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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo da viabilidade econômica de implantação de uma 

unidade de extração e beneficiamento de feldspato potássico no Estado do Paraná. 

O produto mineral resultante do processo de beneficiamento ali realizado servirá de 

matéria prima principalmente para indústrias cerâmica e vidreira das regiões Sul e 

Sudeste do país.  

Palavras chave: feldspato, mineração. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a study of the economic feasibility of implementing a unit of 

extraction and processing of feldspar in the State of Parana. The mineral product 

resulting from the process of beneficiation will be mainly sold as raw material to 

industries such as ceramic and glass in the South and Southest part of Brazil. 

Key-Words: feldspar, mining.  
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Marc Mineração atua no mercado de minerais não metálicos desde 1975, 

através de sucessivas gerações. Quando fundada, a empresa trabalhava apenas 

com a extração e beneficiamento de talco. Hoje, oferece uma série de minérios que 

compõem a matéria-prima de produtos de diversos segmentos industrias. Por 

disponibilizar ao mercado, já há muitos anos, desde argilas, quartzito até produtos 

diferenciados como a albita (feldspato sódico) e o talco branco, a Marc Mineração é 

considerada uma das empresas referências no fornecimento de minerais industriais 

no Brasil.  

A Marc Mineração busca constantemente a inovação para proporcionar ao 

mercado as melhores soluções em fornecimento de minerais não metálicos. 

Pesquisando, desenvolvendo e adaptando-se, possui o objetivo de promover a 

permanente satisfação de nossos clientes através da melhoria contínua da 

qualidade de nossos produtos e serviços. 

Neste sentido, observou-se uma oportunidade de negócio diante da falta de 

fornecedores de Feldspato Potássico na região Sul e Sudeste do Brasil. Estados 

como Santa Catarina e São Paulo são notoriamente grandes polos industriais, 

especificamente das indústrias cerâmica e vidreira, os principais consumidores de 

feldspato no Brasil. Contudo, no que se refere ao fornecimento de Feldspato 

Potássico, grande parte dele provém dos Estados do Nordeste, como Paraíba e Rio 

Grande do Norte. Assim, não só a produção deste minério é relativamente escassa, 

como também é logisticamente desfavorável às indústrias situadas nas regiões 

Sudeste e Sul do país. 

Diante deste cenário, a Marc Mineração desenvolveu há aproximadamente 

10 anos um estudo de prospecção de lavras de Feldspato Potássico no Paraná, e de 

beneficiamento no minério in natura. Entre os objetivos alcançados até o momento, a 

empresa, através de campanhas de sondagem, conseguiu localizar jazidas deste 

minério; adquiriu a propriedade onde ocorrerá a sua extração; obteve a autorização 

para extração e comercialização, conhecida como Concessão de Lavra, pelo 

Departamento de Nacional de Produção Mineral, e as devidas licenças ambientais. 
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Além disso, também desenvolveu a rota de beneficiamento mais adequada para 

atender as necessidades e demandas dos mercados alvos. 

 O objetivo deste plano de negócios é apresentar o resultado do estudo de 

viabilidade econômica da implementação desta unidade de extração e 

beneficiamento de Feldspato Potássico, na região do Morro Grande, interior do 

Paraná. A análise efetuada compreende a instalação de uma nova unidade de 

beneficiamento na região do Morro Grande, além da abertura da mina de Feldspato 

Potássico; o levantamento dos custos de investimentos relativos à aquisição dos 

equipamentos necessários a implementação do projeto e dos custos financeiros e 

operacionais, bem como o maior aproveitamento do mineral extraído. 

Utilizamos as técnicas de Pay Back, Taxa Interna de Retorno, Fluxo de 

Caixa, Valor Presente Líquido e Projeções Pessimista. 

 As projeções de resultado apresentam margem líquida operacional de 

16,03%, compatível com o ramo do negócio e taxa Interna de Retorno de 17,19% ao 

ano, considerada superior a taxa de atratividade de 12% ao ano desejada pela 

empresa e praticável no mercado. 

 O Valor Presente Líquido do projeto é positivo, demonstrando a viabilidade 

quanto a sua implementação. 

 O prazo de retorno do investimento dar-se-á no 7°. ano, conforme evidenciado 

pela análise do Payback Descontado, e é considerada oportuna para o 

empreendimento. 

Um cenário pessimista do mercado de feldspato foi elaborado, levando em 

conta uma redução de preço do produto final de 20%. Apesar de haver uma 

extensão no número de anos necessários para deixar o caixa final positivo, de 3 

para 6 anos, o projeto é sólido e apresenta um resultado financeiro positivo mesmo 

em um cenário pessimista. 

Diante de todas as evidências demonstradas no presente trabalho é possível 

concluir-se que a implementação da nova unidade do Morro Grande é um projeto 

viável em todas as esferas de um plano de negócio. 
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2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

2.1 Histórico sobre a Empresa 

Em 10 de Setembro de 1975, um grupo de 8 sócios, já proprietários da 

empresa Costalco Ltda, todos da cidade de Ponta Grossa, fundaram a Marc 

Minerais Industriais Ltda, com o propósito de expandir as áreas lavráveis e, por 

consequente, as vendas. Na época, o principal produto mineral comercializado era o 

talco, além da dolomita, e o mercado alvo era focado na indústria cerâmica, de 

tintas, borracha, sabão e solados.  

