Assim, o trabalho buscará métodos para a

solução de problemas, principalmente relacionados aos aspectos financeiros, necessários
para a análise de viabilidade de um projeto.
Para Vergara (1997) é importante a utilização de uma metodologia adequada,
compreendendo métodos, técnicas e instrumentos utilizados nas etapas desenvolvidas
durante o trabalho para um alcance eficaz dos objetivos.

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA
Traçados os objetivos da pesquisa e o estabelecimento das questões necessárias, a
fase seguinte é a determinação das fontes de dados, que podem ser primárias ou

secundárias, sendo que as primárias são, de acordo com Matar (1999), aquelas que ainda
não foram coletadas, estando em posse dos pesquisados, e que são coletadas corn o
propósito de atender As necessidades da pesquisa em andamento. Fld também as fontes
secundarias, que segundo o mesmo autor, são aquelas que já foram coletadas, tabuladas,
ordenadas e, As vezes até analisadas, e que estão à disposição dos interessados.
Este trabalho usou, principalmente, fontes de dados secundárias para a realização da

análise de viabilidade econômico-financeira. A coleta de dados primários ocorreu com a
troca de e-mails com fabricantes de equipamento para usinas de biodiesel, com o intuito de
conseguir mais informações sobre os mesmos. Também houve a coleta de dados primários
com a empresa Imperatriz Center Pré-Moldados Ltda, que mensurou todos os custos

necessários para a infra-estrutura do empreendimento. Esta coleta de dados apresentou
resultados satisfatórios, dirimindo as dúvidas pertinentes.
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3.2 TIPOS DE PESQUISA

Para que a pesquisa fosse melhor delimitada, seguiu-se o critério proposto por
Vergara (1997), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos meios e quanto aos
3 ins.

3.2.1 Meios
Quanto aos meios de investigação, este estudo foi desenvolvido através de uma
revisão bibliográfica e a outras referências como periódicos e ambiente virtual.

Para qualquer espécie de pesquisa é conveniente uma pesquisa bibliográfica prévia,
pois esta levanta situações relacionadas ao estudo em questão, através de livros, revistas ,
redes eletrônicas, entre outros, acessível ao público ern geral, e selecionados para esclarecer
e dar base ao processo pratico do estudo.

Em relação aos meios, de acordo com Vergara (1997), a investigação documental é
a realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de
qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, oficios,
memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, microfilmes, fotografias, video

tape, disquetes, diários, cartas pessoais e outros.
Foram utilizados diversos meios como fonte de dados primários, disponíveis
principalmente no ambiente virtual. Além de literatura especializada sobre o tema, foram
colhidas diversas informações ern periódicos, principalmente os especializados em assuntos
de ordem econômica.
A pesquisa foi utilizada com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto
com o que já fora escrito e publicado sobre o tema estudado. De acordo com Lakatos e
Marconi (1992), a pesquisa oferece meios não tão somente para resolver problemas já
conhecidos, como também para explorar novas areas, nas quais os problemas ainda não se
cristalizaram suficientemente.
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3.2.2 Fins
Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser caracterizada como descritiva e explicativa.
Descritiva, porque, segundo Rudio (1995), está interessada em descobrir e observar fatos,
procurando descrever, classificar e interpretar os mesmos sem nenhuma interferência do
pesquisador. Para Vergara (1997), uma pesquisa descritiva expõe características de
determinada população ou determinado fenômeno. Pode-se também estabelecer correlações
entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que
descreve, embora sirva de base para tal explicação.
JA a explicativa visa, de acordo corn o mesmo autor, tomar algo inteligível, isto 6,
busca esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno.
Embora sejam apresentados conceitos claros, torna-se importante frisar que o objetivo deste
trabalho é descrever a realidade a ser estudada tal qual ela se apresenta.
Quanto ao ambiente em que a pesquisa será desenvolvida, o mesmo pode ser
classificado, segundo Mattar (1999), através de um estudo em condições reais do ambiente.
3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
0 presente trabalho apresenta certas limitações, para que sejam melhor
compreendidos e utilizados os resultados obtidos.
0 primeiro ponto a ser ressaltado é em relação a pouca quantidade de bibliografia
encontrada, especificamente livros sobre o tema, pelo fato de ser um assunto novo, o que
dificultou a realização da fundamentação teórica do trabalho.
Outro ponto a ser ressaltado é a escassez desses empreendimentos em Santa
Catarina, visto que os primeiros projetos ainda estão sendo implementados. Isso dificulta o

estudo de viabilidade do projeto, pois a análise da concorrência fica comprometida.
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4 0 BIODIESEL
4.1 CENÁRIO INTERNACIONAL

As fontes renováveis de energia tam sido a solução escolhida por diversos países,
tanto para minimizar os problemas ambientais como para aumentar a segurança no
suprimento de energia, uma vez que etas podem, em muitos casos, substituir as fontes

convencionais de origem fóssil. 0 uso de combustíveis alternativos é destacado por
Goldemberg (2003) como uma das soluções técnicas para reduzir a emissão de poluentes

no setor de transportes.
Segundo o site BiodieselBR os biocombustiveis vêm sendo testados atualmente em
várias partes do mundo. Países como Argentina, Estados Unidos, Malásia, Alemanha,

França e Itália já produzem biodiesel comercialmente, estimulando o desenvolvimento de
escala industrial. No inicio dos anos 90, o processo de industrialização do biodiesel foi
iniciado na Europa. Portanto, mesmo tendo sido desenvolvido no Brasil, o principal
mercado produtor e consumidor de biodiesel em grande escala foi a Europa.
A União Européia produz anualmente mais de 1,35 milhões de toneladas de
biodiesel, em cerca de 40 unidades de produção, segundo informações do site BiodieselBR
(2007). Isso corresponde a 90% da produção mundial de biodiesel. O governo garante

incentivo fiscal aos produtores, além de promover leis especificas para o produto. visando
melhoria das condições ambientais através da utilização de fontes de energia mais limpas.
A tributação dos combustíveis de petróleo na Europa, inclusive do Oleo diesel mineral, é
extremamente alta, garantindo a competitividade do biodiesel no mercado.
4.2 BIODIESEL NO BRASIL
0 governo brasileiro vem incentivando a produção de biodiesel, vislumbrando a
possibilidade de ganhos sociais, com o incentivo à agricultura familiar e ganhos financeiros
com a redução da importação de Oleo diesel. Por isso, o mesmo criou a Lei 11.097/05, que
estabeleceu como meta a adição de 5% de biodiesel a todo diesel vendido ao consumidor.

até o ano de 2013. Porém, em 2008,0 indice já deverá ser de 2%. No dia 18 de março de

28
2008, o governo aumentou o percentual de mistura para 3%, a partir do inicio de julho de
2008.
0 Brasil desenvolveu pesquisas sobre biodiesel, promoveu iniciativas para usos em
testes e foi um dos pioneiros ao registrar a primeira patente sobre o processo de produção
de combustível a partir de 1980. No ano de 2004, o Governo Federal, por meio do
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), definiu todos os parâmetros
necessários à produção e à utilização do biodiesel no pais. Os aspectos relativos à cadeia
produtiva, As linhas de financiamento e h estrutura da base tecnológica foram fornecidos.
marco regulatório que autoriza o uso comercial do biodiesel no Brasil considera
principalmente a competitividade frente aos demais combustíveis e uma política de
inclusão social. A produção a partir de diferentes oleaginosas e rotas tecnológicas são

permitidas, o que possibilita a participação do agronegócio e da agricultura familiar, de
acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME) (2004).
A BiodieselBR , organização especializada na publicação de assuntos relacionados
ao biodiesel, enumera muitas vantagens do biodiesel. dentre as quais destacam-se:
▪

•
•
•

energia renovável. No Brasil há muitas terras cultiváveis que podem
produzir uma enorme variedade de oleaginosas, principalmente nos solos
menos produtivos, com um baixo custo de produção.
O biodiesel é um ótimo lubrificante e pode aumentar a vida ail do motor.
O biodieset tern risco de explosão baixo. Ele precisa de uma fonte de calor
acima de 150 graus Celsius para explodir
Tem fácil transporte e fácil armazenamento, devido ao seu menor risco de
explosão.

•

•
•
•

0 uso como combustível proporciona ganho ambiental para todo o planets,
pois colabora para diminuir a poluição e o efeito estufa.
A viabilidade do uso direto foi comprovada na avaliação dos componentes
do motor, que não apresentou qualquer tipo de resíduo que comprometesse
o desempenho.
Para a utilização do biocombustivel, não precisa de nenhuma adaptação em
caminhões, tratores ou máquinas.
O biodiesel é uma fonte limpa e renovável de energia que vai gerar emprego
e renda para o campo, pois o pais abriga o maior território tropical do

planeta, com solos de alta qualidade que permitem uma agricultura autosustentável do plantio direto; topografia favorável à mecanização e 6 a
nação mais rica em água doce do mundo, com clima e tecnologia que
permitem a produção de duas safras ao ano.

29
4.2.1 Demanda por biodiesel
Segundo a ANP (2006), em 2005 foram comercializados 39.218.676 n1 3 de óleo
diesel; desses, 2.371.306 m 3 (6,05%) foram importados. Considerando a taxa média de
crescimento sobre a venda de 2,79% ao ano e corn a obrigatoriedade da adição de 2% de
biodiesel a partir de 2008, criou-se um potencial de mercado para aproximadamcine
850.637 tn3 e para 2.427.750 m 3 a partir de 2013 com a obrigatoriedade da adição de 5% de
biodiesel ao diesel comum.
No setor de transporte brasileiro, 97% da demanda de diesel ocorre no modal
rodoviário , ou seja, caminhões ônibus e utilitários, já que no Brasil estão proibidos os
veículos leves a diesel. Em termos regionais, segundo a BiodieselBR (2007), o consumo de
diesel ocorre principalmente na região Sudeste (44%); vindo a seguir o Sul (20%);
Nordeste (15%); Centro-Oeste (12%) e Norte (9%).

4.2.2 Matérias-primas
São inúmeras as fontes para a extração de óleo vegetal que pode ser utilizado: baga
de mamona, polpa do dendê, amêndoa do coco de dendê, amêndoa do coco de babaçu,
semente de girassol, amêndoa do coco da praia, caroço de algodão, grão de amendoim,
semente de canola, semente de maracujá, polpa de abacate, caroço de oiticica, semente de
linhaça, semente de tomate e de nabo forrageiro. Embora algumas plantas nativas
apresentem bons resultados em laboratórios, como o pequi, o buriti e a macaúba, sua
produção é extrativista e não há plantios comerciais que permitam avaliar com precisão as
suas potencialidades. Isso levaria certo tempo, uma vez que a pesquisa agropecuária
nacional ainda não desenvolveu pesquisas com foco no domínio dos ciclos botânico e
agronômico dessas espécies, segundo o site BiodieselBR (2007).
A viabilidade da utilização de cada matéria-prima, segundo Parente (2003),
dependerá de suas respectivas competitividades técnica, econômica e sócio-ambiental, além
dos aspectos agronômicos, tais como o teor em óleos vegetais, a produtividade por unidade
de area, a sazonalidade da planta e sua adaptação territorial. Nesse sentido , os seguintes
óleos tam se destacado como matéria-prima para a produção do biodiesel: de soja, de
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amendoim, de girassol, de coco dendê, do coco de babaçu, de colza e de mamona. A tabela
a seguir demonstra as características das principais culturas de oleaginosas do Brasil.
Tabela 01: Características das culturas oleaginosas no Brasil
Espécie

Origem do óleo

Teor de óleo (%)

Meses de

Rendimento (t

colheita / ano

óleo/há)

Dendê/Palma

Amêndoa

22,0

12

3,0 - 6,0

Coco

Fruto

55,0 - 60,0

12

1,3 - 1,9

Babaçu

Amêndoa

66,0

12

0,1 - 0,3

Girassol

Grão

38,0 - 48,0

3

0,5 - 1,9

Colza/Canola

Grão

40,0 - 48,0

3

0,5 - 1,9

Mamona

Grão

45,0 - 50,0

3

0,5 - 1,9

Amendoim

Grão

40,0 - 43,0

3

0,6 - 0,8

Soja

Grão

18,0

3

0,2 - 0,4

Algodão

Grão

15,0

3

0,1 -0.2

Adaptado: BiodieselBR, 2007

4.2.3 Selo Combustive] Social
0 Selo Combustível Social, segundo o site BiodieselBR (2007), consiste em
certificação outorgada pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) para
produtores de biodiesel e projetos de produção que atendam a critérios voltados
integração de agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel. A concessão do Selo

