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RESUMO

SILVA, Giselli. Estudo de viabilidade para uma fazenda marinha de cultivo de ostras do
pacifico na cidade de Florianópolis/SC. 2007. 103 f. Trabalho de conclusão de curso
(Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2007.
0 presente trabalho tem como finalidade realizar um estudo de viabilidade para uma fazenda
marinha de cultivo de ostras em Florianópolis, por intermédio de uma pesquisa exploratória e
descritiva, onde se utilizou a análise bibliográfica, documental, observação e entrevista como
forma de coleta de dados. 0 empreendimento proposto sera estabelecido no distrito do
Ribeirao da Ilha, município de Florianópolis. Ao longo deste estudo destacam-se os conceitos
de empreendedorismo e projeto de viabilidade, além das variáveis externas que in fl uenciam o
novo empreendimento como os ambientes econômico, politico-legal e o mercado consumidor,
fornecedor e de concorrentes, além dos aspectos internos à organização. Tal estudo
comprovou a viabilidade do empreendimento, tendo em vista que apresenta uma taxa interna
de retorno de 41,88%.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Projeto de viabilidade. Maricultura. Cultivo de ostras.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Estrutura e detalhamento de um Plano de Negócios

23

Quadro 2 - Níveis de concorrência

35

Quadro 3 - Fatores para a escolha da localização

39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Ambiente da empresa

26

Figura 2 - Ramos da aquicultura

49

Figura 3 - Crcissosirea gigas

55

—

Ostra do Pacifico

Figura 4 - Evolução da produção de ostras em Santa Catarina

61

Figura 5 - Logomarca da campanha publicitária de divulgação das ostras de Florianópolis

63

Figura 6— Organograma

68

Figura 7 — Desenho esquemático de long lines

72

-

Figura 8 - Sistema de cultivo suspenso-flutuante (long line)
-

73

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Produção de ostras cultivadas em Santa Catarina por município em 2004.

53

Tabela 2 - Relação de móveis e utensílios para escritório

76

Tabela 3 — Veículos

76

Tabela 4 - Relação das máquinas e equipamentos

77

Tabela 5 - Depreciação

79

Tabela 6 - Custos da mão-de-obra direta

80

Tabela 7 - Custos fixos mensais de produção

81

Tabela 8 - Custos de produção

81

Tabela 9 - Despesas fixas mensais

82

Tabela 10 - Custo dos produtos vendidos

82

Tabela 11 - Demonstração do Resultado Anual projetado

86

Tabela 12 - Investimentos iniciais

89

SUMÁRIO

1 INTRODUCÃO
1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA

13

1.2 OBJETIVOS

14

1.2.1 Objetivo geral

14

1.2.2 Objetivos específicos

14

1.3 JUSTIFICATIVA

14

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

16

2.1 EMPREENDEDORISMO

16

2.2 PROJETO DE VIABILIDADE

19

2.2.1 Plano de negócios

20

2.3 ANALISE AMBIENTAL

24

2.3.1 Ambiente externo

24

2.3.2 Ambiente interno

37

2.4 AQUICULTURA NO BRASIL E NO MUNDO

47

2.4.1 Maricultura em Santa Catarina

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

57

3.1 TIPO DE PESQUISA
3.2 COLETA DE DADOS

58

4 ESTUDO DE VIABILIDADE

60

4.1 ASPECTOS MERCADOLOGICOS

60

4.1.1 0 mercado da ostreicultura

60

4.1.2 Clientes

64

4.1.3 Concorrentes

65

4.1.4 Fornecedores

67

4.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

68

4.3 ASPECTOS TÉCNICOS

70

4.3.1 Espécie cultivada

70

4.3.2 Localização e sistema de cultivo

70

4.4 ASPECTOS FINANCEIROS

75

4.4.1 Investimento inicial

75

4.4.2 Depreciação

78

4.4.3 Estrutura de custos e despesas

79

4.4.4 Custo dos Produtos Vendidos

82

4.4.5 Indicadores de vendas

83

4.4.6 Receita Bruta (receita operacional)

85

4.4.7 Apuração dos Resultados

85

4.4.8 Indices financeiros

87

4.4.9 Ponto de Equilíbrio

88

4.4.10 Prazo e Retorno do investimento

88

4.5 ASPECTOS JURÍDICOS, LEGAIS E CONTÁBEIS

1)0

4.5.1 Para Obtenção da cessão de uso do espaço aquático

90

4.5.2 Para Obtenção do registro de aquicultor

91

4.5.3 Para Obtenção de permissão para o cultivo de moluscos

91

4.5.4 Para o controle sanitário das Aguas de cultivo

92

4.5.5 Para o controle sanitário dos moluscos cultivados

92

4.5.6 Aspectos contábeis

93

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

94

REFERÊNCIAS

96

APÊNDICES

100

APENDICE A

101

APENDICE B

10 1

ANEXO

103

11

I INTRODUÇÃO

A prática de multiplicar animais e plantas aquáticas, denominada aqtiicultura,
constitui-se em uma atividade econômica de grande relevância para vários países do mundo,
expressando seus mais visíveis resultados na geração de divisas e empregos, e na produção de
alimentos. Alguns países ocupam posição de destaque, tanto pelo volume de produção, quanto
pela tecnologia utilizada, como é o caso da China, Espanha, Nova Zelândia, Chile, Japão e
Brasil.
Segundo dados publicados no ano de 2004 pela Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura - FAO, em 2002 a produção mundial total de animais aquáticos foi
de 133,3 milhões de toneladas, dos quais 41,9 milhões foram oriundos da aqiiicultura. Na
mesma publicação a FAO afirma que o consumo mundial de pescados cresce mais que 10%
ao ano, indicativo de que a tendência é o aumento do consumo e que ha um mercado a ser
explorado por investidores interessados a empreender neste ramo.
Em decorrência dos baixos custos de produção e pelo fato de proporcionar uma
rentabilidade satisfatória, a aqilicultura vem sendo desenvolvida, simultaneamente, em
diversos países do mundo. Além de sua capacidade de gerar empregos e divisas, ela produz
alimentos de alto valor protéico e ainda contribui para a diminuição da pesca predatória e da
degradação ambiental
0 cultivo de ostras é realizado desde a época do Império Romano e a paixão do
imperador Napoledo por essas iguarias tornou seu cultivo obrigatório na França. No entanto,
foi a técnica japonesa desenvolvida há mais de 400 anos, que chegou ao Brasil na década de
70, e foi aplicada inicialmente em Cananéia. Esta cidade histórica do litoral paulista tem como
uma das principais atividades econômicas, a pesca e cultivo de moluscos.
Atualmente, a produção brasileira de ostras está centralizada nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Santa Catarina devido, principalmente, às características ambientais
propicias ao desenvolvimento desses moluscos, os quais necessitam de Aguas de temperaturas
amenas e ricas em nutrientes.
A miticultura (cultivo de mexilhões) iniciou em Santa Catarina, profissionalmente,
em 1989, com o cultivo da espécie nativa de mexilhão Perna perna, habitante dos costões
rochosos. Os resultados altamente positivos alcançados têm motivado inUmeras famílias e
pequenos produtores a ingressar em tal atividade. Atualmente o Estado destaca-se como o
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maior produtor nacional de mexilhões cultivados que, ao lado da ostreicultura (cultivo de
ostras), têm resultado nos últimos anos em uma produção expressiva.
O desenvolvimento da aqiiicultura em Santa Catarina possibilitou o restabelecimento
das atividades marítimas tradicionais, que passavam por um período de estagnação econômica
devido ao declínio da pesca artesanal. Muitos pescadores estavam deixando de trabalhar no
mar, por causa da baixa lucratividade. Depois da valorização da criação de moluscos, essa
situação foi revertida, sendo que até os filhos de pescadores aprendem a atividade através de
uma formação técnica e deixam de abandonar as comunidades pesqueiras.
Nesse sentido, a malacocultura (cultivo de ostras e mexilhões) surgiu como uma
alternativa para substituir a pesca artesanal decadente e vem apresentando elevadas taxas de 1./
crescimento em Santa Catarina. No ano de 1991, foram produzidas 43 mil dúzias de ostras,
vindo a alcançar quase 1,6 milhões de dúzias em 2002. Durante a safra de 2006/2007 o estado
produziu 3.086,30 milhões de toneladas de ostras, desse total Florianópolis foi responsável
pela produção de 1.615,99 toneladas.
A espécie de ostra cultivada comercialmente no litoral catarinense é a ostra do pacífico V
ou japonesa, cujo nome cientifico é Crassostrea gigas. Esta espécie foi introduzida no Brasil
através de sementes vindas do Chile durante o "Projeto Ostra", promovido pela UFSC, cujo
objetivo era estudar a viabilidade do cultivo na Baia Norte da Ilha de Santa Catarina. A
espécie adaptou-se bem ao clima catarinense, e hoje ela é produzida em escala comercial e
exportada para outros estados.
A costa litorânea catarinense caracteriza-se por apresentar inúmeras Areas protegidas,
compostas por baias, enseadas e estuários, entre os municípios de Laguna e Itapoá, o que,
associado à elevada produtividade da água do mar, tem favorecido a implantação de cultivos
de ostras e mexilhões. Ou seja, de norte a sul, o litoral de Santa Catarina apresenta vantagens
competitivas para o cultivo de ostras, devido, principalmente, ao clima favorável para este
tipo de atividade.
Os três principais centros produtores de moluscos do estado são: Florianópolis, Itajai e
Joinville, sendo que em Florianópolis, o Ribeirao da Ilha tornou-se o maior produtor de ostras
do Brasil, impulsionado pelo aumento do consumo e pelos restaurantes da região que tarn os
moluscos como o principal prato do cardápio.
Algumas instituições governamentais exercem papel fundamental na expansão da
atividade, dentre elas esta a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina — Epagri, que desenvolve projetos de profissionalização, divulgação e apoio técnico
para ostreicultores. A Universidade Federal de Santa Catarina, através do Laboratório de
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Moluscos Marinhos — LMM , o único produtor de sementes de ostras do pais, é responsável
pelo fornecimento de sementes aos produtores catarinenses e de outros estados. Assim, a
Epagri, o LMM e outras instituições governamentais tam contribuído, de forma decisiva, para
o desenvolvimento da ostreicultura em Santa Catarina.
1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA
Devido à crescente expansão da atividade no estado, as expectativas dos produtores
ligados à ostreicultura são bastante otimistas, principalmente em relação à conquista de novos
mercados que dependem ainda, dentre outros fatores, da elaboração de uma legislação que
regulamente a exportação para outros países. O constante aumento do consumo no mercado
interno, também é um fator que gera grandes expectativas no setor.
0 aumento do consumo de pescados, sobretudo de ostras em Santa Catarina,
comprova que a pesca extrativa é insuficiente para atender as necessidades deste mercado em
expansão. Além de prejudicar os estoques naturais de diversas espécies, a

atividade

extrativista desenvolvida por pequenos produtores, de forma amadora, é pouco lucrativa.
Diante do cenário apresentado, a pergunta norteadora deste trabalho viável o
cultivo de ostras do pacifico em uma fazenda marinha localizada ern Florianópolis/SC —
Brasil, considerando o segundo semestre de 2007?
Para responder a esta questão, faz-se necessário um estudo preliminar contendo uma
análise dos elementos que envolvem a abertura de um novo empreendimento, incluindo a
análise do setor em que a empresa atuará, bem como as questões pertinentes ao negócio em si.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
Elaborar um projeto de viabilidade para uma fazenda marinha de cultivo de ostras do
pacifico em Florianópolis/SC.

1.2.2 Objetivos específicos

Com relação aos objetivos específicos pretende-se:
a) caracterizar o setor da ostreicultura;
b) identificar o ambiente externo examinando, no microambiente, o mercado
consumidor, fornecedor e de concorrentes;
c) identificar o ambiente externo verificando, no macroambiente, as variáveis
econômicas, politico-legais, sociais e tecnológicas que exercem influência sobre a
organização;
d) identificar órgãos de pesquisa e desenvolvimento existentes em Santa Catarina, que
possam colaborar com a implantação e desenvolvimento do empreendimento;
e) avaliar a viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

1.3 JUSTIFICATIVA

0 interesse em realizar um estudo de viabilidade de um novo negócio surgiu quando
um membro da família desta acadêmica, formado em um curso Técnico de Aqiiicultura,
manifestou o desejo de implantar uma fazenda marinha de cultivo de ostras. Com o intuito de
ajudá-lo nesta etapa e objetivando o sucesso deste novo empreendimento, verificou-se a
necessidade de fazer um planejamento prévio para verificar a sua viabilidade.
A idéia de empreender no ramo da ostreicultura foi sustentada a partir da observação
do elevado crescimento do setor no estado, do aumento do consumo de ostras e da
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constatação do grande potencial produtivo de Florianópolis, devido ás suas características
oceanográficas propicias para este tipo de cultivo.
Ern Florianópolis, a exploração desta atividade permitiu proporcionar uma alternativa
de trabalho e renda para as comunidades pesqueiras tradicionais. Entretanto, ela vem atraindo
profissionais de outras áreas, devido a sua boa rentabilidade e baixos custos de implantação.
Outro ponto importante, que justifica este estudo é a oportunidade propiciada
acadêmica de relacionar os fundamentos teóricos adquiridos durante o curso de graduação em
administração com a prática e a realidade do mercado. Por fim, espera-se que os resultados
encontrados possam contribuir para a implantação de novos empreendimentos, semelhantes
ao que tratou este estudo, e para a formação profissional da acadêmica.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

0 capitulo de fundamentação teórica tem como objetivo fazer uma compilação de
obras, seus conceitos e percepções dos diversos autores que trabalham com o tema em estudo,
proporcionando, dessa forma, um referencial teórico e um maior embasamento acerca dos
assuntos relacionados ao estudo em questão.
Por intermédio do desenvolvimento desta fundamentação teórica, buscou-se uma
revisão sobre os conceitos que norteiam a abertura de um novo empreendimento, qual seja,
uma fazenda marinha de cultivo de ostras japonesas. Para tanto, foram apresentados alguns
aspectos referentes à viabilidade de um novo negócio, dentre os quais se destacam:
empreendedorismo, plano de negócios, análise ambiental, que compreende a análise do
ambiente externo (ambiente demográfico, sócio-econômico, politico-legal, tecnológico
ecológico, concorrentes, fornecedores

e

e clientes) e do ambiente interno (aspectos

administrativos, técnicos, jurídicos, legais, contábeis e financeiros).

2.1 EMPREENDEDORISMO

Todas as realizações humanas constroem-se pela ação empreendedora de pessoas com
capacidade de agir para tornar reais seus sonhos. Para fazerem seus sonhos, visões e projetos
se transformarem em realidade, estes empreendedores utilizam a própria capacidade de
combinar recursos produtivos, como capital, matéria-prima e trabalho para realizar obras,
fabricar produtos e prestar serviços destinados a satisfazer necessidades de pessoas
(SANTOS; PEREIRA, 1995).
Neste contexto, o termo empreendedorismo vem sendo utilizado com freqüência no
mundo corporativo e no ambiente acadêmico. Ele carrega consigo um complexo de conceitos
e características constantemente debatidas por grandes autores da área de Administração de
Empresas. A palavra empreendedorismo é largamente utilizada para designar estudos
relativos ao empreendedor, como o seu perfil, suas origens seus sistemas de atividade e seu
universo de atuação. Sobre o tema Domelas (2005, p. 23), afirma que:
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0 contexto atual é propicio para o surgimento cada vez maior de
empreendedores. Por esse motivo, a capacitação dos candidatos a
empreender está sendo prioridade em muitos países, inclusive no Brasil, haja
vista a crescente preocupação das escolas e universidades a respeito do
assunto, por meio da criação de cursos e matérias especificas de
empreendedorismo, corno uma alternativa aos jovens profissionais que se
graduam anualmente nos ensinos técnicos e universitários brasileiros.

0 autor observa que em vários países do mundo, existem formas de incentivo As
iniciativas empreendedoras. Países como Alemanha, França, Israel, Reino Unido e Finlândia
possuem programas que auxiliam e estimulam de alguma forma a criação de novos negócios.
Alguns programas visam A destinação de recursos financeiros, outros focam na capacitação de
novos talentos em universidades. No Brasil, a criação do Sebrae Serviço Brasileiro de
Apoio As Micro e Pequenas Empresas e da Softex — Sociedade Brasileira para Exportação de
Software, representa o inicio do movimento do empreendedorismo no pais. A explicação para
a focalização desses países no empreendedorismo pode ser obtida ao se analisar o que ocorre
nos Estados Unidos. Trata-se do maior exemplo de compromisso nacional com o
empreendedorismo e o 'progresso econômico. Além de centenas de iniciativas dos governos
locais e de organizações privadas para encorajar e apoiar o empreendedorismo nos Estados
Unidos, o governo americano gasta centenas de milhões de dólares anualmente em programas
de apoio. Por causa do sucesso relativo desses programas, os mesmos são vistos corno
modelos por outros países que visam a aumentar o nível de sua atividade empresarial

(DORNELAS, 2005).
Sobre o conceito de empreendedor, Chiavenato (2004, p. 3) diz tratar-se de "uma
pessoa que inicia e/ ou opera um negócio para realizar uma idéia ou projeto pessoal
assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente". 0 autor ainda destaca:
Os empreendedores são heróis populares do mundo dos negócios. Fornecem
empregos, introduzem inovações e incentivam o crescimento econômico.
Não são simplesmente provedores de mercadorias ou de serviços, mas fontes
de energia que assumem riscos inerentes em uma economia em mudança,
transfonnação e cresc imento (CHIAVENATO, 2004, p. 4).

Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2005, p. 39), economista do século passado, já
definia o empreendedor como sendo "aquele que destrói a ordem econômica existente pela
introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela
exploração de novos recursos e materiais."
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No entendimento de Dornela.s (2005), o empreendedor é aquela pessoa que detecta
uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados.
0 autor destaca que em qualquer definição de empreendedorismo encontram-se, pelo menos,
os seguintes aspectos referentes ao empreendedor:
a) iniciativa para criar um negócio e paixão pelo que faz;

b) utiliza os recursos disponíveis de forma criativa transformando o ambiente social e
econômico onde vive; e
c) aceita assumir riscos calculados e a possibilidade de fracassar.
Para que um novo negócio seja realmente efetivado o autor explica que existem quatro
fases que envolvem o processo: a primeira é identificar e avaliar uma oportunidade; a segunda

é desenvolver um estudo de viabilidade ou plano de negócios; a terceira é determinar e captar
os recursos necessários; a quarta é última fase é gerenciar a empresa criada.
Salienta-se que no Brasil, a maior parte dos negócios criados é concebida por
pequenos empresários. Sao pessoas que nem sempre possuem os conhecimentos necessários
para criar e administrar um empreendimento e muitas vezes, atuam de forma empírica e com
pouco planejamento. A falta de ferramentas gerenciais adequadas e que auxiliem os gestores
destas novas empresas, acabam por refletir diretamente no alto índice de mortalidade das
mesmas. Segundo o Sebrae (1999 apud DORNELAS, 2005) a taxa de mortalidade destes
pequenos empreendimentos chega a 73% no terceiro ano de existência. É interessante
observar a importância que esses pequenos empreendimentos representam para o pais, pois
eles geram empregos e estimulam o crescimento econômico, ou seja, são os grandes
propulsores da economia.
neste sentido, que tornam-se essenciais o conhecimento e a aplicação de ferramentas
administrativas capazes de auxiliar pessoas a criar e desenvolver novos negócios. Chiavenato
(2006) afirma que o ideal é possuir preparo técnico e profissional para o novo desafio, pois o
conhecimento aumenta substancialmente as chances de sucesso. Várias ferramentas gerenciais
podem ser utilizadas para auxilio na criação e desenvolvimento de um novo empreendimento,
tais como: Plano de Negócios, Análise Swot, dentre outras.
Dessa maneira, percebe-se que o processo empreendedor inicia-se com a identificação
de uma oportunidade e deve ser seguido de um estudo anterior à implantação do
empreendimento, cujo objetivo principal é o de reduzir os riscos inerentes ao novo negócio,
transformando-o em urna idéia produtiva e vantajosa. Portanto, no presente trabalho, após a
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identificação de uma oportunidade, sera feito um estudo prévio a abertura de um novo
empreendimento.