Em 1997, a linha de Feldspato Sódico – Albita começou a ser explorada e 

rapidamente se tornou o “carro-chefe da empresa.” A albita é usada principalmente 

no mercado cerâmico de porcelanato técnico e colorifícios.  

Em 2002, a sociedade foi desfeita, com a compra das cotas de todos o 

sócios por parte de um dos sócios. A Marc Mineração incorporou todos os passivos 

e ativos da Costalco, empresa, que por sua vez, ficou inativa. 

Em 2015, a Marc Mineração foi a empresa com maior volume de 

comercialização de albita no Brasil, e a segunda maior em relação ao volume de 

produção1.  

 

2.2 Informações sobre a Empresa 

 

Razão Social:  Marc Minerais Industrias Ltda. 

Sigla:    Marc Mineração 

Endereço:  Av. Carlos Cavalcanti n. 4240 – Ponta Grossa – Paraná 

CNPJ:   77.022.754.0001-77 

 

                                                 
1 Sumário Mineral – 2015 – DNPM. (Disponível em http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/sumario-

mineral-2015). Acessado em Maio/2016. 
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A sede da empresa encontra-se localizada em Ponta Grossa, a 

aproximadamente 100 km de Curitiba, capital do Paraná. Conta com duas unidades 

de beneficiamento e tem, atualmente, quatro grandes jazidas em exploração. 

Suas jazidas oferecem ainda um longo período para exploração, recebendo 

um tratamento organizado, de modo a aproveitar todo os minerais existentes. Todas 

as áreas de lavra são devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais, o que 

corrobora com a nossa política de respeito ao meio ambiente, comunidades locais, 

clientes e nossos colaboradores. 

Figura 1 - Localização Unidades Marc Mineração 

 

 

O quadro de colaboradores é de 140 efetivos, distribuído na sede e unidades 

da empresa e aproximadamente 20 contratados terceirizados, de acordo com a 

legislação trabalhista pertinente.  

Em 2015, a Marc Mineração foi responsável pela segunda maior produção 

de Feldspato do Brasil (entre Feldspato Sódico - Albita e Potássico)2.  

Entre feldspatos, talcos, argilas e quartzitos, a Marc Mineração fornece 

minerais industrias para variados setores da indústria brasileira, garantindo 

                                                 
2 Sumário Mineral – 2015. (Disponível em http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/sumario-mineral-

2015). Acessado em Maio/2016. 
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qualidade e estabilidade do produtos através de investimento em tecnologia de 

extração e laboratórios de controle de qualidade. No ano de 2015 a produção total 

comercializada ultrapassou 120.000 toneladas de minério.  

A empresa conta ainda com quadro técnico qualificado, laboratório para os 

controles físicos das matérias primas e com uma área técnica-comercial para 

representação de suas matérias-primas em todo o país. 

A Marc Mineração tem como foco o desenvolvimento sustentável do seu 

negócio, reduzindo impactos ambientais, através do aproveitamento de todo o 

potencial de suas jazidas, da recuperação das áreas já exploradas e cumprimento 

das leis ambientais. 

Todas as operações de lavra são realizadas com pessoal e equipamentos 

próprios e o transporte interno e externo realizado por terceiros, promovendo a 

geração de renda, oportunidade de trabalho, e apoiando o desenvolvimento 

econômico na região onde atua, sempre com ética e transparência. 

 

2.3 Definição do Negócio 

O principal negócio da Marc é a extração, beneficiamento e comercialização 

de minerais industriais. De tempo em tempo, a empresa se focou no 

desenvolvimento de materiais minerais específicos. Hoje, contamos com um variado 

espectro de produtos que permite que a empresa seja não apenas um fornecedor de 

matérias primas minerais, mas uma provedora de soluções técnicas para seus 

clientes, otimizando seus processos produtivos. 

 

2.4 Visão 

Ser referência em fornecimento de minerais industriais no Brasil. 

 

2.5 Missão 

Garantir a excelência no fornecimento de minerais industriais, maximizando 
valor para clientes, colaboradores e sócios. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE O FELDSPATO 

3.1. Fundamentos e Conceitos do Feldspato  

Os feldspatos são um grupo de minerais cuja composição química é descrita 

pela fórmula (K, Na, Ca) (Si, Al)4 O8. São silicatos de alumínio contendo diferentes 

proporções de cálcio, potássio e sódio. Os tipos comerciais de feldspatos de 

potássio devem conter, pelo menos, 10% K2O (feldspato potássico) e os de sódio 

7% Na2O (feldspato de sódio – albita). Eles ocorrem em rochas graníticas e são os 

principais minerais dos pegmatitos, associados a diversos outros minerais.  

As indústrias de vidro e de cerâmica são as principais consumidoras de 

feldspato. Essas demandam especificações físicas e químicas e um certo grau de 

uniformidade no suprimento do produto.  

O crescimento no consumo de feldspato está dominado pelas indústrias de 

revestimento cerâmico e de colorifícios. Esse aumento pela demanda de feldspato 

deve-se ao desenvolvimento do processo de produção de porcelanato que utiliza na 

massa cerâmica cerca de 60% de feldspato. O processo de produção do porcelanato 

tem como vantagem uma redução no ciclo de queima, de 30-50 h para 60-70 min 

(Luz et al., 2003)3. 