Combustível Social e o enquadramento de um projeto em seus requisitos permitem ao
produtor de biodiesel participar nos leilões públicos de compra de biodiesel, bem como
obter benefícios fiscais e acesso mais amplo a financiamentos junto ao BNDES, Banco da
Amazônia S.A. - BASA, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco do Brasil S.A. e
outras instituições financeiras credenciadas, em condições mais favoráveis do que as
condições vigentes no mercado.
Dentre os critérios exigidos pelo MDA para concessão do Selo Combustível Social,

o produtor de biodiesel deverá atender a percentuais mínimos de aquisição de matérias-
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primas de agricultores familiares, que variam de acordo com a região onde tais agricultores
estão localizados (50,0% para a região Nordeste e semi-árido, 30,0% para as regiões
Sudeste e Sul e 10,0% para as regiões Norte e Centro-Oeste, sendo esses percentuais
calculados sobre o custo total anual de aquisição de matéria-prima). 0 produtor de biodiesel
deverá também celebrar contratos com agricultores familiares, atendendo a condições
mínimas, tais como garantia de compra, critérios de reajuste de preço e condições de
entrega. A negociação desses contratos contará com a interveniência de sindicatos ou
entidades representativas de agricultores familiares. Além disso, o produtor deverá
assegurar a assistência e capacitação técnica dos agricultores familiares, sendo esta última
desenvolvida por seus próprios funcionários ou por terceiros.
4.3 BIODIESEL EM SANTA CATARINA
0 Estado de Santa Catarina está, ainda, iniciando suas atividades no setor de
biodiesel. Segundo o site Usinasbr, as usinas instaladas em Santa Catarina estão: em Içara,
a empresa BiodieselSul, com capacidade de 500 mil litros/ano, processa girassol e óleos de
fritura; em Monte Castelo, a empresa Bioeastell, com capacidade de 100 mil litros/dia e 30
milhões de litros/ano, usa como matéria-prima a soja, amendoim, girassol e sebo animal;
em Sao Bento do Sul, a empresa Bioteo, ainda em planejamento, usará óleo de soja e
girassol; e em Capinzal, a empresa Fast, com uma usina piloto, utiliza canola, mamona,
girassol, gordura de frango e sebo bovino.
Segundo Dal-Bó (2007), repórter do jornal Diário Catarinense em reportagem de
março de 2007, a última usina a se instalar em Santa Catarina foi a da empresa Saltinho na
cidade de Saltinho. Essa tem capacidade de produção de 600 mil litros por ano, criando 20
empregos diretos e 450 indiretos a um custo de instalação de R$: 1.85 milhão e com uma
área de 3 mil hectares cultivados. A matéria-prima utilizada será o girassol, mamona,
pinhão manso, soja e óleo de frango.
Em Santa Catarina, a semente mais indicada para a produção de biodiesel é o
girassol. Segundo Décio Rocha (2007), também repórter do jornal Diário Catarinense em
reportagem de junho de 2007, a produtividade dessa semente no clima catarinense varia de

1 a 2 toneladas por hectare.
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A empresa Brasil EcoDiesel, responsável por 70 porcento da produção nacional, já
tem parceria com agricultores do sul e oeste catarinense, para que os mesmos produzam
girassol em suas terras, que, juntas, totalizam em torno de 300 hectares. Essa produção está
sendo processada em suas usinas no Rio Grande do Sul, distantes até 300 quilômetros das

plantações de girassol. Segundo a empresa, a partir desta distância, o custo do frete torna-se
inviável. Devido a isso, a empresa está estudando a possibilidade de instalar uma usina em
território catarinense.
4.3.1 Fornecedores
Segundo o site BiodieselBR (2007), além dos 3 mil hectares de girassol plantados
no estado de Santa Catarina, já com contrato de fornecimento para a empresa Brasil

EcoDiesel, há outros 2,2 mil hectares com cultivo de girassol. Estes se concentram nas
regiões do Sul, Oeste Catarinense, além do Vale do Itajai.
Todavia, para um projeto desse porte, considerando que haja três colheitas de
girassol e mamona durante o ano, são necessários 11 mil hectares plantados de girassol e

1,2 hectar de mamona. Portanto, é preciso estimular novos agricultores a cultivar essas duas
oleaginosas. Isso sell feito com a prestação de assistência técnica necessária para se

conseguir produtividade no plantio, além de auxilio a acesso a linhas de financiamento para
o plantio destas.
Além disso, outra opção interessante é o incentivo à criação de cooperativas de

agricultores para a produção de girassol e mamona. Uma vez cooperados, eles terão a opção
de trocar experiências e maior poder de barganha para a compra de insumos, o que ajuda a
viabilizar sua produção.

Há ainda os critérios exigidos pelo governo federal a serem cumpridos pela usina
junto aos produtores rurais para se conseguir o Selo Combustive] Social. Dentre esses
destacam-se: garantia de compra da produção, critérios de reajuste de prep e condições de
entrega.
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4.3.2 Logística dos fornecefores

Muitos fornecedores não estarão tão próximos da usina de beneficiamento; segundo
a empresa Brasil EcoDiesel, é viável transportar insumos até a usina, desde que estes
estejam até 300 quilômetros da mesma. No entanto, há a possibilidade de montar unidades
de esmagamento próximo aos produtores, transportando apenas o óleo bruto para a usina.
Isso reduz o volume de material e consequentemente o custo do frete para o consumo de
insumos.
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5 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS
A agricultura de Santa Catarina é baseada principalmente na agricultura familiar. 0
girassol pode ser facilmente cultivado no período de entressafra, o que gera mais renda para
os agricultores e não reduz a produção de alimentos.
Além das regiões sul e oeste catarinense que já produzem oleaginosas para o
beneficiamento no Rio Grande do Sul, há estudos de viabilidade de produção de girassol na
região do Vale do ltajai.
1-16 ainda a possibilidade de na mesma planta de produção utilizar a soja e mamona,
que são produzidas em Santa Catarina, além do sebo bovino e gordura de frango,
principalmente a última, abundante em muitas regiões catarinenses
5.1 EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA
Uma unidade industrial com capacidade de produção de 1.000.000 (um milhão) de
litros de biodiesel/mês, segundo a empresa Flowtech Systems, companhia criada em 1997
na cidade de Sao Paulo e que é especializada em oferecer equipamentos para a produção de
etanol, biodiesel e beneficiamento de petróleo, conta com os seguintes itens:
a) 02 Vazos de pressão com normas ASME /ASTM ao custo de R$: 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais);
b) 01 Secadora para produção continua padrão ANP ao custo de R$: 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais);
c) 02 Reatores de altas capacidades com sistema de vácuo ao custo de RS:
400.000,00 (quatrocentos mil reais);
d) 01 Compressor de alta capacidade ao custo de R$: 50.000,00 (cinquenta mil
reais);
e) 02 Tanques de decantação ao custo de R$: 30.000,00 (trinta mil reais);
0 03 Tanques de armazenamento, aproximadamente 7 dias, ao custo R$: 300.000,00
(trezentos mil reais) ;
g) 02 Lavadoras de biodiesc1 pad -ão AN P ao custo de R$: 100.000,00 (cem mil
reais);
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h) 02 Misturadores e dosadores de álcool e álcalis ao custo de R$: 120.000,00
(cento e vinte mil reais);
i)

Tubulações ao custo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

j)

Sistema elétrico integrado ao custo de R$: 15.000,00 (quinze mil reais); e

k) 02 Supervisórios ao custo de R$: 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Além dos equipamentos, é necessário que a empresa tenha uma infra-estrutura que
contemple os seguintes itens:
a) galpão fechado, com 500 (quinhentos) m2 com sistemas de segurança, segundo
normas locais para indústria química;
b) instalação elétrica trifdsica, área para indústria e laboratório;
c) área separada para depósito de metanol (inflamável), área (separada) para.
depósito de metilester (inflamável) com extintores; e
d) area para depósito de glicerol em tambores plásticos, mangueiras e tubos de
conexão, água acessível e extintores distribuídos.
5.2 INVESTIMENTO INICIAL
Segundo dados fornecidos pela empresa Flowtech Systems, os investimentos para a
aquisição dos equipamentos listados anteriormente giram em torno de R$: 1.400.000,00
(um milhão e quatrocentos mil reais).
Além disso, foi levantado o valor de R$: 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais),
conforme orçamento da empresa Imperatriz Center Pré-Moldados Ltda, postado nos
anexos B e C. Este valor refere-se a construção de uma obra demonstrada pela planta baixa
do anexo A, para os investimentos em infra-estrutura. Já o investimento em capital de giro,
conforme tabela 05, é de aproximadamente R$: 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil
reais), incluindo a compra de insumos, com estoque de segurança para um mês de
produção, além de custos com pessoal e despesas administrativas pelo período de seis
meses anteriores ao inicio das vendas.
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Tabela 02:

Investimentos em infra-estrutura e equipamentos

Investimentos

Valor

Equipamentos

R$

Infra-estrutura

R$

1.400.000,00
320.000,00

R$

1.720.000,00

Total

Fonte: elaborada pelo autor

5.3 FONTES DE FINANCIAMENTO
0 uso comercial do biodiesel tem um programa especial junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 0 Programa de Apoio Financeiro a
Investimentos em Biodiesel prevê financiamento de ate 90% dos itens passíveis de apoio
para projetos com o Selo Combustível Social e de até 80% para os demais projetos. Os
financiamentos são destinados a todas as fases de produção do biodiesei, entre elas a

agrícola, a de produção de óleo bruto, a de armazenamento, a de logística, a de
beneficiamento de sub-produtos

e a de aquisição de máquinas e equipamentos

homologados para o uso deste combustível.
Nas operações diretas para micro, pequenas e médias empresas, os empréstimos são
corrigidos pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mais 1% (projetos com o Selo

Combustível Social) ou 2% ao ano. Para grandes empresas. cobra-se a TJLP mais 2% ao
ano (projetos com o Selo) ou 3% ao ano. Em operações indiretas, os juros são idênticos,
mas acrescidos da remuneração do banco repassador.
0 valor das garantias reais foi recentemente reduzido de 130% para 100% do valor
do financiamento. Além disso, existe a possibilidade de dispensa de garantias reais e
pessoais quando houver contrato a longo prazo de compra e venda de biodiesel.
5.4 CAPITAL DE GIRO
Seguindo a orientação de Rosa (2007), para cálculo do capital de giro, é necessário
se calcular a compra de matéria-prima, financiamento das vendas e o pagamento das
despesas.
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Entretanto, segundo tabela 01, tanto o girassol como a mamona só possuem três

meses de colheita durante o ano. Com isso, é grande a necessidade de estoque de matériaprima, visto que o consumo de biodiesel não possui sazonalidade. O estoque dos insumos
produção deverá ser de pelo menos um mês.