2.2 PROJETO DE VIABILIDADE

Projeto corresponde ao conjunto de informações, sistemática

e racionalmente

ordenadas, que nos permite estimar os custos e beneficios de um determinado investimento,
avaliar as vantagens e desvantagens de utilizar recursos para a criação de novos meios de
produção ou para o aumento da capacidade ou melhoria do rendimento dos meios de
produção existentes (HOLANDA, 1975). Já Woiler e Mathias (1996) dizem tratar-se de um
conjunto de informações internas e/ou externas a empresa, coletadas e processadas com o
objetivo de analisar-se (e, eventualmente implantar-se) uma decisão de investimento, sendo
um modelo que, incorporando informações qualitativas e quantitativas, procura simular a
decisão de investir e suas implicações.
Sobre o assunto, Keelling (2002) destaca que -um projeto é uma máquina de
mudança". Segundo o autor ele é concebido quando se percebe a necessidade de progresso,
onde provavelmente ha um período de discussão, e avaliação dos prós e contras de idéias, sem
muita ação decisiva até que o conceito assuma uma forma identificável. Woiler e Mathias
(1996) defendem que quando elaborado com cuidado e sinceridade, o projeto é um importante
instrumento no planejamento a longo prazo da empresa e quando feito de forma honesta, põe
em cheque diversas decisões administrativas, testando-as para verificar se estão corretas.
A combinação de princípios básicos de economia, engenharia, finanças

e

administração, conferem ao projeto um caráter essencialmente pratico e interdisciplinar,
estruturado a partir de uma cuidadosa seleção de conceitos das diversas areas que o compõe e
que são utilizados de forma sistemática para a solução de problemas reais com que se
defrontam os empresários (HOLANDA, 1975).
0 projeto de viabilidade é um projeto de estudo e análise, ou seja, ele procura verificar
a viabilidade a nível interno da própria empresa. Quando surge a idéia (ou a oportunidade) de
investir, começa o processo de coleta e processamento de informações que, devidamente
analisadas permitirão testar a sua viabilidade (WOILER; MATHIAS, 1996, p. 27). Ao
constatar-se a viabilidade e decidir-se pela sua implementação, passa-se ao projeto final, onde
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há um maior detalhamento de engenharia e de implantação. Segundo os autores as etapas que
compõem a estrutura de um projeto são as descritas a seguir:
a) aspectos econômicos: engloba análise de mercado, localização e escala de
produção;
b) aspectos técnicos; envolve a seleção do processo de produção, engenharia do
projeto e arranjo físico dos equipamentos na fábrica;
c) aspectos financeiros: refere-se A composição do capital, financiamento, grau de
endividamento, indices de liquidez, etc.;
d) aspectos administrativos: evolve considerações sobre a estrutura organizacional e
recursos humanos;
e) aspectos jurídicos e legais: dizem respeito A forma societária, seu registro, além de
assinaturas de contratos, leis e incentivos fiscais;
f) aspectos do meio ambiente: relacionam-se com

o nível de emprego,

desenvolvimento da comunidade onde se instala o empreendimento, poluição e
degradação ecológica; e
g) aspectos contábeis: refere-se A estrutura contábil da empresa.

2.2.1 Plano de negócios

Os projetos de viabilidade são também chamados de Plano de Negócios, já que o
mesmo é conceituado como "sendo um conjunto de dados e informações sobre o futuro
empreendimento, que define suas principais características e condições para propiciar uma
análise da sua viabilidade e dos seus riscos, bem como para facilitar a sua implantação (CHIAVENATO, 2006, p. 128). Em síntese, pode-se afirmar que ele é um documento usado
para descrever o negócio e apresentar a empresa aos fornecedores, investidores, clientes,
parceiros, empregados, etc. No entanto, segundo Biaggi° e Batocchio (2005), o Plano de
Negócios não serve apenas para apresentar a empresa e atender aos requisitos das fontes de
financiamento, sendo que os autores destacam outras finalidades

e salientam a sua

importância afirmando que:
0 Plano de Negócios é a primeira incursão da empresa em planejamento
estratégico e, ao contrário do que muitos pensam, também pode ser feito por
urna pequena empresa, podendo ser vital para esta, pois uma pequena
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empresa raramente dispõe de recursos necessários para se recuperar de
eventuais erros (BIAGIO; BATOCCHIO. 2005, p. 3).

Vários são os beneficios e vantagens que uma empresa tem ao utilizar esta ferramenta

administrativa, dentre os quais: determinar uma linha central de atuação da empresa; levar o
empreendedor a pensar no futuro do negócio; e avaliar riscos e oportunidades para a
organização.
A recente pesquisa Estudo da Mortalidade das Empresas Paulistas, realizada pelo
Sebrae e Fipe, mostram que do total de empresas abertas no Estado de São Paulo, 43%
deixaram de existir ou trocaram de atividade durante o primeiro ano, com esse percentual
aumentando para 54% no segundo ano, e 63% no terceiro. Por outro lado, no projeto das
Incubadoras de Empresas, a mortalidade infantil das mesmas gira em torno de 15%. 0
principal diferencial esta no requisito básico para a instalação do empreendimento no projeto:
os empresários são obrigados a implementar um Plano de Negócios. No entanto, é bem
verdade que a elaboração de um plano não é o único fator responsável pelo sucesso das
organizações, uma vez que outros fatores que nascem dentro de uma incubadora contribuem
para o bom desempenho das mesmas, como assessoria em gestão empresarial e rateio dos
serviços de apoio (BIAGGIO, BATOCCHIO, 2005).
A popularização do Plano de Negócios começou, no Brasil, no setor de software, por
meio do Programa Softex, cujo objetivo era o incentivo à exportação de software nacional,
criado no inicio da década de 1990. A explosão da Internet, no final do ano de 1999 e inicio
de 2000, e o Programa Brasil Empreendedor, do Governo Federal, propiciaram a

disseminação do termo Plano de Negócios em todo o pais. Todavia, destacou-se apenas a sua
utilidade como documento indispensável ao empreendedor em busca de recursos financeiros
para o empreendimento. No entanto, ele é muito mais do que isso, podendo ser considerado
uma ferramenta de gestão com múltiplas aplicações (DORNELAS, 2005).
Um Plano de Negócios bem elaborado permite avaliar riscos e identificar soluções;
definir os pontos fracos e fortes da empresa em relação aos concorrentes; conhecer as
vantagens competitivas da empresa; identificar o que agrega valor para o cliente; estabelecer
metas de desempenho para a empresa; avaliar investimentos calcular o retorno sobre o capital
investido, bem como a sua lucratividade e produtividade (BIAGGIO; BATOCCHIO, 2005).
Sobre sua estrutura e formato, os autores explicam que ele pode ser bastante flexível
dependendo da sua finalidade e do tamanho da empresa:
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Pela amplitude de sua utilização, o Plano de Negócios torna-se uma
ferramenta extremamente dinâmica, que pode assumir diversas formas
estruturais, dependendo da finalidade para o qual foi elaborado. As seções
que compõem um plano de negócios são padronizadas para facilitar o
entendimento, mas cada urna delas tem um propósito especifico. Assim,
dependendo da finalidade do plano, do tamanho da empresa ou do tipo de
atividade, cada seção recebe maior ou menos ênfase (BIAGGIO;
BATOCCHIO, 2005, p. 5).

Domelas (2005) corrobora afirmando que todo Plano de Negócios deve ser elaborado
e utilizado segundo algumas regras básicas, mas que não são estáticas e permitem ao
empreendedor usar a sua criatividade e bom senso, enfatizando um ou outro aspecto que mais
interessa ao público-alvo em questão.
Independente do seu tamanho e estrutura, não resta dúvidas que o Plano de Negócios é
urna ferramenta gerencial de grande utilidade para as organizações, pois se constitui em um
guia que norteia todas as ações da empresa, além de ser uma ferramenta que se aplica tanto no
lançamento de novos empreendimentos quanto no planejamento de empresas maduras,
conforme explica Dornelas (2005).
Outra característica importante é que ele não deve estar apenas focado no aspecto
financeiro. Indicadores de mercado, de capacitação interna da empresa e operacionais são
igualmente importantes, pois estes fatores mostram a capacidade da empresa em "alavancar os seus resultados financeiros no futuro (DORNELAS, 2005).
Nesse sentido, o plano de viabilidade, objetivando "estruturar as principais idéias e
opções que o empreendedor deverá avaliar para decidir quanto à viabilidade da empresa a ser
criada" (SANTOS; PEREIRA, 1995, p. 31), tem sua forma em um documento que "contém a
caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar
uma fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e resultados financeiros" (SALIM,
2001, p. 16). Assim, pode-se concluir que alguns elementos são comuns a todos os tipos de
Plano de Negócios e existem várias formas e estruturas que variam de acordo com o tipo de
organização e seus objetivos. No presente trabalho serão estudados, alguns aspectos, da
estrutura sugerida para micro e pequenas empresas em geral, conforme propõem Biaggio;
Batocchio (2005). Nesse sentido, o quadro 1 faz um detalhamento do Plano de Negócios
sugerido para esse tipo de empresa, tendo em vista que este trabalho analisará a viabilidade de
uma empresa de pequeno porte:

Seção
Ca pa

Índice

Sumário Executivo

Descrição da empresa
Planejamento Estratégico

Produtos e Serviços

Análise de Mercado

Plano de marketing

Plano operacional

Plano Financeiro

Plano de Investimentos
Anexos

Considerações
Uma das partes mais importantes do Plano de
Negócios, pois é a primeira parte que é visualizada,
devendo ser feita de forma limpa e com informações
necessárias e pertinentes como: razão social da
empresa, endereço, logomarca, nome dos autores,
mês e ano da elaboração do plano.
Deve conter o titulo de cada seção do plano e a
página respectiva onde se encontra, bem como os
principais assuntos relacionados em cada seção.
É a principal seção do Plano de Negócios e deve
incluir as informações mais relevantes de todas as
seções. Deve possuir a apresentação geral do
negócio, o motivo que levou a empresa a elaborar
um plano, síntese da análise de mercado e das
condições financeiras da empresa.
Deve conter informações sobre estrutura legal,
equipe gerencial,
localização
da empresa .
manutenção de registros, seguros, segurança.
Deve conter declaração de visão e missão, análise
ambiental, definição de objetivos e metas.
Deve conter informações sobre os produtos atuais
que a empresa oferece, tecnologias necessárias a
produção dos produtos, informações sobre pesquisa
e desenvolvimento e alianças estratégicas.
Serve para demonstrar o autoconhecimento da
empresa e seu conhecimento sobre o ambiente
externo.
Define a forma como a empresa atuará para levar
seus produtos ao consumidor. Se apóia nos 4Ps
(produto, prego, pimp e promoção).
Está relacionado A forma da empresa operar,
incluindo desde a maneira de gerenciar o negócio
até a maneira de executar, distribuir e controlar
produtos ou serviços.
Deve conter balanço patrimonial, demonstrativo de
resultados, fluxo de caixa, histórico financeiro da
empresa e demonstrativo de custos e despesas.
Deve ser dividido em quatro partes: investiment o!
pré-operacionais, investimentos fixos, capital de giro
capacitação do pessoal.

Materiais não elaborados pelo autor, que servem de
fundamentação, comprovação e ilustração.

Quadro 1 Estrutura e detalhamento de um Plano de Negócios
Fonte: Adaptado de Biaggi° e Batocchio (2005).
-

Deste modo, desenvolveu-se com base nos autores supracitados, um roteiro próprio
para a analise de viabilidade da empresa objeto de estudo, aqui denominado "Estudo de
Viabilidade para uma Fazenda Marinha de Cultivo de Ostras do Pacifico".
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A seguir, serão discutidos os conceitos acerca dos principais aspectos que devem ser
analisados durante um estudo de viabilidade.

2.3 ANALISE AMBIENTAL

A análise ambiental apresentada a seguir trará definições e considerações, cujo
objetivo será o de fornecer um embasamento e referencial teórico para o estudo, sendo que a
análise do ambiente externo, mais especificamente o microambiente, trará informações
conceituais sobre clientes, concorrentes e fornecedores, auxiliando assim, no desenvolvimento
dos aspectos mercadológicos do empreendimento. Já a análise do ambiente interno fará
referências aos aspectos financeiros, administrativos, técnicos, legais, jurídicos e contábeis, ou

seja, todos os aspectos que comporão o ambiente interno da organização em questão.

2.3.1 Ambiente externo

0 ambiente externo representa todo o universo que envolve uma organização. Uma
empresa não vive isolada e totalmente auto-suficiente, ela funciona dentro de um contexto, do
qual depende para sobreviver e crescer. E do ambiente que as empresas obtêm os recursos e
informações necessárias para sua subsistência e funcionamento, e é nele que colocam o
resultado de suas operações.
Corroborando esse pensamento, Stoner e Freemann (1994), conceituam o ambiente
externo como sendo o conjunto dos elementos que, atuando fora de uma organização, são
relevantes para as suas operações.
As mudanças ocorridas no ambiente podem influenciar positiva ou negativamente uma
organização, dai a importância de se estudar o contexto no qual a empresa está inserida. Dessa
forma a organização terá maiores chances de se adaptar e reagir às variações do ambiente de
maneira mais rápida e eficaz. Conforme afirma Chiavenato (1994), as empresas precisam
tatear, explorar e discernir o ambiente, para reduzir a incerteza a seu respeito. Em outros
termos, a empresa precisa mapear o seu espaço ambiental.
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A Administração Clássica, com estudiosos como Taylor e Fayol, concentrava-se,
quase sempre, em eventos internos â. organização. Esses teóricos tendiam a menosprezar a
importância do ambiente externo. Sobre isso Stoner e Freeman (1994, P. 46) explicam que
eles "podiam fazê-lo porque a maioria das organizações da primeira metade do século passado
operava em um ambiente relativamente estável e previsível."
No entanto, a realidade atual é bem diferente. A globalização, tendência preponderante
da ordem econômica mundial, transformou o mundo em um ambiente dinâmico e ern
constante mudança. A queda de barreiras, a liberalização do comércio, as novas tecnologias
de processamento de informação, a entrada de empresas asiáticas no mercado, transformou o
mundo num mercado global, onde as mudanças continuas e rápidas têm efeito de longo
alcance sobre as organizações e suas estratégias administrativas. Assim, para operar em um
ambiente instável e imprevisível, as organizações precisam observar, monitorar e interpretar o
ambiente à sua volta, bem como se adaptar a ele.
Segundo Kwasnicka (1988) a preocupação de uma organização com o seu ambiente
externo deve-se ao fato de que ela é definida como um sistema aberto que capta energia desse
ambiente, transforma-a e envia-a para o mesmo ambiente. A autora complementa afirmando
que essa energia é captada e enviada sob a forma de informações, produtos e serviços. Isto
leva ao conceito da Teoria dos Sistemas, onde, de acordo com Chiavenato (1994, p. 58),
tornou-se evidente a natureza sistêmica das organizações em geral, sendo que "as coisas vivas
(desde os virus até as sociedades) são sistemas abertos com entradas e saídas em relação ao
meio ambiente". Stoner e Freeman (1994, p. 46) acrescentam:
Uma das suposições básicas da teoria dos sistemas é que as organizações não
são auto-suficientes nem independentes. De fato, elas trocam recursos com o
ambiente externo e dependem dele. Aqui definimos ambiente externo como
todos os elementos fora de urna organização que são relevantes para suas
operações. Assim as organizações captam insumos (matéria-prima, dinheiro,
mão-de-obra e energia) no ambiente externo, transformam-no em produtos
ou serviços, e em seguida mandam-nos de volta como produtos para o
mesmo ambiente.

Portanto, todas as empresas devem ser entendidas como parte de um sistema
macroambiental e as suas atividades devem ser dirigidas em relação ao mercado, aos
competidores, leis, comunidade local ou sistema social, sistema tecnológico e sistema
financeiro do Pais (ERDMANN, 2007).
Chiavenato (1994) divide o ambiente externo em duas partes: o ambiente geral ou
macroambienle), que corresponde aos setores que têm influencia indireta sobre as operações
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de uma empresa e o ambiente de tarefa (ou microambiente), que compreende um conjunto de
variáveis que afetam diretamente o funcionamento de uma organização.
Já Stoner e Freeman (1994) dividem o ambiente externo em ambiente de Kilo direta e
ambiente de ação indireta. Sendo que o ambiente de ação direta é subdividido em
Stakeholders Infernos — elementos que afetam diretamente a organização, como por exemplo,
empregados e acionistas e Stakeholders Externos - elementos como clientes, concorrentes e
fornecedores.
Um Stakeholder ou parte interessada pode ser definido como "qualquer instituição,
pessoa, grupo de pessoas, que tenha algum tipo de interesse que possa afetar ou ser afetado
pelo funcionamento, operação, comercialização, desempenho, resultados presentes ou futuros
da organização em questão." (COSTA, 2007, p. 90).
Segundo Chiavenato (1994), para melhor compreender o que constitui o ambiente,
torna-se necessário analisá-lo de acordo com seu conteúdo, ou seja, com as complexas
variáveis que o compõem. No presente trabalho sera feito uma análise dos conceitos e
considerações sobre o ambiente externo de acordo com a classificação proposta pelo autor que
divide o ambiente conforme a figura 1:

Figura 1 — Ambiente da empresa
Fonte: Chiavenato (1994, P. 100).
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2.3.1.1 Macroambiente

0 ambiente geral abrange os setores que exercem influência indireta sobre as
operações de uma empresa. De acordo com Chiavenato (1994), o ambiente geral é constituído
de um conjunto amplo e complexo de condições e fatores externos que envolvem e
influenciam difusamente todas as organizações. Segundo o autor ele é formado pelas variáveis

tecnológicas, politico-legais, sociais, econômicas, demográficas e ecológicas. A seguir, serão
analisadas e conceituadas cada uma delas.

2.3.1.1.1 Variáveis tecnológicas

As variáveis tecnológicas e as mudanças nesse ambiente podem afetar setores inteiros
da economia, por isso é importante avaliar se o novo empreendimento é mais, ou menos,
suscetível a influências da tecnologia.
Stoner e Freeman (1994, p. 58) definem o ambiente tecnológico como sendo "novos
desenvolvimentos em produtos ou ern processos, bem como avanços na ciência, que podem
afetar as atividades de uma organização". Os autores acrescentam que o nível de tecnologia
em uma sociedade ou numa indústria especifica determina ern grande parte quais produtos e
serviços serão produzidos, qual equipamento será usado e como serão administradas as
operações.
Para Chiavenato (1994, p. 93) a tecnologia constitui-se da "soma total dos
conhecimentos acumulados a respeito de como fazer as coisas e inclui: invenções, técnicas,
aplicações, desenvolvimento etc. 0 mesmo autor complementa:
A tecnologia é um componente do meio ambiente, na medida em que as
empresas precisam absorver e incorporar as inovações tecnológicas externas
em seus sistemas. Além de ser urna variável ambiental e, portanto, externa as
empresas, ela é também parte do sistema interno das empresas, na medida
em que é pesquisada, desenvolvida ou transferida e aplicada internamente
para obtenção de objetivos empresariais. Desta forma, a tecnologia 6, ao
mesmo tempo, uma variável ambiental que influencia o comportamento das
empresas e uma variável interna por meio da qual a empresa influencia o seu
meio ambiente e as demais empresas nele inseridas (CHIAVENATO, 1994,
p. 93).
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Portanto, torna-se essencial que a organização monitore e acompanhe tudo o que
acontece no ambiente tecnológico, principalmente aquelas mudanças relacionadas com o setor
em que ela atua, visto que a incorporação de novas tecnologias, que possam aperfeiçoar os
seus produtos ou processos, dá às empresas uma grande vantagem competitiva.

2.3.1.1.2 Variáveis politico-legais

0 ambiente politico-legal é decorrente das atividades do governo local, estadual e
federal e até mesmo dos governos estrangeiros que tenham impacto significativo nas
empresas. De acordo com Kotler (1999), ele é constituído de leis. órgãos e grupos de pressão
que influenciam e limitam as organizações.
Dessa maneira, o governo e seus órgãos são responsáveis por criar leis que regulam as
operações realizadas pelas empresas. Com o objetivo de proteger o interesse público, os
consumidores, o meio ambiente, bem como, regulamentar e definir regras para a concorrência
observando os princípios do livre comércio são criadas diversas leis, normas, regulamentos e
códigos que devem ser observados pelas empresas como: leis antitrustes, leis ambientais,
impostos, código do consumidor, etc.
Kotler (1998) afirma que o ambiente politico/legal é composto basicamente de leis,
órgãos governamentais e grupos de pressão que podem influenciar e limitar diversas
organizações e indivíduos em sociedade, cujo propósito é o de proteger as empresas de
concorrência desleal, proteger os consumidores de práticas comerciais injustas, além de
proteger os interesses da sociedade contra o comportamento desenfreado das empresas.
Dessa forma, as organizações precisam adequar suas atividades e seu comportamento
a todo um conjunto de legislação vigente, tanto a nível nacional, como a nível estadual e
municipal. Esse conjunto de leis pode ter natureza tributária, civil, comercial, dentre outros,
exercendo grande poder de influência sobre as operações e atitudes das empresas.
Sendo assim, as tendências ideológicas dos governos podem definir os rumos das
políticas econômica, fiscal e tributária e que poderão facilitar ou dificultar as operações e as
atividades das empresas (Chiavenato, 1994), e, por isso, precisam ser consideradas quando da
definição das estratégias e operações organizacionais.
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2.3.1.1.3 Variáveis sociais

As variáveis sociais referem-se As pressões sociais e As influências do meio social e
cultural onde a empresa esta situada. As organizações devem considerar que as atitudes
sociais mudam e a opinião pública também, sendo que a sua influencia sobre as atividades
empresariais é evidente, seja facilitando ou dificultando a aceitação de determinado produto
ou serviço, seja criando uma imagem favorável ou desfavorável As atividades da empresa,
sendo que a própria imagem da empresa é um fator puramente social (CHIAVENATO, 1994).
Os impactos das mudanças sociais, do estilo de vida e dos valores da população
exercem grande influencia sobre as empresas, tendo em vista que os valores sublinham todas
as outras mudanças sociais, políticas, tecnológicas e econômicas, e determinam todas as
escolhas que as pessoas fazem na vida. Os valores sociais também estabelecem as linhas
mestras que determinam corno irão operar a maioria das organizações e os administradores
(STONER; FREEMAN, 1994).