É importante salientar que a parcela da indústria cerâmica que consome o 

feldspato se restringe à produção de porcelanato técnico e esmaltado. Outras 

produções como cerâmica vermelha ou a via seca, por serem produtos de menor 

valor agregado (mais escuros), utilizam matérias primas mais baratas como filitos e 

argilas.  

Além disso, é necessário elucidar que apesar de ambos feldspatos potássico 

e sódicos poderem ser utilizados nas indústrias vidreira e cerâmica, eles possuem 

características diferenciadas e, portanto, têm aplicações diversas. O feldspato 

potássico pode ser opaco, usado em massas cerâmicas, ou transparente, usado 

mais no esmalte que cobre a massa cerâmica e engobes. A albita, feldspato sódico, 
                                                 
3 BENVINDO DA LUZ, Adão; FREITA LINS, Fernanado; COELHO, José Mario. FELDSPATO – 

Rochas e Minerais Industriais – CETEM/2008, 2ª Edição. (Disponível em 

http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/handle/cetem/1110/21.%20Feldspato_Rev_zemario_16_jul_20

08.pdf?sequence=1). Acessado em Maio/2016. 
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é opaca e mais fundente. Ajuda no ciclo de queima dos porcelanato e, por ser 

predominantemente de cor branca, ajuda na cor clara da massa do porcelanato 

técnico. É utilizada em pequenos volumes pela indústria de colorifício 

 

3.2 O setor do Feldspato na Marc Mineração 

A Marc Mineração, até a implementação do presente projeto, apenas extrai, 

beneficia e comercializa o feldspato sódico – albita. Seu mercado alvo hoje é 

representado preponderantemente pela empresas cerâmicas localizadas no Paraná 

e Santa Catarina. 

O início das operações de albita ocorreram a partir de 1997, que logo 

passou a ser o principal produto comercializado na empresa. Em 2015, a Marc 

Mineração foi a segunda maior produtora de feldspato no Brasil. 

Nos anos de 2005 e 2006, a empresa passou a comercializar um “mix” de 

sua albita com feldspato potássico, comprado no Nordeste. Este produto teve boa 

aceitação no mercado de colorifício. Contudo, logo teve que ser tirado do mercado 

diante do problemas de instabilidade na qualidade do feldspato potássico comprado. 

A empresa sempre buscou formas de entrar no mercado de feldspato 

potássico, e através das pesquisas de lavras e desenvolvimento de rotas de 

beneficiamento, conseguiu, finalmente, formular este produto. 

 

3.3 O setor do Feldspato no Brasil 

A produção bruta de feldspato proveniente de lavras regulares em 2014 foi 

de 496.894ton, o que representou um aumento de 41% em relação ao ano de 2013. 

O Estado do Paraná foi responsável por 40,5% da produção bruta, seguido por 

Minas Gerais (35,9%), Santa Catarina (10,6 %), Bahia (5,2%), Paraíba (4,4%), Rio 

Grande do Norte (3,1%) e São Paulo (0,3%)4. 

                                                 
4 Sumário Mineral – 2015. (Disponível em http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/sumario-mineral-

2015). Acessado em Maio/2016. 
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A produção beneficiada totalizou 417.771ton., assim distribuídas: Paraná 

(48,9%), Minas Gerais (34,5%), Santa Catarina (13,0%), Rio Grande do Norte 

(3,2%), São Paulo (0,3%) e Paraíba (0,2%). As empresas que tiveram as maiores 

produções foram: AMG Mineração S.A (MG), Marc Mineração, Indústria e Comércio 

Ltda. (PR), Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda. (PR) e Mival Mineração Vale do 

Rio Tijucas Ltda. (SC). Estas empresas concentraram 95% da produção nacional do 

minério beneficiado. 

As regiões Sul/Sudeste responderam juntas por 87,3% da produção bruta e 

por 96,7% da produção beneficiada. 

As indústrias de cerâmica e vidro são os principais consumidores de 

feldspato no Brasil. Na indústria cerâmica o feldspato atua como fundente 

(diminuindo a temperatura de fusão), além de fornecer SiO2 (sílica). Na fabricação 

de vidros o feldspato é utilizado também como fundente e fonte de alumina (Al2O3), 

álcalis (Na2O e K2O) e sílica (SiO2). O feldspato é também usado como carga 

mineral nas indústrias de tintas, plásticos, borrachas, abrasivos leves e como insumo 

na indústria de eletrodos para soldas.  

Dados da Associação Brasileira de Cerâmica (ABCeram) apontam que as 

indústrias dos segmentos cerâmicos se encontram mais concentradas nas regiões 

Sul e Sudeste, em virtude da maior densidade demográfica, maior atividade 

industrial e agropecuária, melhor infraestrutura, distribuição de renda, associado as 

facilidades de matérias-primas, energia, centros de pesquisa, universidades e 

escolas técnicas.  

A produção beneficiada foi destinada para a produção de pisos e 

revestimentos (96,1%), vidros (3,0%) e cerâmica branca (0,8%). As indústrias 

localizadas nas regiões Sul/Sudeste consumiram 98,0% da produção beneficiada. 

Em 2014, segundo dados da SECEX/MDIC, as exportações brasileiras de 

feldspato totalizaram 3.709 t, com um valor FOB de US$ 1.258.000,00 e preço médio 

de US$ 339,17/t. Os países importadores foram: Itália (41%), China (27%), Argentina 

(18,0%), Bolívia (6,0%), Estados Unidos (6,0%) e Taiwan (2,0%). 
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Tabela 1 - Principais estatísticas – Brasil 

 
FONTES: DNPM/DIPLAM, MDIC/SECEX. 