Para o cálculo do capital de giro, foi utilizado o preço de duas commodities
agrícolas: girassol (consumo estimado em 70% da produção) e mamona (consumo estimado
em 30% da produção).
Segundo o site A biodiesel , o preço da tonelada de girassol, em fevereiro de 2008,
era de R$: 810,00 (oitocentos e dez reais) e da mamona de R$: 600,00 (seiscentos reais).
Com isso, é possível calcular o capital de giro necessário para se manter um estoque
de insumos para um mês de produção de biodiesel. Para esse cálculo foi criada uma
situação onde se utiliza 70% de girassol e 30% de mamona. Os resultados seguem na tabela
abaixo.
Tabela 03: Capital de giro para compra de insumos
Custo/mês

Utilização

Produz mil

Teor médio

Consumo

na produção

litros

de óleo

toneladas/mês

70%

583,1

40%

1460

R$: 1.182.600,00

Mamona

30%

249,9

45%

561

R$: 336.600,00

Total

100%

833

2021

R$:1.519.200,00

Girassol
■

Fonte: elaborada pelo autor
Com base na tabela 03 é possível mensurar o investimento necessário para se
manter um estoque de girassol e mamona necessário para a produção de 1.000.000 (um
milhão) de litros de biodiesel, ou seja, a produção programada para o primeiro mês.
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Tabela 04: Capital de giro para despesas operacionais por seis meses
Período

Valor Total

Despesas Administrativas

6 meses

R$: 311.172,00

Despesas com Pessoal

6 meses

R$: 246.792,00

Total

6 meses

R$: 557.964,00

Fonte: elaborada pelo autor
A tabela 04 mostra o capital de giro necessário para manter a empresa operando nos
seis primeiros meses, sem haver a entrada de qualquer recurso financeiro.
Tabela 05: Capital de giro necessário
Insumos

R$: 1.519.200,00

Despesas Operacionais

R$:

Total

R$: 2.077.164,00

557.964,00

Fonte: elaborada pelo autor
Já a tabela 05 demonstra a soma dos resultados das tabelas 03 e 04, obtendo como
resultado o capital de giro necessário para iniciar o empreendimento.
Tabela 06: Investimento total
Investimentos
Equipamentos
Infra-estrutura
Capital de giro

Valor

R$

Total

1.400.000,00

R$

320.000,00

R$
R$

2.080.000,00
3.800.000,00

Fonte: elaborada pelo autor
A tabela anterior mostra o investimento total, somando os resultados da tabela 02 ao
obtido na tabela 05 (arredondados).
5.5 VENDA DE BIODIESEL

Em abril de 2008,segundo o site BiodieselBR, foi realizado pela ANP (Agência
Nacional de Petróleo) o nono leilão de compra de biodiesel para realizar a mistura junto ao
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diesel normal e formar o biodiesel (B3) vendido nos postos de todo o Brasil. Nesse leilão,
as usinas venderam biodiesel ao governo pelo preço de R$: 2,68 o litro.
Já quanto aos custos de fabricação do biodiesel, foi feita urna avaliação dos custos
da empresa Brasil Ecodiesel, responsável por mais de 50% da produção nacional,
disponíveis em seu balanço de 2007 e adaptados a realidade de uma empresa nova.
Levou-se em consideração que a empresa não conseguiria, no primeiro momento,
atuar com capacidade maxima de produção. Por isso, a capacidade de 12.000.000 (doze
milhões) de litros ano foi reduzida para 10.000.000 (dez milhões) de litros ano.
5.6 FLUXO DE CAIXA
O estudo do fluxo de caixa é de fundamental importância e está diretamente
relacionado com o capital de giro da empresa.
Segundo o edital do nono leilão de biodiesel realizado pela ANP em abril de 2008,
os leilões são realizados com validade de três meses, sendo que as entregas são divididas
equitativamente entre os três meses após a compra. As mesmas podem ser realizadas
diariamente.
Os pagamentos são realizados 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal, que
ocorre na entrega do produto. Assim, considerando que o mês possui, em média, 22 (vinte e
dois) dias úteis, as entradas de caixa deverão ocorrer nesta quantidade.
Considerando-se os dados acima, foram projetados fluxos de caixa para os cenários
pessimista, realista e otimista. Os resultados encontram-se no item a seguir, cada um após a
projeção de seu cenário.
5.7 CENÁREOS
Com o intuito de fornecer uma visão imparcial sobre o futuro da empresa, foram
realizados três cenários: pessimista, realista e otimista.

40
Os mesmos foram realizados tendo corno base a mudança de duas varia‘eis
fundamentais para a organização: o prego de compra da matéria-prima e o preço de venda
do biodiesel nos leilões da ANP.
No cenário pessimista, projetado na tabela a seguir, há a mudança das duas
variáveis. Neste, enquanto o custo da matéria-prima e do metanol sobe na ordem de 12%.
as receitas, ou seja, o preço do litro de biodiesel vendido aumenta apenas 2%.
Tabela 07: Cenário pessimista
Receita Bruta
Dedução de receita bruta

R$

27.336.000,00

ICMS

R$

2.132.208,00

PIS

R$

2.066.601,60

CO FINS

Total

R$
R$

445.576,80
4.644.386,40

Receita Liquida

R$ 22.691.613,60

CPV
Matéria prima

R$

20.418.048,00

Metanol
Total

R$

1.157.083,49

R$

21.575.131,49

Lucro Bruto

R$

1.116.482,11

Despes as operacionais
Despes as administrativas

R$

622.344,00

Despesas com pessoal

R$

493.584,00

Total

R$

1.115.928,00

Lucro operadonal
Imposto de Re nda

R$

R$

554,11
83,12

Lucro Liquido

R$

471,00

Fonte: elaborada pelo autor
Como é possível analisar na tabela, nesta situação o lucro torna-se praticamente
inexistente, tornando inviável o empreendimento. Neste caso é necessário haver urn estudo
de como será o cenário fututo para saber se é viável a permanência no empreendimento.
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A seguir estão as tabelas com as projeções do fluxo de caixa com base no cenário
pessimista.
No primeiro semestre não hi qualquer receita, visto que se trata de um período
preparatório e as compras de insumos s6 ocorrem a partir do mês de junho, pois a produção
começa a ser operada no sétimo mês (considerando-se o inicio das operações em janeiro de
2009), porém, o estoque de segurança de insumos é de um mês.

42

Tabela 08: Projeção do flux() de caixa para o primeiro semestre de 200Q na
condição do cenário pessimista
Janeiro
1) Ingressos
Receitas

R$

-

Total de receitas

R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

PIS
CO FINS

R$
R$

-

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

-

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

92.994,00

-R$

92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
-R$

92.994,00

Fevereiro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$

-

R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

PIS
CO FINS

R$
R$

-

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

-

Despes as administrativas
Salários

R$

51.862,00

R$

41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
-R$

92.994,00
92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

92.994,00
185.988,00

Margo
1) Ingressos
Receitas

R$

-

Total de receita s
2) Desembolsos

R$

-

ICMS
PIS

R$
R$

-
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COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

-

Compra de meta nol

R$

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Salários

R$
R$

41.132,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$
-R$

92.994,00
185.988,00

5) Saldo final de caixa

-R$

278.982,00

Total de desembolsos

-

92.994,00

Abril
1) Ingressos
Receitas

R$

-

Total de receitas

R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

PIS

R$

-

CO FINS
Compra de matéria pnma

R$
R$

-

Compra de meta nol

R$

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Salários

R$
R$

41.132,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$
-R$

92.994,00
278.982,00

5) Saldo final de caixa

-R$

371.976,00

Total de desembolsos

-

92.994,00

Maio
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

COFINS

R$
R$

-

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

-

Despesas administrativas
Sa lá rios

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

92.994,00

-R$

92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

371.976,00
464.970,00

PIS
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Junho
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

,-R$

-

R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

PIS
CO FINS

R$
R$

-

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$

1.701.504,00

R$

96.423,62

Despesas administrativas
Sal6rios

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
-R$

1.890.921,62
1.890.921,62

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

464-970,00
2.355.891,62

Fonte: elaborada pelo autor

No segundo semestre começa a haver receitas, porém o caixa apresenta um déficit
de R$: 2355 4 14,57 devido ao resultado acumulado no primeiro semestre.
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Tabela 09: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2009 na
condição do cenário pessimista
Julho
1) Ingressos
Receitas

R$

Total de receitas

R$

2.278.000,00
2.278.000,00

2) Desembolsos

ICMS

R$

177.684,00

PIS

R$

172.216,80

CO FINS

R$

37.131,40

Compra de matéria prima
Compra tie meta nol

R$

1.701.504,00
96.423,62

R$

Despesas administrativas
Salários

R$

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.277.953,82

R$
-R$

2.355.891,62

R$

4) Said° anterior de caixa
5) Saida final de caixa

-

51.862,00
41.132,00
46,18
2.355.845,45

Agosto
1) Ingressos
Receitas

R$ 2.278.000,00

Total de receitas

R$

2.278.000,00

ICMS

R$

177.684,00

PIS
COFINS

R$
R$

172.216,80
37.131,40

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$

R$

1.701.504,00
96.423,62

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

R$

2.277.953,82
46,18

2) Desembolsos

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

7

R$

4) Saldo anterior de caixa

-R$

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.845,45
2.355.799,27

Setembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.278.000,00

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.278.000,00

ICMS
PIS

R$
R$

177.684,00
172.216,80
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COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

37.131,40
1.701.504,00

Compra de metanol

R$

96.423,62

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Salários

R$

Total de desembolsos

R$

41.132,00
2.277.953,82

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

46,18
2.355.799,27

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.753,10

Receitas

R$

2.278.000,00

Total de receitas

R$

2.278.000,00

Outubro
1) Ingressos

2) Desembolsos
ICMS

R$

177.684,00

PIS

R$

172.216,80

CORNS
Compra de matéria p ri ma

R$
R$

37.131,40
1.701.504,00

Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$
R$

96.423,62

Salários

R$

Total de desembolsos

R$

41.132,00
2.277.953,82

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

46,18
2.355.753,10

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.706,92

Total de receitas

R$
R$

2.278.000,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

177.684,00

R$
R$

172.216,80

COFINS
Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$

1.701.504,00

R$

96.423,62

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.277.953,82

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.355.706,92
2.355.660,74

51.862,00

Novembro
1) Ingressos
Receitas

PIS

2.278.000,00

37.131,40

46,18
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Dezembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.278.000,00

Total de receitas

R$

2.278.000,00

ICMS

R$

177.684,00

PIS
CO FINS

R$
R$

172.216,80

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.701.504,00
96.423,62

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

41.132,00

Imposto de renda
Total de desembolsos

R$

2) Desembolsos

37.131,40

51.862,00
-

R$

2.277.953,82

3) (1-2) Saldo ao período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

46,18
2.355.660,74

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.614,57

Fonte: elaborada pelo autor

A mesma situação pode ser observada no semestre seguinte demonstrado na tabela
,

a seguir.
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Tabela 10: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2010 na

condição do cenário pessimista
Janeiro
1) Ingressos
Receitas

R$
R$

2.278.000,00

Total de receitas
2) Desembolsos
¡CMS

R$

177.684,00

PIS

R$

172.216,80

CO FINS

R$

37.131,40

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.701.504,00
96.423,62

Despesas administrativas

R$
R$

51.862,00
41.132,00

R$

Salários

2.278.000,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

2.277.953,82
46,18

4) Saldo anterior de caixa

-R$

2.355.614,57

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.568,39

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.278.000,00
2.278.000,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

177.684,00

CO FINS

R$
R$

172.216,80
37.131,40

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.701.504,00
96.423,62

Despesas administrativas

R$
R$

51.862,00
41.132,00

R$
R$

2.277.953,82
46,18

-R$
-R$

2.355.568,39
2.355.522,22

Receitas

R$

2.278.000,00

Total de receitas

R$

2.278.000,00

ICMS

R$

177.684,00

PIS

R$

172.216,80

Feve reiro
1) Ingressos

PIS

Salários
Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa
Margo
1) Ingressos

2) Desembolsos
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CO FINS

R$

Compra de matéria prima

R$

37.131,40
1.701.504,00

Compra de metanol

R$
R$

96.423,62
51.862,00

R$
R$

41.132,00
2.277.953,82

R$

Despesas administrativas
Salários
Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$

46,18
2.355.522,22

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.476,04

Receitas

R$

2.278.000,00

Total de receitas

Abril
1) Ingressos
R$

2.278.000,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

177.684,00

PIS

R$

172.216,80

COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

37.131,40
1.701.504,00

Compra de metanol

R$
R$

96.423,62
51.862,00

Despesas administrativas
Salé dos

R$

41.132,00

Total de desembolsos

R$

2.277.953,82

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

46,18
2.355.476,04

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.429,86

Maio
1) Ingressos
R$

2.278.000,00

R$

2.278.000,00

ICMS

R$

177.684,00

PIS
CO FINS

R$
R$

172.216,80
37.131,40

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.701.504,00
96.423,62

Receitas
Total de receitas
2) Desembolsos

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Salários

R$

41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.277.953,82
46,18

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.355.429,86
2.355.383,69
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Junho
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.278.000,00
2.278.000,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

177.684,00

PIS
COFINS

R$
R$

172.216,80
37.131,40

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$

1.701.504,00

R$

96.423,62

Despesas administrativas
Sal6rios

R$

51,862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.277.953,82
46,18

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$

2.355,383,69

-R$

2.355.337,51

R$

Fonte: elaborada pelo autor
O cenário seguinte sofre mudanças devido ao aumento de produtividade da

empresa. Ern comparação com o semestre anterior, o aumento é de 5%.
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Tabela 11: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2010 na
condição do cenário pessimista
Julho
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.391.900,00
2.391.900,00

