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Anônimo

RESUMO

ARAÚJO, Henrique Damisio. Projeto de viabilidade econômico-financeira para a
implantacdo de uma vinícola na serra catarinense.2004 )29" folhas. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação). Curso de Ciências da Administração. Universidade Federal de Santa
Catarina, 2004.

O presente projeto tem o objetivo de apresentar a viabilidade econômicofinanceira para uma vinícola para a produção de vinhos tintos de alto padrão visando o
mercado interno em especial o catarinense. Este empreendimento será estabelecido na região
da serra catarinense. Durante o desenvolvimento deste estudo será utilizado o método de
pesquisa descritivo exploratória, sendo levantadas informações econômico-financeiras e
mercadológicas, além de aspectos técnicos, jurídico-legais, administrativos, contábeis e de
meio-ambiente. Seri realizada uma pesquisa de mercado, através de observações e análise de
concorrentes, consumidores e fornecedores do mercado de vinhos de alto padrão. Projeções
financeiras também sell() feitas para se encontrar a margem de contribuição, o ponto de
equilíbrio, a taxa de retorno e o prazo de retorno do investimento.

PALAVRAS-CHAVE: projeto, pesquisa de mercado, produção de vinho.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho trata do estudo de viabilidade econômico-financeira para a
implantação de uma vinícola na região serrana do estado de Santa Catarina, e servirá
como plano operacional para o desenvolvimento do novo negócio.
Este novo negócio abrangerá os ramos de produção e comercialização de
vinhos de alto padrão, sob um nome ainda a ser definido, e buscará oferecer um produto
diferenciado explorando dois aspectos: alto padrão de qualidade e preço competitivo no
mercado catarinense e se possível no brasileiro.
Os dados necessários à elaboração deste trabalho serão coletados através de
pesquisa de mercado, visitas a empreendimentos de perfil semelhante ao almejado e
entrevistas com pessoas ligadas ao ramo em questão.
Após a análise dos dados pesquisados, serão definidas as características do
mercado e se estudarão as estratégias para a nova empresa iniciar as suas atividades em
busca de seus objetivos. Em seguida, serão tratados os aspectos jurídico-legais e os
aspectos administrativos, definindo-se a estrutura organizacional, o layout e os demais
procedimentos.
Para tanto se abordará uma fundamentação teórica com todos os tópicos
que norteiam a análise dos dados coletados, e que ajudará no desenvolvimento desse
estudo de viabilidade.
Por fina, pode-se dizer que a análise econômico-financeira encerrará o
trabalho e trail dados que procurarão demonstrar o tempo de retorno do investimento e
a sua viabilidade sob a ótica de três cenários diferentes: um pessimista, um realista e um
otimista.
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1.1 Tema Problema

0 tema problema deste projeto é um estudo de viabilidade econômicofinanceira para a implantação de uma vinícola na serra catarinense. Com isso, surge a

questão:
Sera importante, oportuno

e viável, do ponto de vista econômico e

financeiro, a implantação de uma vinícola na serra catarinense?

1.2 Justificativa

Este projeto tem o objetivo de realizar o desejo deste acadêmico de tornarse um empreendedor e particularmente por ter familiares residentes na regido serrana e
ligados a agricultura.

1.2.1 Importância e Oportunidade

Conforme o zoneamento agroecológico do estado de Santa Catarina, a subregião da Serra Catarinense onde se localiza São Joaquim, apresenta condições

climáticas superiores is demais regiões para a fruticultura de clima temperado
(temperatura média de 4 a 13,8°C e 847 a 1120 horas de frio abaixo de 7,2 °C),

definindo assim a vocação desta região. Atualmente, a maior parte das areas de Sao
Joaquim são ocupadas pela pecuária extensiva, que apresenta baixo rendimento por
area, pouco contribuindo assim para o desenvolvimento sócio econômico desta região,
embora tenha importância pela grande extensão de area explorada.
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A exemplo do que ocorreu com a macieira, o incentivo à produção de
outras fruteiras de clima temperado vai ao encontro da vocação desta região, que tem
dificuldades no aproveitamento racional do seu solo. Neste contexto o cultivo da videira
aparece como uma importante alternativa.
Mais ainda, as características tecnológicas do processamento agroindustrial viabilizam, para algumas matérias primas e produtos, a implantação de
unidades de pequeno e médio porte, mais acessíveis a investidores com menor
disponibilidade de capital. Outros beneficios sociais importantes dos empreendimentos
agro-industriais são gerados pela melhoria da qualidade dos produtos processados, pela
redução de perdas no processo de comercialização e pelo papel dissiminador que
tendem a exercer na promoção de melhorias tecnológicas nas atividades agroindustriais.

1.2.2

Potencial

Com relação ao mercado, o Brasil ainda importa grande quantidade de
vinhos, já que tanto a quantidade como a qualidade dos produto nacional não atendem a
demanda interna. No entanto, observa-se que o setor vitivinicola tem boas condições
tecnológicas para produzir vinhos de reconhecimento internacional.
No que diz respeito a produção de vinhos finos, a qualidade da matériaprima exerce um papel fundamental, aliado a aspectos de adaptabilidade
edafoclimiticas, os cultivares escolhidos pertencem ao género Vitis vinifera, mais
especificamente do tipo Cabernet Sauvignon.
Sua brotação nas principais regiões produtoras do Brasil ocorre entre 05 e
15 de setembro, mas nos plantios no município de São Joaquim tem brotado entre 20 e
30 de setembro. A maturação normalmente ocorre entre 20 de fevereiro e 02 de março,
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com brotação e maturação mais tardias, possibilitando assim a diminuição dos riscos de
dano por geada por ocasião da brotação (outubro) e também diminuindo os riscos de
podridões por maturar na época de menor incidência de chuvas nesta Regido (março a
abril).

1.3 Objetivos

A primeira premissa para o planejamento de qualquer empresa é
estabelecer objetivos claros.
Conforme Mattar (p. 60, 1997)
... sem um objetivo claramente definido, a pesquisa não deve ser iniciada, sob
a pena de se for, chegar a resultados inúteis, após grande esforço.
A definição do objetivo da pesquisa deve estar perfeitamente amarrada A.
solução do problema de pesquisa, e a ele deve estar restrita.

1,3.1 Objetivo geral

0 objetivo geral deste trabalho consiste em estudar a viabilidade
econômico-financeira para o empreendimento de uma vinícola na região da serra

catarinense, orientada inicialmente para atender o mercado de Santa Catarina.

1.3.2 Objetivos específicos

Com base no objetivo geral, este estudo seguirá orientado pelos seguintes
objetivos específicos:
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• Identificar e avaliar as características relevantes do
mercado, concorrência e público alvo de vinhos de alto padrão na região,
bem como seu potencial;
• Realizar uma pesquisa mercadológica para conhecer
melhor o mercado e o perfil do consumidor;
• Conhecer os procedimentos necessários (aspectos jurídicolegais) para a abertura e funcionamento de uma vinícola;
• Analisar aspectos da localização e fatores determinantes
para sua escolha;
• Analisar e estruturar o espaço fisico, as máquinas e os
equipamentos, bem como, o layout dos mesmos;
• Avaliar os aspectos financeiros, tais como: payback, taxa
interna de retorno (Tia), valor presente liquido (VPL), além de custos
fixos e variáveis.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma adequada fundamentação teórica é necessária e indispensável para o
desenvolvimento de um estudo de viabilidade econômico-financeira, que será
desenvolvido segundo uma estrutura de projetos e servirá como plano operacional de
negócio do novo empreendimento.
Essa estrutura é fundamentada na idéia de um projeto como plano de
negócio e suas considerações principais, partindo dos seguintes itens: análise de
mercado, localização, aspectos administrativos, jurídico-legais, e financeiros, que irão
nortear todo o desenvolvimento da análise de viabilidade a que se propõe o presente
estudo.
Segundo Woiler (1996, p.30): "... o estudo de viabilidade é de vital
importância para a decisão de investir".

2.1 0 projeto como plano de negócio

Na realização desse estudo se optará por seguir a estrutura de apresentação
dos diferentes aspectos que compõem um projeto de viabilidade. Esta estrutura permite
um poder maior de organização das informações, que, por sua vez, serve como plano
operacional para o desenvolvimento do novo negócio.
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Conforme Woiler (1996), um projeto além de selecionar as oportunidades
de investimento, também pode evitar investimentos mal dimensionados.
Alguns aspectos estruturais podem ser considerados comuns a todos os
projetos. Esses aspectos podem ser divididos, segundo Woiler (1996), da seguinte
forma:
a) Aspectos econômicos;
b) Aspectos técnicos;
c) Aspectos financeiros;
d) Aspectos jurídico-legais;
e) Aspectos do meio ambiente;
0 Aspectos contábeis.

Para a elaboração e análise de um estudo com base na estrutura de um
projeto, é necessário, conforme Woiler (1996), envolver-se com uma série de etapas,
interativas, que podem obedecer a uma ordem de importância de acordo com alguns
critérios.
0 ponto de partida é uma oportunidade de investimento que foi detectada
por alguém. A partir dai, o primeiro passo é realizar um estudo do mercado e, em
seguida abordar os aspectos técnicos, a localização e a escala do projeto. A seguir é
levantar a necessidade de pessoal e os aspectos jurídicos.
Neste ponto é possível elaborar as projeções de custo e receitas que
permitirão uma análise, combinadas com os cronogramas de desembolsos para a
implantação. Esta análise permitirá que seja determinado preliminarmente se o negócio
é viável ou não.
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implantação. Esta análise permitirá que seja determinado preliminarmente se o negócio
é viável ou nab.
Um estudo de viabilidade normalmente discorre sobre as razões de se
investir em um determinado negócio sob diversos aspectos, sejam eles, mercadológicos,
organizacionais, técnicos ou financeiros. Além disso, ele servirá para demonstrar o
potencial e a viabilidade do novo negócio ou também para atrair investidores (Degen
1989). De maneira geral o plano organiza as idéias, formaliza as oportunidades,
identifica os riscos e a medida para minimizá-los, descreve as estratégias de marketing,
operacional e financeira para viabilizar o novo negócio. Pode-se dizer que o plano
internamente é a base para operacionalizar as atividades do novo negócio.
Para qualquer atividade que se queira iniciar sempre é preciso ter as idéias
organizadas, acerca de todos os aspectos que envolvem uma empresa. Geralmente as
pessoas quando estão pensando em algum negócio novo, têm em mente o seu plano, que
na maioria das vezes não é escrito e formalizado. Longenecker (1997) acrescenta que as
pessoas sempre estão ansiosas para começar e não percebem a necessidade de por as
idéias no papel. 0 plano escrito aumenta signi fi cativamente as chances de sucesso do
empreendimento. Entretanto, Degen (1989, p. 179) comenta: "(...) é preciso um elevado
grau de necessidade de realização do empreendedor, para elaborar um bom plano e
obter sucesso em um novo negócio.".
O plano de negócio também pode ser encarado como instrumento para os
investidores. Desta forma Longenecker (1997, p 164) acrescenta: "você precisa ver o
mundo da maneira pelo qual o investidor o vê;..." ou seja, o plano deve ser escrito da
forma como o investidor pensa, que é diferente do enfoque que o empreendedor
normalmente di ao negócio.
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Geralmente o investidor tem pouco tempo para analisar os planos de
negócios que chegam até ele. Por este motivo Longenecker (1997), recomenda que se
for elaborado um plano de negócio sob este enfoque, é necessário que seja elaborado
um resumo executivo contendo as principais informações para atrair o interesse do
investidor.
A partir destas observações a preocupação do estudo é de discorrer sobre os
aspectos que serão de suma importância para análise de viabilidade a que se propõe este
trabalho, levando-se em consideração, alguns cuidados inerentes a um plano de negócio
imprescindível para aumentar as chances de sucesso do novo empreendimento junto a

potenciais investidores.

2.2 Aspectos mercadológicos

Para que uma empresa tenha sucesso, deve-se conhecer seu ambiente,
composto por um universo de fatores. "0 ambiente representa todo universo que
envolve externamente uma empresa" (Chiavenato, 1982, p.91). Dentro desse ambiente
encontramos a sociedade como um todo, outras empresas, outras organizações, outros
grupos que interagem com o novo empreendimento. É com a interação nesse ambiente
que as empresas obtém os recursos necessários para seu funcionamento

e

disponibilizam os resultados de suas operações.
Nesse ambiente está o mercado. Segundo Kotler (1998, p.31) "um mercado
consiste de todos os consumidores potenciais que compartilham de uma necessidade ou
desejo especifico, dispostos e habilitados para fazer uma troca que irá satisfazer essa
necessidade ou desejo".
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ou necessidades e que buscam a satisfação no processo de troca. Para tanto, precisa-se
fazer as seguintes perguntas:
a) Quais são os fiauros clientes do novo negócio?
b) Existem clientes suficientes no mercado para que o novo negócio seja lucrativo?
O número de pessoas interessadas por um determinado produto, é que

determina o tamanho do mercado. Porém, conforme (Kotler, 1998, p.37), "nenhuma
empresa pode operar em todos os mercados e satisfazer a todas as necessidades. Nem
pode fazer um bom trabalho dentro de um mercado muito amplo. (...) As empresas
trabalham melhor quando definem cuidadosamente seus mercados-alvo e preparam um
programa de marketing sob medida".
E preciso definir o mercado-alvo da empresa, para que nele se possa
formular estratégias de marketing sob medida.
Segundo definição da CEPAL — Comissão Econômica para a América
Latina, reportada por Holanda (1987, p.115) "0 objetivo do estudo de mercado de um
projeto é determinar a quantidade de bens e serviços provenientes de uma nova unidade
produtiva que, em uma certa área geográfica e sob determinadas condições de venda
(preços, prazos etc...) a comunidade poderá adquirir".
Dentro do mercado, além de se conhecer as necessidades e desejos dos
consumidores, deve-se também conhecer a capacidade de se enfrentar e vencer os
concorrentes. Para isso, conforme Cobra (1992, p.443) a empresa precisa seguir alguns
passos:
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• Identificar os concorrentes e o que cada um pode fazer;
•

Identificar seus objetivos e as estratégias dos concorrentes;

•

Avaliar pontos fortes e fracos da concorrência;

• Mapear o comportamento da empresa frente A. concorrência;
•

Estabelecer um sistema de inteligência para enfrentar a concorrência;

•

Selecionar os concorrentes que devem ser atacados e os que devem ser

evitados.
0 comportamento dos fornecedores também deve ser levado em conta no
estudo do mercado em que se vai atuar. Dependendo do tipo de fornecedor a empresa
poderá definir suas diversas políticas. Por exemplo, segundo Cobra (1992, p.126) "0

comportamento dos fornecedores precisa ser cuidadosamente monitorado, pois as suas
alterações de custo, freqüentemente afetam o preço final do produto...".

2.3 Localização

Para o estudo de viabilidade de um empreendimento também é necessária a

definição da localização . Diversos aspectos devem ser observados nessa definição: fácil
acesso, espaço fisico, estacionamento, infra-estrutura do local, o mercado consumidor,
as fontes de matérias-primas, entre outros, visando uma melhor relação de custobeneficio.
Conforme Holanda (1987, p.212) "... a determinação da localização de
projeto especifico vai depender de uma análise ponderada de todos os fatores de
mercado, tamanho, custo, etc., que influenciam em sua rentabilidade, de modo a se
descobrir aquela alternativa que assegure lucros miximos".
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Dependendo do negócio a ser empreendido, a localização pode ser
orientada sob diversos pontos de vista.
De acordo com Holanda (1987), os três principais tipos de orientação
locacional são:
•

orientada para matéria-prima;

•

orientada para o mercado;

•

localização independente ou especial.
A primeira, por exemplo, seria quando a empresa, durante seu processo

produtivo, elabora materiais brutos que sofrem substancial perda de peso, por
combustão ou desperdício, formando alto custo de transporte de matérias-primas; ou,
que utilizam matéria-prima perecível.
A segunda, orientada para o mercado, seria quando, ao contrário da anterior
os materiais processados ganham peso; ou que produzam mercadorias pereciveis.
A terceira (localização independente ou especial), funciona quando as
matérias primas e produtos acabados possuem um alto valor especifico, onde os custos
de transporte representam uma percentagem muito pequena do custo total. Neste caso se
tornam relevantes outros fatores como a localização da mão-de-obra, por exemplo.