 (1) Produção de empresas detentoras de concessão de lavra; (2) produção +importação – 

exportação; (3) preço médio-FOB, mercado interno; (4) preço médio do feldspato exportado; (p) 

dados preliminares; (r) dados revisados. 

 

3.4 Legislação e Registros Necessários 

A Constituição Federal atribui à mineração caráter de utilidade pública, 

dispõe sobre os regimes de aproveitamento dos recursos minerais, propriedade 

destes e a competência para legislar sobre a matéria. Sendo os recursos minerais 

propriedade da União, o minerador deve seguir todo procedimento estabelecido e 

preencher os requisitos previstos, para obter a Concessão de Lavra, que lhe confere 

um título que garante o aproveitamento do recurso mineral, através de portaria do 

Ministro das Minas e Energia, conhecida também como Portaria de Lavra. Antes da 

outorga desta portaria, o Diretor-Geral do DNPM emite um Alvará autorizando o 

interessado a pesquisar determinada substância mineral, de modo a definir sua 

quantidade, qualidade e distribuição espacial.  

Alguns dos requisitos para a Outorga de Lavra, constantes no art. 37 do 

Código de Mineração e outras normas pertinentes, incluem a apresentação do Plano 

de aproveitamento econômico (PAE) assinado por técnico legalmente habilitado; 

atestado de capacidade financeira; licença ambiental – Licença de Operação 

vigente; entre outros documentos obrigatórios.  

Os princípios gerais que regem as atividades de pesquisa e lavra minerais 

estão dispostos, portanto, na Constituição Federal, bem como no Código de 

Mineração (Decreto-Lei n. 227/67) e seu Regulamento, além de Portarias 
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Ministeriais, Inter-Ministeriais e do DNPM, Instruções Normativas, Orientações 

Normativas e Comunicados do DNPM; assim como, Pareceres Jurídicos da AGU, 

MME e DNPM, e legislação correlata de outros ramos do Direito, como o Ambiental. 

 

3.5 Sistema de Qualidade do Mineral 

Todo o mineral extraído da natureza tem variações de seus componentes 

químicos, cor, fundência, retração e outras características.  

Visando fornecer produtos minerais que mantenham o padrão de qualidade 

estipulado por seus clientes, a Marc Mineração conta com profissionais técnicos 

qualificados e laboratório próprio para a realização dos controles físicos e químicos, 

e desenvolvimento de novos produtos. Além disso, planeja e executa campanhas de 

sondagem visando o aproveitamento racional de suas jazidas e o bom 

gerenciamento das operações necessárias à extração, beneficiamento e 

comercialização de minérios.  

Por fim, como forma de proteger-se da imprevisibilidade dos processos com 

os quais está envolvida e, principalmente, visando o fornecimento pontual e estável 

de seus produtos, a Marc Mineração disponibiliza estoques de segurança para seus 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

4.1 Análise e tendência de Mercado 

 Avaliamos as condições de mercado com enfoque nos aspectos econômico, 

social, político e tecnológico, conforme demonstramos através da matriz de 

tendências e impactos a seguir: 

 

Tabela 2 - Matriz CTI (Características - Tendências - Impacto) 

ASPECTO 
CARACTERÍSTICAS 

ATUAIS 
TENDÊNCIAS 

IMPACTOS 

OPORTU

NIDADE 
RISCO 

ECONÔMICO 
Demanda no mercado 

interno. 
Crescimento.  X  

CONJUNTURA 

INTERNACIONAL 

Tarifas anti-dumping do 

porcelanato Chinês 
Manutenção X  

POLÍTICO 
Rigidez na legislação 

ambiental e regulatória. 
Aumento. X X 

TECNOLÓGICO 

Surgimento de produtos 

substitutos mais 

baratos. 

Redução de 

Custos.  
 X 

 

 

4.2. Análise de cenários  

Apesar da crise financeira-política que o Brasil tem enfrentado nestes dois 

últimos anos, a demanda no mercado interno por feldspato tem crescido. 

Como já elucidado acima, a indústria cerâmica, responsável pelo consumo 

de 96,01% do feldspato produzido no Brasil, utiliza até 60% de feldspato na 

composição de sua massa. E esta indústria além de ter crescido no mercado interno, 
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tem recorrido também às exportações. O Brasil é o segundo maior produtor e 

consumidor de cerâmica no mundo, além de sermos o quarto maior exportador. 

  

Gráfico 1 – Principais Produtores de Cerâmica no Mundo 

 
FONTE: ANFACER 

 

Gráfico 2 – Principais Mercados Consumidores de Cerâmica  

 
FONTE: ANFACER 
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Gráfico 3 – Principais exportadores de cerâmica 

 
FONTE: ANFACER 

 

A tendência no mercado interno é de uma mudança de cultura dos 

consumidores finais da cerâmica. Cerâmicas de melhor qualidade, como 

porcelanatos, estão conquistando parte do espaço das cerâmicas mais simples, 

vermelhas e as produzidas via a seco, pois estão conseguindo nivelar seus preços 

ao do mercado mais barato, ao contraponto de que oferecem uma qualidade 

superior de resistência e cor. 