2.3.1.1.4 Variáveis econômicas

As variáveis econômicas são aquelas decorrentes do contexto econômico geral, e elas
estão em constante mudança, exigindo dos administradores análises que permitam chegar a
previsões de mudanças e de como agir frente a elas.
Segundo Chiavenato (1994), o efeito das variáveis econômicas sobre as empresas é
enorme, determinando muitas vezes, o volume de operações das mesmas, o nível de pregos e
de lucratividade potencial, a facilidade ou dificuldade na obtenção de recursos básicos e os
mecanismos de oferta e procura do mercado em geral.
Sobre os aspectos que constituem o ambiente econômico, Dolabela (1999) diz tratar-se
de elementos da mais alta relevância, pois o estágio em que se encontra a economia influencia
de maneira decisiva a permanência, abertura e desenvolvimento de urn novo empreendimento.
Devido ao fato de que a disponibilidade de recursos financeiros constitui uma das principais
condições ambientais para o nascimento das organizações, bem como de sua permanência no
mercado, Hall (2004, p. 197) destaca que "para a maioria dos lideres empresariais, essa é a
variável mais importante".
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Salários, preços pagos por fornecedores e competidores, política fiscal, inflação, taxa
de juros afetam tanto os custos de produção dos produtos e dos serviços, quanto as condições
de mercado sob as quais eles são vendidos (STONER; FREEMAN, 1994). Portanto, as
alterações econômicas podem trazer oportunidades, mas também inúmeras dificuldades para
as organizações, pois elas podem afetar o comportamento de compra dos consumidores, a
disponibilidade de crédito e os preços cobrados por fornecedores. Sendo que, em tempos de
crise, Hall (2004, p. 198) afirma que as organizações se vêem forçadas a - avaliar suas
prioridades e eliminar áreas consideradas menos vitais". Já em períodos de crescimento,

quando aumenta a circulação de riqueza ou quando as condições econômicas são favoráveis,
as organizações têm a possibilidade de se recuperar e investir em novas tecnologias ou
explorar novos mercados.

2.3.1.1.5 Variáveis demográficas

As variáveis demográficas, conforme Chiavenato (1994) referem-se as características
da população, seu crescimento, raça, religião, distribuição geográfica, distribuição por sexo e
idade. Elementos como estes incidem diretamente na dimensão e nas características do

mercado consumidor de uma determinada empresa, como também na oferta de mão-de-obra.
Stoner e Freeman (1994, p. 55) corroboram esta afirmação quando dizem que "as mudanças
na demografia e no estilo de vida da população devem ser observadas pelas organizações, pois
elas afetam a composição, a localização e as expectativas do suprimento de mão-de-obra e dos
clientes de uma organização".

0 crescimento da população e as mudanças na sua estrutura devem ser consideradas
pelas empresas em suas estratégias administrativas, pois elas alteram a dimensão e as
características do seu mercado consumidor. De acordo com Kotler (1998), uma das principais
forças macro-ambientais que devem ser monitoradas é a população, isso devido ao fato de que
o mercado é composto por pessoas. As empresas devem estar atentas ao tamanho e a taxa de

crescimento da população, também a distribuição etária, composição étnica e níveis
educacionais.
Portanto, o ambiente demográfico influencia as organizações de modo geral, afinal os
mercados produtor, fornecedor ou consumidor são compostos por pessoas, e alterações quanto
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ao crescimento ou diminuição do nível populacional irão repercutir de alguma forma nas
organizações.
Pode-se concluir então que o desenvolvimento e as atividades de uma organização são
afetados pelos aspectos demográficos e que uma empresa pode analisar seu mercado atual e
prever seu mercado potencial futuro em função dessas variáveis. Portanto, o crescimento
populacional e as mudanças na estrutura das populações devem ser consideradas pelas
empresas em seus planos e em suas estratégias.

2.3.1.1.6 Variáveis ecológicas

Há alguns anos atrás, a ecologia e o meio ambiente geralmente não eram considerados
como fator ambiental de importância para as organizações, provavelmente, conforme explica
Chiavenato (1994), "devido à nossa industrialização ainda incipiente". No entanto, os
aspectos relacionados à ecologia também devem ser observados pelas organizações, tendo em
vista que é cada vez maior a mudança na mentalidade e nas atitudes sociais de preocupação
pública quanto aos prejuízos naturais que as atividades empresariais podem provocar.
Segundo Chiavenato (1994), as variáveis ecológicas referem-se ao quadro físico e
natural que rodeia externamente a empresa, sendo que elas incluem as condições físicas e
geográficas (clima, vegetação) e a sua utilização pelo homem. Todas as empresas atuam
dentro de ecossistemas naturais e físicos que podem ser mais ou menos modificados por suas
operações.
Chiavenato (1994) afirma que a ciência e o crescimento populacional mudaram
totalmente os fatores ecológicos, trazendo benefícios de um lado, mas degradando a natureza
com a poluição. Portanto, a crescente preocupação com o equilíbrio desses ecossistemas e o
efeito das atividades humanas sobre os mesmos, bem como o surgimento de grupos de
pressão e de uma legislação ambiental, que visa à proteção do meio ambiente, forçam as
organizações a considerar os fatores ecológicos durante o desenvolvimento de suas atividades.
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2.3.1.2 Microambiente

O microambiente refere-se a um conjunto de variáveis que afetam diretamente o
funcionamento das organizações, cujas características formam o mercado de atuação da
empresa, sendo constituídos de elementos como clientes, fornecedores e concorrentes.
Chiavenato (1994. P. 87) define e explica o microarnbiente ou ambiente de tarefa afirmando
que ele:
O meio ambiente especifico da empresa que corresponde ao segmento do
ambiente geral mais imediato e proximo da empresa. E constituído pelas
outras organizações, instituições, grupos e indivíduos com quem uma
determinada empresa mantém interface e entra em interação direta para
poder operar. tr o contexto ambiental mais proximo da empresa e que lhe
fornece as entradas ou insumos de recursos e informações, bem como a
colocação e distribuição de suas saídas ou resultados.

A

seguir sera() analisados os três principais elementos que constituem

o

microambinete, são eles: clientes, fornecedores e concorrentes.

23.1.2.1 Clientes

0 cliente é capaz de impulsionar ou derrubar um negócio e é ele quem determina
direta ou indiretamente se o negócio será bem-sucedido ou não, por essa razão ele deve ser
encarado como o principal património da empresa (CHIAVENATO, 2006).
Portanto, identificar e analisar o perfil de seus clientes, ou seja, saber qual é a sua
dimensão, seu comportamento e suas expectativas são fundamentais para as organizações,
uma vez que a dissociação entre o negócio da empresa e as necessidades e desejos do seu
público-alvo pode levar ao insucesso do empreendimento. Afinal são os clientes que pagam
pelo produto final e são os encarregados de absorver as saídas e os resultados das atividades
de uma organização, possibilitando, dessa forma, a geração do lucro.
No entanto, conhecer o consumidor e entender o seu comportamento não é tarefa
simples. Sobre o assunto Kotler (1999) explica que os clientes podem dizer uma coisa e fazer
outra, podem até mesmo não ter consciência de suas motivações mais profimdas e sofrer
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influências que façam com que mudem de idéia no Ultimo minuto antes do ato da compra.
Para o autor os principais fatores que influenciam o comportamento de compra são os fatores
culturais, sociais, pessoais e psicológicos.
Dessa forma. pode-se concluir que os clientes, consumidores ou usuários são aqueles
que trocam recursos, geralmente sob a forma de dinheiro, pelos produtos ou serviços de uma
organização (STONER; FREEMAN, 19949), sendo que o consumidor pode ser uma
instituição, um indivíduo ou até mesmo outra empresa.
De acordo com Abrams (1994), conhecer os clientes é essencial para compreender e
satisfazer suas demandas, tornando possível o sucesso e a consolidação da empresa. Kotler
(1998) reafirma esta colocação, mas de outra forma, defendendo que as empresas devem
adotar uma orientação de marketing, devendo estar voltada ao cliente, entregando o máximo
de valor com um mínimo de custos.
Conhecer a fundo as características de seu público-alvo permite que as empresas
direcionem as suas táticas de vendas de acordo com as necessidades e desejos de seus
consumidores e com as condições impostas pelo mercado. Chiavenato (2006) corrobora
afirmando que todo o negócio existe para atender as necessidades do mercado e. mais
especificamente, as necessidades e conveniências dos clientes. Em síntese, de nada adianta
produzir um produto perfeito se ele não serve para o mercado e nem satisfaz os desejos dos
consumidores.
Além disso, o mercado consumidor pode ser altamente competitivo, com um grande
número de compradores potenciais e de vendedores buscando os acordos mais convenientes.
Nesse contexto, os administradores devem se preocupar especialmente com preço, qualidade ,
serviços e disponibilidade do produto, caso desejem manter os consumidores antigos e atrair
novos (STONER; FREEMAN, 1994).

2.3.1.2.2 Concorrentes

Segundo Kotler (1999), os concorrentes mais próximos de uma organização são
aqueles que atendem aos mesmos clientes e as mesmas necessidades. Chiavenato (1994)
propõe uma definição de concorrentes um pouco mais ampla quando sugere que os
concorrentes são aqueles que disputam tanto o mercado (clientes ou usuários) como os
recursos (materiais, humanos e financeiros). Então. pode-se concluir que os concorrentes são
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as empresas que concorrem entre si para a obtenção dos recursos necessários para

o

desenvolvimento de suas atividades e nas conquistas dos mercados para a colocação dos seus
produtos ou serviços, disputando tanto as entradas (os mesmos fornecedores de recursos)
como as saídas (os mesmos clientes).
Torna-se conveniente observar também, a concorrência indireta, sendo que esta
oferece diferentes formas de satisfazer as mesmas necessidades de uma determinada clientela.
Costa (2007) exemplifica um caso de concorrência indireta explicando que os concorrentes de
um banco tradicional, por exemplo, podem não ter o mesmo nome genérico que identifica a
instituição, ou seja, pode não ser um banco e sim uma casa lotérica, uma empresa de correios,
serviço ou site financeiro on line, ou cooperativas de crédito. Atualmente até algumas lojas
-

estão assumindo a prestação de serviços financeiros.
Segundo os autores nenhuma organização deve agir como se fosse a única no seu
negócio, ou como se tivesse um público exclusivo. Se for pioneira, é até possível que fique
sozinha, mas apenas durante dado período, pois é praticamente certo que, se seu negócio ou
atividade prosperar, mais cedo ou mais tarde, outras empresas ou entidades irão investir em
tal atividade.
0 primeiro passo para se fazer uma correta análise da concorrência é fazer a
identificação dos mesmos, ou seja, saber quem são os concorrentes reais e potenciais da
empresa em estudo. Identificar os concorrentes pode ser uma tarefa mais simples quando se
trata apenas de concorrentes diretos, no entanto, a faixa de concorrentes indiretos é muito
mais ampla e dificil de ser identificada. É muito mais provável que a empresa receba ataques
de concorrentes emergentes, de concorrentes oriundos de outros mercados ou detentores de
novas tecnologias, do que de concorrentes diretos (BIAGGIO; BATOCCHIO, 2005).
Existem quatro níveis de concorrência, divididos pelo grau de substituição do produto ,
conforme a classificação proposta por Biaggio; Batocchio (2005, p. 130). 0 quadro 2
demonstra esses níveis:
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Níveis de concorrência
Concorrência de marca

Características
a concorrência direta de empresas que oferecem
aos
serviços similares
mesmos
consumidores, pela mesma faixa de preço.
produtos e

Concorrência industrial

É a concorrência entre todas as empresas que fabricam o
mesmo produto ou a mesma classe de produtos.

Concorrência de forma

É a concorrência entre todas as empresas que fabricam
produtos diferentes, mas com a mesma finalidade.

Concorrência genérica

É a concorrência entre as empresas que buscam os
mesmos recursos do consumidor.

Quadro 2 - Níveis de concorrência
Fonte: Biaggio; Batocchio (2005).

Dessa forma, todas as empresas enfrentam algum tipo de concorrência, seja direta ou
indiretamente. Neste contexto, torna-se essencial além de saber quem são os concorrentes,
saber onde eles estão, quais suas características, seus pontos fortes e fracos, e qual a estratégia
de marketing adotada. Costa (2007, p. 88) corrobora quando diz que:

Para cada uni dos concorrentes identificados, tradicionais ou novos,
necessário investigar, ao menos, qual é a natureza da instituição, quem são
os seus controladores, diretores e executivos, qual é seu portfólio de
produtos ou serviços, e qual é a competitividade em cada um dos
segmentos, seu histórico, evolução crescimento, porte atual, carteira atual e
participação no mercado. Também é preciso analisar como são suas
instalações e seus investimentos, quais são os seus pontos fortes e pontos
fracos, qual é a opinião dos clientes e fornecedores sobre eles, quais são
suas estratégias atuais e para o futuro, informações sobre suas tecnologias,
métodos processos e suas políticas comerciais, de prep, de recursos
humanos e financeiros, etc.

Ainda sobre o assunto, Biaggio; Batocchio (2005) acrescentam que a análise da
concorrência deverá incluir dados sobre quem são os reais concorrentes, qual o seu tamanho,
fatores de percepção dos clientes (qualidade, prego, dentre outros) e fatores estratégicos.
Portanto, tendo o conhecimento necessário sobre os seus concorrentes a empresa terá
condições de traçar suas estratégias, visando a sua permanência no mercado de forma mais
competitiva.
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2.3.1.2.3 Fornecedores

Os fornecedores de uma organização são também essenciais no sucesso de um
empreendimento. Sao eles que fornecem os subsídios para o funcionamento da mesma,
suprindo a empresa de equipamentos, matéria-prima, mercadorias e outros materiais
necessários ao desenvolvimento das atividades empresariais, ou seja, os fornecedores são os
responsáveis pelo mercado de suprimento de entradas e insumos necessários As operações das
organizações. Chiavenato (1994) explica que existem vários tipos de fornecedores de
recursos, como:
a) fornecedores de capital: que pode ser o mercado de capitais ou instituições
financeiras;
h) fornecedores de materiais: fornece matéria-prima e outros materiais destinados ao
processo de produção ou área administrativa, sendo tratado pela Area de
suprimentos e compras da empresa;
c) fornecedores de mão-de-obra: mercado de recursos humanos tratado pela área de
pessoal; e
d) fornecedores de serviços: composto por empresas prestadoras de serviços, como
propaganda, processamento de dados, etc.
Stoner e Freeman (1994) observam que toda organização depende de fornecedores de
materiais e de mão-de-obra, e tenta se aproveitar da competição entre fornecedores para obter
preços menores, materiais de melhor qualidade e entrega mais rápida.
Uma avaliação comparativa dos possíveis fornecedores, seguida de uma seleção
criteriosa é de extrema importância para as organizações, uma vez que se busca, assim, o
melhor custo-beneficio para os insumos adquiridos. Além disso, as empresas devem manter
boas relações com os fornecedores, bem como estar atentas a alguns problemas que podem
surgir dessa relação, como a falta de material, entregas na hora errada ou preços flutuantes
(STONER; FREEMAN, 1994).
Para uma correta avaliação e escolha dos fornecedores adequados Dolabela (1999)
sugere que sejam analisados os seguintes itens: quais são os fornecedores;

o que eles

oferecem; quais as condições de fornecimento (localização, prego, prazo de entrega.
condições de pagamento); para quais concorrentes fornecem; e quais os pontos fortes e fracos
de cada um.
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2.3.2 Ambiente interno

0 ambiente interno inclui fatores que sofrem controle direto das organizações, sendo
constituído da estrutura organizacional, da política de recursos humanos, diretrizes, cultura,
tecnologia, entre outros (Megginson, Mosley e Petri, 1998).
Diz-se que conhecer os outros é mais fácil do que conhecer a si próprio; para
muitos, o autoconhecimento parece urna tarefa praticamente impossível.
Como uma antecipaç'do histórica desse enigma, ficou-nos o desafio contido
na máxima "Conhece-te a ti mesmo", atribuida a Socrates, a qual, há mais de
20 séculos, vem incomodando a todos (COSTA, 2007, p. 111).
No entanto, apesar de ser uma tarefa difícil. a análise da situação interna trás inúmeras
vantagens para as organizações, já que ela permite que se descubram pontos fortes e pantos

fracos da empresa analisada. Conforme afirma Costa (2007) é pelo conhecimento das forças e
fraquezas que se constroem as melhores estratégias corporativas e competitivas.

2.3.2.1 Aspectos administrativos

Os aspectos administrativos dizem respeito à estrutura organizacional que sera
necessária para implantação

e operacionalização

do empreendimento. A estrutura

organizacional determina o modo como as atividades serão divididas, organizadas e
coordenadas (STONER; FREEMAN, 1994). Os autores citam três variáveis que devem ser
observadas durante o processo que define a melhor estrutura organizacional para determinada
empresa:
a) divisão do trabalho: refere-se à divisão da carga total de trabalho em tarefas que
possam ser realizadas lógica e confortavelmente por indivíduos ou grupos;
b) departamentalização: agrupamento, em departamentos, de atividades de trabalho
que sejam semelhantes ou logicamente conectadas; e,

C) coordenação: integração das atividades realizadas pelas partes separadas de uma
organização, para alcançar objetivos empresariais.
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Segundo Mintzberg (2003, p. 10) "toda a atividade humana organizada da origem a
duas exigências fundamentais e opostas: a divisão do trabalho em várias tarefas a serem
executadas e a coordenação dessas tarefas para obter resultados". 0 autor afirma que os
elementos de uma estrutura devem ser selecionados para alcançar uma congruência interna ou
harmonia, bem como urna congruência básica com a situação da organização.
0 desenho organizacional é representado de forma gráfica pelo organograma, sendo
este o diagrama das funções, dos departamentos ou cargos da organização, o que permite
mostrar como esses elementos se relacionam. Os organogramas são úteis para mostrar a
estrutura formal da organização e quem é responsável por determinadas tarefas. Além disso, o
simples ato de desenhar um organograma pode assinalar defeitos na organização, como a
duplicação de esforços ou os conflitos potenciais (STONER; FREEMAN, 1994).
Mintzberg (2003) classifica a estrutura organizacional em cinco tipos — estrutura
simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, forma divisionalizada e adhocracia —
dividindo-as de acordo com a complexidade das organizações. Para o autor "a nova
organização tende a dotar a estrutura simples, não importando qual é seu ambiente ou sistema
técnico, porque ela não teve tempo para elaborar a sua estrutura administrativa" . Dessa
forma, cabe ao presente estudo aprofundar as considerações sobre a estrutura organizacional
simples.
As organizações classificadas como simples mantém pequena ou nenhuma estrutura,
divisão de trabalho não rigorosa, diferenciação minima entre suas unidades, pequena
hierarquia gerencial e comunicação informal. Além disso, a tomada de decisão é um processo
extremamente flexível, com a centralização do poder nas mãos do principal executivo, cuja
decisão é baseada geralmente na intuição e não em análises (MINTZBERG, 2003, p. 159).

2.3.2.2 Aspectos técnicos

Segundo Woiler e Mathias (1996), os aspectos técnicos envolvem as considerações
referentes à seleção entre os diversos processos de produção, à engenharia do projeto, ao
arranjo fisico dos equipamentos na fabrica ou unidade produtiva, etc. Sobre a importância
desses aspectos Biaggi° e Batocchio (2005) afirmam que informações sobre condições físicas
da empresa, disponibilidade de água e energia elétrica circulação de ar, condições higiênicosanitárias devem fazer parte do plano de negócios.

39

Pode-se dizer que esses aspectos correspondem, basicamente, a todo o processo de
produção da empresa onde se identificam as necessidades de instalações, máquinas e
equipamentos, o estudo do layout da unidade produtiva e do fluxo de materiais necessários a
sua operacionalização, a tônica aqui, está na transformação de materiais em produtos
acabados. No entanto, este aspecto deve englobar também a unidade administrativa do
empreendimento, no que se refere ao mobiliário em geral, layout do escritório, etc.
Os aspectos técnicos podem ser especificados no Plano Operacional do Plano de
Negócios, como sugerem Biaggio e Batocchio (2005), onde é preciso determinar como a
empresa produz seus produtos, bem como determinar a capacidade de produção

e suas

instalações.
Um dos fatores que merece destaque nesta etapa é a localização do empreendimento.
Chiavenatto (2006) explica que a escolha de um local para situar as instalações depende de
vários fatores, os quais variam se a empresa é produtora de bens ou prestadora de serviços, se

é industrial ou comercial. Segundo o autor a localização ideal é aquela em que todos os
fatores relacionados no quadro 3 — ou quase todos — são satisfeitos total ou parcialmente:

Localização Industrial

Localização Comercial

• Proximidade de mão-de-obra

• Proximidade dos clientes

• Proximidade dos mercados

• Facilidade de acesso

• Proximidade de transporte

• Facilidade de transporte

• Infra-estrutura energética

• Facilidade de estacionamento

• Incentivos Fiscais

• Adequação do local

• Custo do terreno

• Visibilidade

• Facilidade de localização

• Baixos custos imobiliários

• Adequação do local

• Baixos custos condominiais

• Infra-estrutura

• Aparência do local

Quadro 3 Fatores para a escolha da localização
Fonte: Chiavenato (2006, P. 174).
-

Sobre a localização Woiler; Mathias (1996, p. 35) acrescentam:
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A escolha da localização dependerá de diversos fatores, tais como o
mercado, a escala pretendida, considerações técnicas etc. Além disso, sera
muito importante analisar a disponibilidade local dos diversos bens de
produção intermediários tais como mão-de-obra, energia, matérias-primas e
as considerações ambientais como: necessidade de controle de poluição,
restrições ao uso da terra, clima, resistência do solo, etc.