'CMS

R$

186.568,20

PIS

R$

COFINS

R$

180.827,64
38.987,97

Compra de mate ria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.786.579,20
101.244,81

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

54.455,10
43.188,60

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

2.391.851,52

R$

48,48

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.355.337,51
2.355.289,03

Total de receitas

R$
R$

2.391.900,00
2.391.900,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

186.568,20

PIS
CO FINS

R$
R$

180.827,64
38.987,97

Compra de matéria prima
Compra de metano)

R$
R$

1.786.579,20
101.244,81
54.455,10
43.188,60

2) Desembolsos

Agosto
1) Ingressos

Receitas

Despesas administrativas

R$

Salários

R$

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.391.851,52

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.355.289,03
2.355.240,54

R$

2.391.900,00

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.391.900,00

ICMS
PIS

R$
R$

186.568,20
180.827,64

48,48

Setembro
1) Ingressos
Receitas

52
COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

38.987,97
1.786.579,20

Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$
R$

101.244,81
54.455,10

Salários
Total de desembolsos

R$

43.188,60

R$

2.391.851,52

4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

48,48
2.355.240,54

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.192,06

Receitas

R$

2.391.900,00

Total de receitas

R$

2.391.900,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

186.568,20

PIS

R$

180.827,64

COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

38.987,97
1.786.579,20

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$
R$

101.244,81
54.455,10

Salários

R$

43.188,60

Total de desembolsos

R$

2.391.851,52

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

48,48
2.355.192,06

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.143,57

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.391.900,00
2.391.900,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

186.568,20

PIS
COFINS

R$
R$

180.827,64
38.987,97

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.786.579,20
101.244,81

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

54.455,10
43.188,60

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.391.851,52
48,48

4) Saldo araerior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
-R$

2.355.143,57
2.355.095,09

3) (1-2) Saldo do período

Outubro
1) Ingressos

Novembro
1) Ingressos

-

Dezembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.391.900,00

Total de receitas

R$

2.391.900,00

ICMS

R$

186.568,20

PIS
CO FINS

R$

180.827,64

R$

38.987,97

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.786.579,20
101.244,81

Despesas administrativas
Salários

R$

54.455,10

R$

43.188,60

Imposto de renda

R$

83,12

2) Desembolsos

Total de desembolsos

R$

2.391.934,63

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$

34,63

-R$

2.355.095,09

5) Saldo final de caixa

-R$

2.355.129,72

Fonte: elaborada pelo autor
No primeiro semestre de 2011, o deficit continua sendo grande: apesar de mais 5%
de aumento da produtividade, pouco modifica no panorama financeiro da empresa.
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Tabela 12: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2011 na
condição do cenário pessimista
Janeiro
1) Ingressos
R$

2.511.495,00
2.511.495,00

R$

195.896,61

PIS
CO FINS

R$

189.869,02

R$

40.937,37

Compra de matéria prima
Compra tie meta nol

R$
R$

1875.908,16
106.307,05

Despesas administrativas

Salários

R$
R$

45.348,03

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.511.444,09
50,91

Receitas
Total de receitas
2) Desembolsos
ICMS

4) Saldo anterior de caixa
5) Saida final de caixa

R$

57.177,86

R$

2.355.129,72

-R$

2.355.078,81

R$

2.511.495,00

R$

2.511.495,00

-

Fevereiro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas
2) Desembolsos
ICMS

R$

195.896,61

PIS
COFINS

R$
R$

189.869,02
40.937,37

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.875.908,16
106.307,05

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos

R$

2.511.444,09

R$

50,91

-R$
-R$

2.355.078,81
2.355.027,90

R$

2.511.495,00

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.511.495,00

ICMS
PIS

R$
R$

195.896,61
189.869,02

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa
Margo
1) Ingressos
Receita s
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COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

40.937,37
1.875.908,16

Compra de metanol

R$
R$

106.307,05

Salários
Total de desembolsos

R$
R$

45.348,03
2.511.444,09

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

50,91

-R$

2.355.027,90

5) Saldo final de caixa

-R$

2.354.976,99

R$
R$

2.511,495,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

195.896,61

PIS

R$

189.869,02

COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

40.937,37
1.875.908,16

Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$
R$

106.307,05
57.177,86

Salários

R$

45.348,03

Total de desembolsos

R$

2.511.444,09

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

50,91
2.354.976,99

5) Saldo final de caixa

-R$

2.354.926,08

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.511.495,00
2.511.495,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

195.896,61

PIS
COFINS

R$
R$

189.869,02
40.937,37

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.875.908,16
106.307,05

Despesas administrativas

57.177,86

Abril
1) Ingressos
Receita s
Total de receitas

2.511.495,00

Maio
1) Ingressos

Despesas administrativas

R$

57.177,86

Salários

R$

45.348,03

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.511.444,09
50,91

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.354.926,08
2.354.875,17

Junho
1) Ingressos
Receitas

R$

Total de receitas

R$

2.511.495,00
2.511.495,00

ICMS

R$

195.896,61

PIS
CO FINS

R$

189.869,02
40.937,37

2) Desembolsos

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$
R$

1.875.908,16
106.307,05

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos

R$

2.511,444,09

3) (1-2) Saldo do período

R$

50,91

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.354.875,17
2.354.824,27

Fonte: elaborada pelo autor

E por iltimo, o segundo semestre de 2011 onde a receita aumenta, novamente

devido a um aumento de 5% da produtividade, porém em pouco ajuda a reduzir o caixa
altamente deficitário, demonstrando a inviabilidade do empreendimento no cenário
pessimista.
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Tabela 13: Projeção do fluxo

de caixa para o segundo semestre de 2011

condição do cenário pessimista
Julho
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.637.069,75

2) Des ern bolsos
!CMS

R$

205.691,44

PIS
COFINS

R$

199.362,47

R$

42.984,24

Compra de matéria prima
Compra cle meta nol

R$
R$

1.969.703,57
111.622,40

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

60.036,75
47.615,43

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.637.016,30
53,45

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.354.828,42
2.354.774,97

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.637.069,75
2.637.069,75

2) Desembolsos
ICMS

R$

205.691,44

PIS
CO FINS

R$
R$

199.362,47

Compra de matéria prima
Compra cle metanol

R$
R$

1.969.703,57
111.622,40

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

60.036,75
47.615,43

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

2.637.016,30

R$

53,45

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
R$

2.354.774,97
2.354.721,51

R$

2.637.069,75

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.637.069,75

ICMS
PIS

R$
R$

205.691,44
199.362,47

2.637.069,75

Agosto
1) ingressos

-

42.984,24

Setembro
1) Ingressos
Receitas

na
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CO FINS

R$

Compra de matéria prima

R$

Compra de metanol

R$

Despesas administrativas

R$

111.622,40
60.036,75

Salários

R$
R$

47.615,43
2.637.016,30

R$

Total de desembolsos

42.984,24
1.969.703,57

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$

53,45
2.354.721,51

5) Saldo final de caixa

-R$

2.354.668,06

Total de receitas

R$
R$

2.637.069,75
2.637.069,75

2) Desembolsos
ICMS

R$

205.691,44

PIS

R$

199.362,47

CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

42.984,24
1.969.703,57

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$

111.622,40

R$

60.036,75

Salários

R$
R$

2.637.016,30

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

53,45
2.354.721,51

5) Saldo final de caixa

-R$

2.354.668,06

Outubro
1) Ingressos
Receitas

Total de desembolsos

47.615,43

Novembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.637.069,75

Total de receitas

R$

2.637.069,75

2) Desembolsos
ICMS

R$

205.691,44

PIS
CO FINS

R$
R$

199.362,47

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$

1.969.703,57
111.622,40

R$

42.984,24

60.036,75
47.615,43

Despesas administrativas
Salários

R$

Total de desembolsos
3) (1-2) Said° do período

R$
R$

2.637.016,30

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.354.668,06
2.354.614,60

R$

53,45
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Dezembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.637.069,75

Total de receitas

R$

2.637.069,75

ICMS

R$

205.691,44

PIS
COFINS

R$
R$

199.362,47
42.984,24

Compra de matéria prima
Compra cle meta nol

R$
R$

1.969.703,57

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

60.036,75

Imposto de renda

R$
R$

91,64
2.637.107,93

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$
-R$

38,18
2.354.614,60

5) Saldo final de caixa

-R$

2.354.652,79

2) Desembolsos

Total de desembolsos

111.622,40
47.615,43

Fonte: elaborada pelo autor

J á o cenário realista, demonstrado na tabela 14, trabalha com o prego da matériaprima e do Litro do biodiesel negociado nos leilões no patamar atual, operado no mês de
abril de 2008.
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Tabela 14: Cenário realista
Receita Bruta

R$

26.800.000,00

R$
R$

2.09(1400,00

CO FIN S
Total

R$
R$

436.840,00
4.553.320,00

Receita Liquida

R$

22.246.680,00

R$

18.230.400,00

Metanot
Total

R$
R$

19.233.072,00

Lucro Bruto

R$

3.013.608,00

Despesas administrativas

R$

622.344,00

Despesas com pessoal

R$

493.584,00

Total

R$

1.115.928,00

Lucro operadonal

R$
R$

1.897.680,00
284.652,00

R$

1.613.028,00

Dedução de receita bruta
ICM5
PIS

2.026.080,00

CPV
Matéria prima

1.002.672,00

Despesas operacionais

Imposto de Renda

Lucro Liquido

Fonte: elaborada pelo autor
Este apresenta urna taxa de retorno sobre o investimento de 42,5% ao ano. o que faz
com que o empreendimento apresente o retorno sobre o que foi investido num período de 2
anos e 4 meses.
Com base neste, foram também realizados o fluxo de caixa para os três primeiros
anos de operação da empresa.
Novamente é possível notar a inexistência de ingressos no primeiro semestre.
devido ao período preparatório da empresa. Apenas no sexto mês começa a haver compra
de insumos para a produção que começa a operar em julho (considerando que a empresa
aberta em janeiro).

61

Tabela 15: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2009 na
condição do cenário realista
Janeiro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

PIS

R$

-

CO FINS

R$

-

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

-

Despesas administrativas

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
-R$

92.994,00
92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$

Salários

-R$

92.994,00

Fevereiro
1) Ingressos
Receita s
Total de receitas

R$
R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

PIS
CO FINS

R$
R$

-

Compra de matéria prima
Compra cle meta nol

R$
R$

-

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

R$

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

-R$

92.994,00
92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

92.994,00
185.988,00

Março
1) Ingressos
Receitas

R$

-

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

-

ICMS
PIS

R$
R$

-
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CO FINS

R$

-

Compra de matéria prima

R$

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$
R$

51.862,00

Salários

R$
R$

41.132,00
92.994,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$
-R$

185.988,00

5) Saldo final de caixa

-R$

278.982,00

Total de desembolsos

-

92.994,00

Abril
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$

-

R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

PIS

R$

-

CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

Compra cle meta nol
Despesas administrativas

R$
R$

51.862,00

Salários
Total de desembolsos

R$
R$

41.132,00
92.994,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$
-R$

92.994,00
278.982,00

5) Saldo fi nal de ca ixa

-R$

371.976,00

-

Maio
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2) Desembolsos
ICMS

R$

PIS

-

CO FINS

R$
R$

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

Despesas administrativas

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
-R$

92,994,00
92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saida final de caixa

-R$
-R$

371.976,00
464.970,00

Salários

-

Junho
1) Ingressos
Receitas

R$

-

Total de receitas

R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

PIS
CO FINS

R$
R$

-

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.519.200,00
83.556,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos

R$
-R$

1.695.750,00
1.695.750,00

-R$
-R$

464.970,00
2.160.720,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-

Fonte: elaborada pelo autor

No segundo semestre começa a haver receita devido ao inicio da produçao e venda
de biodiesel. Todavia o fluxo de caixa encerra o ano deficitário em decorrência do saldo
acumulado do primeiro semestre.
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Tabela 16: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2009 na
condição do cenário realista
Julho
1) Ingressos
Receitas

R$

2.233.333,33

Total de receitas

R$

2.233.333,33

R$

174.200,00

2) Desembolsos
ICMS
PIS

R$

COFINS

R$

168.840,00
36.403,33

Compra de matéria prima
Compra (le meta nol

R$
RS

1.519.200,00
83.556,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

41.132,00

Total de desembolsos

R$

3) (1-2) Saldo do período

R$

2.075.193,33
158.140,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.160.720,00
2.002.580,00