Além disso, a Resolução Camex n°122, aplicou direito antidumping definitivo 

nas importações brasileiras de porcelanato técnico da China. Durante o processo de 

análise da medida, chegou-se à conclusão que os exportadores chineses praticavam 

dumping e chegavam a vender por U$ 5,87 o metro quadrado um produto cujo preço 

normal de mercado era U$ 21,37.5 Neste sentido, o mercado brasileiro de cerâmica 

conquistou um amparo legal, protegendo-o do mercado desleal estrangeiro. O que 

permitiu um grande crescimento na produção e venda interna de cerâmica, 

motivando também diversas indústrias cerâmicas a investirem em ampliação de 

suas capacidades produtivas. 

                                                 
5 Esquema chinês dribla taxa antidumping aplicada pelo Brasil – Folha de S.Paulo (disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1505004-esquema-chines-dribla-taxa-

antidumping.shtml). Acessado em Maio/2016. 
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Influências de caráter político, através da rigidez de leis, podem representar 

um risco à mineração em relação à legislação ambiental, o que pode encarecer 

muito o custo produtivo. Por outro lado, quanto à legislação regulatória (concessões 

de lavra, por exemplo) pode ser vantajosa, já que a maior dificuldade em obter 

concessões de lavra, barra o surgimento rápido de concorrentes que não detenham 

tal autorização. 

Por fim, quanto ao avanço tecnológico, pode representar um risco à 

comercialização de feldspato o desenvolvimento de nova técnicas de fabricação 

cerâmica sem a necessidade de aplicação de muito feldspato. A indústria cerâmica 

constantemente estuda meios de diminuir a dependência dos feldspatos, mas a 

dificuldade em se atingir pontos de fundência ideais com outros minerais aliado ao 

problema da coloração (o feldspato na composição da massa tende a sua queima 

mais clara, mais próxima do branco), faz com que o feldspato ainda seja essencial 

na produção principalmente de porcelanatos.  

 

4.3 Porte do mercado 

 A produção de Feldspato foi a segunda produção com maior variação positiva 

entre 2013 e 2014. 

Gráfico 4 – Variação (%) da Produção Mineral no Brasil - 2014 

 

FONTE: DNPM/DIPLAM 
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O Consumo aparente é obtido através da soma dos valores de produção com 

as importações, deduzidas as exportações, portanto, trata-se de um dado estimado 

sobre a quantidade de bens minerais consumido no país. A comparação entre os 

valores do consumo aparente para os anos de 2013 e 2014 mostra novamente o 

Feldspato com uma das maiores variações positivas entre os bens minerais no 

Brasil. 

Gráfico 5 – Variação (%) do Consumo Aparente no Brasil - 2014 

 

FONTE: DNPM/DIPLAM 
 

Em relação à produção bruta de feldspato no Brasil, o Estado do Paraná foi 

responsável pela produção de 201.242,07 tonelada, o equivalente a 40,5% da 

produção total deste minério no Brasil. Além disso o Estado do Paraná foi 

responsável por 48,9% da produção beneficiada de feldspato no Brasil. 
 

Gráfico 6 – Produção bruta de Feldspato por Estado 

 

FONTE: DNPM/DIPLAM 
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4.4 Concorrência   

No Estado do Paraná dois grandes concorrentes se destacam no mercado 

de feldspato, a empresa De Amorim, que recentemente começou a comercializar 

uma areia feldspática (produto de menor qualidade que compete no mercado devido 

ao seu baixo custo) e a Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda, que na verdade 

produz feldspato para consumo próprio, verticalizando seu processo. 

No Estado de Santa Catarina, a concorrência concentra-se em pequenas 

empresas de mineração que também fornecem um produto granítico de baixo valor 

agregado. Apesar de não fornecerem o produto ideal para o consumo nas cerâmicas 

ante ao seu baixo teor de fundência, a localização próxima destas empresas ao polo 

cerâmico de Criciúma, o que gera um baixo custo logístico, faz com que elas se 

tornem fortes concorrentes no mercado de fornecimento de feldspato. 

 Isto também ocorre no mercado do Estado de São Paulo. Uma 

característica preponderante na indústria cerâmica em São Paulo é a 

competitividade acirrada. Portanto, deixa-se de lado a busca pela qualidade e 

prioriza-se o preço mais baixo. Assim, não há no mercado preferência por uma 

determinada empresa de mineração. O diferencial está no preço de venda, aliado a 

qualidade e estabilidade do minério ao longo dos anos. 

O Nordeste do Brasil é muito rico em feldspato da mais altíssima pureza, 

mas os métodos de exploração e lavra empregados ainda são rudimentares, não 

emprego de técnicas de engenharia de minas. As técnicas de concentração 

consistem apenas em uma catação manual na frente de lavra. Existem empresas 

mais organizadas, mas são parte da exceção. A grande parte da extração deste 

minério no Nordeste acontece em garimpos. A distância dos principais polos 

cerâmicos brasileiros, Criciúma-SC e Santa Gertrudes-SP, dificulta a 

comercialização dos feldspatos do Nordeste. Apenas os produtos de alto valor 

agregado que não podem ser encontrados em nenhuma outra jazida no Brasil é que 

são comercializados para as regiões Sul e Sudeste. Existe uma nova tendência de 

indústrias cerâmicas se instalando nesta região que, para assegurarem o 

fornecimento de matérias primas, têm desenvolvido estudos e projetos de extração e 

beneficiamento de feldspato para consumo próprio. 
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4.5  Produtos Substitutos 

Na indústria cerâmica, os principais substitutos do feldspato são a areia 

feldspática e nefelino sienito. No Brasil, principalmente nas massas mais escuras 

(porcelanato esmaltado e revestimento) diversas substâncias minerais estão sendo 

utilizadas como fundente, em substituição ao feldspato: granito tipo Jundiaí e filito. 