Assim, pode-se concluir que o estudo técnico não apenas demonstra a viabilidade
técnica do projeto como também qual a alternativa técnica que melhor se ajusta aos critérios
de otimização que devem ser aplicados no projeto. Por essa razão, as decisões tomadas com
base nesse estudo determinam a necessidade de capital e de mão-de-obra necessários para a
execução do projeto e sua operação.

2.3.2.3 Aspectos econômicos e financeiros

A análise dos aspectos financeiros e econômicos refere-se aos recursos necessários
para a implantação do novo empreendimento. Uma correta análise financeira fornece os
subsídios para a avaliação do tempo e da taxa de retorno do investimento inicial, bem corno
dos riscos inerentes a um novo negócio, procurando dessa maneira, demonstrar um conjunto
de projeções abrangentes que possam refletir o desempenho futuro da nova empresa em
termos financeiros. Segundo Biaggio e Batocchio (2005) a análise de viabilidade de novas
empresas sempre foi e continua sendo apoiada por dados financeiros, talvez pela tangibilidade
dos mesmos e também pela necessidade de atender aos órgãos de controle governamentais
que ainda se mantêm fiéis à contabilidade financeira.
0 plano financeiro deve refletir em números tudo o que foi escrito até então no estudo
de viabilidade, incluindo investimentos, gastos com marketing, despesas com vendas, gastos
com pessoal, custos fixos e variáveis, projeção de vendas, análise de rentabilidade do negócio,
etc. (DORNELAS, 2005, p. 162). Segundo o autor o plano deve conter os seguintes
demonstrativos financeiros: balanço patrimonial, demonstração de resultados, plano de
investimentos, fluxo de caixa, planilha de custos e plano de vendas. Por intermédio desses
demonstrativos, é possível efetuar uma análise de viabilidade do novo empreendimento, bem
como do seu retorno financeiro. Para efetuar essas análises, geralmente são utilizados alguns
indicadores como, o ponto de equilíbrio, prazo de payback, Taxa Interna de Retorno (TIR) e
Valor Presente Liquido (VPL).
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A primeira etapa para efetuar a análise financeira de um novo empreendimento é a
avaliação do investimento inicial, cujo valor corresponde à quantia de capital necessária para
montar a empresa e iniciar as suas atividades. Dolabela (1999) o divide em três partes:
a) Despesas pré-operacionais: gastos que o empreendedor efetua antes de sua empresa
começar a funcionar, ou seja, antes de entrar em operação, tais como: gastos com
pesquisa de mercado, registro da empresa, pesquisa e desenvolvimento, despesas
com profissionais para criação de logomarca, gastos com projetos e registro da
marca junto ao 1NPI — Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
h) Investimentos fixos: gastos corn aquisição

e instalação de máquinas e

equipamentos, obras e reformas, móveis e utensílios, veículos, centrais telefônicas,
aparelhos eletrônicos, de informática, imóveis, salas, casas, lotes, galpões. Esses
elementos somados constituem o patrimônio inicial da empresa, podendo ser
vendidos e convertidos em dinheiro; e.
c) Capital de giro inicial: gastos operacionais necessários para iniciar as atividades da
empresa e colocá-la em funcionamento, como aluguel do imóvel, salários e
encargos, pró-labore, depreciações, luz honorários do contador, materiais de
limpeza, dentre outros. São gastos que posteriormente serão cobertos pelas
receitas, mas no inicio precisam ser bancados pelo empreendedor.
Alem desses itens, Biaggio e Batocchio (2005) acrescentam mais um, a Capacitação
de pessoal, que corresponde aos gastos corn treinamento e desenvolvimento dos empregados.
Portanto, é indispensável a elaboração de uma relação detalhada com todos os itens
necessários para a implantação do novo empreendimento, cujo valor total servirá como base
para a estimativa do investimento inicial. Pode-se iniciar então, pelas necessidades dos custos
fixos e variáveis, ou seja, os "valores monetários gastos com a produção" (DOLABELA,
1999, p. 230).
Os custos fixos "são valores que se mantêm inalterados independentemente das
variações da atividade ou das vendas" (DORNELAS, 2005, p. 167). Eles não dependem do
volume de produção e são constantes, como por exemplo, aluguéis, seguros e depreciações. Já
os custos variáveis são aqueles que mantêm proporcionalidade direta corn a quantidade
produzida, aumentando conforme aumenta a produção, tais como matéria-prima usada no
processo de fabricação, embalagens, fretes, dentre outros.
Após a estimativa de todos os custos, o próximo passo é fazer a apuração dos
resultados. Tendo em vista que o objetivo da maioria das empresas é o lucro e é ele a
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característica determinante para verificar a viabilidade de uma empresa, torna-se essencial a
elaboração da demonstração do resultado do exercício - DRE, pois este demonstrativo
permite estimar o lucro liquido ou prejuízo de um determinado período. Para tanto, faz-se
necessário que o empreendedor faça uma projeção das receitas, custos e despesas, sendo que
"com a acumulação das receitas e despesas, subtraindo-se esta última da primeira, pode-se
conhecer o resultado (lucro ou prejuízo) do período considerado" (SANVICENTE, 1977, p.
197). Dessa maneira, a demonstração do resultado do exercício pode ser definida como urn
demonstrativo financeiro que -apresenta, de forma resumida, as operações realizadas pela
empresa, durante o exercício social, demonstrados de forma a destacar o resultado liquido do
período" (GONÇALVES; BAPTISTA, 1994, p. 317).
Outro demonstrativo a ser elaborado é o Fluxo de caixa. Segundo Zdanowicz (1998),
este é um instrumento utilizado pelo administrador financeiro com o objetivo de apurar o
somatório

dos ingressos e desembolsos da empresa, em determinado momento,

prognosticando assim excedentes ou escassez de caixa.
0 fluxo de caixa constitui-se na ferramenta adequada para um bom controle financeiro
de curio prazo, permitindo um acompanhamento das entradas e saídas de recursos financeiros
do caixa da empresa. De forma sucinta e simples, pode-se dizer que ele serve para mostrar se
a empresa tern dinheiro para pagar suas contas ou se ela terá que contrair empréstimos para
quitá-las (DOLABELA, 1999). Sendo assim, com base nos registros dos recebimentos e
pagamentos, a empresa poderá programar melhor suas necessidades, bem como aplicar os
excedentes de caixa, se houver, de forma mais rentável. A seguir há uma explicação de cada
item contido fluxo de caixa, ainda com Dolabela (1999, p. 238):
a) investimento inicial: é o valor que o empresário necessita gastar para iniciar sua
empresa, acrescido do capital de giro inicial;
b) saldo de caixa inicial: valor do caixa no primeiro dia de operação, cujo objetivo é
guitar despesas antes mesmo de haver receitas de vendas;
c) total de entradas: é o valor total de entrada de dinheiro no caixa, subdividindo-se em
receita de vendas, receitas financeiras, empréstimos e outras receitas;
d) total de saídas: consiste no registro de pagamentos diversos, ou seja, todas as saídas
do caixa;
e) saldo no período: é o total obtido subtraindo-se o total de entradas do total de
saídas, indicando o valor monetário que sobrou ou faltou no período;
0 reserva de capital: é o valor que a empresa poderá poupar para outros investimentos;
g) depreciação: dinheiro necessário para repor algum equipamento ou máquina; e,
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h) fluxo liquido de caixa: 6 o valor em espécie disponível no primeiro dia de operação
da empresa ou é o valor transportado do final de um período para o inicio de outro.
Indica, a qualquer momento quanto a empresa tem disponível em caixa.
A importância do fluxo de caixa deve-se ao fato de que as empresas precisam honrar
seus compromissos com fornecedores, credores, empregados, impostos, dentre outros, e para
isso, precisam definir as melhores formas de venda de produtos/serviços, visando obter a
receita necessária para guitar seus compromissos no prazo certo, não ficar com o caixa
negativo e não precisar recorrer a empréstimos bancários continuamente. Assim, ao elaborar e
analisar o fluxo de caixa de sua empresa, o empreendedor poderá saber se é viável vender os
produtos a prazo, dar descontos, ou eliminar estoques para fazer caixa, por exemplo. Cabe
observar, ainda, que o período de tempo coberto pelo fluxo de caixa depende da natureza do
negócio de cada organização, e é estabelecido em função dos objetivos e metas definidos pela
administração. (DORNELAS, 2005).
Após efetuar as estimativas dos demonstrativos financeiros, pode-se concluir a análise
de viabilidade através de alguns indicadores. 0 primeiro deles é o Ponto de equilíbrio, que se
constitui "naquele nível ou volume de produção ou atividade, em que o lucro liquido
operacional é nulo, ou seja, as receitas operacionais são exatamente iguais ao valor total das
despesas operacionais (SANVICENTE, 1977, p. 233). Dessa forma, no ponto de equilíbrio
não há lucro e nem prejuízo.
Segundo Gitman (2002), o primeiro passo para encontrar o ponto de equilíbrio
operacional é dividir o custo das mercadorias vendidas e despesas operacionais em custos
operacionais fixos e variáveis. Portanto o ponto de equilíbrio "6 baseado fundamentalmente
no reconhecimento do fato de que certos custos são fixos (em relação ao volume de produção
ou atividade), enquanto outros variam diretamente com esse volume" (SANVICENTE, 1977,
p. 233).
Dessa maneira, o calculo do ponto de equilíbrio "6 de grande utilidade, pois possibilita
ao empresário saber em que momento seu empreendimento começa a obter lucro (DORNELAS, 2005, p. 169). 0 autor apresenta a seguinte fórmula para o seu calculo:

Ponto de Equilíbrio =

custo fixo total

1 - (custo variável/receita total)
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Para o calculo do retorno sobre o investimento pode-se utilizar as técnicas de fluxo de
caixa descontado. "Essas técnicas comparam o valor presente dos futuros fluxos de caixa
corn o montante inicial investido, podendo ser feita através de dois métodos: VPL (Valor
Presente Liquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno)" (DORNELAS, 2005, p. 172):
a) Valor Presente Liquido: para medir o VPL de um projeto, faz-se uma estimativa do
valor atual para os futuros fluxos que estarão sendo gerados pelo projeto, e deduzse o investimento feito inicialmente. "t uma técnica sofisticada de análise de
investimentos, por considerar o valor do dinheiro no tempo - (DOLABELA, 1999,
p. 241).
b) Taxa Interna de Retorno: é a taxa que iguala o valor presente liquido ao
investimento inicial referente a um projeto, sendo, possivelmente a técnica mais
utilizada para a avaliação das alternativas de investimento (DOLABELA, 1999, p.
242).
Outra técnica bastante utilizada para análise de investimentos é o Prazo de retorno
sobre o investimento, também chamado de payback. A grande vantagem do método payback
é a simplicidade e facilidade de compreender a sua lógica, o que torna esse método popular
entre os administradores de vários níveis da organização. Geralmente, esse é o primeiro
método a ser aplicado em um processo decisório de investimento, passando-se, depois,
aplicação de técnicas mais sofisticadas (LEITE, 1982).
Segundo Sanvicente (1977, p. 52), "o método payback é definido como sendo aquele
número de anos ou meses, dependendo da escala utilizada, necessários para que o desembolso
correspondente ao investimento inicial seja recuperado. Dessa maneira, quanto menor for o
período de payback, mais rápida sera a recuperação do investimento inicial. Para o cálculo
desse prazo, Gitman (2002) sugere a seguinte fórmula:

Prazo de Retorno = Investimento Inicial Total
Lucro Liquido no Período

Convém observar que algumas desvantagens são atribuidas ao método Payback, a
primeira delas é o fato de que ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, e a
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segunda é que ele desconsidera entradas de caixa que ocorrem após a recuperação do
investimento, não proporcionando assim uma visão do projeto como um todo (LEITE, 1982).
2.3.2.4 Aspectos jurídicos, legais e contábeis

Os aspectos jurídicos e legais implicam a observância de leis e normas durante o
processo de abertura de uma nova empresa e durante todo o tempo em que ela exercerá suas
atividades.
As informações relativas a esses aspectos devem ser observados para que a empresa
não se surpreenda corn entraves burocráticos e para aproveitar eventuais benefícios e
tratamentos simplificados outorgados pela Constituição Federal as pequenas empresas. Nesse
sentido, as decisões quanto aos aspectos jurídicos e legais embasarão a gestão da empresa e
servirão para encarar esse lado "burocrático" com outros olhos, consciente de que, por meio
de urn born planejamento, pode-se reduzir custos fiscais e até mesmo alcançar ganhos
econômicos nas operações realizadas, como redução de aliquotas, obtenção de benefícios e
isenções, deferimento de ônus e outros (SANTOS; PEREIRA, 1995).
0 primeiro passo para a constituição de uma nova empresa é definir o regime jurídico
que sera adotado. Segundo Chiavenato (2006, p. 89), "do ponto de vista jurídico, as
sociedades empresariais podem ser classificadas em duas formas básicas: a firma individual e
a sociedade empresária". A primeira forma é constituída por uma única pessoa, responsável
individual e ilimitadamente pelos atos da empresa; a segunda é decorrência da associação de
duas ou mais pessoas, podendo assumir diferentes formas — sociedade em nome coletivo:

sociedade em comandita simples; sociedade em comandita por ações; sociedade anônima; e,
sociedade limitada (MATOS, 2004).
Os diversos tipos de sociedades diferenciam-se basicamente pela forma de distribuição
do capital e pela responsabilidade dos acionistas e sócios. As sociedades anônima e limitada
são, de acordo com Matos (2004), as mais comuns no Brasil devido ao fato de que a
responsabilidade dos sócios é limitada em relação as obrigações assumidas pela empresa. JA
os demais tipos societários possuem sócios que respondem ilimitadamente pelas obrigações
sociais. Portanto, a melhor opção para a pequena empresa é o tipo Sociedade Limitada (Ltda),

uma vez que possui normas mais simples que as demais, além de preservar melhor a figura
dos sócios.
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Pertinente observar, que independentemente da forma jurídica adotada pela empresa.
esta pode solicitar o registro especial como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que
proporciona tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, principalmente no campo
tributário. No Brasil, a lei complementar 123/06, conhecida como Simples e apelidada de
Supersimples veio substituir o Simples Federal (Lei 9.317/1996). Segundo o Sebrae (2007), o
Supersimples é um regime de arrecadação, que implica a unificação dos seguintes impostos e
contribuições: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ; Imposto sobre Produtos
Industrializados — IPI; Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL; Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social — COFINS; Contribuição para o PIS; Contribuição
para a Seguridade Social, a cargo da Pessoa Jurídica; Imposto sobre Operações Relativas
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação — ICMS; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS.
Para os efeitos da Lei Complementar 123/2006, os tributos

e contribuições

supracitados serão calculados mediante as aliquotas das tabelas integrantes da lei e recolhidos
em guia única. Além de unificar e simplificar o recolhimento dos tributos, o Simples Nacional
prevê isenção para as exportações, permite o desconto dos tributos pagos antecipadamente por
substituição tributária e do ISS retido na fonte e reduz as obrigações fiscais acessórias
exigidas de microempresas e empresas de pequeno porte (SEBRAE, 2007). As empresas
beneficiadas pela referida lei são aquelas que possuem receita bruta igual ou inferior a
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo consideradas microempresas; e aquelas que
possuem receita bruta superior a 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) ou igual ou
inferior a 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), nesse último caso, são
consideradas empresas de pequeno porte.
0 processo de abertura de uma empresa é um pouco complexo, pois exige registro em
vários órgãos públicos, tanto em nível municipal, como estadual e federal. De acordo com o
Sebrae (2007), para que uma empresa possa exercer suas atividades no Brasil, é preciso, entre
outras providências, ter registro na prefeitura ou na administração regional da cidade onde ela
vai funcionar, no estado, na Receita Federal e na Previdência Social. Portanto, o próximo
passo é efetuar os registros nos diversos órgãos:
a) Junta Comercial do Estado: na Junta Comercial o empreendedor deverá fazer o
registro de sua empresa através do Contrato Social. 0 Contrato Social é como se
fosse a "certidão de nascimento da empresa" e devem constar as cláusulas exigidas
pela legislação em vigor corno: tipo societário; qualificação completa dos sócios;
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endereço completo da empresa; nome empresarial (firma ou denominação social);
objeto social (indicação da atividade da empresa); capital social; a quota de cada
sócio no capital social; a responsabilidade de cada sócio; retirada (determina qual a
participação dos sócios no lucro ou prejuízo); tempo de duração da empresa;
dentre outros;
b) Secretaria Estadual da Fazenda: órgão onde se faz a Inscrição de Contribuintes ou
Inscrição Estadual, para os efeitos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços (ICMS);
c) Receita Federal: para obtenção do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e
solicitação do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
d) Prefeitura Municipal / Secretaria de Finanças: para obtenção do alvará e inscrição
no cadastro fiscal.
De acordo com Santos e Pereira (1995), ainda deverá ser providenciada uma série de
registros além dos citados acima, entre os quais: Alvará de Funcionamento e de Vigilância
Sanitária; solicitação de vistoria das condições de segurança e proteção contra incêndio feita
ao Corpo de Bombeiros; registro no Sindicato Patronal; registro para impressão de notas
fiscais; registro do produto junto à Secretaria de Estado da Saúde; e, licenças de instalação e
funcionamento com base na legislação ambiental
Quanto aos aspectos contábeis, já no Contrato Social é necessário constar o período do
Exercício Social e os Balanços, cujo objetivo é determinar a época em que serão levantados
os relatórios contábeis e a destinação do lucro apurado, entre outras indicações. E após a
criação da empresa, a mesma passa a ter algumas obrigações legais como fazer a escrituração
e manutenção dos livros fiscais e contábeis (SANTOS; PEREIRA, 1995).

2.4 AQUICULTURA NO BRASIL E NO MUNDO

Segundo Molnar (2000 apud HAMAD, 2005), o mar é um dos mais importantes
fornecedores de alimentos no mundo e a principal fonte de proteínas para cerca de um bilhão
de pessoas. No entanto, a pesca predatória e o extrativismo de organismos aquáticos em
algumas regiões do planeta estão provocando uma diminuição dos estoques naturais de
diversas espécies marinhas, que são fonte de alimento e renda para a população.
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Nesse contexto, surge a importância da aqiiicultura como uma alternativa para
preservar de forma sustentável os ecossistemas aquáticos, permitindo a redução do
extrativismo e da pesca predatória, fato que repercute positivamente na preservação dos
diversos ecossistemas, bem como proporcionar uma alternativa de trabalho e renda para a
população. Segundo Hamad (2005, P. 1), "os crescentes investimentos na aqiiicultura e sua
expansão tornam-se perfeitamente compreensíveis quando se observa que as regiões
pesqueiras estão em declínio e que esta decadência tende a aumentar conforme cresce a
população".
A aqiiicultura é o nome dado para a atividade de multiplicar e criar animais e plantas
aquáticas, constituindo-se em uma atividade econômica de grande relevância para vários
países do mundo, quer na geração de divisas e empregos, quer na produção de alimentos.
Imagine urn mercado duas vezes maior do que o complexo soja, sete vezes
maior do que o negócio de carne bovina, nove vezes maior do que o de carne
de frango e 20% maior do que o de calcados. Esse é o agro negócio da
aqiiicultura. Ele chega a movimentar US$ 600 bilhões de dólares por ano,
respondendo por 16% da oferta mundial de proteína animal (EMBRAPA,
2007).