2.4 Aspectos administrativos

Considerando que as empresas são estruturas complexas constituídas de
pessoas e tecnologia; inseridas num ambiente de oportunidades e ameaças, regidas por
um universo de fator econômico, politico, legal, social e tecnológico; a função
administrativa assume um papel considerável dentro das organizações.
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Conforme Chiavenato (1982, P. 02) "a tarefa da administração 6, através de
planejamento, organização, direção e controle, integrar os esforços rea lizados em todas
as áreas e todos os níveis da empresa e transformá-los em ações estratégicas, a fim de
atingir objetivos". E administrando os recursos disponíveis que as empresas alcançam
seus objetivos e realizam a missão para a qual foram criadas.
A função de planejamento, dentro das tarefas administrativas, envolve,
segundo Hampton (1983, p.125) "... a determinação de objetivos, formulação de
estratégias, políticas e pianos operacionais..." e, acrescenta-se ao conceito de
planejamento, o que discorre Anthony (apud Chiavenato, 1982, p.203) "0
planejamento estratégico é o processo de decisão dos objetivos da empresa, das
mudanças nesses objetivos, dos recursos utilizados para atingi-los e das políticas que
deverão governar a aquisição, utilização e disposição desses recursos".
Quando queremos realizar alguma coisa planejamos mesmo que
mentalmente antes de fazê-la. Assim acontece com a ação empresarial. Primeiro é
planejada atribuindo responsabilidades a todos os níveis da empresa e depois é
realizada. 0 planejamento envolve a identificação antecipada de suas ações. De certa
forma esta identificação antecipada envolve também a identificação das oportunidades e
ameaças dentro do seu ambiente.
A organização da empresa é realizada sob o ponto de vista da definição de
sua estrutura, e como as tarefas serão divididas e distribuídas em departamentos,
posições e cargos. Conforme Simcsik (1992, p.250) "a estrutura organizacional é o
conjunto de atividades da empresa e seu relacionamento com seus recursos humanos e
de materiais, com a intenção de dar suporte instrumental e comportamental para o
alcance dos objetivos". E ainda sobre o processo de organização Simcsik (1992, p.224)
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acrescenta: "Num processo de organização se deve identificar os cargos e relacioná-los
com a atividade da empresa e de cada departamento ou setor."
Existem dois tipos de atividades dentro da organização. Conforme Simcsik
(1992) são elas: as atividades fim e as atividades meio.
As atividades fim são aquelas responsáveis pela transformação dos recursos
da empresa em produtos. Por exemplo: produção (transformação de matéria-prima em
produto final), e marketing (definição do quanto se deve produzir).
As atividades meio são as que servem de apoio ao processo das atividades
fim, que podem ser:
•

Recursos humanos;

•

Recursos financeiros;

•

Materiais, suprimentos e equipamentos;

•

Serviços ou apoio administrativo.
Conforme Hampton (1983, p.232) "as pequenas organizações talvez não

precisem de muita especialização além daquela de fazer distinção entre os trabalhos
individuais dos funcionários". Ou seja, a pequena empresa, com uma estrutura de
poucos empregados não teria fluxo de atividades suficiente para dividi-las em
departamentos, no entanto "... à medida que as organizações crescem e se desenvolvem
em atividades mais diversificadas, torna-se necessário dividir as principais tarefas em
responsabilidades departamentais".
Depois de objetivos definidos, atividades planejadas, estrutura organizada,
as pessoas serão admitidas em seus cargos e treinadas para realizar suas funções, porém
elas precisarão ser motivadas a alcançarem resultados e a conhecerem o que se espera
delas. Ai se requer a função de direção na administração da organização. Para
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Chiavenato (1987, p.389) "a função de direção se preocupa corn que as operações sejam
executadas e os objetivos atingidos".
0 processo administrativo foi definido como um conjunto de partes
interdependentes e integrantes de planejamento, organização, direção e controle.
Segundo Chiavenato (1987, p.491): "A função de controle está intimamente ligada As
outras três funções administrativas (...) Os objetivos e metas servem de base para a
definição de padrões de controle".
Através do controle exercido pela função administrativa, sabe-se o nível de
desempenho que a organização teve em determinado período conforme um padrão de
controle estabelecido, proporcionando assim ao administrador, possibilidades de tomar
ações corretivas com relação ao resultado encontrado.

2.5 Aspectos econômico-financeiros

Os aspectos econômico-financeiros são decisivos nos estudos de
viabilidade. Eles é que irão indicar a rentabilidade do negócio e do capital investido.
Segundo Holanda (1987, p.321): "A análise financeira de um projeto ou de uma
empresa tem por objetivo fundamentalmente, avaliar os riscos do empreendimento e
estimar a sua rentabilidade".
De acordo com Turner (apud Gitman, 1997, p.324): "Nossa decisão de
orçamento de capital depende de muitos fatores quantitativos e qualitativos, incluindo a
duração do projeto, o emprego de tecnologias existentes ou em desenvolvimento, o
tamanho e a abrangência do projeto".
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As técnicas utilizadas para avaliar a viabilidade financeira dos projetos de
investimento incluem o payback, a taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente
liquido (VPL).
O período de payback consiste segundo Gitman (1997, p. 327) . "no período
de tempo exato necessário para a empresa recuperar seu investimento inicial em um
projeto, a partir das entradas de caixa".
De acordo com Sanvicente (1987, p. 44) o payback é definido como: "0

número de anos ou meses necessários para que o desembolso correspondente ao
investimento inicial seja recuperado, igualado e superado pelas entradas liquidas de
capital".
0 payback é calculado a partir da seguinte fórmula:

Payback = Investimento Inicial Total
Lucro Liquido do Período

O próximo item que comporá a análise econômico-financeira deste projeto

é a taxa interna de retorno. De acordo com Sanvicente (1987), esta é a taxa de desconto
que iguala o valor atual liquido dos fluxos de caixa de um projeto a zero. Sendo que não
existe uma fórmula predeterminada para o calculo desta taxa, que é obtida por meio de
tentativa e erro.
Segundo Gitman (1997), o valor presente liquido é considerado uma
técnica sofisticada de análise de orçamentos de capital que desconta os fluxos de caixa
da empresa a uma taxa especificada que pode ser chamada de taxa de desconto, custo de
oportunidade ou custo de capital. Esta taxa se refere ao retomo mínimo que deve ser
obtido por um projeto, de forma a manter inalterado o valor de mercado da empresa.
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0 valor presente liquido é calculado (VPL) a partir da seguinte fórmula.

VPL= valor presente das entradas de caixa — investimento inicial

2.5.1 Capital de Giro

0 conceito de capital de giro está diretamente relacionado is decisões
estratégicas de uma empresa, porque envolve tomada de decisões em cenários de curto
prazo, muitas vezes em conjuntura de instabilidade que pressupõe um acentuado grau de
risco.
0 capital de giro é representado pela gestão do ativo e passivo circulante, e
em especial pelas disponibilidades, valores a receber e estoques. 0 capital de giro
demonstra os recursos necessários da empresa para financiamento de suas atividades
operacionais, desde a aquisição de insumos básicos, até o recebimento pela venda da
produção acabada.
De acordo com Gitman (1997), a administração de capital de giro abrange a
administração de contas circulantes da empresa, incluindo ativos e passivos circulantes.
A administração de capital de giro é um dos aspectos mais importantes da
administração financeira, já que os ativos circulantes representam cerca de 50% do ativo
total, e perto de 30% dos financiamentos totais é representado pelo passivo circulante
nas empresas industriais.
Uma empresa precisa manter um nível satisfatório de capital de giro e os
ativos circulantes da empresa devem ser suficientemente consideráveis, de modo a
cobrir os seus respectivos passivos circulantes, garantindo-se, assim, razoável margem
de segurança.
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Os aspectos financeiros relativos à administração de capital de giro e
políticas de crédito fornecerão o suporte adequado à execução das atividades da
empresa.
2.5.2 Custos Fixos e Variáveis

No exercício de qualquer atividade, têm-se os devidos custos que se
originam diretamente na produção de seus produtos. Os custos podem ser divididos em
custos fixos e variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam de acordo com o
volume de produção ou receita, ou seja, a produção e/ou as vendas podem variar, mas os
custos fixos permanecem constantes. Braga (1989), acrescenta que os custo fixos são
aqueles que permanecem constantes dentro de certo intervalo de tempo. Se durante
alguns meses for constatada urna retração ou expansão nas atividades, este nível de
custo poderá ser ajustado a um outro patamar, mais adequado it situação. Além dos
custos fixos, existem os custos variáveis da produção, os quais acompanham as
oscilações que ocorrem na produção e/ou nas vendas. Segundo Braga (1989), essas
oscilações ocorrem de maneira direta e proporcional.
Além dos custos de produção existem outros gastos que se originam em
outros setores da empresa e que também são considerados. Estes gastos constituem-se
em despesas operacionais. Braga (1989, pg.54) relacionou como sendo despesas
operacionais: "Despesas com Vendas, Despesas Gerais e Administrativas, Despesas
Financeiras (deduzidas das receitas financeiras) e Outras Despesas Operacionais".
Os custos influenciam diretamente na formação de preços, isso porque,
quando se relaciona estes com o volume de vendas, pode-se identificar o ponto de
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equilíbrio operacional, ou seja, o exato momento em que as vendas cobrem todos os

custos e a atividade passa a gerar lucros.

0 ponto de equilíbrio pode ser calculado pela seguinte fórmula:

F

X=

P-V

Onde:
X: volume de vendas em unidades;

F: custo operacional fi xo por período;
P: preço de venda por unidade; e

V: custo operacional variável por unidade.

2.6 Aspectos jurídico-legais

Quando da abertura de uma nova empresa, é preciso que se defina a forma
jurídica da mesma, que conforme legislação comercial, pode ser uma firma individual
ou uma sociedade.
A primeira forma é constituída por uma só pessoa física, que terá
responsabilidade ilimitada sobre os compromissos assumidos pela empresa, e a segunda
é constituída por duas ou mais pessoas, fisicas ou jurídicas, cada uma assumindo
responsabilidade limitada ao número de cotas que possuírem. (SEBRAE, 1999, p.8).

Portanto empresas prestadoras de serviço somente poderio ser constituídas
na forma de sociedade, ou seja, com duas ou mais pessoas. Existem vários tipos de
sociedades, porém a mais adequada à criação e desenvolvimento de pequenos negócios
é a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, conforme dados do SEBRAE.
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Com relação ao tamanho do empreendimento, pode-se utilizar tratamento

jurídico diferenciado.
"Dispfie o artigo 179 da Constituição da República, que a União, os estados,
o Distrito Federal e os Municípios dispensarão as microempresas e as
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigag3es
administrativas, tributárias, previdenciárias e crediticias, ou pela eliminação
ou redução desta por ler.(SEBRAE, 1999, p.15).
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3 METODOLOGIA

Com o intuito de cumprir os objetivos previstos neste trabalho de campo,
fez-se necessário o desenvolvimento de uma metodologia, para que se possa, de maneira
racional, organizada, sistemática e cientifica, coletar e analisar os dados disponíveis e
desenvolver esta pesquisa..
Segundo Lakatos (1992), "a metodologia é o conjunto das atividades
sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia permite alcançar o
objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do
cientista".
Nesta parte do trabalho se mostra o método pelo qual a pesquisa é
realizada. Em primeiro lugar se indica o tipo de pesquisa. Depois, o tipo de fonte, a
determinação do tipo de coleta de dados e o instrumento.

3.1 Tipo de pesquisa:

Em relação a sua natureza uma pesquisa, segundo Kirk e Miller (apud
Mattar, 1992, p.77), pode ser classificada como quantitativa ou qualitativa. Sendo assim
a pesquisa em questão é do tipo qualitativa, pois, procura identificar a presença ou a
ausência de algo à partir de dados colhidos através de perguntas abertas.
Quanto aos fins, a natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas,
de acordo com Vergara (2000), trata-se de uma pesquisa descritiva, pois "expõe a
característica de determinada população, correlações entre variáveis

e define sua
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natureza, sem compromisso de explicar fenômenos, interpreta a realidade sem nela
interferir para modificá-la."
Sobre o objetivo e grau em que o problema de pesquisa se apresenta, de
acordo com Mattar (1997), a pesquisa pode ser exploratória ou conclusiva. Com relação
a esta, pode se verificar que ela, inicialmente possui um caráter exploratório, uma vez
que é feita a pesquisa de dados e informações que possam levar a um maior
entendimento do problema da pesquisa.
A pesquisa em questão sera uma pesquisa de campo, porque é uma
investigação empírica realizada no local onde ocorre o fenômeno ou que dispõe de
elementos para explica-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionário e
observação, conforme Vergara (2000).

3.2 Fontes de Dados

Nesta pesquisa seed() utilizadas fontes de dados primários: futuros clientes,
concorrentes e fornecedores; e fontes de dados secundários: jornais, revistas e livros.

3.3 Determinação de métodos e técnicas de coleta de dados:

Neste estudo sera utilizada uma combinação dos métodos:
a) Entrevista pessoal individual do tipo não estruturada não disfarçada que
é feita com os futuros clientes, concorrentes e fornecedores, onde serão buscadas
algumas informações sobre as rotinas de trabalho, equipamentos e matérias-primas,
assim como algumas noções de mercado., ou seja, conforme Mattar (1997), não se tem
uma estrutura definida das perguntas, só os assuntos são listados. As perguntas sio
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abertas, e os respondentes são encorajados a se expressar livremente tendo uma grande
liberdade na resposta. Segundo Cervo (1983, p.157) "6 uma conversa orientada para um
objetivo definido: recolher através do interrogatório do informante, dados para a
pesquisa".
b) Levantamento bibliográfico: para obter o embasamento teórico em
jornais, livros e revistas da área, o que enriquece a pesquisa. Segundo Lalcatos (1992),
seu objetivo é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito sobre
determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o reforço paralelo na
análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações;
c) Levantamento documental: pesquisa de documentos como formulários,
estatutos, manuais e leis pertinentes à implantação do empreendimento;
d) Observação pessoal: utilização os sentidos na obtenção de determinados
aspectos da realidade. Como afirma Lakatos (1992, p.107): "não consiste apenas em ver
e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar".
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4 ASPECTOS MERCADOLOGICOS

Este capitulo tem como objetivo conhecer a capacidade e o comportamento
dos mercados consumidor, concorrente e fornecedor.
A análise de mercado é imprescindível a uma decisão de produção, sendo
impossível decidir-se sobre a implantação ou não do empreendimento em bases seguras
sem razoável conhecimento das possibilidades de mercado. Sabendo-se disto, buscou-se
coletar o máximo de informações possíveis a respeito do mercado consumidor,
concorrente e fornecedor.

4.1 Mercado

0 mercado se refere ao grupo de clientes que precisam ou desejam o
produto e possuem tanto os recursos quanto à disposição para trocar algo a fim de
consegui-los. Através deste estudo são obtidas respostas quanto is necessidades a serem
atendidas e em quais volumes.
A internacionalização dos mercados e a globalização da economia
provocaram mudanças em muitos setores. Produtos, até então proibitivos, dadas as altas
aliquotas de importações, passaram a ser competitivos. As empresas brasileiras, após
décadas de políticas protecionistas, se defrontaram a partir de 1991, com uma política
de abertura de mercado, acentuada nos últimos anos. 0 nível de tarifas aduaneiras era de
52% baixando progressivamente para chegar ao nível de 14% em 1994. No entanto,
para enfrentar o forte aumento nas importações, as taxas aduaneiras tiveram que ser
aumentadas novamente em 1995. Além disso, as informações em tempo real e as
constantes inovações induzem mudanças nos hábitos e no perfil dos consumidores.

37
Existem alguns elementos que têm o potencial de afetar todo o
empreendimento ou algumas partes dele. Um dos elementos que nos dias atuais está
exercendo grande influência sobre as decisões empresariais é a preocupação com a
demografia. Esta variável tem a ver com o número de pessoas que são atendidas, bem
como sua faixa etária, sexo, etnia, religião e raça.
Conhecendo a estrutura e as mudanças demográficas, a empresa poderá
definir melhor o mercado que pretende atender. Como o empreendimento tem a
intenção de atender numa primeira fase o mercado de Santa Catarina, tomou-se como
base de pesquisa o município de Florianópolis, por estar localizada a capital do estado e
ter recebido um grande número de migrantes das mais diversas regiões do mesmo,
sendo a sua população um bom reflexo do perfil do catarinense de maneira geral.
O quadro n. ° 01 faz uma comparação de alguns dados demográficos do
município de Florianópolis entre os anos de 1991 e 2000.

Quadro n° 01 — Dados demográficos do município de Florianópolis
População
CENSO
ANO 1991
ANO 2000
Total
Homens
Mulheres
Total
Homens
Mulheres
225.505
105.701
176.621
342.315
165.694
176.621
Rendimento médio mensal por domicilio
CENSO
ANO 1991
ANO 2000
R$ 787,94
R$ 1.495,63
Classe de rendimento mensal por domicilio
CENSO
ANO 1991
ANO 2000
Mais de 20
Mais de 30
Mais de 15 a 20 SM
Mais de 20 a 30 SM
SM
SM
2.397 hab.
2.456 hab.
8.325hab.
7.988 hab.
Media de moradores por domicilio
CENSO
ANO 1991
ANO 2000
3,63 pessoas
3,39 pessoas
Fonte: IBGE
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Em relação aos dados demográficos, pode-se notar que houve um aumento
de 35% na população de Florianópolis do ano de 1991 ao ano de 2000. 0 rendimento
médio mensal em 2000 aumentou 152,62% em relação a 1991.
O número de habitantes dentro da classe de rendimento médio mensal, de

mais de 15 SM a mais de 30 SM, aumentou 297,5% até o ano de 2000.
Somente a média de moradores por domicilio apresentou uma pequena
redução em Florianópolis.
Observa-se também que juntamente com o incremento populacional em
Florianópolis, está ocorrendo um aumento da renda per capita local, o que indica
também uma mudança no perfil de consumo da população que passa a consumir
produtos de qualidade mais elevada.
Não existem estudos que mostrem com precisão o tamanho do mercado de
vinhos tintos finos em Santa Catarina e uma pesquisa ampla e séria nesta área exigiria
maior disponibilidade de tempo e recursos por parte do pesquisador. No entanto, os
quadros 2 e 3 mostram que o Brasil e Santa Catarina possuem um consumo de vinhos
baixo comparados com os demais países do Mercosul e menor ainda se comparados
com os tradicionais países produtores de vinho, isto representa um bom indicativo sobre
o grande potencial para o aumento do consumo de vinho per capita.
Quadro n° 02 - Consumo per capita de vinhos nos principais países
Pais
Consumo per capita (Litros) em 2001
França
67
Itália
62
Portugal
62
55
Argentina
Suíça
47
42
Espanha
34
Austria
32
Suécia
30
Chile
29
Hungria
02
Brasil
Fonte: Embrapa Uva e Vinho
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Quadro n° 03 - Consumo per capita de vinhos nos principais estados brasileiros
Estado
Consumo per capita (litros) em 2001
Rio Grande do Sul
10,0
Santa Catarina
5,0
Parana,
2,5
3,0
São Paulo
Outros Estados
0,8
Fonte: Embrapa Uva e Vinho
0 quadro n° 04 faz uma comparação da média de preços dos concorrentes
em pesquisa realizada nos mercados, supermercados e lojas especializadas de vinhos
finos no bairro Centro, cidade de Florianópolis, em dezembro de 2003.
Quadro n° 04- Concorrentes diretos da vinícola
Concorrentes
Produto
Tipo
Aurora
Aurora Millésime Cab. Sauvig Vinho tinto fino
Aurora
Aurora Varietal Cab. Sauvig. Vinho tinto fino
Casa Valduga
Casa Valduga Seculum
Vinho tinto fino
Casa Valduga
Casa Valduga Premium
Vinho tinto fino
Miolo
Reserva Miolo
Vinho tinto fino
Pernord Ricard
Almaden Cabernet
Vinho tinto fino
Pernord Ricard
Almaden Reserva Cab. Sauvig. Vinho tinto fino
Salton
Salton Volpi Cab. Sauvig.
Vinho tinto fino
Fonte: supermercados e lojas especializadas de Florianópolis

Preço (R$)
17,50
18,30
21,50
25,00
18,70
16,40
21,00
_ 22,00

Além disso, a composição dos vinhos brasileiros é peculiar. Os vinhos de
mesa, que representam em torno de 80% dos vinhos nacionais, são elaborados à partir
de uvas americanas e híbridas, diferente dos demais países, onde são elaborados a partir
de cultivares do gênero VitisVinifera. Hi uma tendência mundial de redução de
consumo de vinhos em termos quantitativos e um aumento pelo consumo de vinhos de
melhor qualidade. Por ser o Brasil um pais vitícola não tradicional, as mudanças de
hábito geralmente sib mais acentuadas quer pela falta de tradição de consumo quer pelo
grande número de marcas novas lançadas ao mercado.
Tendo em vista estas características o empreendimento aqui proposto irá
procurar acompanhar o comportamento do mercado de perto e explorar as
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oportunidades existentes para poder ser mais competitivo frente is empresas mais bem
capitalizadas.