Na indústria de vasilhame de vidro vem sendo usadas: escória de alto forno, 

areia feldspática e nefelina sienito. Na indústria de vidro plano, está sendo usada a 

alumina calcinada e alumina hidratada.6 

 

4.6 Grau de Fidelidade 

Na indústria cerâmica o grau de fidelidade é pequeno, e o grau de exigência 

em qualidade e preço é muito grande. 

A substituição de um minério leva algum tempo, já que existe variação de 

característica de uma frente de lavra ou mesmo de uma mina para outra. Assim, a 

equipe de laboratório das fábricas cerâmicas tem que testar o novo material e 

adaptar suas características a massa já existente. Cor, fundência, retração, 

absorção são algumas das características que têm que ser levadas em consideração 

no momento da substituição de um minério. 

 

4.7 Maturidade do Ramo 

 

A produção e o consumo de feldspato têm aumentado nos últimos anos e 

esta tendência deve continuar. Como já afirmado existe atualmente uma mudança 

de cultura no consumo de cerâmica, no sentido de haver maior interesse do 

mercado em cerâmicas brancas (que utilizam feldspato para fundência e cor). Esta 

preferência tem motivado empresas, principalmente em São Paulo onde prepondera 

                                                 
6 COELHO, J. M. Impacto da reestruturação do setor de feldspato no Brasil sobre as empresas de 

pequeno porte: importância de uma nova abordagem na análise de investimento. 2001, Campinas. 

Tese (Doutorado em Ciências). Universidade Estadual de Campinas. 
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cerâmicas de via seca, a desenvolverem projetos de construção de linhas de 

porcelanato técnico. 

 

Gráfico 7 – Produção de Feldspato no Brasil 

 

FONTE: DNPM/DIPLAM 

 

Gráfico 8 – Vendas de Feldspato no Brasil 

 

FONTE: DNPM/DIPLAM 
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4.8 Localização 

A Marc Mineração planeja realizar a instalação da sua nova unidade de 

extração e beneficiamento de Feldspato Potássico no Estado do Paraná. A 

localização é estratégica pois fica entre os dois maiores polos cerâmicos do Brasil, 

em Santa Catarina e São Paulo. 

 

4.9 Identificação do Público Alvo 

Os consumidores finais do feldspato são a indústria cerâmica, incluindo as 

empresas de colorifício, a indústria vidreira e de porcelana branco. 

A prioridade é focar o mercado cerâmico, que consome 96,1% do feldspato 

produzido no Brasil. O feldspato que será produzido na Marc resultará em três 

produtos com público alvo diferentes. O feldspato potássico moído (maior valor 

agregado) que será direcionado às empresas de colorifício e porcelana branca; o 

feldspato na malha 25 que será direcionado às empresas cerâmicas para a 

produção do porcelanato técnico e às empresas vidreiras e o subproduto da lavra 

que será destinado às empresas cerâmicas para a produção do porcelanato 

esmaltado, competindo com materiais de menor valor agregado. 

 

4.10 Segmentação Demográfica  

Os mercados alvo da comercialização do feldspato compreendem o Estado 

do Paraná, o Estado de São Paulo e o Estado de Santa Catarina. 

O desenvolvimento dos produtos da Marc nas empresas clientes são 

realizadas pessoalmente, com o acompanhamento de perto da equipe técnica e 

comercial para avaliar o comportamento dos produtos no processo produtivo dos 

clientes. 

As vendas podem ser realizadas também via contato telefônico e por meio 

eletrônico com as empresas que já consomem regularmente o produto da Marc 

Mineração. São realizadas visitas mensais aos clientes, com o objetivo de manter a 

fidelidade das parcerias comerciais. 
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4.11 Análise SWOT 
 

AMEAÇAS 

- Crise político-financeira brasileira. 

- Entrada de novas empresas no mercado. 

- Aumento na rigidez das legislações trabalhista, 

tributária, ambiental e regulatória. 

- Substituição do feldspato por outros minérios 

mais baratos. 

- As adversidades climáticas também devem ser 

consideradas. A chuva é um fator que influencia 

diretamente na produção. Períodos muito 

chuvosos dificultam a extração do minério, além 

de atrapalharem o carregamento e trânsito de 

caminhões.   

- Mudanças nas políticas de financiamento. 

Todas as máquinas e equipamentos de 

beneficiamento são adquiridos através de 

Finame.  

- Preço dos combustíveis. 

 

OPORTUNIDADES 

- Crescimento do mercado cerâmico de 

feldspato. 

- Existe a tendência no mercado de consumir 

mais cerâmica branca, o que aumenta o 

consumo de feldspato. 

- Ausência de grandes projetos de extração e 

beneficiamento de feldspato potássico na região 

centro sul do Brasil. 

- Superação da crise político-financeira 

brasileira. 

 

FORÇAS 

- Presença há mais de 40 anos no mercado da 

mineração, com boa imagem no mercado. 