R$

2.233.333,33

51.862,00

Agosto
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$

2.233.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

174.200,00

PIS
COFINS

R$
R$

168.840,00
36.403,33

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.519.200,00
83.556,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.075.193,33
158.140,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

2.002.580,00
1.844.440,00

R$

2.233.333,33

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.233.333,33

ICMS
PIS

R$
R$

174.200,00
168.840,00

41.132,00

Setembro
1) Ingressos
Receitas
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COFINS

R$
R$

36.403,33
1.519.200,00

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$
R$

83.556,00
51.862,00

Salários

R$

41.132,00

Total de desembolsos

R$

2.075.193,33

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

158.140,00

-R$

1.844.440,00

5) Saldo final de caixa

-R$

1.686.300,00

Receitas

R$

2.233.333,33

Total de receitas

R$

2.233.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

174.200,00

PIS

R$

168.840,00

COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

36.403,33
1.519.200,00

Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$

83.556,00

R$

51.862,00

Salários

R$

41.132,00

Total de desembolsos

R$

2.075.193,33

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

158.140,00
1.686.300,00

5) Saldo final de caixa

-R$

1.528.160,00

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.233.333,33
2.233.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

174.200,00

R$
...., R$

168.840,00
36.403,33

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.519.200,00
83.556,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.075.193,33
158.140,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

1.528.160,00
1.370.020,00

Compra de matéria prima

Outubro
1) Ingressos

Nove mbro
1) Ingressos

PIS
COFINS
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Dezembro
1) ingressos
Receita s

R$

2.233.333,33

Total de receitas

R$

2.233.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

174.200,00

PIS
CORNS

R$

168.840,00

R$

36.403,33

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$

1.519.200,00

R$

83.556,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

41.132,00

Imposto de renda
Total de desembolsos

R$
142.326,00
R$ 2.217.519,33

51.862,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

15.814,00
1.370.020,00

5) Saldo final de caixa

-R$

1.354.206,00

Fonte: elaborada pelo autor

Na projeçâo do primeiro semestre de 2010 a situação permanece estável em relação
ao semestre anterior, contudo o déficit de caixa ja é muito inferior.
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Tabela

17: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 20 ( 0 na

condição do cenário realista
Janeiro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$ 2.233.333,33
R$

2.233.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

174.200,00

PIS
CO FINS

R$
R$

168.840,00
36.403,33

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$

1.519.200,00

R$

83.556,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.075.193,33
158.140,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
-R$

1.354.206,00

R$
R$

2.233.333,33

-

1.196.066,00

Fevereiro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

2.233.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

174,200,00

PIS

R$

COFINS

R$

168.840,00
36.403,33

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$

1.519.200,00

R$

83.556,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00

Total de desembolsos

R$
R$

2.075.193,33
158.140,00

R$
R$

1.196.066,00
1.037.926,00

R$

2.233.333,33

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.233.333,33

ICMS
PIS

R$
R$

174.200,00
168.840,00

3) (1 2) Saldo do período
-

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-

-

41.132,00

Margo
1) Ingressos
Receitas
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CO FINS

R$
R$

36.403,33
1.519.200,00

Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$

83.556,00
51.862,00

Salários

R$

Total de desembolsos

R$

Compra de matéria prima

R$

41.132,00
2.075.193,33

3) (1-2) Saldo do período
4) Said° anterior de caixa

-R$

158.140,00
1.037.926,00

5) Saldo final de caixa

-R$

879.786,00

R$

R$

Abril
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$

2.233.333,33
2.233.333,33

2) Des ern bolsos
ICMS

R$

174.200,00

PIS

R$

168.840,00

CO FINS

R$
R$

36.403,33
1.519.200,00
83.556,00

Despesas administrativas

R$
R$

Salários

R$

41.132,00

Total de desembolsos

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

51.862,00

R$

2.075.193,33

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

158.140,00
879.786,00

5) Saldo final de caixa

-R$

721.646,00

Receitas

R$

2.233.333,33

Total de receitas

R$

2.233.333,33

2) Desernbolsos
ICMS

R$

174.200,00

PIS
COFINS

R$
R$

168.840,00
36.403,33

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$

1.519.200,00

R$

83.556,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.075.193,33
158.140,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

721.646,00
563.506,00

Maio
1) Ingressos
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Junho
1) Ingressos
Receitas

R$
R$

2.233.333,33

Total de receitas
2) Desembolsos
ICMS

R$

174.200,00

PIS
COFINS

R$
R$

168.840,00
36.403,33

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$

1.519.200,00

R$

83.556,00

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do penado

R$

2.075.193,33

R$

158.140,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

563.506,00
405.366,00

Despesas administrativas
Salários

2.233.333,33

Fonte: elaborada pelo autor

No segundo semestre de 2010 há um aumento de 5% na produtividade em relaciio
ao primeiro semestre do mesmo ano. Isso contribui em parte para o superávit de R$:
292.03 1,40 observado no período.
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Tabela 18: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2010 na
condição do cenário realista
Julho
1) Ingressos

Receitas
Total de receitas

R$ 2.345.000,00
R$ 2.345.000,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

182.910,00

CO FINS

R$
R$

177.282,00
38.223,50

Compra de matérla prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.595.160,00
87.733,80

Despesas administrativas

R$
R$

54.455,10
43.188,60

Total de desembolsos

R$

2.178.953,00

3) (1-2) Saldo do período

R$

166.047,00

4) Saldo anterior de caixa

-R$
-R$

405.366,00
239.319,00

R$
R$

2.345.000,00
2.345.000,00

PIS

Salários

5) Saldo final de caixa
Agosto
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas
2) Desembolsos

1CMS

R$

182.910,00

PIS

R$

CO FINS

R$

177.282,00
38.223,50

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.595.160,00
87.733,80

Despesas administrativas

R$

Salários

R$

54.455,10
43.188,60

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.178.953,00
166.047,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

239.319,00
73.272,00

Setembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.345.000,00

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.345.000,00

ICMS
PIS

R$
R$

182.910,00
177.282,00

7'

CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

38.223,50
1.595.160,00

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$
R$

87.733,80

Salários

R$

43.188,60

Total de desembolsos

R$

2.178.953,00

R$
-R$

166.047,00
73.272,00

R$

92.775,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

54.455,10

Outubro
1) Ingressos
Receitas

R$

Total de receitas

R$

2.345.000,00
2.345.000,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

182.910,00

PIS

R$

177.282,00

COFINS
Compra de matéria prima

R$
R$

38.223,50
1.595.160,00

Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$
R$

87.733,80
54.455,10

Salários
Total de desembolsos

R$

43.188,60

R$

2.178.953,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
R$

166.047,00
92.775,00

5) Saldo final de caixa

R$

258.822,00

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.345.000,00
2.345.000,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

182.910,00

CO FINS

R$
R$

177.282,00
38.223,50

Compra de matéria prima

R$

1.595.160,00

Compra de metanol

R$

87.733,80

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

54.455,10
43.188,60

Total de desembolsos
3) (1 2) Saldo do período

R$

2.178.953,00
166.047,00

Novembro
1) Ingressos

PIS

-

4) Saldo anterior de caixa
5) Said° final de caixa

R$
R$

258.822,00

R$

424.869,00
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Dezembro
1) Ingressos

Receita s

R$

2.345.000,00

Total de receitas

R$

2.345.000,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

182.910,00

PIS
COFINS

R$
R$

177.282,00
38.223,50

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.595.160,00
87.733,80

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

43.188,60

Imposto de renda
Total de desembolsos

R$

298.884,60

R$

2.477.837,60

-R$
R$

132.837,60
424.869,00

R$

292.031,40

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

54.455,10

Fonte: elaborada pelo autor

A tabela 19, demonstrada a seguir, demonstra a projeção do fluxo de caixa para o
primeiro semestre de 2011, levando-se em consideração o cenário realista. Nessa_ a receita
e as despesas sofrem um aumento de 5% em relação ao semestre anterior devido a um
aumento de produtividade da empresa também de 5%.
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Tabela 19: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2011 na

condição do cenário realista
Janeiro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.462.250,00

Total de receitas

R$

2.462.250,00

2) Desembolsos
(CMS

R$

192.055,50

PIS
CORNS

R$
R$

186.146,10
40.134,68

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.674.918,00
92.120,49

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos

R$
R$

2.287.900,65

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

292.031,40
466.380,75

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.462.250,00
2.462.250,00

2) Des embolsos
)CMS

R$

192.055,50

PIS

R$

186.146,10

CORNS

R$

40.134,68

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.674.918,00
92.120,49

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.287.900,65
174.349,35

4) Saldo anterior de caixa

R$
R$

466.380,75

174.349,35

Fevereiro
1) Ingressos

5) Saldo final de caixa

640.730,10

Margo
1) lrigressos
Receitas

R$

2.462.250,00

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.462.250,00

ICMS
PIS

R$
R$

192.055,50
186.146,10

COFINS

R$

40.134,68

Compra de matéria prima

R$

1.674.918,00

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$
R$

92.120,49

Salários
Total de desembolsos

R$
R$

45.348,03
2.287.900,65

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

174.349,35

R$

640.730,10

5) Saldo final de caixa

R$

815.079,45

57.177,86

Abril
1) Ingressos
Receitas

R$

2.462.250,00

Total de receitas

R$

2.462.250,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

192.055,50

P1 5

R$

186.146,10

COFINS

R$

Compra de matéria prima

R$

40.134,68
1.674.918,00

Compra (le meta nol
Despesas administrativas

R$
R$

92.120,49
57.177,86

Salários

R$

Total de desembolsos

R$

45.348,03
2.287.900,65

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
R$

174.349,35
815.079,45

5) Saldo final de caixa

R$

989.428,80

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.462.250,00
2.462.250,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

192.055,50

CO FINS

R$
R$

186.146,10
40.134,68

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.674.918,00
92.120,49

Despesas administrativas
Salários

R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2,287.900,65
174.349,35

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

989.428,80
1.163.778,15

Maio
1) Ingressos

PIS

R$
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Junho
1) Ingressos
Receitas

R$

Total de receitas

R$ 2.462.250,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

192.055,50

PIS
COFINS

R$
R$

186.146,10
40.134,68

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.674.918,00

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos

R$

2.287.900,65

3) (1-2) Saldo do período

R$

174.349,35

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

1.163.778,15

2.462.250,00

92.120,49

1.338.127,50

Fonte: elaborada pelo autor

No Ultimo período analisado, ha um novo aumento da taxa de producdo em 5%.
porém, ainda dentro da capacidade inicial instalada. 0 superavit final chega próximo aos 2
milhões de reais.
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Tabela 20: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 201 1 na

condição do cenário realista
Julho
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.585.362,50
2.585.362,50

R$

201.658,28
195.453,41
42.141,41

Compra de maté ri a prima
Compra de metanol

R$
R$
R$
R$

Despesas administrativas
Salários

R$

60.036,75
47.615,43

Total de desembolsos

R$

2.402.295,68

3) (1 2) Saldo do período

R$

183.066,82

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$

1.338.127,50

R$

1.521.194,32

Receitas

R$

2.585.362,50

Total de receitas

2) Desembolsos
ICMS

PIS
COFINS

-

R$

1.758.663,90
96.726,51

Agosto
1) Ingressos

R$

2.585.362,50

2) Desembolsos
ICMS

R$

201.658,28

PIS

R$

CO FINS

R$

195.453,41
42.141,41

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.758.663,90
96.726,51

Despes as administrativas
Salários

R$
R$

60.036,75
47.615,43

Total de desembolsos

R$

2.402.295,68

3) (1-2) Saldo do período

R$

183.066,82

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

1.521.194,32
1.704.261,14

1) Ingressos
Receitas

R$

2.585.362,50

Total de receitas

R$

2.585.362,50

ICMS

R$

PIS

R$

201.658,28
195.453,41

Setembro

2) Desembolsos
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CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

1.758.663,90

Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$

96.726,51

R$

60.036,75

R$
R$

47.615,43
2.402.295,68

R$

Salários
Total de desembolsos

42.141,41

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

183.066,82
1.704.261,14

5) Saldo final de caixa

R$

1.887.327,95

Receitas

R$

2.585.362,50

Total de receitas

R$

2.585.362,50

2) Desembolsos
ICMS

Outubro
1) Ingressos

R$

201.658,28

PIS

R$

195.453,41

CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

42.141,41
1.758.663,90

Compra de meta nol

R$
R$

96.726,51
60.036,75

Despes as administrativas
Salários

R$

47.615,43

Total de desembolsos

R$

2.402.295,68

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
R$

183.066,82
1.704.261,14

5) Saldo final de caixa

R$

1.887.327,95

R$
R$

2.585.362,50

Total de receitas
2) Desembolsos
'CMS

R$

201.658,28

PIS
COFINS

R$
R$

195.453,41
42.141,41

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$

1.758.663,90

R$

96.726,51

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

60.036,75
47.615,43

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.402.295,68
183.066,82

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

1.887.327,95
2.070.394,77

Novembro
1) Ingressos
Receitas

2.585.362,50

7g
Dezembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.585.362,50

Total de receitas

R$

2.585.362,50

2) Desembolsos
ICMS

R$

201.658,28

PIS
COFINS

R$
R$

195.453,41
42.141,41

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$

1.758.663,90

R$

96.726,51

Salários

R$
R$

60.036,75
47.615,43

Imposto de renda
Total de desembolsos

R$
R$

313.828,83

Despesas administrativas

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$

2.716.124,51

R$

130.762,01
2.070.394,77

R$

1.939.632,76

Fonte: elaborada pelo autor
Há ainda o cenário otimista, onde enquanto o custo da matéria-prima recua 15%, o
preço do litro do biodiesel vendido recua apenas 3%.