4.2 Público Alvo

0 mercado consumidor foi analisado com base nos resultados obtidos

através do método da observação direta intensiva, com as técnicas da observação e de
entrevista, conforme se apresentou no capitulo que descreve a metodologia utilizada.
As entrevistas foram feitas com empresários que já atuam no ramo hi
algum tempo e que trabalham com vinhos fi nos. Com base nestas entrevistas, foi

possível identificar que os clientes potenciais serão bares, hotéis, restaur antes, lojas
especializadas e supermercados do estado de Santa Catarina.
A importância das entrevistas faz-se evidente num momento em que buscar
conhecer os consumidores em potencial, com seus desejos e necessidades. 0 ponto de
partida para qualquer empreendimento.
E, atualmente, o que estes buscam é um produto com ótima qualidade, de
preço baixo, e que seja aceito pelos seus clientes, ou seja, possua saída das prateleiras.
Após

algumas entrevistas feitas com os gerentes dos referidos

estabelecimentos comerciais de Florianópolis, foi constatado que o preço também é
importante na escolha de vinhos finos, mas que além do preço, o cliente busca comprar
vinhos de qualidade e que apresentem uma embalagem com boa aparência.

Com relação ao público-alvo foi constatado que este é o consumidor de
classe A e B, com idade superior a 20 anos.
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4.3 Concorrentes

Segundo Kotler (1998), o mercado concorrente é composto por empresas
que fabricam o mesmo produto ou que satisfazem a mesma necessidade do consumidor.
Entender os consumidores deixou de ser suficiente, é preciso dar mais atenção aos
concorrentes.
Pensando nisso, o primeiro passo foi identificar os principais concorrentes
existentes nos mercados, supermercados e lojas especializadas do centro de
Florianópolis, levando em consideração diversidade e qualidade dos produtos, preços e
embalagens.
Para a coleta dos dados utilizou-se do método da observação direta, semiestruturada disfarçada em visitas efetuadas no Ines de dezembro do ano de 2003 a
estabelecimentos já citados.
Com base nos resultados obtidos foi identificado que a fábrica tem cinco
concorrentes diretos, fortes e bem estruturados, sendo eles:

• Cooperativa Vinícola Aurora

Endereço: Rua Olavo Bilac, 500 - Cidade: Bento Gonçalves/RS - CEP: 95700-000
Características principais:
- Variedade de mercadorias: média:
- Qualidade dos produtos: razoável;
- Preços: altos;
- Embalagens: boas.
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• Vinhos Finos Miolo LTDA

Endereço: RS 444, Km 21, Vale dos Vinhedos — Caixa Postal: 094 — Cidade: Bento
Gonçalves/RS CEP: 95700-000

Características principais:
- Variedade de mercadorias média;
- Qualidade dos produtos: boa;
- Preços: médio,

- Embalagens. boas

•

Casa Valduga

Endereço: Linha Leopoldina, Vale dos Vinhedos
Gonçalves/RS CEP: 95.700-000

Características principais:
- Variedade de mercadorias: média;
- Qualidade dos produtos: boa:
- Preços: médios;
- Embalagens: boas.

•

Pernod Ricard Brasil

Endereço: Suape/PE
Características principais:
- Variedade de mercadorias. alta

- Cx.P. 579 — Cidade: Bento
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- Qualidade dos produtos: média
- Pregos: médios
- Embalagens: boas

•

Salton

Endereço: Distrito de Tuiuty — Bento Gonçalves/RS
Características principais:
- Variedade de mercadorias. média
- Qualidade dos produtos: média
- Preços: médios

Em seguida buscou-se levantar a participação em geral que cada
concorrente possui no mercado. Para a coleta dos dados utilizou-se, também, o método
da observação direta.
Os resultados obtidos serão descritos a seguir (conforme quadro n° 05).
Quadro n° 05— Média de participação no mercado
Concorrentes
Média de Participação no Mercado (%)

Importados
Cooperativa Aurora
Miolo
Pernod Ricard
Salton
Outros
Fonte: supermercados e lojas especializadas de Florianópolis

48,8
10
7,5
6,8
5,1
21,8

Com base nos dados foi possível observar que os vinhos importados
representam quase metade do mercado de vinhos finos.
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4.4 Fornecedores

vital para o sucesso de um empreendimento o bom relacionamento com
os fornecedores. 0 mercado fornecedor é capaz de afetar diretamente o desempenho de
um empreendimento, portanto é preciso estar bastante atento à análise do mesmo. Não
basta saber quem são os fornecedores, é preciso pesquisar o que oferecem, quais os
pregos praticados, prazos de entrega, condições de pagamento, localização, bem como a
qualidade dos produtos.
Pensando nisso, o primeiro passo foi identificar quem são os prováveis
fornecedores de algumas matérias-primas. São eles:

• Brasilcolor
Localização: Bento Gonçalves/RS/ Produto: rolhas de cortiça
• Saint Gobain

Localização: Campo Bom/PR/ Produto: garrafas de vidro

No caso da abertura de um novo negócio, é preciso pesquisar também os
fornecedores de móveis e equipamentos. Foram selecionadas as empresas:

• Formar Móveis, Benatto para o fornecimento dos móveis:
• Escritolindia, Serta Papelaria e o Macro Atacadista para os principais utensílios,
materiais de escritório e limpeza:
• DVA e Popular Veículos para a aquisição de veículos;
• Equiplast para o fornecimento de máquinas e equipamentos.
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4.5 Análise do composto mercadológico

Os componentes do composto mercadológico são elementos de um plano
de marketing que é usado para descrever a combinação de quatro termos que consistem
parte central do sistema de comercialização de uma empresa: o produto, o preço,
distribuição

e a promoção. (Stanton, 1980).

4.5.1 Preço

Para se chegar ao valor de venda de cada produto, serão considerados, além
do Custo de Produção, outros três itens. chamados de indicadores de vendas. Sao eles
indices de comercialização (IC) margem de lucro (ML) e taxa de marcação (TM) ou

Markup, sendo que dois primeiros itens levarão, através de uma equação matemática, i
taxa de marcação. 0 empreendimento poderá adotar algumas estratégias, tais como:

- Determinar

e comunicar temporariamente preços mais baixos;

- 0 preço ser apresentado em resposta i solicitação do cliente. Que
compara as propostas dos fornecedores antes de tomar uma decisão.

4.5.2 Produto

Os nossos clientes irão dispor i principio do seguinte produto: vinho tinto
fino feito a partir de uvas tipo Cabernet Sauvignon de altitude. Esta categoria de vinhos,
que

é elaborada a partir de cultivares Vitis Vinifera, é fortemente atingida pelas

importações de vinhos. Por isso

o produto sera de qualidade superior e buscará o selo de
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Origem Controlada — DOC. Os produtos de origem controlada sac) comprovadamente, o
resultado de uma forte ligação entre uma produção, uma região, seu clima e solo, além
do saber fazer dos agricultores (Lei Estadual n o 12.117, de 7 de janeiro de 2002).
Atualmente, o mercado brasileiro destes vinhos contempla 50% dos
importados. 0 vinho fino no Brasil 6 uma bebida mais elitizada, visto que os níveis mais
altos de consumo remetem a camadas da população com renda e grau de instrução mais
elevados. Sendo assim, o nível de exigência e de conhecimento dos consumidores é
mais elevado. Consumidores de vinhos tintos finos demonstraram um bom
conhecimento sobre a qualidade dos produtos.

4.5.3 Distribuição

A distribuição fisica começa com a localização dos inputs de material e
mão-de-obra necessários no processo produtivo e se estenderá até a localização dos
mercados de consumidores finais.
A empresa poderá optar pela venda direta ao consumidor, utilizando, com
exclusividade, vendedores próprios, pela venda indireta, utilizando vendedor
representante, ou então, vendedor autônomo, isto 6, sem vinculo trabalhista com a
empresa.
As micro empresas e as empresas de pequeno porte tendem a adquirir
vantagens de custo operacional quando trabalham com representantes de vendas, uma
vez que estes são pagos somente á base de comissão e não de salários ou encargos fixos.
0 custo é variável, mas de valor sempre fixo sobre a venda realizada e não havendo
vendas, não hi custo para a empresa.
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Todos os pedidos serão efetuados pelo telefone e poderão ser de duas
maneiras: venda por atacado ou a varejo.

4.5.4 Promoção

Quando a empresa considera uma promoção, defronta-se com duas grandes
decisões a serem tomadas: quanto do esforço total deve investir em promoção e como

deve ser feito em relação aos diferentes instrumentos promocionais.
Inicialmente a empresa irá trabalhar com dois tipos de promoção:
• Prazos nos cheques
• Desconto, variando em relação i quantidade adquirida.
Com o decorrer do tempo se estudarão outras formas de promoção sempre
procurando se adequar is necessidades e condições financeiras do cliente, visando a
construção de parcerias a longo prazo.

4.6 Plano Estratigico de Marketing

0 marketing é o processo de estabelecer e manter relacionamentos de troca.

mutuamente benéfica, com consumidores e outros grupos de interesse.
0 plano estratégico de marketing é um documento detalhado que descreve
o mercado alvo, as metas, os objetivos e as estratégias para atingir tal mercado e, por

fim, o retomo esperado para o empreendimento.
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4.6.1 Negócio do Empreendimento

Produzir e comercializar vinhos tintos finos.

4.6.2 Missão do Empreendimento

Produzir e comercializar vinhos tintos finos com qualidade, visando a
satisfação dos consumidores e fornecedores.

4.6.3 Objetivo do Empreendimento

0 objetivo do empreendimento tem a função de orientar a ação, definindo o
ritmo de negócios. Sua fi nalidade é motivar as pessoas para que as mesmas trabalhem
em função do plano estratégico de marketing. 0 objetivo do empreendimento será o
seguinte:
"Transformar a empresa em sinônimo de referência em especialidade e
qualidade no mercado de vinhos tintos finos de Santa Catarina."

4.6.4

Ações de Marketing

Serão adotadas as seguintes ações de marketing para a empresa:
• Divulgação em publicações e feiras especializadas;
• Realizar uma festa na sede da empresa aos clientes, fornecedores e
autoridades;
• Promover degustação nos principais pontos de venda da região.
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5 ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS

Para se montar uma empresa no ramo de produção e venda de vinhos, devese definir, primeiramente, a forma jurídica em que a empresa será registrada. Neste
caso, pode-se fazer o registro de Empresário ou de Sociedade Limitada.
0 empreendimento em questão apresentará como forma jurídica o Registro
de Empresário, que apresenta uma forma de registro mais simples para esse tipo de
empresa. Neste tipo de empresa a pessoa fisica responde também como pessoa jurídica,
ou seja, o titular do empreendimento responde como pessoa fisica integralmente por
atos executados pela pessoa jurídica. 0 Requerimento de empresário encontra-se no
anexo 01.
Em seguida, deve-se seguir os procedimentos necessários para o registro de
estabelecimento que constam no manual do Serviço de Inspeção Vegetal (anexo 02),
órgão do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Entre estes procedimentos
deve-se providenciar os documentos necessários para o registro de estabelecimento
produtor de vinhos e vinagres (anexo 03), além dos documentos para o registro de
bebidas (anexo 04). Ambos estão disponíveis no site (www.agricultura.gov.br ) do
Ministério da Agricultura e Abastecimento.
Com relação aos aspectos que devem ser levados em consideração para
registro da empresa, o SEBRAE/SC recomenda que alguns passos sejam seguidos, de
acordo com as exigências legais existentes.

no eles:

• 1° PASSO
Consultar a viabilidade na Prefeitura Municipal em que for instalada a sede
do estabelecimento. Em São Joaquim,

isso deve ser feito na Secretaria de
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Administração, onde hi um formulário próprio fornecido pela Prefeitura Municipal,
cuja taxa hi de ser consultada.

• 2° PASSO (FACULTATIVO)
Fazer uma consulta prévia junto a Receita Federal, com a finalidade de
obter informações sobre a possibilidade ou não da implantação do empreendimento.

• 3° PASSO
Fazer o registro da empresa na Junta Comercial do Estado (JUCESC),
localizada na Av. Rio Branco, 154 — Florianópolis/SC. Para tanto se faz necessária a
seguinte documentação:

Discriminação
Capa de processo (preencher todos os campos, dispensada a
assinatura no requerimento)
Requerimento de Empresário (1)
Original ou cópia autenticada (2) de procuração, com firma
reconhecida e poderes específicos, quando o requerimento de
empresário for assinado por procurador.
Cópia autenticada da identidade (3)
Comprovante de pagamento (4)
a) guia de recolhimento / junta comercial (5)
b) DARF / cadastro nacional de empresas (código 6621) (5)

N° de Vias
01
04
01

01

Observações:

(1) Mínimo de 4 vias, podendo ser incluídas vias adicionais. Para cada via adicional sera
cobrado preço pela Junta Comercial, que deverá ser recolhido por meio do mesmo
documento de arrecadação, somado ao prego do ato.
(2) caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada
pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, a. vista do documento original.

Si
(3) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de
identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional
de Habilitação.
(4) No DE, o recolhimento referente aos itens "a" e "b" deve ser efetuado em um único
DARF sob o código 6621.
(5) Número de vias conforme definido pela Junta Comercial da UF

• 4° PASSO
A Obtenção do Cadas tro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) na Receita
Federal ou via Internet. 0 CNPJ na Receita Federal é fornecido mediante a apresentação
de disquete contendo:

- Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica

FCPJ (este documento deve ser preenchido

eletronicamente). 0 sistema Programa do CNPJ pode ser obtido no site da Receita
Federal (www.receita.fazenda.gov.br ) ou retirado gratuitamente nos postos da Receita
Federal;
- Original da Declaração de Empresário registrado na JUCESC
a obtenção do CNPJ via Internet poderá ser feita através de um programa
com a ficha de inscrição. Preenchido o cadastro, será fornecido um número de
protocolo . A partir dai, deverá ser enviado i Receita Federal por meio dos Correios, via
Sedex. o número do protocolo e toda a documentação exigida para a abertura da
empresa
Obs. Todos os atos junto a Receita Federal terão que ser promovidos pelo representante
legal da empresa.
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• 5° PASSO

A obtenção da Inscrição Estadual — CORTE — na Secretaria da Fazenda.
Para tanto se faz necessária a seguinte documentação:

- FAC — Ficha de Atualização Cadastral (2 vias);
- DAR — Documentos de Arrecadação Estadual (3 vias — código 2119);
- Fotocópia do Contrato Social com o respectivo número da JUCESC;
- Fotocópia da Ficha de CNPJ com o respectivo número;
- Fotocópia da Declaração de ME ou EPP, carimbada pela JUCESC;
- Fotocópia do CPF e respectivo cônjuge, se for o caso, autenticada;
Fotocópia da Carteira de Identidade, autenticada;
- Fotocópia do Comprovante de residência;
- Fotocópia da Escritura/Contrato de locação do imóvel/Croqui de localização,
autenticada.

• 6° PASSO

A obtenção de Alvará e Inscrição no Cadastro Fiscal na Prefeitura
Municipal — Secretaria de Finanças. Sendo necessária a seguinte documentação

- Declaração de Empresário, registrada na JUCESC;
- CNPJ;

- Vistoria do Corpo de Bombeiros;
- Alvará sanitário da Divisão de Vigilância Sanitária, se for preciso. No caso de
empresas do ramo de alimentação, é na Vigilância Sanitária do Município;
- Consulta de Viabilidade (já requerida no 1° passo);
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- CMC — Cadastro Municipal de Contribuintes (Ficha cadastral de Pessoa Juridica –
formulário fornecido pela Prefeitura);
- TLL — Taxa de Licença para Localização, cujo valor é calculado de acordo com o
número de empregados e o ramo de atividade;
- TLP — Taxa de licença para publicidade, se for utilizar placas de identificação.

Antes de efetuar o registro da empresa, deve-se verificar a possibilidade de
enquadrá-la como microempresa ou empresa de pequeno porte, cujos critérios são
definidos por lei federal, estadual ou municipal. Caso ela se enquadre, o empreendedor

desfrutará de uma série de incentivos, facilidades e simplificações legais e tributárias.
Por fim, de acordo com a previsão de recita bruta anual, a empresa se
enquadra como empresa de pequeno porte e, portanto, será optante do SIMPLES Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte. Conforme consulta no

site da Receita Federal

(www.receitafazenda.gov.br ), o SIMPLES consiste no pagamento unificado dos

seguintes impostos e contribuições: IRPJ, PIS, COFINS. CSLL, INSS e IPI (se for
contribuinte do IN). Da mesma forma, a empresa optark pelo regime do SIMPLES
estadual para pagamento do ICMS (vide anexo 05).

8Z

54
6 ASPECTOS TÉCNICOS

Neste capitulo serão descritos os principais pontos relacionados com os
aspectos técnicos condizentes com a implantação do empreendimento, no que se refere
a tamanho, localização, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e arranjo fisico
(layout).