- Presença no mercado de feldspato há 20 anos, 

com reputação de garantia de fornecimento e 

estabilidade do minério. 

- Funcionários qualificados e comprometidos 

- Localização estratégica em relação ao mercado 

de feldspato potássico do Nordeste, entre os 

dois maiores polos cerâmicos brasileiros. 

- Laboratório próprio para análises de qualidade. 

- Baixo custo de produção na nova unidade de 

extração e beneficiamento de feldspato. 

 

FRAQUEZAS 

 - Limitação de capacidade de produção, diante 

do número limitado de máquinas, equipamentos 

e caminhões. 

- O armazenamento de parte da produção é em 

big-bag e sacaria, ocasionando um custo mais 

elevado de mão de obra. 

- A localização distante, em relação aos 

concorrentes sediados em Santa Catarina e São 

Paulo. 

- Recursos hídricos limitados (não existe uma 

grande fonte de água na região) para o processo 

de beneficiamento. 
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5 PLANO DE MARKETING 

Na análise do composto de marketing, envolvendo produto, preço, promoção e 

distribuição, as potencias características do mercado alvo foram consideradas, 

conforme segue apresentado. 

5.1 Produtos 

O feldspato que será produzido na Marc resultará em três produtos com 

público alvo diferentes. O feldspato potássico clássico (maior valor agregado) que 

será direcionado às empresas de colorifício e porcelana branca; o feldspato B que 

será direcionado às empresas cerâmicas para a produção do porcelanato técnico e 

às empresas vidreiras e o feldspato C (mais escuro) que será destinado às 

empresas cerâmicas para a produção do porcelanato esmaltado, competindo com 

materiais de menor valor agregado. Portanto, os produtos serão o FKA, FKB e FKC. 

 

5.2 Preços  

Os valores de venda variam de acordo com o valor agregado a cada um dos 

produtos acima.  

• O FKA passa em um processo de beneficiamento mais complexo. Este 

produto visa atingir principalmente as empresas de coloríficio de Santa 

Catarina, que tem que comprar feldspato de Minas Gerais ou Nordeste. 

• O FKB tem o seu processo de beneficiamento um pouco mais simplificado e 

visa atender os mercados cerâmico (porcelanato técnico) e vidreiro. 

• O FKC é um produto escuro e com menor valor agregado pela simplicidade 

da rota de beneficiamento. 

Será praticado preço compatível com o mercado. A variação dos preços é 

motivada por diversos fatores, dentre eles, a composição química e características 

físicas, distância da mina em relação ao mercado consumidor, sendo o transporte 

um dos fatores determinantes na viabilização da ocorrência mineral. 
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5.3 Comercialização e Distribuição 

A venda do feldspato será feita diretamente ao consumidor final. 

A nova unidade de extração e beneficiamento de feldspato potássico está 

localizada perto do acesso às rodovias em direção à São Paulo e à Santa Catarina. 

 

5.4 Estratégia de promoção  

A promoção e divulgação da comercialização do mesmo será feita através 

de visitas às empresas tradicionalmente compradoras de feldspato, como cerâmica, 

colorifício, vidro e porcelana branca. As visitas têm como objetivo apresentar o novo 

produto, entender as reais necessidades de cada empresa, e deixar amostras do 

minério para testes. 
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6 PLANO OPERACIONAL 

A produção projetada é de 90.000 t/ano de feldspato potássico resultante do 

seu beneficiamento. Isto irá representar um incremento de quase 45% na produção 

de feldspato do Estado do Paraná, consolidando o Estado como principal produtor 

de feldspato do Brasil. 

Considerando as reservas lavráveis na área deste projeto (16.839.322 

toneladas de minério residual), e a escala de lavra projetada, é possível afirmar que 

o empreendimento tem uma vida útil superior a 100 anos. 

Abaixo o levantamento topográfico da área onde a nova unidade será 

instalada. 

 

Figura 2 – Levantamento Planialtimétrico da área. 

 

 

6.1 Operacionalização da Extração e Beneficiamento 

6.1.1 Método de Lavra 

O método de lavra a ser empregado será a céu aberto, o qual se mostra 

adequado em função das características do corpo de minério e das condições 

topográficas do terreno. A lavra é conduzida em bancadas de 5 metros de altura, 

taludes de 1:2 (horizontal: vertical). 
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O acesso às bancadas e ao fundo da cava será feito através de rampas com 

inclinação de até 12%. 

Na remoção do estéril, por ser um material pouco consistente, são utilizados: 

trator de esteira, escavadeira mecânica e caminhões. O trator de esteira também é 

utilizado nas seguintes funções: remoção e empilhamento de solo vegetal formando 

leiras ao longo das curvas de nível, espalhamento do estéril no local definitivo e 

espalhamento do solo orgânico (que fora estocado na forma de leiras) sobre a área 

recuperada topograficamente, para o plantio de árvores. 

Na lavra do minério friável são utilizadas escavadeiras mecânica e 

caminhões. O carregamento será feito com pás-carregadeiras e o transporte até o 

pátio de estocagem por caminhões. 

 

6.1.2 Processo de Beneficiamento 

O processo de beneficiamento do feldspato não será explicado neste 

trabalho com pormenores, pois entende-se que caracteriza segredo industrial. 