Por intermédio do documento denominado "Estado Mundial da Pesca e Aquicultura
em 2002", a FAO revelou que a partir de 1970, a aquicultura mundial vem apresentando
indices médios anuais de crescimento de 9,2 %, comparados com apenas 1,4 % na pesca
extrativa e 2,8% na produção de animais terrestres. A China permanece como o maior
produtor, com 71% do volume e cerca de 50 % em termos de valor (SEAP/PR, 2007).
Especialista no assunto, o oceanágrafo Marcelo Sampaio - coordenador-geral de
aqiiicultura da Secretaria Especial de Acifficultura e Pesca da Presidência da Republica
(SEAP/PR), relata que a produção mundial da aquicultura foi de 3,5 milhões de toneladas, na
década de 70, e 60 milhões de toneladas em 2002, mostrando um crescimento 66,5 milhões de
toneladas em 32 anos. Segundo ele, em 2010, o déficit mundial sera de 25 milhões de
toneladas, o que para o Brasil significa uma grande chance de ampliar a sua produção e
conquistar novos mercados (EMBRAPA, 2007).
O potencial do Brasil para o desenvolvimento da aquicultura é imenso, se considerarmos
que o pais é constituído por 8.400 km de costa marítima, 5.500.000 hectares de reservatórios
de Aguas doces, aproximadamente 12 % da água doce disponível no planeta, clima
extremamente favorável para o crescimento dos organismos cultivados, terras disponíveis e
ainda relativamente baratas na maior parte do pais, mão-de-obra abundante

e crescente
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demanda por pescado no mercado interno. Também a valorização dos produtos pesqueiros
pelas suas qualidades nutricionais e para a preservação da saúde humana tem contribuído para
um aumento na demanda pelos mesmos no mercado interno, que apresenta um elevado
potencial de elasticidade se tivermos em mente que o consumo médio anual de pescado per
capita é de apenas 6,8 kg/habitante (SEAP/PR, 2007).
-

A cadeia produtiva da aquicultura e pesca está composta por três subcadeias ou

subsistemas, que são: Maricultura, Piscicultura de Aguas Interiores e Pesca Marítima"
(COSTA et al, 1998, p. 13).
A figura 2 a seguir permite visualizar melhor os principais ramos da aqiiicultura:

Pi Sc ic ul lura
De ¡Willis
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(camarões)
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Cultivo de moluscos
Aquicultura

..•••
Mitilicultura
(mexilhões)
Ostreicultura (ostras)
Outros moluscos
( v ieiras, berbigões,
etc.)

Cultivo de algas
(' arcinicultura

Marinha
(maricultura)

camarões)
Cultivo de outros
crustáceos
( siris , caranguejos.
etc.)

■

Piscicuhura

Figura 2 - Ramos da aquicultura
Fonte: Costa et al (1998).

Dentro da cadeia produtiva da aquicultura, merece destaque no pais

o

desenvolvimento da maricultura, que se constitui, conforme apresentado na figura 2, na
produção de moluscos (ostras, mexilhões, vieiras, berbigões, polvos, entre outros), crustáceos
(camarões, siris, caranguejos), algas marinhas e peixes.
Hamad (2005) afirma que o Brasil vem apresentando um crescimento rápido na
maricultura nos últimos 15 anos, e isto pode ser comprovado por meio da observação da
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evolução da produção de camarões nas regiões nordeste e sul e da produção de moluscos.
Segundo o autor as espécies mais comuns são:
a) 0 mexilhão Perna perna: nativo da costa litorânea brasileira;
b) A ostra Crassostrea gigas: oriunda do Pacifico; e,
c) A ostra Crassostrea .sp.: nativa da região dos manguezais brasileiros.

2.4.1 Maricultura em Santa Catarina

Em Santa Catarina a atividade da aquicultura começou com a piscicultura de Agua
doce (morna) na década de 70, com o apoio do serviço de extensão pesqueira, aproveitando
algumas iniciativas particulares já existentes, principalmente nas regiões de cultura européia.
Inicialmente as espécies cultivadas eram as tilapias e carpas e mais tarde houve a introdução
de carpas chinesas e bagres africanos e americanos (COSTA, 1998).
Na concepção de Machado (2002), o potencial da maricultura é inegável, e a grande
produção internacional principalmente da China, que é o maior produtor de organismos
aquáticos cultivados no mundo, comprova como o setor poderá vir a ser viável
economicamente no Brasil, desde que se profissionalize a atividade com vistas a manterem-se
positivas as suas taxas de crescimento, bem como a sua lucratividade. Além disso, a
maricultura representa uma alternativa econômica imediata para os pescadores artesanais que,
além de poderem conciliar esta atividade com a pesca, podem utilizar mão-de-obra familiar
no processo produtivo.
Dentro da maricultura pode-se destacar urna atividade chamada malacocultura - nome
dado ao cultivo de moluscos como ostras, mexilhões, berbigões e vieiras. Barni e Rosa (2005)
afirmam que, geograficamente, a malacocultura em Santa Catarina ocupa aproximadamente
dois terços da porção norte do litoral do Estado.
Santa Catarina é atualmente o maior produtor de moluscos do Brasil, sendo o estado
brasileiro onde o desenvolvimento da maricultura tem sido de grande interesse, por ser urna
atividade que produz alimentos de qualidade e com alto valor nutritivo, bem como, por
possibilitar urn sistema de produção de baixo custo (OLIVEIRA NETO, 2005). Sobre a
maricultura, Demarchi (2003) diz tratar-se de urna atividade que agrada os pescadores devido
ao seu baixo custo de implantação, e facilidade no manejo, atraindo cada vez mais pescadores
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que se dedicam parcial ou exclusivamente ao cultivo de moluscos, além de permitir que suas
famílias participem da atividade.
Dentro da malacocultura, a mitilicultura (cultivo de mexilhões) e a ostreicultura
(cultivo de ostras) são as atividades dominantes em Santa Catarina. De acordo com Oliveira
Neto (2005), as principais espécies da malacocultura catarinense, produzidas em escala
comercial, são o mexilhão (Perna perna), conhecido como marisco, e a Ostra (Crassostrea
gigas), conhecida como ostra japonesa ou do pacifico.
0 marisco é o principal molusco cultivado em volume de produção. No Brasil, ocorre
naturalmente entre o litoral do Espirito Santo e Rio Grande do Sul.
Favorecido principalmente pelas excelentes condições ambientais dos
ecossistemas costeiros do Estado, o mexilhão atinge o tamanho comercial (7
a 9cm de comprimento) em até oito meses de cultivo, a partir de sementes
com cerca de 2 cm de comprimento. (OLIVEIRA NETO, 2005, p. 10).

Os moluscos são consumidos pelo homem desde os tempos pré-históricos, fato
comprovado pela existência de grandes bancos de sambaquis (aglomerados de conchas)
encontrados nas mais variadas regiões do mundo. Interessante observar que, na Europa, os
mexilhões são consumidos a mais de 700 anos e o seu cultivo foi iniciado por acaso, quando
um marinheiro irlandês tendo sofrido um naufrágio no ano de 1235 na costa francesa, passou
a capturar aves marinhas através de uma rede colocada em postes de madeira fixados na praia.
Com o passar do tempo o naufrago observou que junto as redes e aos postes cresciam
mexilhões cujo sabor e qualidade eram superiores aos selvagens coletados. A partir dessas
observações, o marinheiro passou a construir cercas de estaca para o seu cultivo dando origem
ao modelo francês de produção em estacas, utilizado ainda hoje na Bretanha e na Normandia,
o que permite à França produzir 40.000 toneladas de mexilhões ao ano (VALIELA, 1996
apud MACHADO, 2002).

2.4.1.1 Ostreicultura

A ostra é considerada a "rainha entre os mariscos", e é apreciada desde a antigiiiducte.
pois há evidências de seu consumo na pré-história. HA referências citando seu valor
gastronômico entre os chineses, egípcios, gregos e romanos. Esses últimos consumiam em
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média 8 dúzias por ano por pessoa, e deixaram em seus vasos pinturas que registram ostras
sendo cultivadas em viveiros. Sua abundância pela disponibilidade e facilidade de colheita,
favoreceu o excessivo consumo, e suas cascas foram largamente empregadas como ligas na
construção de muralhas. Isso fez com que sua extração fugisse ao controle em determinadas
partes do mundo (MACHADO, 2002).
Quanto ao cultivo de ostras no estado, o Oliveira Neto (2005) destaca que a primeira
produção comercial desse molusco em Santa Catarina foi registrada de 1991, no município de
Florianópolis. Entretanto, o cultivo local só se desenvolveu na década de 90, quando o pais
recebeu um aporte de capitais do Canada. Na primeira etapa, entre 1990 e 1995, o governo
canadense injetou em Santa Catarina 600 mil dólares canadenses. Na etapa seguinte, entre
1996 e 2003, o programa recebeu 6 milhões de dólares canadenses, além de investimentos
oficiais brasileiros.
Com esse incremento de capital, a atividade em Santa Catarina se desenvolveu. No
entanto, antes de 1990, mais precisamente em 1987, alguns pesquisadores, sob a coordenação
do professor Carlos Rogério Poli, já haviam começado a trabalhar na comunidade de Santo
Antonio de Lisboa experimentado o cultivo da ostra japonesa. Este trabalho permitiu a
construção de uma fazenda em parceria com a colônia de pescadores Z-11

e formação do

primeiro Condomínio de Pesca da Baia Norte, no municipio de Florianópolis - SC.
0 cultivo de ostras na região foi favorecido pela presença e participação dos
pescadores locais junto aos experimentos, sendo que durante os trabalhos os pescadores
implantaram, também, o cultivo de mexilhões, obtendo grande sucesso. Cabe ressaltar, que o
estado de Santa Catarina é o maior produtor de mexilhões da América do Sul (DEMARCHI,
2003). Além disso, possui vantagens competitivas para o desenvolvimento da atividade
devido à sua geografia:

Santa Catarina possui uma di-ea territorial de 95.442 Km2, e a sua costa
litorânea é composta por 561 Km de extensão, apresentando inúmeras Areas
protegidas, formadas por baias, enseadas e estuários o que associado it alta
produtividade do mar, favorece o cultivo de moluscos (mexilhões e ostras),
representando alternativa de renda para os pescadores artesanais e
populações tradicionais das comunidades pesqueiras. (COSTA, 1998 apud
OLIVEIRA NETO, 2005, p. 61).

Conforme levantamentos realizados pela EPAGRI - Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, o estado ocupa atualmente a posição de
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maior produtor nacional de moluscos bivalves cultivados, com cerca de 13.638 toneladas em
2004. Dados mais recentes da Epagri (2007) revelam que em 2006 a produção total de
moluscos atingiu 14.756,9 toneladas. 0 que representou um crescimento de 3,94% em relação
a 2005.
Na síntese informativa de produção de moluscos em SC no ano de 2006, a Epagri
revelou que este pequeno saldo positivo deve-se ao crescimento na produção de ostras que,
mesmo participando com apenas 22,23% da produção total de moluscos, teve um crescimento
de 62,36% de 2005 para 2006.
Os municípios de Penha, Palhoça, Governador Celso Ramos e Bombinhas respondem
por 90,3% da produção de mexilhões, enquanto Florianópolis concentra cerca de 74% das
ostras produzidas no Estado (BARN!; ROSA, 2005). A tabela 1 mostra a participação dos
municípios catarinenses na produção de ostras:
Tabela 1 - Produção de ostras cultivadas em Santa Catarina por município em 2004.
Produção (t)

Município
Florianópolis
Palhoça
São José
Penha
Biguaçu
Baln. Barra do Sul
Produção Total

1.542,4
700
69
37
2,5
30

Município
Gov. Celso Ramos
Bombinhas
São Francisco do Sul
Porto Belo
Itapema

Produção (t)
75
40
10
5
1,6

2.512,7 t

Fonte: EPAGR1

Esses dados confirmam um forte crescimento da demanda de consumo de ostras no
estado, demonstrando que há um mercado em forte expansão, com possibilidades de atrair
novos empreendimentos para atuar nesta área.
Entretanto, esse potencial produtivo ainda não é aproveitado, porque a ostreicultura
em Santa Catarina, por seu curto espaço de existência é uma atividade bastante artesanal em
todo o seu processo produtivo e comercial. Além disso, a produção de ostras em Florianópolis
e em todo o estado atende, geralmente, apenas o mercado local:
A insuficiência de uma legislação especifica para o desenvolvimento da
atividade, a falta da adaptação da ostra as necessidades e interesses do
consumidor, as dificuldades para comercialização da ostra no Brasil e no
exterior — pelo fato do produto não atender as exigências sanitárias feitas
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pelo Ministério da Agricultura e no exterior pelo fato do produto não
cumprir com as exigências do mercado externo — dificultam o alcance dos
mercados potenciais fora do município de Florianópolis. (OLIVEIRA
NETO, 2005, p. 10)

Portanto, mesmo produzindo ostras tão famosas e tendo condições geográficas e
oceanográficas extremamente favoráveis, o município não consegue utilizar todo o seu
potencial produtivo. O mesmo autor ainda destaca que o litoral da cidade- composto por areas
protegidas, temperaturas médias anuais propicias e águas altamente produtivas — permite a
produção de ostras em grande escala.

Corn o intuito de divulgar e estimular o consumo dos produtos da maricultura
catarinense, a Prefeitura de Florianópolis criou em 1999 a FENAOSTRA — Festa Nacional da
Ostra e da Cultura Açoriana, o que permite conciliar o estimulo à produção de ostras,
repercussão turística e valorização da cultura açoriana, que está diretamente inserida na cadeia
produtiva da ostreicultura. Vários restaurantes participam do evento oferecendo ostras
servidas de várias formas, ao bafo, ao natural, gratinadas, empanadas, defumadas, servidas
com limão, com champagne, risotos e massas a base de ostras. Todo o ano novos pratos são

elaborados, sempre com a intenção de elevar o molusco a uma condição de destaque.
Além de representar uma alternativa de renda para os pescadores artesanais, cabe
ressaltar que a produção de ostras contribui para a preservação do ambiente marinho:
Assim como faz bem a saúde do homem, a criação de ostras em
Florianópolis vem trazendo muitos benefícios ao meio ambiente. Respirando
por meio de lâminas filamentosas, que vão de um extremo a outro do corpo,
o molusco age como filtro, absorvendo as impurezas contidas na Agua.
Segundo pesquisas, a ostra pode filtrar de cinco a seis litros de Agua por
hora, o que faz com que a atividade ajude a difundir entre as comunidades
produtoras uma maior consciência ecológica. (PMF, 2007).

A Prefeitura divulgou também que tal atividade em Florianópolis está ajudando a
repovoar as baias com espécies de peixes que estavam desaparecendo, como chernes,
marimbaus e robalos. Os cultivos de ostra funcionam também como areas de preservação
natural para o camarão. Livres das redes dos pescadores nos criadouros, essas espécies
encontram condições adequadas para se desenvolver, além de proteção, alimento farto e
nutritivo.
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2.4.1 .2 Crassostrea gigas — a ostra japonesa

A ostra japonesa ou do Pacifico, espécie cultivada comercialmente no estado, mesmo
não sendo nativa da costa brasileira apresenta uma taxa de crescimento extremamente elevada
em Santa Catarina. Oliveira Neto (2005) salienta que com um bom manejo, a partir do quinto
mês de cultivo parte das ostras de um mesmo cultivo já atingem urn tamanho de 8 a 10 cm.
considerado o tamanho ideal para comercialização.
A ostra japonesa é um molusco bivalve originário do Pacifico, sendo encontrada cm
Rises como Japão e Chile. Seu nome cientifico é Crassostrea gigas, urna espécie exótica de
clima temperado, que se desenvolve melhor em temperaturas semelhantes its do ambiente de
origem. 0 termo molusco significa animal de corpo mole, desprovido de ossos ou quitina e
protegido por uma concha calcdria, já o termo bivalve significa concha com duas válvulas.
Mexilhões e ostras são classificados como moluscos bivalves e são organismos
ecologicamente importantes por possuir a capacidade de filtrar cerca de 20 litros de
água/hora. removendo assim, partículas e poluentes da Agua. De acordo com Manenzi (2002

),

um mexilhão pode filtrar 100 litros de água por dia e uma ostra até 150 litros. A figura 3
mostra uma ostra japonesa aberta in natura e sem uma das conchas:

Figura 3 - Crassostrea gigas — Ostra do Pacifico
Fonte: Epagri

Poli (2003) explica que as ostras japonesas são animais hermafroditas seqüenciais. ou
seja, um mesmo indivíduo, inicialmente, matu.ra as células de um sexo e após uma desova
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matura as de outro, ocorrendo uma troca de sexo a cada período, 0 autor destaca que a época
de maturação da ostra do pacifico, em Santa Catarina, vai de setembro até fins de novembro.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia de um projeto considera urn conjunto de técnicas, procedimentos e
processos utilizados nas diversas etapas componentes do estudo, de modo a alcançar os
objetivos propostos. Ou seja, ele explica os caminhos percorridos para alcançar esses
objetivos, indicando como foi selecionada a amostra, apontando os instrumentos de pesquisa
questionários, observação, etc.-, além de explicar como os dados foram tratados e analisados
(SOUZA; FIALHO; OTANI, 2007).
Ao pesquisador compete escolher a melhor forma de conduzir sua investigação,
definindo o tipo de pesquisa, o tipo de coleta e análise de dados que melhor de adapte ao
resultado esperado com o desenvolvimento do seu trabalho cientifico.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Para a realização do presente trabalho utilizou-se a pesquisa exploratória e descritiva,
tendo uma análise de abordagem qualitativa. É exploratória, pois "seus propósitos imediatos
são os de ganhar maior conhecimento sobre um tema, desenvolver hipóteses para serem
testadas e aprofundar questões a serem estudadas" (MATTAR, 2006, p. 82). É também de
natureza descritiva, pois -observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos
(variáveis) sem manipulá-los" (CERVO; BERVIAN, 1983, p. 55).
No primeiro momento do estudo de viabilidade, os aspectos precisam ser explorados,
tornando-se mais claros e definidos. De acordo com Souza, Fialho e Otani (2007), há a
necessidade de criar uma maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno, o que
geralmente é feita através de um levantamento bibliográfico e pesquisa documental.
Dessa maneira, por intermédio da pesquisa exploratória, o presente estudo centralizouse em um levantamento de dados e informações em órgãos que trabalham com a abertura de
novos empreendimentos, em órgãos de apoio à maricultura catarinense, na bibliografia e
documentos relacionados com o tema da pesquisa, bem como na rede mundial de
computadores.
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3.2 COLETA DE DADOS

Segundo Lakatos e Marconi (1990), o processo de coleta de dados é definido com a
etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas
selecionadas, a fim de se efetuar a coleta de dados previstos.
0 primeiro passo para o levantamento dos dados foi a utilização da pesquisa
documental (ou de fonte primarias) e da pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias). A
pesquisa bibliográfica consiste na obtenção de dados através de fontes secundárias, utilizando
como fontes de coleta de dados materiais publicados como livros e artigos, por exemplo. JA a
pesquisa documental fundamenta-se na utilização de materiais impressos e divulgados que
ainda não receberam tratamento analítico, como: documentos de arquivos públicos ou
privados, dados estatísticos de censos, gráficos, cartas e outros.
Nesse sentido, os dados que compõem o presente estudo foram obtidos por meio de:
a) fontes primárias: documentos colocados à disposição do pesquisador pela Epagri,
Instituto Icepa/SC e informações obtidas no Seminário Técnico da Fenaostra
(conforme Anexo I).
b) fontes secundárias: livros, revistas especializadas, artigo, monografias, teses e
dissertações relacionadas com o tema em estudo.
Além das duas formas de coleta de dados citadas acima, foi utilizada, também. a
pesquisa de campo. Conforme Souza, Fialho e Otani (2007, p. 42), -a pesquisa de campo é
elaborada em campo aberto, junto à natureza ou á sociedade. Melhor sera dizer que é feita no
terreno, junto do objeto de estudo".
0 estudo de campo foi feito através de observação direta dos fatos e fenômenos que
ocorreram espontaneamente e de entrevistas informais não-estruturadas e não disfarçadas.
Foram entrevistados o proprietário da Fazenda Marinha Atlântico Sul e o Oceanógrafo Joao
Guzenski, da Epagri, O instrumento de coleta de dados utilizado na entrevista foi do tipo nãoestruturado e não-disfarçado, pois "apenas os assuntos abordados foram listados, e tanto o
entrevistador quanta o respondente estavam livres para perguntar e responder com suas
próprias palavras, além disso, os respondentes sabiam os propósitos da pesquisa e os temas
sobre os quais estavam sendo questionados" (MATTAR, 2006, p. 174).
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Os roteiros aplicados nas entrevistas (apêndice A e B) abordaram questões referentes
concorrência das empresas de ostreicultura, ao mercado, As vendas, custos

e despesas,

exigências legais, ao sistema de cultivo e formas de comercialização do produto.
Por fim, os dados coletados foram tratados de forma qualitativa, que, segundo Souza,
Fialho e Otani (2007), não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, sendo o ambiente
natural a fonte direta para a coleta de dados, onde o pesquisador é o instrumento-chave.
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PROJETO DE VIABILIDADE

No presente capitulo sera apresentado o projeto de viabilidade do empreendimento,
por meio da análise do mercado consumidor, fornecedor e de concorrentes. Além disto,
apresentar-se-ao os aspectos constitutivos da organização em estudo, tais como
administrativos, técnicos, jurídicos, legais, contábeis e financeiros.
Tal projeto refere-se a uma fazenda marinha de cultivo de ostras do pacifico, na
localidade do Ribeirão da Ilha em Florianópolis — SC, considerando-se o segundo semestre de
2007.

4.1 ASPECTOS MERCADOLOGICOS

De acordo com Kotler (1999), um mercado é formado por todos os consumidores em
potenciais que compartilham de urna necessidade ou desejo especifico, dispostos e habilitados
para fazer uma troca que irá satisfazer essa necessidade ou desejo.
A análise do mercado está voltada para o conhecimento do microambiente da
organização em estudo, ou seja, dos seus clientes, concorrentes e fornecedores. O principal
objetivo da análise dos aspectos mercadológicos é traduzir a capacidade e o comportamento
desses elementos que formam o mercado de atuação da empresa, visando planejar e ordenar
as estratégias do empreendimento.
Dessa forma, buscou-se coletar o máximo de informações possíveis a respeito dos
mercados de concorrentes, clientes e fornecedores, com o objetivo de planejar a forma como
o empreendimento oferecerá os seus produtos ao

mercado, procurando aumentar as

possibilidades de sucesso da nova organização.