6.1 Tamanho

0 tamanho do imóvel escolhido está relacionado diretamente com a
capacidade financeira do investidor, bem como a disponibilidade para a locação na
região selecionada.
0 espaço fisico é de aproximadamente 496 m 2, porém, se houver
necessidade de ampliação para atender is demandas futuras, deverão ser analisadas
novas possibilidades.

6.2 Localização

Uma estrutura bem definida deve seguir uma série de requisitos básicos. A
localização é a primeira delas. O empreendedor deve procurar localizar seu negócio o
mais próximo de seus clientes e, se possível, dos seus fornecedores. Algumas vezes isso
não é possível, mas um bom estudo de localização é mais que necessário nesta fase.
Visando diminuir os riscos envolvidos na implantação de um novo
empreendimento, o SEBRAE/SC recomenda que o imóvel seja alugado. Porém não foi

55
encontrado na região um imóvel disponível com as características necessárias para este
tipo de investimento.
Já com relação aos aspectos internos, deve-se ter preocupação com as
condições gerais de conservação e da adequação das instalações elétricas e hidráulicas.
0 imóvel deve ser, uma boa parte, revestido de azulejo, principalmente a
area de produção. Além disso, deve estar situado numa área que possua uma infraestrutura de saneamento básico, disponibilidade de água, eletricidade e telefone.
Atendendo a todos os requisitos descritos acima, o provável local para a
abertura do negócio em estudo situar-se-á na localidade de Bentinho, região Noroeste
do município de Sao Joaquim, SC, com acesso pela rodovia estadual SC-438 (15 Km),
seguindo pela rodovia municipal SJM-270 por mais 15 Km numa altitude próxima de
1.200 m.

6.3 Processo Produtivo

A definição do processo produtivo é de fundamental importância, pois
através deste é que se di o levantamento dos aspectos ligados aos móveis e utensilios,
máquinas e equipamentos e arranjo fisico (layout). A escolha do tamanho do projeto
também sofre influência direta desse processo. Na verdade, todos estes fatores estão
interligados. 0 processo produtivo em uma vinícola é do tipo linear e chama-se
processo de vinificação. Por vinificação entende-se a aplicação de um conjunto de
técnicas e operações conhecidas com o objetivo de se obter o vinho através da
fermentação controlada do mosto de uvas. 0 fluxograma que demonstra as etapas deste
processo encontra-se no anexo 06.

56
6.4 Móveis e utensilios

Os móveis e utensílios foram escolhidos visando atender as necessidades
do empreendimento. Segue abaixo a listagem dos mesmos.

• Mesa para escritório;
• Armário para escritório;
• Gaveteiro;
• Cadeiras de atendimento;
• Cadeiras para escritório;
• Microcomputador;
• Impressora;
• Aparelho de fax-modem
• Aparelhos telefônicos;
• Lixeiras;
• Material de escritório;
• Material de limpeza e higiene.

6.5 Máquinas e Equipamentos

Para a montagem inicial da vinícola, atendendo is necessidades vistas no
processo produtivo, foram orçadas algumas máquinas e equipamentos:

• Balança de plataforma;
• Prensa hidráulica;
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• Desengaçadeirdesmagadora;
• Tanques fermentadores;
• Tanques reservatórios;
• Bomba Centrifuga;
• Filtro de massa de celulose;
• Estabilizador;
• Tanque isotérmico;
• Enchaguadora;
• Filtro polidor de linha;
• Enchedora;
• Arrolhamento;
• Retrator de cápsulas;
• Gomadeira para rótulos;

• Câmara fria;
• Mangueiras e peças.

6.6 Arranjo Físico

Uma vez que se tem a descrição do processo produtivo e a lista completa
dos móveis e equipamentos, bem como o tamanho total do imóvel, é possível planejar o
arranjo fisico dos mesmos, buscando garantir o melhor aproveitamento possível do
espaço. 0 layout do empreendimento encontra-se no anexo 07.
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7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Este capitulo trata dos aspectos que estão na delimitação da estrutura
organizacional que a empresa requer para o seu perfeito funcionamento.

7.1 Segurança e Medicina no Trabalho

As instalações industriais do empreendimento deverão estar fundamentadas
na legislação referente i segurança no trabalho. Ressalta-se que deverá ser elaborado
um sistema de prevenção e combate a incêndios, atendendo is regulamentações e
exigências do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

7.2 Recursos Humanos

0 empreendimento em questão, por ser de pequeno porte, apresenta uma
estrutura bastante simples, porém, é preciso definir funções e responsabilidades com as
devidas qualificações exigidas e respectivos salários.
De acordo com o que foi observado, a mão-de-obra necessária ao
desenvolvimento das atividades para uma vinícola para a produção de vinhos tintos
finos, com a capacidade de produção correspondente a um volume de 45 mil garrafas
por safra e a um regime de trabalho de 8 h/dia, resume-se a 01 gerente, 01 secretária, 01
enólogo, 01 cantineiro, 01 ajudante de produção/expedição
ã
e 02 vendedores.
Os vendedores serão pagos mensalmente com um salário fixo e comissão
na média de 5% sobre as vendas.
A descrição dos cargos é a seguinte:
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1. Cargo: Gerente
Função: Administrar o empreendimento
Perfil: Dinamismo, força de vontade, visa() de longo prazo, conhecimento
de mercado.
Atividades: Administração geral, englobando desde

atividades de

planejamento, tomada de decisões, comando e controle em todas as areas, até as
atividades administrativas e de serviços, tais como: pagamento de contas, desconto de
cheques, controle de estoques e do caixa, dentre outros.

Nível de escolaridade: Nível superior em Administração.
Salário: Pró-Labore no valor de R$ 1.500,00

2. Cargo: Secretária

Função: Secretária.
Perfil: Moça em torno de 18 anos com primeiro grau completo.
Atividades: Serviços bancários, atender telefone e dar apoio ao atendimento
de clientes.

Nível de escolaridade: Segundo grau completo.
Salário: R$ 400,00

3. Cargo: Enólogo
Função: Enólogo
Perfil:

Conhecimentos do processo de elaboração do vinho.

Atividades: Análise química e condução do processo de elaboração.

Nível de escolaridade: Curso superior em enologia
Salário: R$ 1.000,00
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4. Cargo: Cantineiro
Função: Operar máquinas e equipamentos.
Perfil: Homen maior de 18 anos.
Atividades: Ajustar máquinas, transferência do vinho de um tanque para
outro.
Nível de escolaridade: segundo grau completo
Salário: R$ 500,00

5. Cargo: Ajudante de Produção/Expedição
Função: Produção e expedição_
Perfil: Ter trabalhado na área.
Atividades. Ajudar na produção e distribuição de vinho.
Nível de escolaridade: Segundo grau completo.
Salário: R$ 300,00
6. Cargo: Vendedores
Função: Atendimento aos clientes
Perfil: Ter experiência na área.
Atividades: Realizar as vendas aos clientes.
Nível de escolaridade: Segundo grau completo
Salário: R$ 350.00, mais 5% sobre as vendas.
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8 ASPECTOS CONTÁBEIS

A contabilidade da empresa será terceirizada e realizada por um escritório
especializado ao qual caberá efetuar as seguintes atividades:

• Escrituração de livros contábeis/comerciais (Livro Diário, Razão e Livro Caixa),
organização, classificação e processamento dos documentos contábeis em atendimento
is normas/legislações vigentes;

• Demonstrações financeiras: elaboração de balancetes/balanços mensais, trimestrais e
anuais com observância aos princípios contábeis e normas estabelecidas pelo CFC Conselho Federal de Contabilidade e a Legislação Fiscal pertinente;

• Análise de consistência de saldos contábeis: conciliações e composições das contas
contábeis;

• Levantamento e controle patrimonial: manutenção de controles sobre os bens
patrimoniais;

• Emissão de relatórios/extratos gerenciais: elaboração e envio de extratos mensais
resumo com as informações contábeis da empresa;

• Atendimento is consultas on-line, por telefone, fax ou atendimento pessoal.
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9 ASPECTOS AMBIENTAIS

Como o empreendimento em questão não agride o meio ambiente, não é
preciso nenhuma licença em especial voltada para a preservação do mesmo. Porém, esse
tópico tem especial atenção por parte do proprietário e por isso o bagaço e outras sobras
da indústria sell() utilizados para fazer compostagem para usar como adubo nas
lavouras. 0 composto é um adubo orgânico obtido a partir de sobras, de restos de
culturas e de dejetos de animais, que tem sido muito utilizado e valorizado na
agricultura orgânica, em substituição aos fertilizantes químicos.
Ainda no que se refere ao aspecto ambiental, existirá na medida do

possível, uma preferencia do empreendimento por fornecedores que possuam
certificações ambientais ou que levem em consideração a preservação do meio
ambiente.

Fluxograma de aproveitamento e tratamento de resíduos

Giazpu

ENGAÇO

UNIDADE DE 1.__*
PROCESSAMENTO

BAGAÇO

Compost()
Corante

Cobertura morta

4

Ohs: engaço é o defeto proveniente da casca da twa e bagaço é. o equivalente da polpa.
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10 ASPECTOS FINANCEIROS

A viabilidade de um projeto como este está diretamente relacionada com os
aspectos financeiros envolvidos. Dentre estes aspectos, englobam-se os financiamentos,
os investimentos, os custos, as receitas operacionais e as demonstrações do resultado do
exercício em três cenários: um otimista, um intermediário e um pessimista.

10.1 Financiamentos

Este empreendimento será constituído através de capital próprio, não
necessitando, assim, contrair empréstimo em instituições financeiras.

10.2

Investimentos Fixos

A unidade foi projetada para a capacidade de produzir 45 mil garrafas de
vinho por safra, ou seja, para o processamento de 45 toneladas de uvas Cabernet
Sauvignon. Foi realizada uma pesquisa de mercado para compor o orçamento dos
imóveis, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos e serviços com o objetivo de obter

o preço mais acessível possível levando em consideração a qualidade dos mesmos.

Quadro n°06— Relação dos móveis e utensílios
Discriminação
Valor unitário (RS)
80,00
1. Mesa para escritório
2. Armário para escritório
210,00
80,00
3. Gaveteiro
75,00
4. Cadeira de atendimento
68,00
5. Cadeiras para escritório
6. Microcomputador
1.350,00
290,00
7. Impressora
497,00
8. Aparelho de fax-modem

Quantidade
02
02
01
04
02
01
01
01

Total (R$)
160,00
420,00
80,00
300,00
136,00
1.350,00
290,00
497,00
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9. Aparelho teleffinico
10. Lixeira
11. Material de escritório
12. Material de Limpeza e higiene
Total (1+2+...12)
Fonte: Dados Primários

26,00
23,00
170,00
300,00

02
02
-

52,00
46,00
170,00
300,00
3.801,00

Quadro n°07- Relação das máquinas e equipamentos
Discriminação
1. Balança de plataforma

Valor unitário (RS)

Quantidade

1.631,70
5.501,47
9.591,75
3.408,82
3.234,00
1.047,37
2.094,75
33.453,00
15.736,35
4.564,35
1.155,00
2.394,00
819,00
472,50
1.685,72
12_000,00

2. Prensa hidráulica
3. Desengaçadeirdesmagadora
4. Tanques fermentadores
5. Tanques reservatórios

6. Bomba centrifuga
7. Filtro a massa de celulose
8. Estabilizador

9. Tanque isotérmico
10.Enchaguadora
11.Filtro polidor de linha
12.Enchedora
13.Arrolhamento
14.Retrato de cápsulas
15.Gomadeira para rótulos
16.Cimara fria 2x2
17,Mangueiras e peças
Total (1+2+...17)
Fonte: Dados Primários

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
-

-

Total (R$)
1.631,70
5.501,47
9.591,75
3.408,82
3.234,00
1.047,37
2.094,75
33.453,00
15.736,35
4.564,35
1.155,00
2.394,00
819,00
472,50
1.685,72
12.000,00
3.728,60
195.517,97

Quadro n° 08— Veículos
Discriminação

Valor unitário
(RS)

Caminhão tipo Mercedez-Benz 608 ,
refrigerado (usado)
Fonte: Dados Primários

35.000,00

Quantidade
01

Total (RS)
35.000,00

Quadro n° 09— Obras Civis
Discriminação
Barracão
Fonte: Dados Primários

Preço/m2
163,01

Quantidade
495,98 m2

Total (RS)
80.850,00
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Quadro n° 10— Terreno
Discriminação
Terreno
Fonte: Dados Primários

Preço/ha
10.000,00

Tamanho (ha)
3

Total (R$)
30.000,00

10.3 Depreciação

A depreciação é um procedimento que define um valor que a empresa
reconhece como perda, por desgaste, dos recursos utilizados.
Os bens materiais que comumente aparecem no Ativo Imobilizado e estão
sujeitos a depreciação são:

• Computadores;
• Imóveis (construções);
• Instalações;
• Móveis e Utensílios,

• Veículos.

Quando a empresa compra bens para uso próprio, ela efetua um gasto. Esse
gasto, por ser considerado investimento, não pode ser contabilizado como despesa.
Entretanto, esses bens sendo utilizados pela empresa, desgastam-se e perdem o valor.
Por esse motivo é feita a depreciação. Através dela, a empresa pode considerar como
despesa o valor gasto na aquisição dos seus bens de uso.
E evidente que para se depreciar o valor gasto na aquisição de um bem é
preciso atender a algumas exigências legais, tendo em visa, principalmente, o tempo de
vida útil do bem.
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Os bens não duram eternamente, eles têm um tempo de vida útil após o
qual, desgastados pelo uso ou em função da natureza ou mesmo pela obsolescência.
deixam de ser convenientes para a empresa.
Além desses motivos e por tais bens servirem is empresas em vários
exercícios sociais, é correto que se incorpore ao custo de cada exercício uma parcela do

valor desses bens, ao longo do período estimado de sua vida útil
Para a efetuação de seu cálculo sera() utilizadas as taxas do quadro abaixo:
Quadro no 11 - Depreciação(prazos e taxas
Tipo de investimento
Prazo para depreciação Taxa de depreciação (a.a.)
total
Móveis e utensílios
10 anos
10%
Máquinas e equipamentos
10 anos
10%
Aparelhos eletrônicos
5 anos
20%
Veículos
5 anos
20%
Imóveis (construção)
25 anos
4%
Fonte: SEBRAE/SC

0 quadro n° 12 relaciona as descrições, as quantidades, a taxa anual de
depreciação e o valor das depreciações dos móveis e utensílios, das máquinas e
equipamentos, dos aparelhos telefônicos e dos veículos, calculado de acordo com o
demonstrado no quadro n° 11.

Quadro n° 12— Depreciação Acumulada
Discriminação
Valor
Qt
de. Total (11$)
1. Mesa para escritório
2. Armário para escritório

3. Gaveteiro
4. Cadeira de atendimento
5. Cadeiras para escritório
6. Microcomputador
7. Impressora
8. Aparelho Fax-modem
9. Aparelho telefônico

02
02
01
04
02
01
01
01
02

160,00
420,00
80,00
300,00
136,00
1.350,00
290,00
497,00
52,00

Taxa
Deprec.
(a.a.)
10%

10 %
10%

10 %
10%

20 %
20 %
20 %
20 %

Deprec.

Deprec.

Anual (R$)

Mensal
(R$)

16,00
42,00
8,00
30,00
13,60
270,00
58,00
99,40
10,40

1,33
3,50
0,67
2,50
1,13
22,50
4,83
8,28
0,87
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10.Lixeira
11.Balança de plataforma
12.Prensa Hidráulica
13.Desengagadeira/esmagadora
14.Tanques fermentadores
15.Tanques reservatórios
16.Bomba centrifuga
17.Filtro de massa de celulose
18.Estabilizador
19.Tanque Isotermico
20.Enchaguadora
21.Filtro polidor de linha
22.Enchedora
23.Arrolhamento
24.Retrator de cápsulas
25.Gomadeira para rótulos
26.Cimara fria
27_Mangueiras e peças
28.Caminhão Mercedes Benz
608 refrigerado
29.Galpão
Total (1+2+...29)
Fonte: Dados Primários

10.4 Estrutura de Custos

02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

46,00
L631,70
5.501,47
9.591,75
13.635,30
12_936,00
1.047,37
2.094,75
33_453,00
15_736,35
4_564,35
1455,00
2.394,00
819,00
472,5
1.685,72
12.000,00
3.728,6
35.000,00

10 %
10%
10%
10%
10%
10 %
10 %
10 %
10 %
10%
10 %
10 %
10 %
10 %
20 %
20 %
10 %
10%
20 %

4,60
163,17
550,14
959,17
1.363,53
1.293,60
104,73
209,47
3.345,30
1.573,63
456,43
145,50
239,40
81,90
47,25
168,57
1_200,00
372,86
7.000,00

0,38
13,60
45,84
79,93
113,62
107,80
8,72
17,45
278,77
131,13
38,03
1 2,12
19,95
6,82
3,93
14,04
100,00
31,07
583,33

01

80.850,00

4%

3.234,00
23.059,68

269,50
1.921,64

e Despesas

A estrutura de custo apura os valores e os materiais referentes is despesas e
custos envolvidos no processo de fabricação de vinhos.
Os custos correspondem, is compensações que devem ser atribuidas aos
proprietários dos fatores de produção a fim de que eles se disponham a fazer esse
sacrificio, colocando i disposição do projeto os serviços desses fatores.
Os Custos das Mercadorias Vendidas (CMV) e as Despesas Operacionais
da empresa contem componentes de custos operacionais fixos e variáveis.
De acordo com Welsch (1996), custos fixos sib aqueles elementos de custo
que não sofrem qualquer variação com o volume de produção ou da atividade produtiva.
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Os custos variáveis são os elementos de custos que variam proporcionalmente com as
modificações do volume de produção ou da atividade em questão.
0 quadro n° 13 relata a despesa mensal com folha de pagamento e também
o que representam os encargos sociais.
Quadro n° 13 - Despesas com folha de pagamento
Discriminação
Percentual incidente
20%
1. INSS
2. FGTS
8%
3. 13° Salário
14%
4. Férias
18%
Total (1+2+3+4)
60%
Fonte: SEBRAE/SC
Quadro n° 14- Pessoal administrativo
Discriminação
Qtde.
1. Pró-Labore proprietário
01
2. Encargos e Beneficios (MSS - 20%)
Total (1+2)
Fonte: Dados Primários

Quadro n° 15- Despesas fixas mensais
Discriminação
1. Mao de obra fixa (pró-labore)
2. Encargos previdenciários
3. Depreciação
4. Honorários Contábeis
5. Estimativa de gastos com água
6. Estimativa de gastos com energia elétrica
7. Estimativa de gastos com telefone
8. Estimativa de gastos com material de limpeza
9. Estimativa de gastos com material de escritório
Total (1+2+...9)
Fonte: Dados Primários

Unitário (RS)
1.500,00

Mensal (R$)
1.500,00
300,00
1.800,00

Valor mensal (RS)
1.500,00
300,00
1.921,64
250,00
800,00
1.200,00
300,00
150,00
30,00
6.451,64

10.5 Mão de Obra Direta
0 quadro n° 15 está demonstrando a composição dos custos fixos do
pessoal administrativo e de produção.
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Quadro n° 16- Mio de Obra direta
Discriminação
Qtde.
01
Secretária
01
Enólogo
01
Ajudante de Produção/Expedição
02
Vendedores
01
Cantineiro
Subtotal
Encargos Sociais (60%)
Total
Fonte: Dados Primários

Custo unitário (RS) Custo mensal (RS)
400,00
400,00
1.000,00
1.000,0
300,00
300,00
350,00
700,00
500,00
500,00
2.900,00
1.740,00
4.640,00

10.6 Custo de Produção de Matéria Prima
0 quadro n° 17 demonstra o capital necessário para o cultivo de 1 ha da fruta utilizada
na fabricação do vinho.