Tabela 21: Cenário otimista
Receita Bruta
Dedução de receita bruta
!CMS
PIS

25.996.000,00
R$
R$

2.027.688,00
1.965.297,60

MANS
Total

R$
R$

423.734,80
4.416.720,40

Receita Liquida

R$

21.579.279,60

CPV
Matéria prima

R$

15.495.840,00

Metanol
Total

R$

852.271,20

R$

16.348.111,20

Lucro Bruto

R$

5.231.168,40

Despesas operacionais
Despesas administrativas

R$

622.344,00

Despesas com pessoal

R$

493.584,00

Total

R$

1.115.928,00

Lucro operadonal

R$
R$

4.115.240,40
617.286,06

R$

3.497.954,34

Imposto de Renda

Lucro Liquido

Fonte: elaborada pelo autor

Neste a taxa de retorno sobre o investimento é de 92% ao ano, o que fária com que
o mesmo retornasse todo o seu investimento num período de I ano e 1 mês. Isso tornaria o
investimento altamente atrativo.
Com base nos dados deste cenário, projetou-se o fluxo de caixa para os anos de
2009, 2010 e 2011 dividindo-os em semestres, partindo-se do principio que a empresa
tenha inicio em janeiro de 2009.
No primeiro semestre de 2009 existem apenas desembolsos, por tratar - se de um
período preparatório para as operações da empresa. A demonstração da projeção de seu
fluxo de caixa está na tabela a seguir.
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Tabela 22: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2009 na
condição do cenário otimista
Janeiro
1) Ingressos
Receitas

R$

-

Total de receitas

R$

-

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

COFINS

R$
R$

-

Compra de matéria prima
Compra cie metanol

R$
R$

-

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

92.994,00

-R$

92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Said° final de caixa

R$
-R$

92.994,00

PIS

51.862,00

-

Fevereiro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2) Desembolsos
ICMS

R$

-

P15
CO FINS

R$
R$

-

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

-

Despes as administrativas
Salários

R$
R$
R$

-

51.862,00
41.132,00

Total de desemboisos
3) (1-2) Saldo do período

-R$

92.994,00
92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

92.994,00
185.988,00

Março
1) Ingressos
Receitas

R$

-

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

-

ICMS
PIS

R$
R$

-

C)

CO FINS

R$

Cornpra de matéria prima

R$

Cornpra de meta nor

R$

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Sa 16 rios
Total de desembolsos

R$
R$

41.132,00
92.994,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$
-R$

92.994,00
185.988,00

5) Saldo final de caixa

-R$

278.982,00

Abril
Ingressos
Receitas

R$

Total de receitas

R$

Desembolsos
ICMS

R$

PIS

R$

CO FINS

R$

Compra de matéria prima

R$

Compra de metanol

R$

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Salthios

R$
R$

41.132,00
92.994,00

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

-R$
-R$

92.994,00
278.982,00

5) Saldo final de caixa

-R$

371.976,00

Total de desembolsos

Maio
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2) Desembolsos
ICMS

R$

PIS
COFINS

R$
R$

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo d o período

R$
-R$

92.994,00
92.994,00

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

371.976,00
464.970,00

I
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Junho
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

-

R$

-

PIS
CO FINS

R$

-

Compra de matéria prima

R$

1.291.320,00

Compra de metanol

R$

71.022,60

Despesas administrativas

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
-R$

1.455.336,60
1.455.336,60

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

464.970,00
1.920.306,60

2) Desembolsos
ICMS

Salários

R$

-

Fonte: elaborado pelo autor
Nesta abordagem, o fluxo de caixa ainda apresenta déficit no segundo semestre,
todavia este é muito menor que aquele apresentado no cenário realista.
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Tabela 23: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2009 na
condição do cenário otimista
Julho
1) Ingressos
Receitas

R$

2.166.333,33

Total de receitas

R$

2.166.333,33

2) Desernbolsos
ICMS

R$

168.974,00

PIS

R$

163.774,80

CO FINS

R$

35.311,23

Compra de matéria prima
Compra tie meta nol

R$
R$

1.291.320,00
71.022,60

Despesas administrativas

R$

Salários

R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo cio período

R$
R$

1.823396,63
342.936,70

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-

R$ 1.920.306,60

-R$

1.577.369,90

Agosto
1) Ingressos
Receita s

R$

Total de receitas

R$

2.166.333,33
2.166.333,33

2) Desembolsos
ICM5

R$

168.974,00

PIS

R$

163.774,80

CORNS

R$

35.311,23

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$ 1.291.320,00
R$

71.022,60
51.862,00
41.132,00

Despesas administrativas

R$

Salários

R$

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

1.823.396,63
342.936,70

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

1.577.369,90
1.234.433,20

R$

Setembro
1) Ingressos
Receita s

R$

2.166.333,33

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.166.333,33

ICMS
PIS

R$

168.974,00
163.774,80

R$
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COFINS
Compra de matéria prima

R$

35.311,23
1.291.320,00

Compra de metanol

R$

71.022,60

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Salários

R$
R$

41.132,00
1.823.396,63

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

342.936,70
1.234.433,20

5) Saldo final de caixa

-R$

891.496,50

R$
R$

2.166.333,33

Total de desembolsos

R$

Outubro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

2.166.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

168.974,00

PIS

R$

163.774,80

CO FINS

R$

35.311,23

Compra de matéria prima

R$

1.291.320,00

Compra de meta nol

R$

71.022,60

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Salários
Total de desembolsos

R$
R$

41.132,00
1.823.396,63

4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

342.936,70
891.496,50

5) Saldo final de caixa

-R$

548.559,80

R$
R$

2.166.333,33
2.166.333,33

ICMS

R$

168.974,00

PIS
CO FINS

R$
R$

163.774,80
35.311,23

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.291.320,00
71.022,60

Despesas administrativas

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

1.823.396,63
342.936,70

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
-R$

548.559,80
205.623,10

3) (1-2) Saldo do período

Novembro
1) Ingressos
Receitas

Total de receitas
2) Desembolsos

Salários

85
Dezembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.166.333,33

Total de receitas

R$

2.166.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

168.974,00

PIS

R$

COFINS

R$

163.774,80
35.311,23

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.291.320,00
71.022,60

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Imposto de renda
Total de desembolsos

R$

308.643,03

R$

2.132.039,66

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
-R$

34.293,67
205.623,10

5) Saldo final de caixa

-R$

171.329,43

Fonte: elaborada pelo autor

0 primeiro semestre do primeiro ano de operações, baseado na concepção otimista,
apresenta um resultado de superávit superior a R$: 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos
mil reais).
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Tabela 24: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2010 na
condição do cenário otimista
Janeiro

1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.166.333,33
2.166.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

168.974,00

PIS
COFINS

R$
R$

163.774,80
35.311,23

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$

1.291.320,00
71.022,60

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

1,823.396,63
342.936,70

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

-R$
R$

171.329,43
171.607,27

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.166.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

168.974,00

CO FINS

R$
R$

163.774,80
35.311,23

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.291.320,00
71.022,60

Salários

R$
R$

41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

1.823.396,63
342.936,70

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

171.607,27
514.543,97

R$

Fevereiro
1) Ingressos

PIS

Despesas administrativas

2.166.333,33

51.862,00

Março
1) Ingressos
Receitas

R$

2.166.333,33

Total de receitas
2) Des embolsos

R$

2.166.333,33

ICMS
PIS

R$
R$

168.974,00
163.774,80
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COFINS

R$

Compra de matéria prima

R$

35.311,23
1.291.320,00

Compra de metanol

R$

71.022,60

Despesas administrativas

R$

51.862,00

Salários
Total de desernbolsos

R$
R$

41.132,00
1.823.396,63

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

R$

342.936,70
514.543,97

5) Saldo final de caixa

R$

857.480,67

Abril
1) Ingressos
Receitas

R$

Total de receitas

R$

2.166.333,33
2.166.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

168.974,00

PIS

R$

163.774,80

CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

35.311,23
1.291.320,00

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$

71.022,60

R$

51.862,00

Salários
Total de desembolsos

R$
R$

41.132,00
1.823.396,63

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
R$

342.936,70
857.480,67

5) Saldo final de caixa

R$

1.200.417,37

R$

2.166.333,33
2.166.333,33

Maio
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas
2) Desembolsos
ICMS

R$
R$

168.974,00

R$
R$

163.774,80

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$
R$

1.291.320,00
71.022,60

Despesas administrativas

Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

1.823.396,63

4) Saldo anterior de caixa
5) SaIdo final de caixa

R$
R$

1.200.417,37
1.543.354,07

PIS
COFINS

35.311,23

342.936,70
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Junho
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.166.333,33
2.166.333,33

2) Desembolsos
ICMS

R$

168.974,00

PIS
COFINS

R$
R$

163.774,80

Compra de matéria prima

R$

Compra de meta nol

R$

1.291.320,00
71.022,60

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

51.862,00
41.132,00

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

1.823.396,63
342.936,70

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

1.543.354,07
1.886.290,77

35.311,23

Fonte: elaborada pelo autor

0 segundo semestre de 2010 apresenta uma situação onde a produtividade da
empresa sobe na ordem de 5%, se comparado ao primeiro semestre do mesmo ano. Esse
fator contribui para a formação do superavit de aproximadamente RS: 3.400.000.00 Wes
milhões e quatrocentos mil reais) apresentado no período.