4.1.1 0 mercado da ostreicultura

A ostreicultura em Santa Catarina foi iniciada nos anos 80, a partir da introdução de
sementes de ostras do pacifico, provenientes do Chile, sendo que atualmente o estado

61

responsável por 90% da produção nacional de ostras. Segundo dados da ACAQ — Associação
Catarinense de Aqiiicultura o estado produziu na safra de 2006/2007 ern torno de 3.086.30
toneladas de ostras, desse total Florianópolis foi responsável pela produção de 1.615,99
toneladas. Apesar de ser uma atividade recente em Santa Catarina. a sua liderança nacional
deve-se, principalmente, A existência de condições oceanográficas favoráveis ao cultivo
desses moluscos, tais como, existência de inúmeras áreas protegidas. formadas por baías,
enseadas e estuários e, também pela qualidade e produtividade da Agua.
No ano de 1987, sob a coordenação do professor Carlos Rogério Poli. pesquisadores
começaram a trabalhar com a comunidade de Santo Antonio de Lisboa, no município de
Florianópolis, experimentando o cultivo da ostra japonesa, o que permitiu a construção de
uma pequena fazenda marinha ern parceria corn a colônia Z-11 e a formação do primeiro
Condomínio de Pesca da Baia Norte.
Desde o inicio das atividades de cultivo, em meados dos anos 80. a ostreicultura no
estado tem apresentado um crescimento bastante significativo. 0 crescimento da produção.
acompanhando o aumento da demanda pelo produto revela que a atividade possui um grande
mercado potencial. que merece atenção e prioridade, diante não s6 da necessidade de
adaptação dos produtos As necessidades e desejos dos consumidores, mas também do contexto
de dificuldades que enfrenta o setor pesqueiro para a alocação de seus produtos no Brasil e
exterior. A figura 4 apresenta o crescimento da produção de ostras no Estado:
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Figura 4 - Evolução da produção de ostras em Santa Catarina
Fonte: EPAGRI
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Além de atender o mercado interno, muitos produtores de ostras de Florianópolis já
atendem outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Goiania.
Existe também urna demanda mundial pela ostra cultivada em território nacional, porque a
maioria dos estoques de grandes produtores corno Estados Unidos e França estão saturados e
não possuem mais capacidade de ampliar sua produção. Esses produtores estão chegando ao
limite de suas capacidades produtivas, onde grande parte das áreas propicias ao cultivo de
ostras já é explorada. Entretanto, a exportação da ostra catarinense para outros países ainda
não é possível porque a legislação internacional faz uma série de exigências documentais
sobre a qualidade da Agua, da carne e do cultivo, fatores que ainda não são controlados pelos
produtores.
A costa catarinense dispõe de diferentes tipos de habitat que proporcionam ao estado
urn privilegiado lugar de destaque no Pais pelo potencial de recursos marinhos que podem ser
cultivados. No entanto, todo esse potencial produtivo ainda não é aproveitado devido à falta
de legislação especifica, dificultando o alcance de mercados potenciais fora do estado e
também pelo fato de ser uma atividade recente e com características bastante artesanais em
todo o seu processo produtivo e comercial.
Cabe salientar, que várias iniciativas do governo do estado e da Prefeitura de
Florianópolis estão contribuindo para o desenvolvimento da atividade e para a solução dos
Problemas relacionados com a ostreicultura. A Epagri lançou no inicio do ano um projeto
denominado Arranjo Produtivo Local da Ostra da Grande Florianópolis — APL Ostra, cujo
objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da ostreicultura no município, através de
parcerias entre empresas públicas, privadas e produtores locais, visando a melhoria e
padronização dos processos produtivos com a certificação das ostras; a profissionalização dos
produtores; a ampliação da estrutura de beneficiamento dos moluscos; e a abertura de novos
mercados.
0 processo de certificação tem o objetivo de proporcionar uma maior credibilidade
para ostras de Florianópolis, o que permitirá a penetração em mercados mais exigentes, corno
a Europa, por exemplo, onde a certificação de produtos importados é praticamente urna
obrigação.
De acordo corn a Epagri (2007), a APL — Ostra também inclui um Plano de Marketing
que engloba quatro ações principais:
a) Assessoria de Imprensa: publicações de matérias sobre as ostras na midia local
(jornais, revistas, televisão e rádio), feiras e eventos;
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h) Pesquisa de Mercado: realizada pelo Sebrae, com o objetivo de quantificar o
mercado brasileiro para o consumo de ostras .,
C) Campanha Publicitária: colocação de out-doors em vários locais da Ilha de
Florianópolis, distribuição de panfletos em restaurantes, hotéis, bares e peixarias.
além de colocação da logomarca da campanha nos carrinhos de malas do aeroporto
Herdlio Luz. A figura 5 mostra a logomarca da campanha promovida pela Epagri.

5

Figura 5 - Logomarca da campanha publicitária de divulgação das ostras de
Florianópolis
Fonte: ACAQ (2007)

d) Projeto Rota das Ostras: visa agregar o turismo com a ostreicultura, através de
passeios de barco nas principais propriedades produtoras de Florianópolis e
degustação de ostras ao final do passeio.
Todas essas ações estão voltadas para a necessidade de vender o produto e divulgá-lo
para o mercado. Dessa forma, a Epagri está contribuindo para a criação de uma "marca" para

a ostra de Florianópolis, com o intuito de associar a -imagem" da cidade a um produto de
qualidade e com características peculiares que só o município pode oferecer, a exemplo do
que ocorre com outros produtos mundiais, como a Truta Americana, o Champagne Frances e

o Salmão Chileno que ficaram famosos e conquistaram mercados internacionais porque
criaram uma identidade e urna marca, que os identificou mundialmente, corno um produto
especial e de qualidade.
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4.1.2 Clientes

Para a identificação dos clientes da fazenda marinha

e de suas principais

características foi efetuada uma entrevista com proprietários de duas fazendas de cultivo de
ostras de Florianópolis, além de consultas à Pesquisa de Mercado realizadas pelo Sebrae e
apresentadas ao público no Seminário Técnico da IV Fenaostra em 31 de outubro de 2007.
Inicialmente, os clientes do empreendimento proposto pelo presente estudo serão
bares, restaurantes e hotéis da Grande Florianópolis, sendo que hi possibilidades de aumento
da clientela após a obtenção do SIF — Selo de Inspeção Federal, que permite a exportação para
outros estados brasileiros.
As iniciativas do governo local, realizadas por intermédio de órgãos como a Epagri,
Ufsc, Seap/PR com o intuito de divulgar, profissionalizar e certificar a atividade, permitirá o
atendimento de mercados potenciais fora do estado e até mesmo do pais, onde as exigências
de origem e certificação do produto e dos processos são ainda maiores.
A Pesquisa de Mercado realizada pelo Sebrae no corrente ano, inédita no Brasil,
procurou quantificar o mercado brasileiro para o consumo de ostras. A pesquisa foi realizada
em estados do sul, sudeste e centro-oeste do pais, mais especificamente Sao Paulo, Rio de
Janeiro, Bahia, Parana, Rio Grande do Sul e Goiás. Foram abordadas 276 pessoas de bairros
nobres das principais cidades de cada estado escolhidas aleatoriamente entre classes sociais A
e B, que foram entrevistadas utilizando-se questionários com perguntas fechadas. Também
foram entrevistados proprietários de 100 restaurantes que oferecem frutos do mar em seu
cardápio.
Após a tabulação, os resultados da pesquisa permitiram simular cenários de consumo
para verificar o potencial de venda do produto. Verificou-se que 94% dos restaurantes
entrevistados compram as ostras de Santa Catarina e apenas 6% compram de Cananéia, litoral
de Sao Paulo. Os resultados revelaram ainda, que os principais critérios de escolha dos
fornecedores de ostras para os restaurantes foram a qualidade, a pontualidade e por último o
preço. Outro dado interessante foi que 76% dos consumidores preferem a ostra de tamanho
médio, 14% de tamanho grande e 10% baby. Além disso, 88% dos consumidores preferem
consumir o produto na forma in natura (cru e na concha).
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De acordo com Bami e Rosa (2005), o sucesso na comercialização de moluscos
bivalves, tanto em nível estadual como nacional esta relacionado a uma série de varidveis
associadas a características intrínsecas do produto e aos valores dos consumidores, e passa
necessariamente pela identificação das exigências do mercado quanto à qualidade, forma de
apresentação do produto, preço, quantificação da oferta, diferenciação e sabor.
Respeitando-se as preferências do consumidor, o produto final desse empreendimento
sera a ostra in natura fresca, resfriada e nos tamanhos grande, média e baby. Entretanto, para
que isso seja possível sera necessário utilizar-se de alternativas que proporcionem um
transporte adequado e eficaz do produto, assegurando a sua correta conservação. Além disso,
é imprescindível o monitoramento e avaliação constantes da qualidade da Agua do cultivo e
análise microbiológica da matéria-prima para assegurar um produto livre de qualquer
contaminação. Inicialmente o preço cobrado sera de R$ 4,60 a dúzia de qualquer tamanho.
Segundo a Epagri (2007), o preço médio de venda no mercado interno é de R$ 4,02 a dúzia da
ostra no entanto, alguns produtores como a fazenda marinha Atlântico Sul vendem a R$ 5,50
dúzia, chegando a cobrar, fora do estado, R$ 12,00 a dúzia, o que demonstra que o preço
não é um fator determinante exigido pelos compradores, mas sim a qualidade do produto.
Portanto, pode-se concluir que a maior parte dos clientes das empresas que já atuam no ramo
concentra-se principalmente em Sao Paulo, Rio de Janeiro e Parana, onde se paga quase o
triplo do preço do mercado catarinense.

4.1.3 Concorrentes

O grande interesse em analisar a concorrência é ter urna visão geral sobre o nível de
competição no mercado, verificando as principais estratégias praticadas pelos concorrentes e
quais seus pontos fortes e fracos em relação ao empreendimento proposto.
Segundo Kotler (1999), o mercado concorrente é composto por empresas que fabricam
o mesmo produto ou satisfazem as mesmas necessidades de seus clientes. Nesse sentido, ao
analisar o setor da ostreicultura na grande Florianópolis, identificou-se que a concorrência é
formada, praticamente, por cinco grandes produtores:
1) Fazenda Marinha Atlântico Sul Ltda: fundada em 1999, é atualmente a maior
produtora de moluscos do Brasil. Produz ostras, mexilhões, vieiras e võngoles e
exporta para várias cidades do pais como Curitiba, Sao Paulo, Rio de Janeiro,
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Brasilia, Salvador, Foz do Iguaçu, Recife e Natal. Os moluscos da Fazenda
Marinha Atlântico Sul são produzidos em um parque de cultivo localizado no
Ribeirão da Ilha e o entreposto de manipulação é localizado no Campeche, ambos
no sul da Ilha de Santa Catarina.
2) Fazenda Marinha Ostravagante Ltda: fundada em 1996, produz ostras e mexilhões.
Está localizada no Ribeirão da Ilha. Grande parte de sua produção é destinada a
outros estados, principalmente São Paulo.
3) MOLUSKUS Fazenda Marinha: é a pioneira dentro da maricultura brasileira, foi
fundada em 1988 e está localizada na praia do Sonho, município de Palhoça.
Construiu em 1995 uma indústria de processamento de moluscos e em 1999 o
primeiro laboratório privado de sementes do pais.
4) OSTRA VIVA Comércio de Moluscos Bivalves Ltda: iniciou suas operações em
1998 no Ribeirão da Ilha. Produz ostras, mexilhões e vângoles. Vende para todo o
território nacional, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro.
5) Fazenda Cavalo Marinho: iniciou suas operações recentemente e exporta também
para outros estados brasileiros.
Todos esses produtores, acima citados, possuem o SIF — Selo de Inspeção Federal, o
que lhes garante uma certa vantagem competitiva, pois permite a exportação dos seus
produtos para outros estados brasileiros. Portanto, a comercialização desses produtos está
envolvida diretamente com o processo de regularização da atividade, tornando essencial que o
empreendimento proposto por este estudo se enquadre nas exigências legais do setor.
Além desses cinco grandes concorrentes, existem vários pequenos produtores que
atuam no mercado local, sendo que muitos deles não possuem o SIF e não estão devidamente
legalizados. Segundo o proprietário da Fazenda Marinha Atlântico Sul, isso é um sério
problema para aquelas empresas que procuram cumprir todas as exigências legais, tendo em
vista que esses pequenos produtores podem vender seus produtos a um preço menor já que
não precisam incorporar, no preço final, os custos com o processo de legalização. No entanto,
esses pequenos produtores não possuem potencial para ampliar a sua capacidade produtiva e
seu mercado de atuação, pois a comercialização em mercados mais distantes exige
investimentos em meios de transportes adequados para a correta conservação dos produtos,
bem como a obtenção do SIF. Dessa maneira, eles acabam atendendo apenas o mercado local
e em alguns casos, atendem outros estados, mas de forma ilegal. De acordo com a ACAQ
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(2007), o beneficiamento e a comercialização de grande parte da produção, de forma ilegal e
anti-higiênica, é um dos principais problemas do setor.
Pertinente observar, que um dos fatores responsáveis pelo sucesso das principais
empresas produtoras de ostras em Florianópolis, é o sistema de entrega extremamente
eficiente, o que garante o fornecimento do produto fresco. A fazenda marinha Ostra Viva, por
exemplo, possui um cronograma de entregas para fora do estado que funciona da seguinte
forma: a matéria-prima sai da água (Fazenda Marinha) até no máximo As 8:00 hs da manhã, e
é encaminhada imediatamente para a Unidade de Beneficiamento, onde é classificada e
embalada. Os moluscos embalados chegam ao Aeroporto Hercilio Luz até no máximo As
11:30 hs da manhã e partem para o destino em vôos da GOL, chegando poucas horas depois
para os clientes. A fazenda Atlântico Sul possui um sistema parecido e, segundo

o

proprietário, muitas vezes a mercadoria viaja no período da noite, chegando ao seu destino
pela manhã e já podendo ser consumida durante o almoço em alguns restaurantes.

4.1.4 Fornecedores

O único fornecedor de sementes para a Fazenda Marinha sera o Laboratório de
Moluscos Marinhos da UFSC — LMM. Criado em 1990, através de uma parceria entre a
Epagri e a UFSC, o LMM fornece sementes para praticamente todos os produtores de ostras
do estado. No inicio os produtores eram dependentes de sementes vindas de outros estados
(SP) ou importadas, o que encarecia a produção, tendo em vista que a semente é o principal
insumo da ostreicultura. Diante desta restrição, a criação do LMM foi fator fundamental para
o desenvolvimento da atividade e hoje ele é o único laboratório no Brasil a produzir
regularmente sementes de ostras do pacifico, constituindo-se, portanto, no principal pilar de
sustentação da atividade, atendendo tanto a comunidade catarinense como a outros estados
como, São Paulo, Parana Rio de Janeiro e Bahia.
No Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC são desenvolvidas diversas etapas
essenciais para o cultivo de ostras em Santa Catarina. Entre elas, o estoque de reprodutores,
fecundação, a indução para desova e a produção de larvas que depois se transformam nas
sementes de ostras que são posteriormente repassadas aos produtores.
Constatou-se que o fornecimento de sementes é um assunto de grande discussão no
meio da ostreicultura, "e este pode ser considerado um ponto de estrangulamento sem
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precedentes e o maior da atividade, pois não há ainda um método que possa assegurar que as
sementes sejam de excelente qualidade e que a UFSC sempre as terá no momenta adequado
para a venda" (CANDI, 2003, p. 18). No entanto, o LMM tenta acompanhar o aumento da
demanda através de investimentos no desenvolvimento de uma infra-estrutura e em
tecnologias que permitam um controle total sobre a maturação dos reprodutores em
laboratório e a produção de sementes que atendam aos produtores da melhor forma, tanto em
termos de quantidades, quanto nos prazos de entrega. De acordo com o LMM (2007), esses
avanços estão permitindo a evolução de uma entrega mensal de 400 mil sementes, em 1997,
para 45 milhões de sementes em 2006, e reduzindo o período de entrega das mesmas de 14
para 7 meses, além de atender plenamente a futuras demandas crescentes do mercado.
Assim, o LMM-UFSC em parceria com a Epagri tem a possibilidade, hoje, de produzir
regularmente sementes de ostras japonesas, sob demanda especifica de produtores. Portanto,
apesar do empreendimento depender de um único fornecedor, os investimentos nessa area
estão promovendo o desenvolvimento sustentável da atividade, e favorecendo os atuais e
futuros ostreicultores.

4.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Os aspectos administrativos definem a estrutura necessária para a operacionalização
do empreendimento. A seguir, sera apresentada a estrutura organizacional, as atribuições de
cada colaborador e a sua respectiva remuneração. Por se tratar de uma pequena empresa, a
estrutura organizacional sera simples, sendo formada pelo proprietário, dois ajudantes de
produção e um aquicultor. A estrutura organizacional pode se visualizada na figura 6, abaixo.

Direção

Contabilidade

Produção
Figura 6 — Organograma
Fonte: Da autora, 2007.

•••

Vendas
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As atribuições relativas ao proprietário e empregados dividem-se de acordo com três
funções básicas: a administrativo-financeira, a operacional (produção)

e a de vendas. 0

proprietário, responsável pelas funções administrativo-financeiras e pelas vendas, terá as
seguintes atribuições: planejamento; comando e controle; tornada de decisões; atividades
administrativas (controle de caixa, contas a pagar e a receber); contato e realização de vendas
com os clientes.
O aquicultor será responsável pelo acompanhamento e controle do processo produtivo
como: monitoramento das condições ambientais da água de cultivo (temperatura, qualidade);
acompanhamento do desenvolvimento das ostras; condução das etapas de cultivo (fases de
transição conforme o crescimento dos animais).
Os ajudantes de produção serão responsáveis pelo manejo da produção através dos
barcos e equipamentos e também pela limpeza e separação das ostras após a colheita. 0 nível
de escolaridade e salários para cada cargo será definido da seguinte forma:
a) Proprietário:
Pró-labore: R$ 400,00
b) Aquicultor:
Salário: R$ 1.500,00
Nível de Escolaridade: Superior em Engenharia de Aquicultura.

c) Ajudante de produção:
Salário: R$ 390,00
Nível de Escolaridade: Segundo grau completo, com experiência na area de
maricultura.
Conveniente observar que o quadro de empregados exposto acima, parte das
necessidades de uma estrutura de cultivo de 1 hectare com a produção de 58.300 dúzias de
ostras no final de um ano. Na medida em que a empresa vai se desenvolvendo e a produção
crescendo o quadro poderá ser ampliado.
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4.3 ASPECTOS TÉCNICOS

4.3.1 Espécie cultivada

Quando se iniciou o cultivo de ostras em Florianópolis, as primeiras tentativas foram
no sentido de utilizar a ostra nativa da espécie Crassostrea rhizophorae, conhecida como
ostra-do-mangue. No entanto, a ostra japonesa apresentou melhores resultados que a nativa,
adaptando-se bem As águas catarinenses.
Portanto, a espécie que sera cultivada é a Crassostrea gigas, da família Ostreidae,
conhecida como ostra japonesa ou do pacifico, espécie que apresenta rápido crescimento e
disponibilidade de tecnologia para o cultivo, sendo que a partir do quinto mês de cultivo parte
das ostras já atingem o tamanho de 8 a 10cm, considerado ideal para a comercialização. Esta
espécie foi classificada como sendo o segundo organismo aquático mais cultivado no mundo,
com 2,92 milhões de toneladas, perdendo apenas para a macro alga Laminariajaponica, com
4,17 milhões de toneladas (FAO, 2004).
As sementes da ostra, principal insumo da fazenda marinha, serão fornecidas pelo
LMM-UFSC com tamanhos entre 1,5 e 2mm. 0 LMM obtém as sementes usando alta
tecnologia, através de reprodução artificial em laboratório, onde elas passam por um processo
de larvicultura de aproximadamente 21 dias até serem repassadas aos produtores.
A ostra é classificada como um molusco bivalve, aquele que possui concha formada
por duas valvas, assim como o mexilhão, o vôngole e a vieira, e são animais que se alimentam
filtrando a água do mar. Dessa forma, tudo que é microorganismo presente no pl'Ancton
fonte de alimento para os bivalves. Portanto, a localização do sistema de cultivo deve ser
escolhida de forma adequada para evitar a contaminação desses animais.