Quadro n° 17 - Orçamento para a instalação de 1 ha de parreira da uva Cabernet
Sauvi non.
Valor Unit
Discriminação
Qtdade
Valor Total (R$)
(RS)
1. Investimento
1.1 Palanques conc. 0,15x0,15x2,50 m.
66
40,00
2.640,00
530
1.2 Palanques internos conc. 0,12x0,12x2,50 m
20,00
10.600,00
1.3 Rabichos conc. 0,12x0,12x2,00 m.
66
18,00
1.188,00
1.4 Pontaletes conc. 0,10x0,10 m.
15,00
66
990,00
1.5 Arame galvanizado — Rolos
60
70,00
4.200,00
1.6 Mudas
2.230
2,00
4.460,00
1.7 Braços madeira 0,I0x0,05x 1,40 m.
1.200
3,00
3.600,00
Subtotal (1.1 +...1.7)
27.678,00
2. Serviços
2.1 Limpeza do terreno d/h
3
15,00
45,00
2.2 Aplicações de corretivo h/maq.
3
25,00
75,00
5
40,00
200,00
2.3 Subsolagem h/miq.
4
30,00
120,00
2.4 Aração h/miq.
2
25,00
50,00
2.5 Gradagem h/miq.
3
15,00
2.6 Adubação plantio d/h
45,00
Serviços (continuação)
4
25,00
100,00
2.7 Demarcação abert. Sulcos hl/máq.
10
15,00
150,00
2.8 Plantio hfiniq.
15,00
75,00
5
2.9 Desbrota d/h
4
15,00
60,00
2.10 Amarração d/h
2
15,00
30,00
2.11 Adubação de produção d/h
4
15,00
60,00
2.12 Tratamento fitossanitirio d/h
10
15,00
150,00
2.13 Inspeção e controle formiga d/h
20
15,00
300,00
2.14 Construção alambrado/palanq. e arame d/h
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Subtotal (2.1 +...2.14)
3. Insumos
3.1 Calcário (ton.)
3.2 Superfosfato triplo (sc.)
3.3 Cloreto de potássio (sc.).
3.4 Esterco de aves (m3)
3.5 Inseticida (litros)
3.6 Formicida (kg).
3.7 Uréia (sc.)
3.8 Fungicida (kg ou L.)
Subtotal (3.1 +...3.8)
Total (1+2+3)
Fonte: Dados Primários

12
10
10
15
10
20
5
25
-

-

1.415,00
30,00
40,00
40,00
20,00
50,00
17,00
40,00
60,00

360,00
400,00
400,00
300,00
500,00
340,00
200,00
300,00
2.800,00
31.893,00

-

Quadro n°18— Custo dos insumos para envase e armazenamento
Discriminação
Valor unitário (RS)
Quantidade
45.000
1. Garrafa de vidro
0,80
2. Lacre
0,05
45.000
3. Rolha de cortiça
0,80
45.000
4. Rótulo
45.000
0
10
_ ,
5. Caixa de papelão
1,68
3.750
Total (1+2+3+4+5)
Fonte: Dados Primários

Total (115)
36.000,00
2.250,00
36.000,00
4.500,00
6.300,00
85.050,00

10.7 Custos dos Produtos Vendidos (CPV)

Com base nos valores extraídos dos quadros n° 17 e 18, o quadro seguinte,
demonstra o valor necessário para a produção de vinhos durante uma safra, com isso,
poderemos a partir desses valores calcular o Custo de Produto Vendido (CPV).

Quadro n°19- Custo dos Produtos
Item
1. Despesas Anuais (6.351,64 x 12 meses)
2. Custos Fixos Anuais (4.640,00 x 12 meses)
3. Custos Variáveis Anuais
3.1 Matéria prima e insumos para o cultivo de 3 ha de
parreira da uva Cabernet Sauvignon
3.2 Insumos para o envase e armazenamento de 45.000

Valor (RS)
76.219,68
55.680,00
95.679,00
85.050,00
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garrafas de vinho.
Total dos Custos Variáveis (3.1 + 3.2)
Total (1+2+3)
Fonte: Dados Primários

180.729,00
312.628,68

Foi estipulada a quantidade de 45.000 garrafas de vinho por safra. Com
esses dados ser á calculado o custo do produto vendido de acordo com a seguinte
fórmula:

Custo do Produto Vendido (CPV) = D + CF + CV
QP
Onde,
D = Despesas

CF = Custos Fixos
CV = Custos Variáveis
QP = Quantidade Produzida

CPV = 76.219.69+ 55.680,00 + 180.729,00 = 312.628,68
45.000
45.000

= R$ 6,95

Portanto, o Custo do Produto Vendido será de R$ 6,95

10.8 Indicadores de Vendas

Para chegar-se ao valor de venda de cada produto, irk) ser considerados,
além do Custo de Produção, outros tits itens, chamados de indicadores de vendas, os
quais são: indices de comercialização (IC), a margem de lucro (ML) e a taxa de
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marcação (TM) ou Markup, sendo que os dois primeiros levarão, através de urna
equação matemática, a taxa de marcação.
A vinícola adotará uma margem de lucro de 50,55% sobre o preço de
venda do vinho, tornando-se através dessa política compatível com a média de mercado,
que para este tipo de produto, gira em torno de 60%. Isso resulta no lucro operacional
do empreendimento.

10.9 Taxa de marcação (Markup)

Para se calcular o Markup é preciso conhecer o índice de comercialização
dos produtos onde os tributos incidem, conforme legislação vigente.
0 quadro n° 20 apresenta o índice de comercializado
Discriminação
1.ICMS
2. COFINS
3. PIS
4.Comissões
5.Publicidade
Total (1 + 2 +...5)
Fonte: SEBRAE/SC

Aliquota (%)
17,00
2,00
0,65
5,00
3,50
28,15

Identificados os indices de comercialização e estipulada a margem de lucro,
é possível calcular a Taxa de Marcação do vinho, através da seguinte fórmula:

TM = [100 - (IC + ML)] : 100
Onde:
TM = Taxa de Marcação (Markup)
IC = Índice de Comercialização
ML = Margem de Lucro
Taxa de Marcação para o vinho:
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TM = [100 — (28,15 + 50,55)] :100
TM = 0,2130

10.10 Receita Operacional

A projeção da receita operacional do vinho é calculada através da seguinte
fórmula:

Receita Operacional = Custo do Produto, onde:
Markup

Custo do produto = Despesas + Custo Fixos + Custo Variável do Produto

Teremos, como Receita Operacional Anual, o valor calculado abaixo:

Receita Operacional Anual = R$ 312.628,68 = R$ 1.467.526,15
0,2130

0 quadro n°21 demonstra o total de receita bruta operacional:

Quadro n°21 - Receita Bruta Operacional

Discriminação
Vinho tinto fino
Fonte: Dados Primários

Anual (R$)
1.467.526,15

10.11 Custo de Comercialização

Sabendo-se a receita operacional anual projetada das vendas, pode-se
calcular a tributação incidente sobre o produto comercializado pela vinícola.
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O quadro n°22 está demonstrando a tributação incidente sobre o referido
produto:

Quadro n° 22- Custo de Comercialização
Discriminação
1. ICMS
2. 1RPJ
3. PIS
4. COFINS
5. Comissões
6. Publicidade
Total (1+2+...6)
Fonte: Dados Primários/SC

Aliquota (%)
17,00
0,65
0,65
2,00
5,00
3,50
28,15

Valor pago anualmente
(R$)
249.479,45
9.538,92
9.538,92
29.350,52
73.376,31
51.363,41
413.108,61

10.12 Imposto SIMPLES

De acordo com a previsão da receita bruta operacional anual, a empresa se
enquadra como empresa de pequeno porte, e portanto, sell optante do SIMPLES Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das

Empresas de Pequeno Porte.
0 SIMPLES é o imposto que unifica o pagamento mensal de diversos
impostos e contribuições, tais como: o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). a
Contribuição para os programas de Integração Social (PIS), a Contribuição Social sobre

o Lucro Liquido (CSLL), e a Contribuição para a Seguridade Social.
Conforme consulta á lei que regulamenta o SIMPLES, a Vinícola está
enquadrada na faixa de tributação de 8,60 %, caracterizando com isso uma empresa de

pequeno porte, já que sua receita bruta acumulada dentro do ano calendário é de
1.080.000,01 (um milhão e oitenta mil reais e um centavo) a 1.800.000,00 (um milhão e
oitocentos mil reais).
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A seguir, no quadro n. ° 23, será demonstrada a incidência do imposto
SIMPLES para os valores da Vinícola:

Quadro n°23- Tributação pelo SIMPLES
Discriminação
1. SIMPLES
Fonte: Sebrae/SC

Aliquota (%)
8,60

Valor pago anualmente
(RS)
126.207,25

10.13 Apuração dos resultados

Conforme será verificado no quadro n° 24 foi realizada uma projeção de
três cenários, pessimista, intermediário e otimista, sendo que a variação entre eles é de
15% menor a 15% maior entre os valores projetados para o cenário intermediário.
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Quadro n° 24 - Demonstrativo de Resultados — Anual

Item

Discriminação

Cenário
Pessimista (RS)

Cenário

Cenário

Intermediário Otimista (RS)

(RS)
1 Receita Bruta de Vendas
1.1 Vinho Tinto Fino

1.247.397,23

1.467.526,15

1.687.655,07

2 Total da Receita Bruta (1.1)

1.247.397,23

1.467.526,15

1.687.655,07

212.057,53
8.108.08
8.108,08
24.947,94
53.638,07

249.479,45
9.538,92
9.538.92
29.350,52
63.103,62

286.901,37
10.969,76
10.969,76
33.753,09
72.569,16

(306.859,72)

(361_011,43)

(415.163,14)

(180.729,00)

(180.729,00)

(180.729,00)

6.000,00
3.600,00
62.369,86
43.658,89
(114.188,76)

6.000,00
3.600,00
73.376,31
51.363,41
(134..339,72)

6.000,00
3.600,00
84.382,75
59.067 92
(154.490,68)

18.000,00
3.600,00
4.800,00
2.880,00
23.059,68
3.000,00
360,00
3.600,00
(59.299,68)

18.000,00
3.600,00
4.800,00
2.880,00
23.059,68
3.000,00
360,00
3.600,00
(59.299,68)

18.000,00
3.600,00
4.800,00
2.880,00
23.059,68
3.000,00
360,00
3.600,00
(59.299,68)

21.600,00
12.960,00
1_800,00
14.400,00
9.600,00
(60.360,00)
(215.899,49)
543.909,02
(5.439,09)
538.469,93

21.600,00
12.960,00
1.800,00
14.400,00
9.600,00
(60.360,00)
(253..999,40)
671.786,32
(6.717,86)
665.068,46

21.600,00
12.960,00
1.800,00
14.400,00
9.600,00
(60.360,00)
(292.099,31)
944.247,89
(9.442,47)
934.805,42

3 (-) Deduções
3.1 ICMS (17%)
3.2 IRPJ (0,65%)
3.3 PIS (0,65%)
3.4 COFINS (2,0%)
3.5 Contribuição p/ Seguridade Social
(4,3%)
4 (-) Total das Deduções
5 (-) Custo dos Produtos Vendidos
5.1 Matéria-prima e insumos
6 (-) Despesas Operacionais
6.1 Vendas
6.1.1 Salário de Pessoal
6.1.2 Encargos Sociais e Trabalhistas
6.1.3 Comissão de Vendedores
6.1.4 Publicidade

Total
6.2 Administrativas
6.2.1 Pro Labore do Proprietirio
6.2.2 Encargos Sociais
6.2.3 Salário de Pessoal (secretária)
6.2.4 Encargos Sociais (60%)
6.2.5 Depreciação
6.2.6 Honorários Contábeis
6.2.7 Material de Escritório
6.2.8 Telefone
Total
6.3 Produção
6.3.1 Salário de Pessoal
6.3.2 Encargos Sociais e Trabalhistas
6.3.3 Material de Limpeza
6.3.4 Energia Elétrica
6.3.5 Agua

Total
7 (-) Total das Despesas Operacionais
8 Receita Operacional Liquida
9 (-) CSLL sobre o Lucro Liquido (1%)
10 LUCRO LIQUIDO
Fonte: Dados primários
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10.14 Margem de Contribuição

A margem de contribuição representa o percentual de redução nas vendas
para atingir o ponto de equilíbrio. Uma redução acima deste percentual provoca
prejuízo.
Quanto mais afastado estiver o nível de atividade da empresa, em
comparação ao seu ponto de equilíbrio, maior deverá ser a margem de contribuição. Isto
significa que o empreendimento esta menos sujeito a prejuízos, em caso de queda nas
vendas.
Faremos o cálculo da margem de contribuição (MC), conforme a fórmula
abaixo:
MC = Receita Operacional Liquida - Custos Variáveis
O cálculo da margem de contribuição para os cenários pessimista,
intermediário e otimista, segue abaixo:
1) Pessimista
MC = 538.469,93 — 180.729,00
MC = R$ 357.740,93

2) Intermediário
MC = 665.068,46 — 180.729,00
MC = R$ 484.339,46

3) Otimista
MC = 934.805,42— 180.729,00
MC = R$ 754.076,42
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10.15 Ponto de Equilíbrio

Entende-se por ponto de equilíbrio das operações de uma empresa, aquele
nível ou volume de produção em que o resultado operacional é nulo, ou seja, as receitas
operacionais são exatamente iguais ao valor das despesas operacionais.
0 ponto de equilíbrio será calculado nos cenários pessimista, intermediário

e otimista, através da seguinte fórmula: PEE = (Custos fixos / Margem de Contribuição)
x 100

1) Pessimista PEE -- (55.680,00 /357.740,93) x 100 = 15,56 %

2) Intermediário PEE (55.680,001 484.339,46) x 100 = 11,50 %

3) Otimista PEE = (55.680,00 / 754.076,42) x 100 = 7,38%

Percebe-se que o ponto de equilíbrio econômico do empreendimento no
cenário intermediário é da porcentagem de 11,50%, ou seja, a empresa precisará
trabalhar com apenas 11,51% de sua capacidade para começar a obter algum lucro.

10.16 Investimento Inicial

0 investimento inicial diz respeito ao valor necessário para a aquisição dos
móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, veículos, capital de giro. Conforme o
SEBRAE é adicionado 10% do valor total como reserva técnica de segurança.
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No quadro n° 25 está demonstrado o valor do investimento inicial

necessário para as atividades do empreendimento.
Quadro n° 25 - Investimento Inicial
Item
Discriminação
1
Investimento Fixo
2
Capital de Giro
2.1 Matéria Prima
2.2 Mão de Obra direta
2.3 Despesas Fixas
2.4 Total
3
Subtotal (1 + 2)
4 Reserva técnica (10%)
Total (1 + 2 + 3 + 4)
Fonte: Dados Primários

Valor (RS)
345.168,97
180.729,00
55.680,00
76.219 68
312.628,68
657.797,65
65.779,76
723.577,41

10.17 Remuneração do Capital

A remuneração do capital dar-se-á pela taxa de retomo cio investimento,
juntamente com a apuração do seu prazo de retomo, os quais sera() demonstrados a
seguir.

10.17.1 Taxa de Retorno do Investimento (TIR)

A taxa de retomo do investimento (TIR) sera representada nos três

cenários, ou seja, sell relacionado o lucro liquido mensal obtido, nas diferentes
projeções, ao capital empregado para a formação da empres a .