Tabela 25: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2010 na
condição do cenário otimista
1) Ingressos
Receitas

R$

2.274.650,00

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.274.650,00

ICMS

R$

177.422,70

PIS

R$

171.963,54

CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

37.076,80
1.355.886,00

Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$
R$

74.573,73
54.455,10

Salários

R$

Total de desembolsos

43.188,60
R$ 1.914.566,47

3) (1-2) Saldo do período
4) Said° anterior de caixa

R$
360.083,54
R$ 1.886.290,77

5) Saldo final de caixa

R$

2.246.374,31

1) Ingressos
Receita s

R$

2.274.650,00

Total de receitas

R$

2.274.650,00

ICMS
PIS

R$
R$

177.422,70
171.963,54

CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

37.076,80
1.355.886,00

Compra de meta nol
Despes as administrativas

R$

74.573,73

R$

54.455,10

Salários

R$

Agosto

2) Desembolsos

Total de desembolsos

43.188,60
R$ 1.914.566,47

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
R$

360.083,54
2.246.374,31

5) Safdo final de caixa

R$

2.606.457,84

Setembro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$ 2.274.650,00
R$ 2.274.650,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

177.422,70

PIS

R$

171.963,54
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CO FINS
Compra de matéria prima

R$

Compra de metanol

R$

74.573,73

Despesas administrativas

R$

54.455,10

Salários

R$

37.076,80
R$ 1.355.886,00

Total de desembolsos

43.188,60
R$ 1.914.566,47

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$ 360.083,54
R$ 2.606.457,84

5) Saldo final de caixa

R$ 2.966.541,38

Receitas
Total de receitas

R$ 2.274.650,00
R$ 2.274.650,00

Desembolsos
ICMS

R$

177.422,70

PIS

R$

171.963,54

COFINS
Compra de matéria prima

R$

37.076,80
R$ 1.355.886,00

Compra de meta nol

R$

74.573,73

Despesas administrativas

R$

54.455,10

Salários

R$

Total de desembolsos

43.188,60
R$ 1.914.566,47

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

5) Said° final de caixa

R$ 3.326.624,91

360.083,54

R$ 2.966.541,38

Novembro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$ 2.274.650,00
R$ 2.274.650,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

177.422,70

PIS

R$

171.963,54

CO FINS

R$

37.076,80

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$ 1.355.886,00
R$
74.573,73

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$ 1.914.566,47
360.083,54
R$

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$ 3.326.624,91
R$ 3.686.708,45

54.455,10
43.188,60

O

Dezembro
1) ingressos
Receitas

R$

2.274.650,00

Total de receitas

R$

2.274.650,00

2) Desembolsos
ICMS

R$

177.422,70

PIS
COFINS

R$
R$

171.963,54

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$

1.355.886,00
74.573,73

R$

37.076,80

Despesas administrativas

R$

54.455,10

Salários

R$

43.188,60

Imposto de renda
Total de desembolsos

R$

648.150,36
2.562.716,83

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
-R$

288.066,83

R$

3.686.708,45

R$

3.398.641,62

Fonte: elaborada pelo autor

No primeiro semestre de 2011 há novo aumento de 5% na produtividade, o que faz
aumentar as despesas e receitas. 0 resultado final é positivo com superávit superior a cinco
milhões e meio de reais.
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Tabela 26: Projeção do fluxo de caixa para o primeiro semestre de 2011 na
condição do cenário otimista
Janeiro
1) Ingressos
R$
R$

2.388.382,50
1388.382,50

ICMS

R$

186.293,84

PIS
COF1NS

R$

180.561,72

R$

38.930,63

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1423.680,30
78.302,42

Despesas administrativas

R$
R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

2.010.294,79

R$

378.087,71

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

3.398.641,62

R$
R$

2.388.382,50
2.388.382,50

ICMS

R$

186.293,84

PIS
COFINS

R$
R$

180.561,72
38.930,63

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.423.680,30
78.302,42

Despesas administrativas

R$

57.177,86

Sala dos

R$

45.348,03

Total cie desembolsos
3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

2.010.294,79
378.087,71

Receitas
Total de teceitas
2) Des embolsos

Salários

3.776.729,33

Fevereiro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas
2) Desembolsos

5) Saldo final de caixa

R$

R$ 3.776.729,33
R$ 4.154.817,04

Marv)
1) Ingressos
Receitas

R$

2.388.382,50

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.388.382,50

ICMS
PiS

R$

186.293,84
180.561,72

R$
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CO FINS
Compra de matéria prima

R$

38.930,63
1423.680,30

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$
R$

78.302,42
57.177,86

Salários

R$
R$

45.348,03
2.010.294,79

Total de desembolsos

R$

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

378.087,71

R$

4.154.817,04

5) Saldo linal de caixa

R$

4.532.904,75

R$

2.388.382,50

R$

2.388.382,50

R$

186.293,84

Abril
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas
2) Desembolsos
ICMS
PIS

R$

180.561,72

CO FINS
Compra de matéria prima

R$
R$

38.930,63
1.423.680,30

Compra cle meta nol
Despesas administrativas

R$
R$

78.302,42
57.177,86

Salários
Total de desembolsos

R$
R$

45.348,03
2.010.294,79

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$
R$

378.087,71
4.532.904,75

5) Saldo final de caixa

R$

4.910.992,46

Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.388.382,50
2.388.382,50

2) Desembolsos
ICMS

R$

186.293,84

PIS
COFINS

R$
R$

180.561,72
38.930,63

Compra de mate na prima
Compra de metanol

R$
R$

1.423.680,30
78.302,42

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.010.294,79

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$ 4.910.992,46
R$ 5.289.080,18

Maio
1) Ingressos

378.087,71
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Junho
1) Ingressos
Receitas

R$

Total de receitas

R$

2.388.382,50
2.388.382,50

$

186.293,84

PIS
CO FINS

R$
R$

180.561,72
38.930,63

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.423.680,30
78.302,42

Despesas administrativas
Sala rios

R$
R$

57.177,86
45.348,03

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$ 2.010.294,79
R$
378.087,71

4) Saido anterior de carxa
5) Saldo final de caixa

R$ 5.289.080,18
R$ 5.667.167,89

2) Desembolsos
ICMS

Fonte: elaborada pelo autor

No Ultimo período analisado existe novo aumento de 5% na produtividade , ainda
dentro da capacidade inicial instalada, contribuindo para a formação de um superávit
proximo aos sete milhões de reais.
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Tabela 27: Projeção do fluxo de caixa para o segundo semestre de 2011 na
condição do cenário otimista
Julho
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$
R$

2.507.801,63
2.507.801,63

!CMS

R$

1 95.608,53

2) Desembolsos
PIS

R$

189.589,80

CORNS

R$

40.877,17

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.494.864,32
82.217,54

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

60.036,75
47.615,43

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$

2.110.809,53

R$

396.992,10

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

5.667.167,89

R$
R$

2.507.801,63
2.507.801,63

6.064.159,98

Agosto
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas
2) Desembolsos
ICMS

R$

195.608,53

PIS
CO FINS

R$
R$

189.589,80
40.877,17

Compra de matéria prima
Compra de metanol

R$
R$

1.494.864,32
82.217,54

Despesas administrativas
Salários

R$

60.036,75

R$

47.615,43

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.110.809,53

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

6.064.159,98
6.461.152,08

396.992,10

Setembro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.507.801,63

Total de receitas
2) Desembolsos

R$

2.507.801,63

ICMS
PIS

R$
R$

195.608,53
189.589,80
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CO FINS

40.877,17

Compra de matéria prima

R$
R$

1.494.864,32

Compra de metanol
Despesas administrativas

R$
R$

82.217,54
60.036,75

Salários
Total de desembolsos

R$
R$

47.615,43
2.110.809,53

3) (1-2) Saldo do período
4) Saldo anterior de caixa

R$

5) Saldo final de caixa

R$

R$ 396.992,10
6.461.152,08
6.858.144,18

Outubro
1) Ingressos
Receitas

R$

2.507.801,63

Total de receitas

R$

2.507.801,63

2) Desembolsos
ICMS

R$

195.608,53

PIS

R$

189.589,80

CO FINS

R$
40.877,17
R$ 1.494.864,32

Compra de matéria prima
Compra de meta nol
Despesas administrativas

R$

82.217,54

R$

60.036,75

Salários
Total de desembolsos

R$
R$

47.615,43
2.110.809,53

3) (1-2) Saldo do per(odo
4) Saldo anterior de caixa

R$

5) Saldo final de caixa

R$ 6.858.144,18

396.992,10
R$ 6.461.152,08

Novembro
1) Ingressos
Receitas
Total de receitas

R$ 2.507.801,63
R$ 2.507.801,63

2) Desembolsos
ICMS

R$

195.608,53

PIS
COFINS

R$
R$

189.589,80
40.877,17

Compra de matéria prima
Compra de meta nol

R$ 1.494.864,32
R$
82.217,54

Despesas administrativas
Salários

R$
R$

47.615,43

Total de desembolsos
3) (1-2) Saldo do período

R$
R$

2.110.809,53
396.992,10

4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

R$
R$

6.858.144,18
7.255.136,28

60.036,75
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Dezembro
1) ingressos
Receitas

R$

2.507.801,63

Total de receitas

R$

2.507.801,63

2) Desembolsos
ICM5

R$

195.608,53

PIS
CO FINS

R$
R$

189.589,80
40.877,17

Compra de matéria prima
Compra de metano!

R$
R$

1.494.864,32

Despesas administrativas
Salários

R$

60.036,75

R$

47.615,43

imposto de renda
Total de desembolsos

R$
R$

680.557,88
2.791.367,41

3) (1-2) Sal do do período
4) Saldo anterior de caixa
5) Saldo final de caixa

82.217,54

-R$
283.565,78
R$ 7.255.136,28
R$

6.971.570,49

Fonte: elaborada pelo autor
5.8 RISCOS DO EMPREENDIMENTO
0 mercado de biodiesel no Brasil depende atualmente dos leilões públicos
realizados pela ANP (Agencia Nacional do Petróleo), que oferecem contratos de venda
garantida à Petrobras e à REFAP. Além desses leilões públicos, não há nenhum mercado
estabelecido no Brasil para o biodiesel, embora o óleo diesel seja a fonte de combustive l
mais importante para veículos pesados e produção de energia no Pais.
1-1d ainda a possibilidade de, devido a condições climáticas adversas, haver quebra
de safra de oleaginosas que são matéria-prima para a produção de biodiesel. Com isso, o
preço dessas automaticamente aumentaria, podendo inclusive inviabilizar a produção de
biodiesel. Em uma situação mais extrema, a produção poderá ser paralisada por falta de
matéria-prima.
0 mercado de biodiesel no Brasil depende fortemente da Lei do Biodiesel, criada
pelo Congresso Nacional em janeiro de 2005, e que estipula um percentual mínimo de
mistura que deverá atingir 5% até 2013. Qualquer mudança na lei que reduza esse
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percentual poderá prejudicar fortemente, reduzindo a demanda pelo produto e criando um

mercado mais disputado.
Além disso, a produção de biodiesel em escala no Brasil ainda é recente, ainda mais
em Santa Catarina, o que reduz as possibilidades de benchmarking e faz com que haja
dispêndio de custos que poderiam ser evitados em mercados maduros.

5.8.1 Aumento do preço dos grãos

Muitos reclamam que os biocombustiveis vêm pressionando o preço dos alimentos,

todavia, a produção de biodiesel vem sofrendo muito com as constantes altas dos preços
dos grãos. Segundo informações do site da empresa Brasil EcoDiesel, o mês de fevereiro
foi marcado por forte alta do óleo de soja que, cotado na Bolsa de Mercadorias de Chicago,
subiu 26,9% fechando o mês cotado a US$ 1.502 (um mil quinhentos e dois) a tonelada,

influenciado, principalmente, pela crise com os agricultores na Argentina (pais responsável
por cerca de 60% das exportações mundiais de óleo de soja). 0 nível mais alto de preços foi
alcançado em 3 de março passado, US$ 1.552 (um mil quinhentos e cinquenta e dois) a

tonelada e depois disso a ação especulativa decorrente fez com que as cotações oscilassem
com tendência de queda. As cotações de soja, no mês de março, foram, acentuadamente,
marcadas pela competição por área plantada com o milho, nos Estados Unidos. No dia
31/03/2008, o óleo de soja fechou cotado em US$ 1.134 (um mil cento e trinta e quatro), o

que representa uma queda de 24,5% em relação ao fechamento de fevereiro e um aumento
de 5,4% se comparado com o final do ano de 2007. Nos últimos 12 meses, óleo de soja teve
uma valorização de 56,3%. 0 impacto sobre a cotação no Brasil foi amenizado devido A
valorização do Real, resultando em uma elevação de 33,4% na moeda local.
Seguindo a mesma tendência, ainda segundo a empresa Brasil EcoDiesel, os demais
óleos vegetais também apresentaram forte volatilidade nos primeiros meses do ano. 0 óleo

de colza (canola), principal óleo utilizado na indústria de biodiesel européia, apresentou
elevação de 7,0% em Rotterdam em comparação com o fechamento do ano de 2007,
entretanto essa elevação alcançou 78,0% nos últimos 12 meses. 0 óleo de palma. utilizado
principalmente na Ásia e também exportado para a União Européia com o objetivo de
compensar o deslocamento do óleo de canola da indústria alimentícia para a indústria de
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biodiesel, apresentou elevação de 77,3% na Bolsa da Malásia, se comparado com março de
2007, e nos primeiros 3 meses de 2008 a elevação já alcança 14,0%. As maiores altas foram
registradas pelo oleo de girassol, que subiu 168,3% em cotação de referência no noroeste
europeu nos últimos 12 meses e 30,0% no 1T08. 0 oleo de mamona cotado em Rotterdam
apresentou crescimento de 19,6% nos 3 primeiros meses de 2008 e 44,4% no acumulado
dos 12 últimos meses, sendo menos influenciado que os demais oleos devido a seu mercado
de tamanho restrito.
5.9 CONCORRÊNCIA
0 mercado brasileiro de biodiesel encontra-se, ainda, em estruturação. Como a
comercialização de biodiesel em larga escala vem ocorrendo apenas via leilões organizados
pela ANP, toda a concorrência é realizada baseada no prep ofertado. Segundo o site
BiodieselBR, nessa concorrência levam vantagens aqueles que já possuem o Selo
Combustível Social, uma vez que apenas esses produtores estão aptos a participar dos
leilões de biodiesel.
A tabela a seguir mostra a quantidade de biodiesel que os principais produtores
brasileiros asseguraram fornecer nos quatro primeiros leilões realizados peia ANP.
Tabela 28: Participação dos concorrentes nos leilões