4.3.2 Localização e sistema de cultivo

Conforme Ferreira e Oliveira Neto (2006), Santa Catarina possui um litoral
caracterizado pela presença de diversas baias e enseadas, com baixa profundidade (de 3 a 8m)
e pequena declividade próxima da costa. Nesses ambientes a temperatura varia de 16 a 30 0 e
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a salinidade de 30 a 36%, além de possuir boa qualidade da água em termos de componentes
bacterianos, permitindo baixos níveis de contaminação da came dos moluscos.
Para a implantação do cultivo de ostras, é importante a seleção do local, pois esta deve
oferecer algumas condições básicas a uma exploração eficiente, como: a) o local deve ser
protegido da ação dos ventos, correntes e ondas; b) as correntes e o fluxo das marés devem
favorecer a renovação da Agua; c) a quantidade de nutrientes deve ser suficiente para suprir as
necessidades das ostras e promover o crescimento adequado das mesmas; d) a salinidade e
temperatura da água devem estar de acordo com as exigências da espécie cultivada; e) a Area
deve ser livre de 'marés vermelhas"; I) deve ser protegida de distritos industriais e
domésticos. Essas condições devem ser observadas porque as ostras são animais -filtradores-,
podendo concentrar elementos que podem ser nocivos aos seres humanos (MACHADO,
2002).
Na escolha da area do cultivo foram observados os aspectos básicos no que diz
respeito as condições ambientais necessárias ao crescimento das ostras. 0 local escolhido para
a implantação da unidade é o distrito do Ribeirão da Ilha, localizado no sul da Ilha de Santa
Catarina. 0 referido local já possui algumas fazendas marinhas de mexilhões e apresenta
condições ideais para o seu cultivo, pois é protegida de ventos, ondas, possuindo renovação
constante da água, além de ter temperatura propicia para o desenvolvimento das ostras.
0 local também deve ser protegido de detritos e poluentes, garantido um cultivo de
qualidade e dentro das normas higiênico-sanitárias exigidas pelo Conselho Nacional do MeioAmbiente - CONAMA. Segundo este órgão, o número de coliformes fecais na água não deve
exceder a 43 nmp/100m1. A Fazenda Marinha Atlântico Sul, que mantém sua unidade de
cultivo no Ribeirao da Ilha, atestou a excelente qualidade da Agua no local através de um
sistema de monitoração em seu parque de cultivo, sendo que nenhuma das amostras de água
chegou perto do limite de tolerância permitido pela legislação brasileira. Portanto, o local
escolhido possui as condições necessárias para um bom desenvolvimento da atividade no que
diz respeito à qualidade da água.
Cabe salientar, que este empreendimento pretende montar um sistema de monitoração
constante, a exemplo da Fazenda Marinha Atlântico Sul e, para tanto, serão colhidas
periodicamente amostras da água, que serão posteriormente remetidas ao Laboratório de
Análises do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de
Santa Catarina - LABCAL, onde são analisadas conforme o método padrão exigido pela
legislação.
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0 ciclo de cultivo terá a duração de um ano (de março a fevereiro) e a semeadura sera
de um milhão de sementes — ocorrendo em três meses (março, abril e maio) — com idênticas
quantidades em cada mês. Segundo a Epagri (2007), a taxa de sobrevivência das sementes
gira ern torno de 70%, o que levará a uma produção de 58.300 dúzias por safra.
Dentre os diferentes métodos de cultivo de moluscos que são empregues no mundo,
devido ás características dos nossos ambientes atuais de cultivo, ás espécies e ao padrão
artesanal de nossos produtores, são usados em Santa Catarina: sistema suspenso fixo do tipo
"varal", sistema flutuante do tipo espinhel (long-line) e sistema flutuante do tipo balsa
(FERREIRA; OLIVEIRA NETO, 2006).
Esta fazenda marinha utilizará o sistema de cultivo suspenso-flutuante, popularmente
conhecida como long-line, que consiste de uma linha principal (cabo mestre ou madre) com
100 m de comprimento paralelo e em linha com a superficie do mar, onde serão penduradas as
lanternas e cordas de cultivo. 0 cabo madre é mantido junto à superficie com a ajuda de
flutuadores de plástico de 50 litros, os quais são separados entre si a cada 1 ou 2 metros. Na
unidade de cultivo serão necessários 10 long-lines, cujo desenho esquemático pode ser
observado na figura 7.
(50 litros)

Cal5o

Linha Madrc

Figura 7 — Desenho esquemático de long lines
Fonte: Instituto CEPA/SC
-

Neste tipo de sistema de cultivo, o fundeio é feito com o auxilio de Ancoras ou poitas
de concreto nas duas extremidades. Entretanto, uma adaptação artesanal constituída de pneus
de caminhão preenchidos por uma massa de concreto maciça desempenha o mesmo papel
eficientemente. A figura 8 mostra um sistema de cultivo suspenso-flutuante na localidade do
Ribeirao da Ilha.
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Figura 8 Sistema de cultivo suspenso tlutuante (long line)
-

-

-

Fonte: Fazenda Marinha Ostra Viva (2007)

As ostras serão postas para engorda em lanternas - estruturas de redes cônicas.
divididas em andares por meio de bandejas de polietileno - nas quais serão manejadas de
acordo com a fase de crescimento em que se encontram , sendo separadas pelo tamanho e
retirados os possíveis predadores existentes na estrutura. Existem quatro tipos de lanternas,
que sustentam as ostras durante todo o período de cultivo: o bergário, a intermediária I.
intermediária II e definitiva. Serão utilizadas na unidade de cultivo, setecentas lanternas, com
cinco andares cada uma, cuja produção estimada é de 400 ostras cada. Dependendo do
desenvolvimento de cada animal, ele pode permanecer mais ou menos tempo em determinada
lanterna.
A época de colheita depende das exigências dos consumidores quanto ao tamanho das
ostras. Como a fazenda ill oferecê-las em três tamanhos (baby. média e grande). a colheita
sell feita várias vezes em períodos diferentes.
Depois de colhidas, as ostras devem ser lavadas e escovadas, para a remoção de
organismos incrustantes, além de passarem por um processo de seleção e separação de acordo
com o tamanho exigido pelos clientes. 0 local destinado à separação. limpeza

e

processamento das ostras será um galpão, localizado próximo à unidade de cultivo. A limpeza
será feita por um processo de lavagem sob pressão e a armazenagem sell t'eita ã temperatura
de 5 0 a 15°, em umfreezer, por no máximo dois dias, tendo em vista que o prazo de validade
das ostras é de três dias após a despesca.
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As ostras, que durante o processo de seleção não tiverem adquirido tamanho próprio
para a comercialização serão reimersas no mar. E aquelas que não estiverem de acordo com
os padrões sanitários exigidos, bem como as mortas, serão eliminadas.
A relação dos equipamentos necessários para a instalação da unidade de cultivo e para
o processo de manejo está listada a seguir:
a) Para montagem dos long lines: pneus, cabo madre e calões, flutuadores (50 L), cabo
-

para encastoar;
b) Para montagem das lanternas: berçário, intermediária I, intermediária II, definitiva;
c) Para o manejo durante as fases de cultivo: embarcação de madeira 5m, bomba
hidrolavadora de alta pressão, bomba hidrolavadora de baixa pressão, guincho
manual, motor de 15 HP, peneira, caixa plástica de 20 kg, mesa de inox para
classificação.
Segundo a Epagri (2007), verifica-se que em Santa Catarina existe uma defasagem no
que diz respeito A mecanização dos cultivos de mexilhões e tecnologias pós-colheita
(beneficiamento, depuração). Isso deve-se ao fato de que a ostreicultura no estado é uma
atividade ainda relativamente recente e com características bastante artesanais. As faltas de
tecnologia e de equipamentos adequados ocasionam frequentemente, problemas de saúde com
a mão-de-obra. Entretanto, a Epagri em parceria corn a Universidade do Sul de Santa Catarina
— Unisul lançou um projeto, cujo objetivo é desenvolver máquinas e equipamentos de manejo
para as empresas ligadas à ostreicultura.
Conforme a Engepesca (2005), entre os equipamentos lançados recentemente, está urn
protótipo de uma depuradora de ostras — projeto técnico elaborado e desenvolvido por
engenheiros de pesca — capaz de depurar (limpar) 150 dúzias de ostras a cada 24 horas. Os
testes iniciais realizados corn os técnicos revelaram que a unidade depuradora foi capaz de
reduzir de 12.000 para 20 unidades de coliformes fecais a cada 100 ml de água salina durante
o período de 6 horas de purificação da água. 0 referido equipamento pode vir a solucionar os
problemas corn a contaminação dos moluscos, permitindo a eliminação de substâncias
nocivas A saúde do homem e a comercialização dentro dos padrões higiênico-sanitários
exigidos.
Assim, pode-se constatar que muitas iniciativas estão sendo tomadas para a
profissionalização e desenvolvimento da ostreicultura no estado, no que diz respeito ao
desenvolvimento de técnicas e equipamentos de cultivo, o que poderá trazer inúmeros
beneficios aos produtores e aos consumidores.
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4.4 ASPECTOS FINANCEIROS

A viabilidade de um projeto está diretamente relacionada com a análise dos aspectos
financeiros envolvidos e referem-se aos recursos financeiros que serão utilizados para a
implantação e desenvolvimento do novo empreendimento.
A análise econômica e financeira deste estudo apresenta os investimentos iniciais
necessários, as receitas, os custos e despesas, a apuração dos resultados, o ponto de equilíbrio
e o retorno sobre o investimento.

4.4.1 Investimento inicial

0 investimento inicial é a soma do capital necessário para dar inicio As atividades da
empresa, sendo formado pelas despesas pré-operacionais, os investimentos fixos
(equipamentos, maquindrio, mobiliário e construção), os estoques e o capital de giro inicial
necessários à implantação da mesma.
Quanto aos recursos financeiros, cabe observar que este empreendimento será
constituído por capital próprio, não sendo necessário contrair empréstimos em instituição
financeira. Por se tratar de um projeto de até 2 hectares, a sua elaboração e a obtenção de
licença ambiental não ocasionam gastos para o produtor, pois podem ser feitos em parceria
com a Epagri. Sendo assim, a empresa não terá os custos chamados de pré-operacionais, que
fazem parte dos custos de implantação.
0 investimento inicial calculado neste trabalho levou ern consideração a implantação
de uma unidade de cultivo de 1 (um) hectare e a utilização de 1 milhão de sementes de ostras.
Considerando uma taxa de sobrevivência de 70%, a fazenda terá condições de produzir
aproximadamente 58.300 dúzias de ostra por safra. Além da unidade de cultivo, a empresa
terá um pequeno escritório para o desenvolvimento das atividades de venda e das rotinas
administrativas. Para compor o valor total dos móveis, utensílios, equipamentos e veículos,
foi realizada urna pesquisa de mercado procurando obter a melhor relação custo/beneficio, o
que permitiu chegar aos valores expostos nas tabelas 2, 3 e 4.
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Tabela 2 - Relação de moveis e utensílios para escritório

VALOR

VALOR

UNITÁRIO
QTDE

ITENS
Mesa com gaveteiro
Cadeira giratória
Cadeira comum

R$

1
2
2
1
1
1
1

Armário pequeno
Aparelho de fax modem
Computador
Lixeira
Material de escritório

TOTAL

TOTAL RS

290,00
107,00
52,00
198,00
189,00
999,00
15,00
150,00

290,00
214,00
104,00
198,00
189,00
999,00
15,00
150,00

2.000,00

2.159,00

Fonte: Dados primários

Tabela 3

ITENS
Veiculo utilitário para transporte

CUSTO TOTAL
Fonte: Dados primários

—

Veículos

QTDE
1

VALOR VALOR
UNITÁRIO
TOTAL R$
R$
31.940,00

31.940,00

31.940,00
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Tabela 4 Relação das maquinas e equipamentos
-

ITENS

1- Máquinas e equipamentos para:
1.1- Montagem dos Long -Lines
- Poita
- Cabo Madre e Calões
- Flutuadores (50 L)
- Cabo para Encastoar
1.2 - Lanternas
- Berçário
- Intermediária I
- Intermediária 11
- Definitiva
- Cabo (8mm)
1.3 - Manejo da Engorda
- Embarcação de Madeira 5m
- Guincho Manual
- Motor 15 HP
- Balsa flutuante (30 m2)
- Bomba Hidrolavadora Alta Pressão
- Peneira
1.4 - Colheita
- Bomba Hidrolavadora Baixa Pressão
- Caixa Plástica de 20 Kg
1.5 - Classificação
- Banca de classificação
2 - Serviços para implantação dos Long-Lines
- Montar e instalar Long-Lines
- Instalar Poitas
CUSTO TOTAL
* Diária trabalhador rural
* Custo hora motor 151 -I P
Fonte: Instituto CEPA/SC

UNID

QTDE

VALOR
UNITÁRIO
R$

unid
ni
in

20
1.500
300
3.000

40,00
2,20
4,00
0,38

wild
unid
wild
unid
ni

70
140
230
300
740

30,00
30,00
30,00
30,00
0,38

unid

unid
unid

1
1
1
1
1
4

unid
unid

1
20

500,00
17,00

unid

1

450,00

500,00
340,00
450,00

dia*
hora**

60
50

16,00
21,69

960,00
1.084,50

unid

unid

unid
wild

2.580,00
600,00
5.173,00
3.000,00
1.200,00
36,00

VALOR
TOTAL R$

800,00
3.300,00
1.200,00
1.140,00
2.100,00
4.200,00
6.900,00
9.000,00
281,20
2.580,00
600,00
5.173,00
3.000,00
1.200,00
144,00

44.952,70
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4.4.2 Depreciação

Conforme Gonçalves e Baptista (1994), a depreciação corresponde à redução do valor
dos bens físicos, de natureza permanente, em fiinção do desgaste ou perda de utilidade pelo
uso, ação da natureza ou obsolescência.
Os bens vão sendo utilizados e vão sofrendo a perda de valor econômico, e a
depreciação é o procedimento contábil capaz de registrar a perda desses valores, assumindo o
papel de controle da durabilidade dos recursos utilizados, uma vez que incorpora a cada
exercício uma parcela de perda, ao longo do período estimado da vida útil de cada bem.
Na empresa em estudo, são depreciados máquinas, equipamentos, veículos e
mobiliário em geral utilizados ao longo do ciclo produtivo. Sera incorporada, ao custo de cada
exercício, urna parcela da depreciação de cada bem relacionado na tabela 5:
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Tabela 5 - Depreciação

ITENS

- Cabos Long-Line
- Poitas
- Flutuadores (50 L)
- Lanterna berçario
- Lanterna intermediária
- Lanterna definitva
- Motor 15 HP
- Balsa flutuante (30 m2)
- Bombas hidrolavadoras
- Embarcação de Madeira 5m
- Caixa Plástica de 20 Kg
- Guincho Manual
- Peneira
- Banca de classificação
- Mesa com gaveteiro
- Cadeira giratória
- Cadeira comum
- Armário pequeno
- Aparelho de fax modem
- Computador
- Veiculo

ANOS DE
VIDA
ÚTIL

TAXA DE
DEPRECIAÇÃO
(a.a)

10

10%
10%
25%
50%
20%
25%
15%
20%
20%
10%
20%
20%
25%
15%
10%

10
4
2
5
4
8
5
5
10
5
5
4
8
10
10
10

10
5
5
5

TOTAL ANUAL
TOTAL MENSAL

10%

10%
10%
20%
20%
20%

VALOR
UNITÁRIO
R$

DEPRECIAÇÃO

4.440,00
800,00
1.200,00
2.100,00
11.100,00
9.000,00
5.173,00
3.000,00
1.700,00
2.580,00
340,00
600,00
144,00
450,00
290,00
214,00
104,00
198,00
189,00
999,00

444,00

3 1.940,00
76.561,00

ANUAL R$

80,00
300,00
1.050,00
2.220, 00
2.250,00
646,63
600,00
340,00
258,00
68,00
120,00
36,00
56,25
29,00
21,40
10,40
19,80
37,80
199,80
6.388,00
15.175,08
1.264,59

Fonte: Instituto CEPA/SC

4.4.3 Estrutura de custos e despesas

Para determinar os valores gastos com a produção e o funcionamento da empresa em
geral faz-se necessário a descrição dos custos

e despesas operacionais. Por isso, o

detalhamento dos valores e materiais utilizados no processo produtivo serão descritos a
seguir.
De acordo com Gonçalves e Baptista (1994), custo é o gasto relacionado com bem ou
serviço empregado na produção de outro bem ou serviço, ou seja, é todo o dispêndio que está
direta ou indiretamente vinculado ao esforço de produção como, por exemplo, o custo com a
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mão-de-obra direta. Os custos podem ser classificados em fixos e variáveis. Os custos fixos
são aqueles que ocorrem independente do volume de produção, já os custos variáveis estão
diretamente relacionados com o volume de produção, como matéria-prima, embalagens e
outros.
Alguns gastos não podem ser enquadrados como custos, porque não preenchem a
condição básica de estarem vinculados ao processo de produção de bens ou serviços. É o caso
das despesas, que correspondem aos "gastos consumidos direta ou indiretamente no esforço
da entidade para auferir receitas" (GONÇALVES; BAPTISTA, 1994, p. 88). Marion (1998)
acrescenta que a despesa é um gasto que não contribui ou não se identifica com a
transformação da matéria-prima, ou não é realizado dentro da fábrica, mas que não deixa de
ser um sacrifício financeiro para obter receita. Podem-se citar como exemplos de despesa, os
materiais e utensílios utilizados no escritório. As tabelas a seguir mostram, detalhadamente, os
valores dos custos e das despesas do empreendimento.
A tabela 6 destaca os valores com a mão-de-obra direta, que são referentes aos salários
e encargos dos funcionários que trabalham na area de produção. JA a tabela 7 descreve os
custos com aluguel do rancho e depreciação das máquinas e equipamentos usados na unidade
de cultivo. Aqui, eles são considerados como custos fixos, pois irão ocorrer
independentemente da quantidade produzida.
Tabela 6 - Custos da mão-de-obra direta
ITENS

1- Ajudante de produção
- Salário
- FGTS (8%)
- 13° salário(1/12)
- Férias (1/36)
2- Aquicultor
- Salário
- FGTS (8%)
- 13° salário(1/12)
- Férias (1/36)
CUSTO TOTAL

Fonte: Dados primários

QIDE

VALOR RS

2
2
2
2

780,00
62,40
65,00
21,67
0,20
1.500,00
120,00
125,00
41,67

1
1
1
1

2.715,93
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Tabela 7 - Custos fixos mensais de produção
VALOR RS

ITENS

705,74
350,00

Depreciação
Aluguel rancho 30 m2

1.055,74

TOTAL
Fonte: Dados primários

Já os custos de produção da tabela 8, são considerados como custos variáveis, pois
dependem da quantidade produzida. Os seus valores correspondem a produção de 58.300
dúzias de ostras, aproximadamente, a partir de 1 milhão de sementes.
Tabela 8 - Custos de produção

ITENS

I - Insumos
- Semente de 1 a 2mm
- Luvas de algodão
- Botas de borracha
- Vestuário de proteção
- Caixa de isopor
2 - Serviços meccinicos
- Bombeamento para lavação de lanternas (alta
pressão)
- Motor embarcação 15 HP
- Bombeamento para lavação das ostras (baixa
pressão)
3 - Outros custos
Provisão de gastos com agua
Provisão de gastos corn energia elétrica
Provisão de gastos corn material de limpeza

UNID

milheiro
pares
pares
unid
unid

QTDE

VALOR

VALOR

UNITARIORS

TOTAL RS

1.000
8
3
3
30

11,00
2,50
17,00
68,00
35,00

11.000,00
20,00
51,00
204,00
1.050,00

hora
hora

120
650

10,00
21,69

1.200,00
14.098,50

hora

780

10,00

7.800,00
4.800,00
1.440,00
3.600,00

I
kw/hora

TOTAL

175,19

45.263,50

Fonte: Instituto CEPA/SC
O proprietário da empresa será o gerente do negócio, sendo responsável pelas vendas e

trabalhos administrativos. Dessa forma, ele terá direito a um salário denominado pró-labore

especificado a seguir, junto com as demais despesas mensais.
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Tabela 9 - Despesas fixas mensais
ITENS

VALOR RS
400,00
558,85
300,00
35,00
60,00
70,00
25,00
38,00

Pró-labore
Depreciação
Honorários Contábeis
Provisão de gastos com agua
Provisão de gastos com energia elétrica
Provisão de gastos com telefone
Provisão de gastos com material de limpeza
Provisão para material de escritório

1.486,85

TOTAL
Fonte: Dados primários

4.4.4 Custo dos Produtos Vendidos

0 custo do produto vendido corresponde à soma total dos custos de produção, da mão
de-obra-direta e de outros gastos realizados na unidade de cultivo. Torna-se importante
salientar que na ostreicultura a análise de custos apresenta-se como um importante indicador
de eficiência da unidade produtiva. Com base nos valores relacionados nas Tabelas 6, 7 e 8,
que são os custos relacionados corn a produção, pode-se calcular o custo do produto vendido
(anual) conforme a Tabela 10.

Tabela 10 - Custo dos produtos vendidos
ITENS

VA LOR RS

1 - Custos fixos anuais
Mão-de-obra direta e encargos
Custos fixos de produção

Sub-total
2 Custos variciveis anuais

32.591,16
12.668,88
45.260,04

-

Custos variaveis de produção

Sub-total
TOTAL
Fonte: dados primários

45.263,50
45.263,50

90.523,54
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Levando-se em consideração a quantidade anual produzida, que inicialmente sera de
58.300 dúzias de ostras, pode-se calcular o custo do produto vendido (por dúzia) através da
seguinte fórmula:

CPV = CF + CV

Onde:
CPV = Custo do Produto Vendido
CF = Custos Fixos Anuais
CV = Custos Variáveis Anuais
Q = Quantidade Anual Produzida
Sendo Assim:

CPV = 45.260,04 + 45.263,50
58.300
CPV = R$ 1,55 por dúzia.
Portanto o custo do produto vendido será de R$ 1,55 por dúzia.