O cálculo da taxa de retorno do investimento para os três cenários
pessimista, intermediário e otimista, segue abaixo:

a) Pessimista T1R = (44.872,49 / 723.577,41) x 100 = 6,20%
b) Intermediário TlR = (55.422,37 / 723.577,41) x 100 = 7,66 %
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c) Otimista TIR = (77.900,45 / 723.577,41) x 100 = 10,77%

2. Prazo de Retorno do Investimento (Payback)

O período de payback consiste, segundo Gitman (1997, p. 327), "no
período de tempo exato e necessário para a empresa recuperar seu investimento inicial
em um projeto, a partir das entradas de caixa".
Faz-se indispensável conhecer o prazo para o retorno do capital investido
inicialmente na empresa, o qual analisa-se a seguir, sobre os três cenários: pessimista,
intermediário e otimista.

a) Pessimista Payback = (723.577,41/ 44.872,49) = 16,12 meses

b) Intermediário Payback = (723.577,41/ 55.422,37) = 13,05 meses
c) Otimista Payback = (723.577,41/ 77.900,45) = 9,29 meses

Analisando as informações obtidas através das duas maneiras de
remuneração do capital, taxa de retorno e prazo de retomo do investimento e, partindose do pressuposto de que os valores projetados para o cenário intermediário sejam os
mais prováveis de se realizar, compreende-se que o empreendimento proposto apresenta
uma excelente taxa mensal de remuneração do capital investido (7,66 %), bem acima da
média, taxa essa expressa com um prazo de retomo do investimento considerado
excelente para esse cenário.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a estabilidade econômica, conscientizou-se da importância das micro

e pequenas empresas para a economia do pais. Medidas foram tomadas no sentido de
facilitar e melhorar o desempenho destas_ Algumas delas, foram utilizadas neste projeto,
como o SIMPLES (pois corn a sua adoção, a empresa paga um valor menor referente a

impostos, além de diminuir sensivelmente a burocracia).
0 ramo de bebidas, devido ao seu constante crescimento, apresenta boas

oportunidades de investimento. (Neste projeto, estudou-se a viabilidade econômicofinanceira de uma vinícola, uma pequena empresa que pretende tirar proveito, dessa
oportunidade.)
0 presente estudo de viabilidade

econômico- fi nanceira da vinícola,

(empresa de pequeno porte a ser implantada no município de Sao Joaquim teve como

resultado da análise dos dados ser um bom investimento e um bom negócio).
0 futuro empreendedor deverá fazer um esforço, no sentido de desenvolver

uma empresa inovadora que possa tornar-se referência em seu segmento. Procurando ser
um profissional capaz de comandar negócios próprios, pioneiros e competitivos,
demonstrando liderança, criatividade, capacidade de execução e respeito a principios
éticos e legais.

Os maiores problemas encontrados no decorrer deste trabalho, foram
relacionados á pesquisa. Houve grande dificuldade em entrevistar tanto os concorrentes,
quanto os clientes, por eles sempre evitarem ao máximo o contato.
Foi feito um estudo de mercado com o objetivo de se conhecer o público
alvo, percebendo-se que este 6: supermercados, bares, restaurantes e lojas especializadas
do estado de Santa Catarina.
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0 perfil do consumidor alterou-se muito desde 1991 com a política da

abertura de mercado, tomando-se mais exigente, informando-se sobre preços e
qualidade antes de comprar. Um dos propósitos do empreendimento será oferecer

produtos de qualidade a um preço mais baixo.
Analisaram-se os aspectos legais e jurídicos, e foi constatado que o
empreendimento em questão apresentará como forma jurídica o Registro de Empresário,
que apresenta uma forma de registro mais simples para esse tipo de empresa.

Pelo fato do empreendimento estudado se enquadrar como uma empresa de
pequeno porte, as facilidades aumentam, tal como uma menor carga tributária incidente.

Logo em seguida chegou-se a conclusão que o local que refine as melhores
condições para abrigar o empreendimento foi um terreno situado na localidade de

Bentinho, município de São Joaquim.
De acordo com o que foi observado, a mão-de-obra necessária ao
desenvolvimento das atividades para o empreendimento se resume a 01 gerente, 01
secretária, 01 cantineiro, 01 ajudante de produção/expedição e 02 vendedores.

A contabilidade da empresa será terceirizada e realizada por um escritório
especializado.
Considerando os valores projetados para o cenário intermediário, concluiuse que, o lucro liquido projetado está muito bom, superando em muito as necessidades
da fabrica, de modo que o ponto de equilíbrio econômico do empreendimento no
cenário intermediário chega a porcentagem de 11,50%, ou seja, a empresa precisará
trabalhar com 11,51% de sua capacidade, para começar a obter algum lucro.
Concluiu-se que o empreendimento é viável, no que se refere ao retomo do
capital investido, apresentando uma excelente taxa mensal de remuneração do mesmo
(7,66%), bem acima da média do mercado financeiro (tomando-se como base o CDI,
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Certificado de Depósito Interbancário, que gira em torno de 1,5% ao Ines), taxa essa
expressa com um prazo de retomo do investimento de 13,05 meses considerado
excelente para esse cenário.

Como sugestão, fica a idéia de pesquisar novos produtos, como vinhos
brancos finos e espumantes finos, por exemplo, objetivando expandir o mercado da
empresa, para dessa forma, obter resultados ainda melhores.

84

REFERÊNCIAS

BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas da administração financeira. Sao Paulo:
Atlas, 1989. 408p.
CHLAVENATTO, Idalberto. Administração de empresas: uma abordagem
contingencial. 2. ed. Sao Paulo: MacGraw-Hill, 1982. 606p.
COBRA, Marcos, Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992. 806p.
DEGEN, Ronald Jean. 0 Empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. Com
a colaboração de Alvaro Augusto Araújo Mello. 4. ed. Sao Paulo: McGraw-Hill, 1989.
368p.
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 8. ed. São Paulo:
Harbra, 1997.
HAMPTON, David R. Administração contemporânea: teoria, prática e casos.
Tradutores Lauro Santos Blandy, Antônio C. Amaru Maximiliano; revisão técnica
Eunice Laçava Kwasnicka. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 494p.
HOLANDA, Nilson. Planejamento e projetos: uma introdução as técnicas de
planejamento e elaboração de projetos. 13. ed. Fortaleza: estrela, 1987, 404p.
IUDICIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 5. ed. Sao Paulo: Atlas, 1988. 355p.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação
e controle; tradução AiIton Bonfim Brandão. 5. ed. Sio Paulo: Atlas, 1998. 765p.
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do trabalho
cientifico. 4. ed. Sic) Paulo: Atlas, 1992.
LONGENECKER, Justin G., MOORE, Carlos W. PETTY, J. Willian. Administração
de pequenas empresas. Tradução Maria Lúcia G. L. Rosa e Sidney Stancatti; revisão
técnica Roberto Luis Margatho Glingani. São Paulo: Makron Books, 1997. 868p.
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia, planejamento. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 1997. v.2. 335p.
SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração financeira. 3. ed. Sao Paulo: Atlas,
1987.
SEBRAE-MG. Centro de documentação e informação. Serviço de resposta técnica.
Minas Gerais, 1999. 28p. (relatório não publicado)
SIMCSIK, Tibor. OMIS: organização, métodos, informação e sistemas. São Paulo:
Malcron Books, 1992. v.1.

85
WO1LER, Sand° e MATHIAS, Franco. Projetos: planejamento, elaboração e análise.
São Paulo: Atlas, 1986.
VERGARA, Sylvia Constante. Projetos e relatórios de pesquisa em administração.
2. ed. Sao Paulo: Atlas, 2000.

ANEXOS

Anexo 01 — Requerimento de empresário
Anexo 02 — Manual do Serviço de Inspeção Vegetal
Anexo 03 —Registro de estabelecimento produtor de vinhos
Anexo 04 — Registro do produto
Anexo 05 — Imposto Simples
Anexo 06 — Fluxograma das etapas do processo produtivo
Anexo 07 —Layout do empreendimento

Anexo 01 - Requerimento de empresário
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Anexo 02 - Manual do Serviço de Inspeção Vegetal

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
COORDENAÇÃO DE INSPEÇÃO VEGETAL- CIV/DDIV
SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEGETAL - SIV/DFA/RS

MANUAIS - SIV

B- REGISTRO DE ESTABELECIMENTO
08/05/97 B_REGEST

A — INTRODUÇÃO
Os estabelecimentos que produzem, fabricam, estandardizam e engarrafam bebidas e vinagres devem ser
registrados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Da mesma forma todas as bebidas e vinagres produzidas por determinado estabelecimento devem também
estar registrados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento para poderem ser comercializados.
Este manual dedica-se a descrever os procedimentos necessários ao registro de estabelecimento. E autoexplicativo. LEIA-0 COM ATENÇÃO. Destina-se a instruir o interessado com todas as
informações necessárias.

Abreviaturas: - MA - Ministério da Agricultura e do Abastecimento
- SIV - Serviço de Inspeção Vegetal
B - FLUXO DE PROCEDIMENTOS

I. 0 interessado devera dirigir-se ao MA (no SIV, ou nas Unidades do interior)
para obter as informações necessárias;
1 De posse das informações recebidas (este Manual), preparo das condições do estabelecimento
(instalações e equipamentos) e da documentação exigida;
3. Apresentação da documentação ao MA e marcação da vistoria com os técnicos do SIV ou da unidade
do interior;
4. Vistoria efetuada pelo MA;
5. Concessão do registro do estabelecimento, após o OK da vistoria, entrega do Certificado de Registro do
estabelecimento;
6. Após o registro do estabelecimento, providenciar o registro do produto - ver manual especifico.
OBS.: qualquer problema que houver na documentação apresentada, haverá despacho no respectivo
processo, apontando o problema, devendo ser atendido pelo usuário para andamento do processo.
nas unidades do interior, de acordo com suas
Os processos serão atendidos pelo interessado o SI'
areas de abrangência.

C - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGISTRO
a - Formulário fornecido pelo Ministério ( Observar item J )- 2 vias
b - Planta baixa e de cortes longitudinal e transversal indicando as seções - 1 via
c - Memorial descritivo das instalações e equipamentos - 2 vias
d- Laudo de análise da agua:
- para estabelecimentos que trabalham com vinho e derivados da uva
e do vinho
- para estabelecimentos que utilizem a agua como matéria prima
e - Procuração, se for o caso
f - Cópia do CGC
g - Cópia do Contrato Social da empresa
f - Técnico responsável - para estabelecimentos que trabalham com vinho e derivados do vinho e da uva preenchimento do formulário" Cadastramento de Técnicos", apresentação do número do CIC, registro no
seu conselho profissional e cópia do contrato de trabalho.
OBS.: OS REGISTROS POSSUEM VALIDADE DE 10 ANOS A PARTIR DA DATA DE CONCESSÃO,
APÓS ESTE PRAZO SERÃO CANCELADOS, SE NÃO HOUVER SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO.
D - DOC. NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO, RENOVAÇÃO, CANCELAMENTO

a - Mudança de Razão Social
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação: 02
- certificado de registro anterior
- providenciar a mudança de Razão Social de todos o produtos.
b - Correção de Razão Social
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação :03
- certificado de registro anterior
- correção de Razão Social em todos os produtos
- providenciar a correção da razão social de todos os produtos.
c - Mudança de endereço
- cancelamento do registro atual
- registro do novo estabelecimento
- transferência de todos os produtos para o novo estabelecimento
d - Correção de endereço
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação: 05
- certificado de registro anterior
- correção do endereço de todos os produtos
- providenciar a correção do endereço de todos os produtos.
e - Atualização de atividade - inclusão
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação: 07
• certificado de registro anterior
- planta baixa e de cortes longitudinal e transversal
- memorial descritivo
em 2 vias
- vistoria
f - Atualização de atividade - exclusão
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação: 07
- certificado de registro anterior
g - Atualização de código - inclusão
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação: 09
- certificado de registro anterior
- planta baixa e de cortes longitudinal e transversal
- memorial descritivo em 2 vias
- vistoria
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h - Atualização de código atualização capacidade de produção
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2; tipo operação: 09
i - Atualização de código - exclusão
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação: 09
- certificado de registro anterior
j - Renovação
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 5
- certificado de registro anterior
I - Cancelamento
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 4
- certificado de registro anterior
m - Mudança da razão social + mudança de endereço
- como item c
Ampliação
ou remodelação
n
- plants baixa e de cortes longitudinal e transversal
- memorial descritivo em 2 vias
- vistoria
o - Atualização da classi ficação do estabelecimento
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação: 06
- certificado de registro anterior.
p Atualização da classificação geral de bebidas
- formulário em 2 vias - natureza da solicitação: 2, tipo operação: 06
- planta baixa e de cortes longitudinal e transversal
- memorial descritivo em 2 vias
- vistoria
OBS.: Nos casos em que for exigida a apresentação do Certificado de Registro do estabelecimentos o
mesmo houver sido extraviado, é exigida uma declaração de que o Certificado de Registro foi perdido ou
extraviado.
E - CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Os formulários podem ser preenchidos à máquina ou à mão, em letra de forma.
Os documentos devem ser apresentados na ordem indicada no item C.
A documentação deve ser apresentada completa, documentação incompleta não será aceita.
Não serão aceitas rasuras nos documentos.
Os documentos devem ser assinados pelo responsável e originais.
Não serão aceitos fax.
Não serão aceitos documentos com rasuras.
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F- LAUDO DE ANALISE DA AGUA

Deve conter:
- Razão social do estabelecimento:
- Endereço do estabelecimento;
- Nome e endereço do laboratório;
- Análises:

- COT
- odor
- sabor
- turbidez
- bacilos do grupo coliforme
- para estabelecimentos que utilizem a agua como matéria-prima:

- teor de ferro em mg/1
- teor de manganês em mg/1
- dureza - teor de carbonato de cálcio
- oxigênio para oxidar a matéria orgânica
- Resultado conclusivo;
- Assinatura do técnico responsavel.

— INSTALACOES.
Para os diversos tipos de bebidas existem exigências mínimas de instalações e equipamentos
•
lb a • a. • sal a i tala bes. As plantas e memorial descritivo das
especificas. V • u
instalações e equipamentos devem ser correspondentes e compatíveis com as exigências minimas de
instalações.

H - MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Nome da Firma
Endereço
Bairro
Município
Estado
Terreno: Frente
Fundos
Area
1- FINALIDADE - Esclarecer que atividade a indústria desenvolve:
produtor, engarrafador, importador, exportador, fabricante, es-tandardizador e em relação a que bebida e
vinagre.
2 - PREDIO Descrever as condições do prédio, especificamente se está adaptado ou construido
especialmente para a indústria; alugado ou próprio; tipo de construção
_
conerelf■ Arinado; altura do pé direito; ti.pc.lecka:
o turasaielorria_w_houverterialuitilizadtIno_Riap e se
tem inclinação suficiente para escoamento das Aguas de lavagem; naturez a
as
.sliver_sasseções, se.seatostidara-0614:1ACLIkmaialimpermeaveljaviveLesiaL, se ocupado exclusivamente
• ; • .. e
co I.
.•
ti- ia
tivo
S.
3- COMPARTIMENTOS - Informações precisas quanto is condições de cada uma das seções informando
medidas, tipo de piso, paredes, aberturas (recebimento, fabricação, laboratório, lavagem, engarrafamento
(5mx5m no mínimo, paredes azulejadas até 2m de altura),
la em envelhecimento e expedição ou
vinagrara); condições de aeração e entrada de luz solar em cada uma delas, numero de janefas, partes ou
vãos de arejamento.
4- EQUIPAMENTO - Citar todos os equipamentos utilizados durante a produção, bem como os do
processamento de lavagem do vasilhame, de distibuiçâo do produto, de envasamento, arrolhamento,
capsulamento ou outros tipos ou modalidades de acondicionamento, rotulagem, etc. Especificar os tipos,
origens, marcas das máquinas empregadas. Consulta as nslorTnas
;nctAações e equipamentos mínimos
______Iabglecimagate-de-bebidas-e-vinagres".
para es
.

..

,

,
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5 - VASILHAME - Mencionar qual o tipo utilizado para deposito de estocagem ou de envelhecimento do
produto, quando necessário, qual o tipo usado para distribuição dos produtos ao mercado consumidor.
6 - AGUA - Informar sobre a origem da água utilizada.
7 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Informes gerais sobre os recintos sanitários; quantidade e localização,
rede de esgoto e local onde são lançados os resíduos de indústria. (se necessário copia do relatório da
FEPAM)
8 - CAPACIDADE DE PRODUCAO - Mencionar qual a capacidade de produção e de engarrafamento
diários.
9- DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL.
I - CLASSIFICAÇÃO GERAL DE BEBIDAS E
VINAGRES
111- FERMENTADO ALCOÓLICO

cerveja ou chopp
fermentado de cana
fermentado de frutas
hidromel
jeropiga
vinho
vinho de frutas
saque
sidra
filtrado doce
112 - FERMENTADO NÃO ALCOÓLICO

refresco de leite
113- FERMENTADO ACÉTICO

vinagre

14 1 DESTILADOS
aguardente de cana ou caninha
aguardente de frutas
arac
bagaceira ou graspa
aguardente de cana ou cachaça
conhaque
pisco
rum
tequila
tiquira
uísque

aguardente de cereais
destilado alc.simples de cereais
destilado alc.simples de cana
destilado alc.simples de melaço
destilado alc.simples de vinho
destilado alc.simples de bagaço uva
destilado alc.simples de frutas
destilado alc.simples de tubérculos
aguardente de cereais

121,/NÃO FERMENT.,NÃO ALCOÓLICO
so da
prep.liqp/refrigerante/refresco
refresco
refrigerante
suco
xarope
néctar
prep.sól. p/refrigerante/refresco
polpa de frutas
prep.liq.p/batidas
bebida não alcoólica mista
Agua mineral aromatizada

122-DESTILADO RETIFICADO

gin
genebra
vodka
corn
steinhaeger
aquavit
kirsch
123-ALCOÓLICO POR MISTURA

aguardente composta
amargo
aperitivo
bebida alcoólica mista
licor
batida
jurubeba
mistela
gengibre
sangTia
coquetel
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alcoólico composto
cooler