(mil m3)

(%)

488,0

58,1

Agropairna

7,2

0,9

Bsbios

70,0

Bioca pita I

60,0

8,3
7,1

Granol

56,1

6,7

Ponte di Ferro

50,0

6,0

Outros

108,7

12,9

840

100,00

Brasil EcoDiesel

Fonte: Adaptado ANP
No momento, existe demanda de biodiesel para todos os que estão no mercado e
para muitos novos entrantes. Todavia, ern Santa Catarina, a maior disputa deverá ocorrer na
compra de matéria-prima. JA existem acordos de usinas do Rio Grande do Sul com
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agricultores catarinenses para que estes cultivem os grãos, enquanto o lado gaúcho se
encarrega de transformá-los em biodiesel.
Além desses, existe uma usina com capacidade de produção de 30 milhões de
litros/ano na cidade catarinense de Monte Castelo. Portanto, nesta região, o Planalto Norte
Catarinense, já existe uma alta demanda por oleaginosas, além de gordura animal, matérias
primas utilizadas na produção do biodiesel pela Biocastell, empresa dona desta usina.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
0 presente estudo teve como objetivo principal responder se é viável a instalação de
uma usina de biodiesel no Estado de Santa Catarina. Para responder a esta pergunta, foram

formulados cinco objetivos específicos que buscavam: pesquisar o mercado: mensurar os
investimentos necessários para a instalação do empreendimento; verificar a existência de
linhas de crédito; analisar a legislação vigente e verificar a viabilidade das matérias-primas.
Quanto à sua metodologia, foram utilizados autores-chave, principalmente Vergara
e Mattar. Com base nestes, classificou-se o trabalho como sendo descritivo-explicativo e
tendo as fontes de dados secundários, como livros, jornais, revista e o ambiente virtual
como principal fonte de dados.
Após ampla pesquisa, foi dado inicio ao estudo do cenário macro-econômico, com
um levantamento da situação internacional do biodiesel, seguido por sua situação no

cenário brasileiro com suas peculiaridades, como o Selo Combustível Social, suas matériasprimas e a demanda existente. Por fim foram estudadas as variáveis do projeto em solo
catarinense, onde foram analisados alguns pontos, dentre os quais: as matérias-primas
disponíveis, os fornecedores e a demanda.
Após esse embasamento, partiu-se para a análise da viabilidade propriamente dita.

Nesta foram levantados diversos fatores relevantes para a produção de biodiesel, como: os
equipamentos e infra-estrutura, como se dão as vendas de biodiesel, fontes de
financiamento, investimento inicial, capital de giro, fluxo de caixa através de três cenários,

a concorrência e os riscos do empreendimento.
Quanto ao mercado, sugere-se a região catarinense do Vale do Itajai. Existem
estudos agronômicos publicados atestando a viabilidade de três regiões de Santa Catarina
para o cultivo de oleaginosas: Sul catarinense, Oeste catarinense e Vale do Itajai. Nas duas
primeiras regiões já existem projetos de usina em operação ou de agricultores cooperados
produzindo sementes e enviando-as para serem transformadas em biodiesel no Rio Grande
do Sul. Todavia, no Vale do Itajai, apesar de sua viabilidade, ainda não existem projetos de
expressão no setor de biodiesel.
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Os investimentos foram mensurados e sua viabilidade atestada através da análise
dos cenários realista e otimista. No cenário pessimista lucro seria insignificante para

justificar o investimento necessário.
0 investimento no setor de biodiesel no Brasil ainda é algo que envolve grandes
riscos. Trata-se de uma oportunidade de negócio ainda recente, porem, que já passou por
sensíveis variações. 0 preço das matérias-primas e do litro do biodiesel vendido sofreu
muitas mudanças tanto positivas como negativas nos últimos dois anos.
Como visto nas tabelas tanto dos cenários como dos fluxos de caixa dos mesmos,

variações nos preços das matérias-primas ou do produto vendido, cujos percentuais já
foram observados em escala até maior no passado. podem tornar o negócio ainda mais
viável ou até mesmo inviabilizá-lo.
Todavia, no cenário atual, que foi tomado como sendo o realista, o empreedimento é

viável. Neste, o tempo de retomo sobre o investimento 6 de 2 anos e 4 meses. Com a
economia brasileira crescendo e mantendo a taxa de inflação estável, essa é uma boa
previsão retorno sobre o investimento.
Constatou-se a existência de linhas especiais de crédito, principalmente através de
bancos de investimento do Governo Federal. As taxas de juros cobradas, quando o
empreendimento estiver bem estruturado, são convidativas. As linhas de financiamentos se
estendem também aos produtores rurais. fornecedores de matérias-primas, o que contribui
para a viabilização do empreendimento.
Não se verificou em Santa Catarina qualquer legislação que impeça a produção de

biodiesel, ao contrário, existem projetos na assembléia legislativa que buscam incentivar a
implementação desses projetos em território catarinense.
Em Santa Catarina, a principal aposta que tem sido tomada por aqueles que aqui
estão ingressando nesse mercado 6, em primeiro lugar, o girassol seguido pela mamona. Em
ambos os casos, contribui o fato de serem culturas viáveis em pequenas propriedades, que

são as que compõem a grande maioria das propriedades rurais catarinenses.
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Assim, pode-se afirmar que os objetivos deste trabalho foram atingidos e que o
empreendimento é viável segundo o cenário atual. Todavia, por tratar-se de um
investimento expressivo há a necessidade de uma análise mais profunda dos fatores macroeconômicos que possam influenciar a cotação das commodities agrícolas, uma vez que a
variação de preços das mesmas podem tornar o investimento ainda mais atrativo ou até
mesmo inviabiliza-lo.
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BIODIESEL SANTA CATARINA
ORÇAMENTO DE FABRICAÇÃO TRANSPORTE E
MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

Uma estrutura pré-moldada medindo 20 metros de frente e 25 metros de
profundidade, totalizando 500 m2 e detalhes a saber
Fundação

12 Blocos de fundação de 0,70 x 1,20 x 1,00 metro para as laterais.
06 Blocos de fundaçã de 0,70 x 1,20 x 1,00 metro para as cabeceiras.
Pilares

12 Pilares de 0,35 x 0,35 x 6,70 metros, com sistema de encaixe, para as laterais.
06 Pilares de 0,35 x 0,35 x 6,70 metros, com sistema de encaixe, para as cabeceiras.
Vigas Térreas

10 Vigas térreas de 0,15 x 0,40 x 4,64 metros.
08 Vigas térreas de 0,15 x 0,40 x 4,58 metros.
Vigas Aéreas

16 Vigas aéreas de 0,15 x 0,40 x 4,90 metros, com sistema de encaixe.
10 Vigas aéreas de 0,15 x 0,40 x 4,84 metros, com sistema de encaixe.
Vigas Calha

10 Vigas calha de 0,23 x 0,40 x 4,93 metros, para as laterais, com saida de Agua em
PVC, ligando nos tubos centrais dos pilares
Vigas de Cobertura
08 Vigas bravo, em forma de tesoura, paraa a parte interna, em um vão de 20
metros.
04 V igas braço, em forma de tesoura, para as cabeceiras, em um vão de 20 metros.
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Vigas terça
As terças serão especiais, tendo a parte interna oca, a fim de possibilitar a fixação
das telhas, não aparecendo qualquer parafuso.
Telhas
As telhas serão de fibrocimento de 6 mm. e acessórios já colocados.
Alvenaria
580 m2 de parede com tijolos de 8 furos, sendo rebocado nas duas faces, já com os
materiais.

Piso
500 m2 de piso de concreto, incluindo a compactação, com 12 centímetros de
espessura, com telas soldadas e lixado.

Banheiros
02 Banheiros na parte interna, sendo um masculino e urn feminino, incluindo:
azulejo, piso, bacios, lavatórios, colunas, metais sanitários, hidráulico, rede de agua,
chuveiro e box.

Caixas da Agua
02 Caixas da agua de 5000 litros instaladas.

Portões de Entrada
02 Portões de 4,80 x 4,53 metros. operando sob o sistema de contrapeso.

Janelas
10 Janelas de alumínio com vidro de 1,20 x 2,60 metros.
Redes Hidráulica, Pluvial e de Esgoto

Rede de água disponível em todo o galpão.
Captação de Agua das chuvas.
Rede de esgoto, corn ligação na rede de tratamento.
Instalação Elétrica
03 Instalações elétricas, trifitsicas, com lâmpada fluorescentes, tomadas elétricas,
telefone e informática.
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Pintura
Pintura de toda a obra, sendo selador acrílico e tinta acrílica fosca.
Pavimentação do Pátio
450 m2 de piso, com lajotinha de encaixe, com preparo do terreno para o tráfego.
Aivara de Construção
Projetos, incluindo todas as taxas legais (inclusive INSS), para a retirada do
"HABITE-SE".

Obs: detalhes dos produtos corno quantidades e marcas fardo parte do Memorial
Descritivo.

Valor total da obra
Prazo de entrega

R$: 284.000,00
140 dias

Atenciosamente

IMPERATRIZ CENTER PRE-MOLDADOS

IMPERAT RiZ
Pré-Moldados
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Santo Amaro da Imperatriz, 29 de abril de 2008
BIODIESEL SANTA CATARINA

ORÇAMENTO DE FABRICAÇÃO TRANSPORTE E
MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
Duas estruturas pré-moldadas medindo, cada uma 5 metros de frente e 10 metros de
profundidade, totalizando 100 m2 e detalhes a saber

Fundação
12 Blocos de fundação de 0,70 x 1,20 x 1,00 metro para as laterais.

Pilares
12 Pilares de 0,20 x 0,20 x 4,00 metros, com sistema de encaixe.
Vigas Térreas
04 Vigas térreas de 0,15 x 0,30 x 4,60 metros.
08 Vigas térreas de 0,15 x 0,30 x 4,70 metros.
Vigas Calha
08 Vigas calha de 0,23 x 0,30 x 4,80 metros, para as laterais, com saída de Agua em
PVC, ligando nos tubos centrais dos pilares
Vigas de Cobertura
02 Vigas vigas em forma de I, para a parte interna, em um vão de 5 metros.
04 Vigas vigas em forma de I, para as cabeceiras, em um vão de 5 metros.
Vigas terça
As terças serão especiais, tendo a parte interna oca, a tini de possibilitar a fixação
das telhas, não aparecendo qualquer parafuso.
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Telhas
As telhas serão de fibrocimento de 6 mm. e acessórios já colocados.
Alvenaria
204 m2 de parede com tijolos de 8 furos, sendo rebocado nas duas faces, já com os
materials.

Piso
100 m2 de piso de concreto, incluindo a compactacão, com 12 centímetros de
espessura, com telas soldadas e lixado.
Portões de Entrada
02 Portões de 1,80 x 2,00 metros, operando sob o sistema de contrapeso.

Instalação Elétrica
02 Instalações elétricas, trifasicas, com lâmpada fluorescentes e tomadas elétricas.

Pintura
Pintura de toda a obra, sendo selador acrilico e tinta acrilica fosca.

Pavimentação do Patio
120 m2 de piso, com lajotinha de encaixe, com preparo do terreno para o trafego.
Alvara de Construção
Projetos, incluindo todas as taxas legais (inclusive INSS) , para a retirada do
"HABITE-SE".
Obs: detalhes dos produtos como quantidades e marcas farão parte do Memorial
Descritivo.
Valor total da obra
Prazo de entrega

R$: 36.000,00
140 dias

Atenciosamente

IMPERATRIZ CENTER PRE-MOLDADOS LTDA