4.4.5 Indicadores de vendas

Para chegar-se ao valor de venda de cada produto, serão considerados, além do custo
de produção, três indicadores de vendas, quais sejam: Índice de Comercialização (IC), a
Margem de Lucro (ML) e o Markup, ou Taxa de Marcação, sendo este último acrescentado ao
custo do produto para determinar o prego de venda final.
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Tendo em vista que este empreendimento é enquadrado como uma micro-empresa, o
seu regime de arrecadação de impostos será o Supersimples, instituído pela lei complementar
o

123 de 14 de dezembro de 2006, cuja aliquota é de 5,47%. Esta lei permite que as empresas

beneficiadas recolham os impostos em guia única, o que implica a unificação dos seguintes
impostos e contribuições: IRPJ; IPI; CSLL; COFINS; PIS; ICMS e ISS.
Portanto, para se calcular o Markup tem-se a necessidade de incorporar os tributos
incidentes na comercialização do produto que é determinado pela lei n° 123/2006 (5,47%),
bem como a Margem de Lucro pretendida, que sera de 55% sobre o prego de venda da dúzia
de ostra. Identificados o IC e ML é possível calcular a Taxa de Marcação (TM) através da
seguinte fórmula:

TM

Onde,
TM = Taxa de Marcação (Markup)
IC = Índice de Comercialização
ML = Margem de Lucro
Sendo assim:

TM — [100 — (5,47 + 55)]
100

TM= 0,3953

[100 — (IC + ML)]
100
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4.4.6 Receita Bruta (receita operacional)

Através da projeção do preço de venda do produto pode ser definida a capacidade da
empresa em gerar receitas liquidas satisfatórias considerando-se os seus custos de produção.
A projeção da receita operacional, para o cenário otimista, foi calculada pela seguinte
fórmula:

PV

Receita Operacional Anual =

TM

Onde:
TM = Taxa de Marcação
CP V = Custo do Produto Vendido

Dessa forma:
Receita Operacional Anual = 90.523.54

0,3953

Receita Operacional Anual =228.999,59
Com base na taxa de marcação percebe-se que a receita operacional estimada é
positiva para a viabilidade econômico-financeira.

4.4.7 Apuração dos Resultados

A apuração dos resultados é feita através da DRE — Demonstração do Resultado do

Exercício, cujo objetivo é fazer uma classificação ordenada e resumida das receitas e das
despesas da empresa em determinado período.

S6

Assim, com base nos dados obtidos até o momento é possível estimar os resultados
para urn exercício social. Na tabela 11, foi efetuada urna projeção para três cenários,
pessimista, intermediário e otimista, determinados pelo volume de vendas. 0 quadro
pessimista considera a venda de 70% das ostras produzidas (40.810 dúzias), o intermediário
considera a venda de 85% da produção (49.555 dúzias), já o otimista considera a venda de
toda a produção.
No primeiro ano de funcionamento a empresa não pretende ultrapassar a produção de
58.300 dúzias de ostras. Entretanto, espera-se que após a obtenção do SIF, o empreendimento
tenha um incremento nas vendas através da exportação para outros estados.

Tabela 11 - Demonstração do Resultado Anual projetada
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
CENARIOS
Pessimista Intermediário
RECEITA BRUTA
160.299,71
- Venda de Ostras
194.649,65
(-) DEDUÇÕES
4.808,99
- Simples Federal
7.785,99
155.490,72
186.863,66
RECEITA LIQUIDA
155.490,72
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
encargos
32.591,16
32.591,16
- Mão-de-obra direta e
12.668,88
12.668,88
- Custos fixos de produção
45.263,15
45.263,15
- Custos variáveis de produção
64.967,53
96.340,47
LUCRO BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS

- Pró-labore
- Depreciação
- Honorários contábeis
- Provisão de gastos com água
- Provisão de gastos com energia
- Provisão de gastos com telefone
- Provisão de gastos com material de limpeza
- Provisão de gastos com material de escritório
LUCRO LIQUIDO
Fonte: dados primários

Otimista

228.999,59
9.159,98
219.839,611
32.591,16
12.668,88
45.263,15
129.316,42

4.800,00
6.706,20
3.600,00
420,00
720,00
840,00
300,00
456,00

4.800,00
6.706,20
3.600,00
420,00
720,00
840,00
300,00
456,00

4.800,00
6.706,20
3.600,00
420,00
720,00
840,00
300,00
456,00

47.125,33

78.498,27

111.474,22
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4.4.8 indices financeiros

A análise dos indices financeiros permite avaliar o desempenho econômico das
empresas a partir das infomações contidas nas demonstrações contábeis. Existem quatro
grupos básicos de indicadores: liquidez, atividade, endividamento e lucratividade.
Os indices financeiros, calculados neste trabalho, serão os indices de lucratividade,
elaborados a partir dos dados contidos na demonstração de resultados, e cujo objetivo é
mostrar o quanto uma empresa é atrativa do ponto de vista de um investidor.
0 primeiro índice calculado é a Margem de Contribuição que é obtida pela diferença
entre a receita auferida e os custos variáveis envolvidos no processo de produção. 0 objetivo
é medir o êxito alcançado pela empresa na obtenção de preços de vendas superiores aos
custos. Para o cálculo da margem de contribuição do cenário intermediário utilizou-se a
seguinte fórmula:
MC = Receita Liquida de Vendas — Custo Variáveis

Assim,
MC = 186.863,66 —45.263,15

MC = 141.600,51

O próximo índice calculado é a Margem de Lucro que é uma medida de lucratividade
muito utilizada para mensurar o sucesso da empresa com relação ao lucro obtido com as
vendas. Para o cálculo da margem de lucro do cenário intermediário usou-se a seguinte
fórmula:
Margem de Lucro = Lucro Liquido / Receita Bruta x 100
Margem de Lucro = 78.498,27 / 194.649,65 x 100
Margem de Lucro = 40,32 %
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4.4.9 Ponto de Equilíbrio

Corresponde ao ponto no qual a receita proveniente das vendas equivale à soma dos
custos fixos e variáveis, ou seja, nesse ponto não há lucro nem prejuízo. A fórmula para o
cálculo do ponto de equilíbrio é a seguinte:
Ponto de Equilíbrio = Custo Fixo / Margem de Contribuição
Sendo assim, o Ponto de Equilíbrio para o cenário intermediário segue abaixo:
Ponto de Equilíbrio = 45.260,04 / 141.600,51
Ponto de Equilíbrio = 31,96 %
Após a análise dos cálculos acima, constatou-se que

o lucro liquido do

empreendimento é satisfatório; e o ponto de equilíbrio para o cenário intermediário é de
31,96%, ou seja, a empresa precisará produzir 31,96 % do seu nível ou volume de produção
para cobrir todos os seus custos.

4.4.10 Prazo e Retorno do investimento

O retorno sobre o investimento será calculado através da TIR — Taxa Interna de
Retorno e o prazo através do método Payback. Para tanto, é necessário obter o valor total do
investimento.
O investimento inicial corresponde ao capital necessário para adquirir máquinas,
equipamentos, veículos, moveis e utensílios que comporão o patrimônio da empresa. Além
disso, é preciso acrescentar um valor para o capital de giro necessário para os primeiros meses
de funcionamento, até que a receita das vendas comece a entrar no caixa da empresa. Dessa
forma, a tabela 12 expõe o valor total para iniciar as atividades deste empreendimento.
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Tabela 12 - Investimentos iniciais
ITENS
Investimento,fixo
Capiial de giro
- Despesas fixas
- Custos fixos de produção
Custos variáveis de produção
-

TOTAL

VALOR RS
79.051,70
17.842,20
45.260,04
45.263,50

187.417,44

Fonte: dados primários

A TIR mostra a relação entre o lucro liquido de determinado período e o investimento
inicial. Para o cenário intermediário ela será calculada pela seguinte formula:
TIR = Lucro Liquido / Investimento Inicial x 100

TIR = 78.498.27 /187.417,44 x 100
TIR = 41,88 %
Observa-se que a taxa interna de retorno é positiva, ou seja, é maior do que os custos e
despesas necessários para a implantação da empresa.
O período de payback representa o prazo necessário para a recuperação do capital
investido no negócio. Este período pode ser calculado através da fórmula apresentada abaixo:
Payback = Investimento Inicial / Lucro Liquido Mensal
Payback (cenário intermediário) = 187.417,44 / 6.541,52
Payback = 28,65 meses ou 2 anos e 4 meses
Pode-se concluir que o prazo de retorno do investimento está dentro da média das
empresas catarinenses que atuam no setor, pois dados da Epagri (2007) revelaram que o prazo
de retorno médio das empresas de ostreicultura no estado é de 2 anos e oito meses.

90

4.5 ASPECTOS JURÍDICOS, LEGAIS E CONTÁBEIS

De acordo com Oliveira Neto (2005), o arcabouço legal que normatiza e orienta a
aqiiicultura no Brasil é constituído por um conjunto de leis, decretos, resoluções e portarias
que, de forma direta ou indireta, buscam o uso harmônico e equilibrado dos recursos naturais ,
O crescimento da atividade e das unidades de cultivo de moluscos nos espaços
aquáticos leva r preocupação quanto aos impactos ambientais que ela pode causar. Nesse
sentido vários órgãos de fiscalização e controle atuam de forma conjunta, emitindo inúmeros
instrumentos legais com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável da amricultui,1
no pais.
Os principais órgãos envolvidos com o processo de legalização da ostreicultura no
Brasil são os seguintes: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca - SEAP, Ministério do
Meio Ambiente — IVIMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Ministério da
Defesa (Comando da Marinha) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente — 1BAMA.
Os instrumentos legais emitidos pelos órgãos supracitados regulamentam desde a
habilitação do produtor até a obtenção da cessão de uso do espaço aquático e o controle das
condições sanitárias da água de cultivo e dos produtos cultivados. Os instrumentos legais
vigentes no pais e que regulamentam a atividade serão descritas a seguir.

4.5.1 Para Obtenção da cessão de uso do espaço aquático

a) Decreto-Lei n° 4.895, de 25 de novembro de 2003 (Presidência da República):
Dispõe sobre a autorização de uso de espaços físicos de corpos d'água de domínio da União
para fins de aquicultura, e cld outras providências. Este decreto substitui o de no 2.869/98.
A autorização para cessão de uso de que trata este decreto-lei, será concedida As
pessoas fisicas ou jurídicas, que se enquadrem na categoria de aquicultor.
Para fins desse decreto, são apresentadas definições de aqüicultura, Ikea aquicola e
parque aquicola. Outro ponto importante observado neste decreto é o estabelecimento de
faixas ou áreas de preferencia, cujo uso será concedido prioritariamente a determinadas
populações. Em Florianópolis, O Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura - PLDM
criado pela SEAP/PR está estabelecendo, em diversas comunidades, a demarcação de areas de
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preferência de cultivo para populações pesqueiras tradicionais, visando à geração de renda e
inclusão social dessas comunidades. Dessa maneira, a localização da unidade de cultivo deste
empreendimento deve respeitar as demarcações do PLDM antes da sua implantação.
b) Instrução Normativa Interministerial (IN) n° 7, de 28 de abril de 2005: estabelece
diretrizes para implantação dos parques e areas aqüícolas, complementando o decreto-lei n°
4.895
Os principais aspectos que devem ser observados nessa instrução normativa, dizem
respeito aos limites máximos a serem ocupados pela unidade de cultivo. A instrução
estabelece ainda que: não deve existir uso conflitante no corpo d'água; as estruturas de cultivo
não devem impedir o livre acesso as margens do corpo d'água e em enseadas, baias e em mar
aberto o limite máximo a ser ocupado será definido nos procedimentos de licenciamento
ambiental.
c) Instrução Normativa Interministerial n° 6, de 31 de maio de 2004: estabelece
normas complementares ao Decreto-Lei n° 4.895, para o uso de águas públicas da Unido.
A referida instrução apresenta em seus anexos o modelo de requerimento para
autorização de uso dos espaços fisicos.

4.5.2 Para Obtenção do registro de aquicultor

a) Instrução Normativa n° 3, de 12 de maio de 2004: estabelece normas

e

procedimentos para a operacionalização do Registro Geral da Pesca (RGP). Indica quais os
documentos necessários para obtenção do registro. Dentre eles pode-se citar: registro da
empresa; projeto detalhado da infra-estrutura do empreendimento; cópia da licença ambiental
e do documento de autorização de uso de espaços flsicos de corpos d'água.

4.5.3 Para Obtenção de permissão para o cultivo de moluscos

a) Portaria Ibama n° 69, de 30 de outubro de 2003: permite o cultivo de moluscos no
litoral Sudeste e Sul, mediante assinatura do Termo de Ajustamento de conduta (TAG) até a
obtenção da Licença Ambiental (LAO).
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4.5.4 Para o controle sanitário das águas de cultivo

a) Resolução Conama no 357, de 17 de março de 2005: especifica os parâmetros e
limites exigidos para o aproveitamento da água.
Através dessa resolução, verificou-se algumas condições referentes à qualidade da
água onde são cultivados os moluscos, como ausência de materiais flutuantes, óleos, graxas,
corantes e resíduos sólidos. Quanto aos coliformes fecais, ficou estabelecido, que a média de
15 amostras coletadas no mesmo local não deve exceder a 43 nmp/ 100m1.

4.5.5 Para o controle sanitário dos moluscos cultivados

a) Decreto n° 55.871, de 26 de março de 1995: estabelece normas reguladoras do
emprego de aditivos e limites máximos de tolerância de contaminastes inorgânicos para
alimentos.
Nos pescados em geral, os limites máximos toleráveis de presença de metais pesados
são, em ppm (partes por milhão): zinco: 50; antimônio: 2; chumbo: 2; mercúrio: 0,50;
arsênico: 1; cádmio: 1; cromo: 0,10: níquel: 5 e cobre: 30.
b) Resolução — RCD n° 12, de 2 de janeiro de 2001: dispõe sobre os padrões
microbiológicos para alimentos, no qual estabelece que para moluscos bivalves in natura é
vetada a existência de microorganismos como a Salmonella sp. Além disso, estabelece limites
máximos toleráveis para outras espécies.
Constatou-se, através das entrevistas realizadas com profissionais ligados
ostreicultura catarinense, que uma das principais preocupações do setor é quanto aos aspectos
da legalização da atividade, pois há urna constante sucessão de leis, normas e portarias, muitas
vezes umas revogando as outras. No entanto, apesar das dificuldades encontradas em relação
a esses aspectos, este empreendimento pretende atuar de acordo com as exigências
estabelecidas pela legislação vigente, tendo em vista que estando de acordo com tais
parâmetros legais, as possibilidades de atuar em mercados mais exigentes são bem maiores.
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4.5.6 Aspectos contábeis
Quanto A. contabilidade da empresa, ela sera terceirizada, sendo prestada por um
escritório especializado, ao qual caberá a escrituração dos livros contábeis e comerciais,
elaboração do balanço social e demais procedimentos correlatos.
De acordo com a previsão de receita e consultando as normas e tributações fiscais
competentes, verifica-se que a empresa será optante do Supersimples, representado pela lei n°
123 de 14 de dezembro de 2006, cuja aliquota é de 5,47%. Esta lei permite que as empresas
beneficiadas recolham os impostos em guia única, o que implica a unificação dos seguintes
impostos e contribuições: IRPJ; IPI; CSLL; COFINS; PIS; ICMS e ISS.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento deste estudo verificou se que a ostreicultura vem
-

crescendo de forma exponencial no estado de Santa Catarina e atraindo, além das
comunidades pesqueiras tradicionais, profissionais de outras áreas, devido a sua boa
rentabilidade. Trata-se de um grande mercado potencial que merece atenção e prioridade
diante das possibilidades de geração de emprego e renda para a comunidade como um todo.
Ficou clara a importância da atuação dos órgãos governamentais de apoio A atividade
como, a Epagri, o LMM, a Universidade Federal de Santa Catarina, Sebrae, dentre outros. 0
projeto recentemente lançado pela Epagri, o APL — Ostra veio trazer grandes expectativas de
crescimento para os atuais produtores. Um dos objetivos deste projeto é fazer a certificação
das ostras de Florianópolis, o que permitirá o alcance de mercados mais exigentes .
A pesquisa de mercado realizada pelo Sebrae, com o objetivo de quantificar o mercado
brasileiro para o consumo de ostras, revelou que 94% dos restaurantes entrevistados compram
as ostras de Santa Catarina e coincidentemente 94% dos que compram estão satisfeitos com o
produto. Nesse sentido, observou-se que as exigências dos consumidores de ostras são em
relação A qualidade do produto, sendo o preço o último fator considerado.
Inicialmente, o público-alvo do empreendimento se restringirá apenas ao mercado
local. No entanto, futuramente a empresa pretende expandir a sua atuação para outros estados
brasileiros como, São Paulo e Rio de Janeiro, onde as ostras de Florianópolis já são
reconhecidas pela sua qualidade.
De acordo com o que foi observado, o desenvolvimento da ostreicultura ainda depende
de alguns fatores externos para sua consolidação. O primeiro deles está relacionado
existência de uma legislação internacional para que se possa exportar para outros países.
Outro aspecto diz respeito As tecnologias adotadas no processo de cultivo, sendo que a
produção possui caráter ainda bastante artesanal, devido ao fato de ser urna atividade recente
em águas catarinenses. Na tentativa de resolver esse problema a Epagri, através de uma
parceria com a Unisul lançou um projeto que visa desenvolver novas máquinas

e

equipamentos para o manejo da produção.
0 investimento inicial necessário para o implantação do empreendimento 6 de R$
187.417,44. 0 capital de giro corresponde a 57.82 % do total de investimentos. Isso se deve
ao fato de que a empresa começará a auferir receitas somente após um ano de atividade, onde
iniciará a época de colheita das ostras e as vendas. Durante todo esse período a empresa
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deverá incorrer nos custos e despesas para manter-se em funcionamento, até que comece a
receber pela venda das ostras.
Por fim, pode-se afirmar que o empreendimento é economicamente viável, tendo em
vista que a Taxa Interna de Retorno é de 41,88 % e o prazo de retomo do investimento é de 2
anos e quatro meses,
Pertinente observar, que este trabalho contribuiu de forma positiva para

o

desenvolvimento profissional da académica, pois permitiu que a mesma colocasse em prática

os conhecimentos teóricos adquiridos durante toda a graduação.
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APENDICE A — Roteiro da entrevista realizada corn o proprietário da Fazenda Marinha
Atlântico Sul.

1.Quais são seus principais clientes e onde eles estão?
2. Qual o seu mercado de atuação?
3. Quais as perspectivas para conquistar novos mercados?
4. 0 quê os clientes exigem dos produtos? (Qualidade, preço, aparência)
5. Quais são seus principais concorrentes?
6. Onde os concorrentes atuam?
7. 0 fornecedor LMM já ocasionou algum problema? (entregas, qualidade das sementes)
8. Na sua opinião, qual a principal dificuldade para quem pretende iniciar na atividade?
9. Qual o preço médio de venda da dúzia de ostra?
10. Em torno de quantas dúzias a sua propriedade produz por ano?
11. Qual o valor dos custos fixos mensais de sua propriedade?
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APENDICE B — Roteiro da entrevista realizada com o oceanógrafo João Guzenski (Epagri).
1. Quais as principais dificuldades dos ostreicultores em Santa Catarina?
2. A atividade é rentável?
3. Qual a melhor estrutura de cultivo?
4. Qual o investimento inicial necessário para a implantação de uma unidade de cultivo?
5. Quais os equipamentos necessários para iniciar o cultivo?
6. Qual sua opinião em relação à qualidade da Agua no bairro do Ribeirão da Ilha?
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ANEXO

PROGRAMA DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA IV FENAOSTRA
31 DE OUTUBRO DE 2007
CENTRO SUL - SALA JOAQUINA/JURERÉ

13:30h

Abertura.

14:00 h

Arranjo Produtivo Local da Ostra da Grande Florianópolis.
Palestrante: Paulo de Tarso Rosas Rodrigues (Epagri).

14:45 h

Importância do marketing na maricultura.
Palestrante: Ronaldo Canal' (Udesc).

15:30 h

Apresentação dos resultados de pesquisa do mercado de ostras no
Brasil.
Palestrante: Giampaolo Buso (Sebrae).

16:15 h

Coffee-break.

16:30 h

Linhas de credito para maricultura..7
Palestrante: Alex Alves dos Santos ( pagri

17:15 h

Gestão de propriedades da maricultura.
Palestrante: Zeno Frasson (Epagri).

18:00 h

Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM).
Palestrante: Cristiano Martins de Souza (Seap/PR).

18:45 h

Ocorrência de algas tóxicas no litoral de Santa Catarina.
Palestrante: Luiz Proença (Univali).

19:30 h

Encerramento.
Coquetel no stand do APL Ostra — Pavilhão B.

INSCRIÇÕES: no local a partir das 13 hs.