Zr
PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

1 - FORMULÁRIO - CADASTRO DE ESTABELECIMENTO - 1"
QUADRO 01 - NATUREZA DA SOLICITAÇÃO
Deverá ser preenchido com um numero de 1 a 6 conforme descrito abaixo:
1 - REGISTRO: quando tratar de registro de um novo Estabelecimento ou recaciastramento.
2 - ALTERAÇÃO: quando tratar de alteração de algum campo de um Estabelecimento já
cadastrado. Preencher o n° do Cadastro do Estabelecimento e o campo a ser alterado.
3 - r VIA: quando tratar da emissão da r via do Certificado de Registro de Estabelecimento.
Preencher o no do Cadastro do Estabelecimento.
4 - CANCEL. DE REGISTRO: quando tratar de cancelamento de Registro de Estabelecimento.
Preencher o nü do Cadastro do Estabelecimento.
5 - RENOVAÇÃO: quando tratar de renovação de Registro de Estabelecimento. Preencher o n° do
Cadastro do Estabelecimento. Opcdo disponível somente para a Area de Bebidas e Vinagres.
6 - CADASTRO: quando se tratar de inclusão dos dados do Estabelecimento no Sistema.
QUADRO 02- CADASTRO (USO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO)
NÚMERO DO CADASTRO: Preencher com o número do cadastro do Estabelecimento, conforme
etiquetas enviadas pela Coordenação de Informática.
FORMAÇÃO:
UF do estado onde esta localizado o Estabelecimento.
- Sequencial com 5 posigees
OBS.: Quando a natureza da solicitação for 1 registro, colar a etiqueta com o número do cadastro
do Estabelecimento, enviada pela Coordenação de Informática do Ministério da Agricultura.
Para solicitar o envio de etiquetas contactar os técnicos da Coordenação de Informatica
através dos telefones: (061) 218.2544 OU (061) 226.3611.
FUNCIONÁRIO QUE CADASTROU
- NR FUNC. MINIST.: Preencher com o número funcional no Ministério, matricula do SIAPE,
desprezando o DV, se recebe pelo Orçamento Geral da União ou matricula do órgão de
origem se não possuir SIAPE, referente ao funcionário que digitou o boletim.
- NOME: Preencher com o nome do funcionário que digitou o boletim.
QUADRO 03- DADOS GERAIS DO ESTABELECIMENTO
CGC / CPF: Preencher com CGC do Estabelecimento ou no caso de pessoas fisicas com o CPF.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Preencher com a inscrição estadual do Estabelecimento.
TIPO PESSOA: Preencher com "1" se for pessoa fisica e com "2"se for pessoa jurídica.
NOME OU RAZÃO SOCIAL: Preencher com o nome da pessoa fisica ou a razão social do
Estabelecimento.
MARCA OU NOME FANTASIA: Preencher com a marca ou nome fantasia do estabelecimento.
QUADRO 04- LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
ENDEREÇO - LOGRADOURO: Preencher com o endereco do Estabelecimento.
BAIRRO: Preencher com o bairro onde se localiza o Estabelecimento.
LOCALIDADE - DISTRITO: Preencher com a localidade ou distrito do Estabelecimento.
COD. MUNICÍPIO: Preencher com o código do município do Estabelecimento (conforme tabela
de Municípios).
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NOME DO MUNIC11310 : Preencher com o nome do municipio. Campo não obrigatório caso o
Código do Município seja informado.
CEP: Preencher com o Código do Endereçamento Postal para correspondência.
UF : Preencher com a Unidade da Federação do Estabelecimento.
QUADRO 05- ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Este quadro deverá ser preenchido somente no caso do endereço para correspondência ser
diferente do endereço da localização do estabelecimento.
ENDEREÇO - LOGRADOURO: Preencher com o endereço para correspondência.
BAIRRO: Preencher com o bairro para correspondência.
LOCALIDADE / DISTRITO: Preencher com a localidade ou o distrito para correspondência.
COD. MUNICLPIO: Preencher com a localidade ou o distrito para correspondência (Conforme
tabela de Municípios).
NOME DO MUNICÍPIO: Preencher com o nome do município para correspondência. Campo não
obrigatório, caso o código do município seja informado.
CEP: Preencher com o código de Endereçamento Postal para correspondência.
UF: Preencher com a Unidade da Federação para correspondência.
CAIXA POSTAL: Preencher com a caixa postal para correspondência.
DDD: Preencher com o DDD do Estado.
NUMERO TELEFONE: Preencher com o número do Telefone.
TELEX: Preencher com o número do telex_
FAX: Preencher com o número do Fax.
2- FORMULÁRIO "CADASTRO DE ESTABELECIMENTO - 2"
QUADRO 01 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CGC/CPF: Preencher com o CGC do Estabelecimento ou no caso de pessoa física com o CH.
NOME OU RAZÃO SOCIAL: Preencher com o nome da pessoa fisica ou da razão social do
Estabelecimento.
QUADRO 02- ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
AREA: Preencher com o código da area de interesse: 03
ATIVIDADE: Preencher com o código da atividade do Estabelecimento: (conforme tabela
Abaixo).
CLASSIF.: Preencher com o código da classificação do Estabelecimento: conforme tabela - 2 de
Classificação abaixo.
CAR ADIC.: Preencher com o código da caracteristica adicional do Estabelecimento (conforme
tabela -3 de Característica Adicionais). Nem todas as areas possuem características
adicionais para os Estabelecimentos.
PRODUZ BEBIDA/VINAGRE DERIVADO DE UVA: Preencher caso o Estabelecimento produza
bebida e/ou vinagre derivado de uva:
1 - para Sim
2 -para Não
Esta observação no video, somente aparecerá quando a area indicada for Bebidas e Vinagres, e se
positiva, exigirá um responsável técnico obrigatoriamente.
QUADRO 03— CAPACIDADE
(AREAS: 1NSUMOS AGRÍCOLAS, PRODUTOS
VETERINÁRIOS, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, BEBIDAS E
VINAGRES, CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
VEGETAL, MATERIAL DE MULTIPLICAÇÃO ANIMAL E CARNE E
DERIVADOS INDUSTRIALIZADOS).
GRUPO: Preencher com o código do grupo do Estabelecimento conforme tabela - 3 abaixo.
CAPAC. DE PRODUÇÃO MENSAL: Preencher com a capacidade de produção mensal do
Estabelecimento.
UNID.: Preencher com o código da unidade de medida, conforme tabela abaixo:
1 - Tonelada (Ton.)
2 - Quilograma (kg)
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3 - Litro (D
4 - Hectolitro (h11
5 - Doses (Ds)
6 - Unidade (Un)
7 - Dúzia (Dz.)
3 - FORMULARIO "CADASTRO DE ESTABELECIMENTO QUADRO 01 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CGC/CPF: Preencher com CGC do estabelecimento ou no caso de pessoa física o CPF.
NOME OU RAZÃO SOCIAL: Preencher com o nome da pessoa fisica ou da razão social do
Estabelecimento.
QUADRO 02- BEBIDAS COM QUE PRETENDE TRABALHAR
DENOMINAÇÃO: Denominação do produto com que pretende trabalhar.
Obs.: Informamos que esta denominação sera impressa no CERTIFICADO DE
ESTABELECIMENTO.
3- FORMULÁRIO "CADASTRO DE TÉCNICOS"
Preencher somente nos casos de registro de Vinhos e derivados da Uva e do Vinho

USO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO
NÚMERO DO PROCESSO: Preencher com o rulanero do processo atribuido pelo protocolo na
DFA.
FOLHA: Preencher com o número da sequência dos formulários.
QUADRO 01 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/LABORATÓRIO
CGC / CPF: Preencher com o CGC do Estabelecimento ou do Laboratório, ou com o CPF no caso
de pessoa física autônoma.
NOME OU RAZÃO SOCIAL: Preencher com o nome da pessoa fisica ou a razão social do
Estabelecimento ou Laboratório.
QUADRO 02- TÉCNICOS
CPF: Preencher com o CPF do técnico do Estabelecimento ou do Laboratório.
NOME: Preencher com o nome do técnico do Estabelecimento ou do Laboratório.
UF: Preencher com a Unidade da Federação onde o técnico exerce a profissão.
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE
CÓDIGO: Preencher com o código do conselho regional de classe (conforme tabela de Conselho
Regional).
SIGLA: Preencher com a sigla do conselho regional conforme tabela de Conselho Regional.
REGIÃO: Preencher com o código da região do conselho (conforme tabela de Região de
Conselho).
NÚMERO INSCRIÇÃO: Preencher com o número de inscrição no conselho.
PROFISSÃO
CÓDIGO: Preencher com o código da profissão do técnico (conforme tabela de Profissões).
DENOMINAÇÃO: Preencher com a denominação da profissão do técnico, de acordo com a tabela
de profissões.
ESPECIALIZAÇÃO
CÓDIGO: Preencher corn 0 código da especialização do técnico (conforme tabela de
Especialização), se houver.
N.° FUNCIONAL NO MINISTÉRIO: Esse campo não deverá ser preenchido pelo
estabelecimento. Somente poderá ser preenchido pelo técnico do Ministério, COM SIM
respectiva matricula do SIAPE.
AREA DE INTERESSE: Preencher com o código da Area de interesse em em que o técnico atua
(conforme tabela de Area de Interesse).
TIPO RESPONS.: Preencher com:
T - para tipo de responsabilidade do técnico Titular ou
S - para técnico Substituto.
TIPO TÉCNICO: Preencher com o tipo do técnico conforme descrito abaixo:
8

1 - para responsável técnico pelo Estabelecimento
2 - para responsável técnico pelo Laboratório
3 - para responsável técnico por Análise
4 - para técnico credenciado pelo Ministério
5 - para técnico do Ministério que Cadastra Estabelecimento e produto
6 - para técnico do Ministério que concede Registro para estabelecimento e produto.
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Anexo 03 - Registro de estabelecimento produtor de vinhos

( 02 vias)

Ao
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM (Estado)
(Serviço, Setor ou Seção) DE INSPEÇÃO VEGETAL

MODELO DE REQUERIMENTO

(razão social do estabelecimento )

cadastrada no CNPJ sob n.°

estabelecida
no Município de
(nome do Município)
no Estado de
vem
solicitar registro de seu estabelecimento na(s) seguinte(s) categoria(s):
inscrição no CNPJ )

( endereco completo )

código

01
09
18
19
20
21
22

atividade

produtor/fabricante
acondicionador
estandardizador
engarrafador
envasador
importador
exportador

.e

Nestes termos, pede deferimento.

de

Ass. do Responsável

Obs.: todos os documentos no paps' "A4"

de 2.00

ANEXO I

NOME DA FIRMA:
ENDEREÇO:
BAIRRO.

MUNICÍPIO

TERRENO: FRENTE

FUNDOS

ESTADO
AREA

1. FINALIDADE

Esclarecer que atividade a indústria desenvolve: Produtor, Engarrafador,
Importador, Exportador, Fabricante, Estandardizador, e em relação a que bebida
ou vinagre.

2. PRÉDIO

Descrever as condições do prédio, especificamente se está adaptado ou construido
especialmente para a indústria; alugado ou próprio; tipo de construção; se de
alvenaria de tijolos e concreto armado; altura do pé direito; tipo de cobertura e de
forro se houver, material utilizado no piso e se tem inclinação suficiente para
escoamento das águas de lavagem; natureza das paredes divisórias das diversas
seções, se revestidas ou não de material impermeável, lavável e qual; se ocupado
exclusivamente com as instalações da indústria e, em caso negativo, citar quais os
outros fins.

3. COMPARTIMENTO

Informações precisas quanto is reais condições de cada uma das seções
(fabricação, laboratório, lavagem, engarrafamento, rotulagem e expedição ou
vinagraria (quando houver); condições de aeração e entrada de luz solar em cada
uma delas, número de janelas, partes ou vãos de arejamento.

4. EQUIPAMENTO

Citar todos os equipamentos utilizados durante a produção, bem como os do
processo de lavagem do vasilhame, de distribuição do produto, de envasamento,
an-olhamento, capsulamento ou outro tipo ou modalidades de acondicionamento,
rotulagem, etc. Especificar os tipos, origens e marcas das máquinas empregadas.
Consulte as "Normas Para Instalações e Equipamentos Mínimos Para
Estabelecimento de Bebidas e Vinagres".

5. VASILHAME

Mencionar qual o tipo utilizado para depósito de estocagem ou de envelhecimento
do produto, quando necessário, qual o tipo usado para distribuição dos produtos
ao mercado consumidor.

6. AGUA

Informar sobre a origem da água utilizada.

sanitários; quantidade e localização,
rede de esgoto e local onde são lançados os resíduos da indústria.

7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Informes gerais sobre os recintos

8. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

Mencionar qual a capacidade de produção e de engarrafamento diários.

9. DATA E ASSINATURA DO ESPONSAVEL

OBS: Citar • Ire' real em m' (metros qoadrados) de cada compartimento, bem come solicitar orient:es:10 quasar a Portaria Ministerial
879175 sobre o Item 3 (compartimento) e Item 4 (eqitipansento)
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03- OBSE R VAÇÕ ES - ANEXAR
- COPIA DO CPF
- COMPROVANTE DA INSCRIÇÃO NO CONSEL110 DE CLASSE
- CERTIFICADO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
CERTIDÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA EMITIDA PELO CONSELHO PROFISSIONAL.

Anexo 04- Registro do produto

Folha 01105
( 02 vias)

Ao
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM (Estado)
(Serviço, Setor ou Seção) DE INSPEÇÃO VEGETAL

REQUERIMENTO

cadastrada no CNPJ sob n.°

estabelecida a

Rua
Bairro

no Município de

no Estado de

, inscrita neste Ministério sob o número
vem por meio deste, respeitosamente solicitar o registro do seguinte produto a que
pretende comercializar na qualidade de unidade
(Central ou matriz I Industrial ou filial)

Nome:
Marca Comercial:

Sem mais para o momento,

At

,

de

Ass. do Responsável

de 2.00

Folha 02/05

( 01 via)

MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

NUMERO DO PROCESSO

FOLHA

Delegacia Federal da Agricultura em (Estado)

Cadastro de Produto - 1
01 - NATUREZA DA SOLICITAÇÃO
1 - REGISTRO
2- ALTERAÇÃO

3-

02 - CADASTRO

N° CADASTRO DO PRODUTO

FUNCIONÁRIO CADASTRO
CAD. FUNC. NOME

r VIA

4 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
5 - RENOVAÇÃO

03

-

DADOS GERAIS DO ESTABELCIMENTO

RAZÃO SOCIAL

04 DADOS GERAIS DO PRODUTO
-

05- CONCESSÃO DO REGISTRO

OBS.: "NÃO PREENCHER" OS CAMPOS EM NEGRITO

DE

0E2.00
Pas. Técnico Responsivel

Folha 03/05
( 02 vias)

composigÃo PRINCIPAL
Nome do Produto :
Marca Comercial :

Composição para 100

Litros ou 100

Kgs do produto

Para fórmulas de líquidos expressas em peso (densidade = _ _ Kg/Litro)
Diluição Recomendada: Vol. / Vol. ( 1+

) ou Peso / Vol. (

:_

)

(se for o caso)

Ingredientes:
Nome

Concentração do
Ingrediente

Quantidade do

Valor

Valor

I Unid.

Ingrediente
Unid.

I
I

I
,
1
1,

!!

As unidades devem ser expressas em massa, volume ou pressão (conforme o caso)
Os campos cujo valor do produto em pauta á inexistente ou Inadequado, não devem ser preenchidos

Aditivos e coadjuvantes:
Quantidade para 100 litros

Função

.'!
1!

Nome

Quantidade em
100 ml no produto a
Cód.

Es

Qtde.

Unid.

ser consumido
Valor
Unid.

As unidades devem ser expressas em massa, volume ou pressão (conforme o caso)
Os campos c.ujo valor do produto em pauta é Inexistente ou inadequado, não devem ser preenchldos

Ass_ Responsável TécnIco

Folha 04/05
( 01 via)

MÉTODO DE ELABORAÇÃO
Nome do Produto :
Marca Comercial :

??

Descrever os principais processos envolvidos na elaboração (tratamento das matérias primas,
elaboração, envase. estocagem do produto final e etc ... ).

FORMA DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO

??

Descrever o material, a forma e os volumes empregados na embalagem do produto.

Ass. Responsável Técnico

Folha 05105
( 02 vias)

MODELO DE ROTULO
Nome do Produto :
Marca Comercial :

Cole Aqui

(

favor dimensionar corretamente)

Ass. Responsável Técnico

Anexo
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ITENS OBRIGATÓRIOS PARA ELABORAÇÃO DA
ROTULAGEM DE PRODUTO
( Decreto MA no 2.314, de 04 de setembro de 1.997)

Identificagclo do fabricante ...

Endereço...
Registro do produto no M. A.

. .

Indústria Brasi leira ...

Nome do produto ...
Marca comercial . .
Composigdo ...
Conteúdo ...
Graduagdo Alcoólica...

Forma de diluigclo .
Lote .. .
Validade ...

Expresses de advertência para:
bebidas alcoólicas,
corn uso de Aspartame,
ingredientes artificiais na formulagdo,
produtos com validade indeterminável ...
Tabela Nutricional (conforme RDC 94/00 do MS)
&se

Expressões outras ou representações figurativas que possam induzir o consumidor a
erro quanta a natureza ou origem do produto estão sujeitas a análise para aprovação
por parte deste Ministério da Agricultura.

Anexo
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TABELA DE CODIFICAÇÃO PELO INS PARA ADITIVOS
(Códigos internacionais adotados pela legislação brasileira de bebidas)

INS

Nome

Acidulantes
355

acido adipico

330

acido cítrico

338

acido fosfórico

297

acido fumarico

270

ácido láctico

296

ácido milico

334

acido tartaric°

Antiespumantes
900a

dimetilpolisiloxana

Antioxidant-es
300

acido ascórbico

302

ascorbato de cálcio

301

ascorbato de sódio

303

ascorbato de potássio

315

acido isoascOrbico ou eritórbico

316

isoascorbato de sódio

472c
385

citrato de mono e diglicerideos
etilenodiaminotetracetato ccilcico e dissódico - EDTA cad° dissOclico

Antiumectantes
170i

carbonato de cálcio

5041

carbonato de magnésio

551

dióxido de silício

341

fosfato de cálcio

341(iii)

fosfato trialcico (ortofosfato triacico)

528

hidróxido de magnesio

530

Oxide de magnésio

470

sais de aluminio, cálcio, magnesia, potássio, sódio e mania dos ácidos
miristico, palmitico e esteárico

552

silicato de cálcio

Aromas
aroma, aroma natural reforçado, aroma reconstituido, aroma imitaça'o
aroma natural de fumaça
aroma artificial

Corantes
100

curcuma curcumina

101(i)

riboflavina

102

tartrazina

110

amarelo creptisculo FCF, amarelo brilhante

120

carmim / ácido carminico, cochonilha

123

amaranto / bordeaux' s

124

ponceau 4R / vermelho AC

131

azul patente

132

indigotina / carmim de indigo

133

azul brilhante FCF

140(i)

clorofila

140(ii)

clorofilino

141 (i )

clorofila cáprica, sais de sódio e potássio

141(ii)

clorofilina aiprica, sais de sódio e potássio

150a

caramelo I - simples

150b

caramelo /I - processo sulfito cálcico

150c

caramelo III - processo amoniacal

150d

caramelo IV - processo sulfito - amorniacal

160a (i)

beta caroteno (sintético - idintico ao natural)

160a (i)

carotenos: extratos naturais

160b

anato, bixina, norbixina, uructi, roc:,

160c

paprica / capsorrubina/capsantina

160d

licopeno

160e

beta - apo - 8 - carotenol

160f

ester metilico ou etílico do ácido beta - apo - 8' carotenaco

161b

luteina

162

vermelho remolacha / betamina

163

antocianinas

127

eritros-ina
II

173

alumínio

170

carbonato de cálcio

171

dióxido de Maio

175

ouro

174

prata

172

Oxido de ferro

-

hidróxido de ferro

Conservadores
210

ácido benzóico

211

benzoato de sódio

212

benzoato de potássio

213

benzoato de cálcio

200

ácido sOrbico

203

sorbato de cálcio

202

sorbato de potássio

201

sorbato de sódio

220

dióxido de enxofre / anidrido sulfuroso

227

bisulfito de cálcio

228

bisulfito de potássio

222

bisulfito de sódio

-

metabisulfito de cálcio

224

metabisulfito de potássio

223

metabisulfito de sódio

226

sulfito de cálcio

225

sulfito de potássio

221

sulfito de sódio

Edulcorantes
950

acesulfano de potássio

951

aspartame

952

ciclamatos (acido ciclamico e seus sais de sódio, potássio e cálcio)

-

esteveosidio

421

manitol

954

sacarina ( e sais de sódio, potássio e cálcio)

420

sorbitol

Espessantes

IE

400

ácido alginico

403

alginato de amônio

404

alginato de cálcio

401

alginato de sódio

402

alginato de potássio

Estabilizantes
400

ácido alginico

403

alginato de amônio

404

alginato de cálcio

401

alginato de sódio

402

alginato de potássio

406

agar - agar

353

acido meta tartárico

-

amidos modificados: acetato de amido adipiato de diamido acetilato,
amido oxidado, amido tratado por cálcio, fosfato de diamido, fosfato

monoamido, fosfato de diamido acetilado,
444

acetato isobutirato de sacarose (SAIB)

405

alginato de propilenoglicol

407

carragena - musgo irlandês

466

carboximetilcelulose e seu sal sódico

460(i)

celulose microcristalina

414

goma arábica

416

goma carola

412

gomo guar

410

goma jatai

415

goma ester

goma xantana

Umectantes
480

dioctil sulfossuccinato de sódio

1520

propileno glicol

IV
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TABELA DE VALORES DE IDR PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
(Portaria MS no 33, de 13 de janeiro de 1.998)

Ingestão biciria Recomendada (adultos)
IDR

Unidade

NUTRIENTES
Proteínas

50

9

VITAMINAS
Acido fálico

200

mcg

Acido pantotinico

6

mg

Biotina

0,15

mg

Niacina

18

mg

Vitamina A

800

mcg

Vitamina B1

1,4

mg

Vitamina B2

1,6

mg

Vitamina B6

2

mg

Vitamina B12

1

mcg

Vitamina C

60

mg

Vitamina D

5

mcg

Vitamina E

10

mg

Vitamina K

80

mcg

Cálcio

800

mg

Cobre

3

mg

Cromo

200

mcg

Ferro

14

mg

Flúor

4

mg

Fósforo

800

mg

Iodo

150

nicg

Magnesia

300

mg

Manganis

5

mg

Molibdinio

250

mcg

Selinio

70

mcg

Zinco

15

mg

SAIS MINERAIS

Anexo
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DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS OBRIGATÓRIAS EM LAUDOS
DE ANALISE PARA REGISTRO DE VINHOS, DERIVADOS
DO VINHO E DA UVA

VINHOS E DERIVADOS
DETERMINAÇÃO

VINAGRES

UNIDADE

Exame organoleptico

DETERMINAÇÃO

UNIDADE

Exame organoliptico

Grau alcoólico real

% Vol

Álcool metilico

Grau alcoólico real

7. Vol

g/I

Açucares redutores

g/I (glic.)

Açucares nao redutores

9/1 (sac.)

Apicares totais

g/I

Acidez fixa

meq/I

Acidez volátil

meq/I

Acidez total

meq/I

Densidade

Av.-wares totais

Acidez volátil

9/1 (glic.)

g/100m1 (ác. acet.)

Densidade

Extrato seco reduzido

9/1

Extrato seco reduzido

9/1

Extrato seco total

g/I

Extrato seco total

g/I

Cinzas

g/I

Cinzas

g/I

Cloretos

g/I

Sulfatos

g/I

Sulfatos

VI

Anidrido sulfuroso total

g/I
Corantes

pies/Gus

Relação Álcool/Extrato seco

Corantes

pres/aus

Padrlies de qualidade
Dec.

MA

Dec.

MA

Dec.

MA

99.066/90
113/91

Podres de qualidade
Port.

MA

Port.

MA

371/74
745/77

73.267/73

.s..d Bebidas que "não contenham" derivados da uva ou vinho não necessitam
apresentação de análise para registro do produto
ase

de

As análises poderão ser efetuadas em laboratórios particulares ou na própria empresa
desde que sejam assinadas por um técnico responsável

Anexo 05- Imposto Simples

<B>SIMPLES

FEDERAL </B>
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SIMPLES FEDERAL

O QUE É
Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e das empresas de
pequeno porte instituído através da Lei n° 9317, de 05/12/96, cuja redação foi alterada pela Lei n°
3.732/98. 0 SIMPLES é um novo sistema de tributação, substituindo os impostos e contribuições
federais por um único imposto para micros e pequenas empresas.

MICROEMPRESA: pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta anual igual ou
inferior a R$ 120.000,00.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE: pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta
anual superior a R$ 120.000,00 e igual ou inferior a R$1.200.000,00.
vi d,
de, CO rr,

Fie

ABRANGNCIA
A pessoa jurídica, enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, poderá
optar pela inscrição no SIMPLES, implicando assim no pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
• Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ
• Contribuição para os Programas de Integração Social • PIS • e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público PASEP.
• Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social • COFINS
• Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
• Contribuições para a Seguridade Social(INSS), a cargo da pessoa jurídica
( Tais como Pró-labore, e INSS sobre a folha dos empregados)
QUAIS IMPOSTOS QUE NÃO SERÃO RECOLHIDOS ATRAVÉS DO SIMPLES
• Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários •
10F
• Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros - II
- Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados • IE
• Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa
jurídica, assim como aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou
variável
- Imposto sobre Propriedade Territorial Rural • ITR
- Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira. CPMF
• Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
• Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao empregado

IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
0 SIMPLES poderá incluir o ICMS - (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal, energia elétrica e comunicação ) e o ISSQN (Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza), devido por microempresa e empresa de pequeno porte, desde que a
Unidade Federada ou o Município em que esteja estabelecida venha assinar convênio com a Receita
Federal.
O Estado de Santa Catarina não celebrou convênio com a União para inclusão do ICMS no SIMPLES
federal, criou sua própria regulamentação, o Simples catarinense, através da Lei . Nenhum município
catarinense assinou o convênio.

QUEM PODE PARTICIPAR

http://daniela.sc.sebrae.net/p1s/dad001/sts_pesquisa.pe.. . 12/05/03
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• Todas as micro e pequenas empresas registradas, que estejam dentro do limite de faturamento
estabelecido, ramos de atividades não vedados, e que não estejam em débito com a Fazenda
Nacional e nem com a Seguridade Social.

QUEM NÃO PODE PARTICIPAR
• Empresas de Sociedade Anônima
• Instituições Financeiras
• Empresas de construção civil e incorporadoras
- Construção civil • a partir de 01/05/97 as empresas ligadas a construção civil, inclusive as
prestadoras de serviços ( Demolição, Reformas e afins ) não podem optar pelo Simples Federal,
conforme Lei 9528 de 10/12/97 art 1°.
• Importadoras ou empresas que vendam produtos importados, cuja venda desses produtos resulte
em mais de 50% da receita total da empresa. (A medida Provisória 1991, autorizou estas empresas)
• Locadoras ou administradoras de imóveis
- Empresas de factoring
• Prestadoras de serviços de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra
• Filiais, sucursais ou representações de empresas com sede no exterior
- Empresa que tenha como sócio no capital outra pessoa jurídica
- Empresa de armazenamento e depósito de produtos de terceiros
• Empresas de profissionais liberais (como por exemplo, corretor, representante comercial,
despachante, jornalista, médico, dentista, publicitário, engenheiro, etc.) também ficam de fora.
• Empresas que desenvolvam atividades de profissões regulamentadas ( Consultoria, Assessoria,
Contabilidade, Administração, Escola, e assemelhados )
• Empresas de informática do tipo Consultaria, Assessoria, desenvolvimento de Software.
• Empresas cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa e a soma
das receitas brutas sejam superiores aos limites de enquadramento como microempresa ou pequena
empresa. ( Exceto quando a participação for em Central de Compras, Boise de subcontratação,
Consórcio de Exportação ou Associações assemelhados.
- Montagem e manutenção de equipamentos industriais.

QUEM ESTIVER EM DÉBITO
• Deverá regularizar com a Receita e INSS antes de entrar com o pedido de adesão ao sistema
Simples Federal ou Estadual.

COMO FICA A ESCRITURAÇÃO CONTABIL
• Com relação ao Simples exige-se o Livro Caixa, o Livro de Inventário e toda a documentação relativa
a esses, que deverá ser mantida sob guarda da empresa por um prazo de cinco anos. Não esquecer
que a empresa não fica isenta dos demais livros exigidos pelas legislações Comercial e Trabalhista,
bem como, a contabilidade tradicional, que por conseqüência exige um Contabilista.

PLACA INFORMATIVA DA ADESÃO
- Determina a Instrução Normativa n° 74 art 27 parágrafo único, que a empresa deverá possuir uma
placa indicativa de adesão ao Simples Federal com as seguintes características
. Dimensão de no mínimo 297mm de largura por 210mm de altura (tamanho folha sulfite, A4 ) que
deverá conter obrigatoriamente o termo SIMPLES (em caixa alta) e o número do CNPJ/CGC. Deverá
ser posto em local visível ao público. *Pena de multa de 2% do imposto devido pelo não
cumprimento .

COMO FAZER PARA ENTRAR NO SIMPLES
• A opção pelo SIMPLES poderá ser feita a qualquer momento em duas condições :
a) para empresas novas • no momento de sua inscrição na Receita Federal, a empresa solicita o
enquadramento como microempresa e adesão ao SIMPLES.
b) para empresas já constituídas • através da Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica, encontrada nas
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papelarias e entregue na Receita Federal.
COMO SERA COBRADO
• 0 valor devido mensalmente pelas microempresas e empresas de pequeno porte, inscritas no
SIMPLES, sera determinado mediante a aplicação de aliquota sobre a receita bruta mensal auferida,
nos seguintes percentuais, fundamentada na receita brute acumulada:

MICROEMPRESAS:
- até R$ 60.000,00
• de R$60.000,00 a R$ 90.000,00
• de R$ 90.000,00 a R$ 120.000,00

3,0%
4,0%
5.0%

PEQUENO PORTE:
- de R$ 120.000,01 até R$ 240.000,00
• De R$ 240.000,01 a R$ 360.000,00
• De R$ 360.000,01 a R$ 480.000,00
• De R$ 480.000,01 a R$ 600.000,00
- De R$ 600.000,01 a R$ 720.000,00
• De R$ 720.000,01 a R$ 840.000,00
• De R$ 840.000,01 a R$ 960.000,00
• De R$ 960.000,01 a R$ 1.080.000,00
• De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.200.000,00

5,4%
5,8%
6,2%
6,6%
7,0%
7,4%
7,8%
8,2%
8,6%

- O percentual a ser aplicado em cada mês sera o correspondente a faixa de receita bruta acumulada
até o mês em questão.
• No caso de passoa jurídica contribuinte do IPI os percentuais serão acrescidos de 0,5%.

ULTRAPASSANDO O LIMITE DE MICROEMPRESA (R$120.000,01)
A empresa devera comunicar a Receita Federal através do preenchimento do formulário ( CADASTRO
DE PESSOA JURÍDICA) adquirido em papelaria.
ULTRAPASSANDO 0 LIMITE DE PEQUENA (R$ 1.200.000,01)
Devera recolher o Simples sobre a taxa maxima acrescida de 20% até o final do exercício, ou seja, ira
recolher com a alíquota de 8,6 % até o final do ano, não podendo no ano seguinte enquadrar-se no
sistema. (comunicar a Receita Federal )

DATA E FORMA DE PAGAMENTO
• O pagamento unificado de impostos e contribuições, devidos pelas microempresas e pelas
empresas de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, sera feito de forma centralizada até o dia 10 do
mês subsequente aquele em que houver sido auferida a receita bruta. No caso do dia 10 cair num
feriado ou final de semana, devera ser pago no 1 0 dia útil após.
- O pagamento sera feito através de documento de arrecadação único e especifico (DARF • SIMPLES),
instituído pela Secretaria da Receita Federal.
RECOLHIMENTO EM ATRASO
• multa de 0,33% ao dia ( não podendo ser superior a 20%)
• juros de 1% am ( quando superior a um mês, soma )
- taxa SELIC, quando superior a 2 meses.
NOTA FISCAL
• Não faz • se o destaque do IPI para as empresas que recolhiam antes do Simples este impostos,
porém deve-se colocar uma observação na nota da seguinte maneira :
http: //daniela. sc .

sebrae

net/p1s/dad001/sts_pesquisa.pe... 12/ 0 5/03
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IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) sendo recolhido em conformidade com a Lei do Simples
Federal de número 9317/96.

"

PREENCHIMENTO DA DARF/SIMPLES
• este documento arrecador do Simples não tem o campo de base de cálculo, porém deve.se calcular
o imposto a pagar sobre a receita do mês e não sobre a receita total acumulada. Sugerimos que o
valor da base de cálculo deva constar no documento no verso ou na lateral.

Última Atualização em 17/01/2003
Usuário que realizou a alteração: KATIA REGINA RAUSCH DE SOUZA
Horário da última atualização: 08:54 ha
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Novo Simples
alivia tributo
para as micro
Os lojistas catarinenses es-

tão comemorando a aprovação
do projeto que amplia o enquadramento de micro e pequenas empresas no Simples de
R$ 1,2 milhão para R$ 1,8 milhão de receita bruta anual.
• O projeto - de lei 354/03, remetido pelo Executivo ha cerca
de 60 dias à Assembléia Legislativa, foi aprovado no final da
tarde de anteontem pelos deputados. A assinatura do decreto pelo governador Luiz
Henrique da Silveira ocorreu
durante a solenidade de abertura da 444 Convenção Nacional do Comércio Lojista, em
setembro em Joinville , com a
assistência de mais de três mil
empresários. 0 projeto precisa,
ainda, ser sancionado pelo governador.
A modificação era reivindicada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de
Santa Catarina (FCDL). "Com a
ampliação dos limites, o sistema volta a ser atrativo", afirmou ontem. 0 governador promoveu um ato de justiça", afirmou ontem Sido Gessner Junior, presidente da Federação.
Segundo ele, a mudança no
Simples era necessária, pois o
imposto cobrado hoje está sendo calculado sobre patamares
definidos em 2000.

Aliquotas definidas
com preço estável
Sido observou que as aliquotas do imposto foram definidas num period° de inflação
baixa e de mercadorias com
prep estável. Hoje o quadro é
inverso", acrescentou Sido
Gessner Júnior. De acordo com
ele, as mercadorias aumentaram em media 49,8 0/o nestes
três anos. "Esta oscilação provocou aumento dos preps e,
por conseqüência, uma elevacão no faturamento bruto das
empresas, confundido o seu
enquadramento fiscal", disse.
0 Simples ou Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte foi instituido
em Santa Catarina pela Lei
12.376/02, assegurando à microempresa e à empresa de pequeno porte o tratamento difei rendado e simplificado em re, Ink) as obrigações principal e
acessórias do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
)Serviços (ICMS).

Anexo 06 - Fluxograma das etapas do processo produtivo
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Obs: As etapas de envelhecimento não serão consideradas no processo produtivo deste
projeto pois a matéria-prima em questão permite que se produza um vinho jovem de ótima
qualidade. Além disso estas etapas demandariam maiores investimentos por parte do
empreendedor, e maior prazo de retomo do capital, fato que inviabilizaria o projeto do
ponto de vista da realidade financeira do mesmo.

Anexo 07 —Layout do empreendimento

ADMINISTRAÇÃO
AREA: 12,00 my

RECEPÇÃO
AREA: 12,00 m.

liwc
AREA:

LABORATÓRIO
AREA: 42,80 m.

6,88 m.

RcuLAC.Ão
39,60 m.
C

RECEPÇÃO Dos
IN8U21013
(FERMENTAÇÃO COM
CASCAS)
AREA: 46,20 m.

MACERAÇÃO
FERMENTAÇÃO COM AS
CASCAS
AREA: 84,20 m.

FERMENTAÇÃO LENTA
AREA; 64,20 m.

ENGARRAFAMENTO E
EXPEDIÇÃO
AREA: 24.36 m.

ARMAZENAMENTO
AREA: 64,20 m.

CAPAARA FRIA
AREA: 16.80m

QUADRO OE AREAS
RECEPÇÃO DOS INSUMOS

46,20 m2

FRIA

16,80 m2

MACERAÇÃO
FERMENTAÇÃO LENTA

64,20 m2

CAMARA

64,20 m2

ARMAZENAMENTO

64,20 m2

ENGARRAFAMENTO E EYPEDIÇA0

94,38 m2

RECEPÇÃO

12,00 m2

ADMINISTRAÇÃO
BWC

12,00 m2
6,86 m2

LABORATÓRIO

42,50 m2

LAY-OUT N./1141C 01-611.

1—

siO0Creu.
111.1111.10

I

Wm.,— —BO.

1117o
a...11CW/,
MAC. J04.01.16M
■

rums.

al.mw10 602•Or1

I

.11.

12 .0.11.10

...maws

I
TOTAL DO BLOCO

800.00 m2

c14
alrui-Zi"

1.....

•"044 .

I

.1.4".

01/01