 

6.1.3 Estrutura física 

A estrutura física foi dimensionada da seguinte forma: 

 

Tabela 3 – Estrutura física do empreendimento 

ESTRUTURA FÍSICA 

Qtde Descrição 

x Terreno para a extração e alocação da planta de beneficiamento 

2 Caminhões 

1 Escavadeira 

1 Pá carregadeira 

1 Trator 

1 Veículo utilitário 

1 Galpão para a planta de beneficiamento; 

x Equipamentos da planta de beneficiamento 

x Escritório, pensão e refeitório 

x Casa vigia 
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x Terreno entreposto 

x Silo de estocagem do entreposto 

x Galpão de estocagem do entreposto 

x Balança Rodoviária 

 

6.1.4 Gestão de pessoas – Dimensionamento de pessoal 

Para a operação da nova unidade de Felspato será necessário o quadro de 

colaboradores dimensionado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Quadro de colaboradores na nova unidade  

LAVRA 

Qtde Cargo Descrição de função 

3 Operadores de máquina Extração do minério, remoção de 

estéril, carga e descarga. 

2 Motoristas Movimentação de minério e estéril. 

1 Encarregado de mina Coordenar todo o processo de 

extração. 

2 Auxiliares de produção Coleta de amostras, carga e descarga. 

1 Mecânico diesel. Manutenção preventiva (revisão) e 

corretiva (reparação) de máquinas. 

1 Consultor – engenheiro de minas Orientação e consultoria sobre os 

planos de lavra. 

BENEFICIAMENTO  

1 Encarregado  Coordenação da planta de 

beneficiamento. 

3 Auxiliares de produção Coleta de amostras, checagem e 

regulagem de equipamentos, carga e 

descarga. 

2 Mecânicos industriais Manutenção preventiva (revisão) e 

corretiva (reparação) dos equipamentos 

da planta. 
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1 Mecânico elétrico Manutenção preventiva (revisão) e 

corretiva (reparação) da estrutura 

elétrica da planta. 

ENTREPOSTO PARA CARREGAMENTO 

1 Encarregado  Coordenação do carregamento, 

despacho e emissão de nota fiscal. 

1 Balanceiro Pesagem e emissão de nota fiscal. 

1 Operador de pá carregadeira Carga e descarga. 

1 Auxiliar geral Carga e descarga. 

 

6.2 Gestão do Estoque 

O estoque é planejado para atender as necessidades de consumo dos 

clientes e da capacidade máxima de produção.  

O estoque se mostra um instrumento muito importante na mineração diante 

das variações climáticas, que podem interferir na extração do minério e, portanto, 

garantem o fornecimento dentro dos prazos acordados com os clientes. Os estoques 

também são importantes no sentido de garantir a estabilidade do produto. Como o 

minério tem variações naturais durante a sua extração, além de poder haver 

pequenas variações no processo de beneficiamento do produto, o estoque permite 

que pilhas de homogeneização do produto sejam formadas. 

Podem haver pilhas de estoque do minério in natura, do produto beneficiado, 

que ainda pode ser blendado com outros minerais, e nos galpões e silos do 

entreposto, como produto final e liberado pelo laboratório, aguardando apenas o 

carregamento.  

 

6.3 Logística  

Os clientes no início de todo o mês fazem os pedidos de produto para o 

consumo do mês.  

Mensalmente, de acordo com os pedidos daquele período, existe uma 

programação de extração, junto ao consultor técnico de minas, bem como a 

programação do beneficiamento deste material, alocando colaboradores e 

programando equipamentos. 
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Geralmente, para os clientes frequentes, separa-se um estoque de 

segurança, calculado através da média de consumo dos últimos três meses. 

O setor comercial faz contato direto com as transportadoras contratadas pela 

Marc ou seus clientes. Uma vez autorizado o carregamento pelos clientes, 

transportadoras e setor comercial fazem a programação do carregamento. 

Clientes eventuais devem aguardar a confirmação da equipe técnica e 

comercial para averiguar a disponibilidade do produto em estoque, ou devem 

aguardar a próxima produção. 
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7 PLANO FINANCEIRO 

7.1 Aspectos Financeiros 

 Para implementação do projeto não consideramos financiamento, a 

implementação da unidade será suportada com recursos próprios.  

 

7.1.1 Investimento Fixo 

 

Em anexo lista detalhada 

- Compras de máquinas e equipamentos    R$ 7.052.900,00 

- Construções civis            R$ 1.950.000,00 

 - Total              R$ 9.002.900,00 

Origem dos Recursos 

- 100% com recursos próprios          R$ 9.002.900,00 

 

7.1.2 Tecnologia dos equipamentos e máquinas 

Os equipamentos e máquinas são fornecidos por empresas líderes no 

mercado, com tecnologia de ponta e o quadro técnico da empresa formado por 

engenheiro de minas, engenheiro civil, engenheiro mecânico e projetista altamente 

qualificados para execução do projeto. 

 

7.1.3 Avaliação da Produtividade dos Equipamentos e Máquinas 

A produtividade dos equipamentos e máquinas na Marc Mineração são 

avaliadas mensalmente pelos encarregados das unidades, juntamente com a 

diretoria em reuniões mensais de produção. 

 

7.1.4 Premissas para Projeção do Faturamento 

Considera-se que a partir da implementação do projeto, a unidade terá 

capacidade de produzir 90.000 toneladas por ano de feldspato, considerando os três 

produtos oriundos desta produção. As vendas, da mesma forma, são projetadas 

desde o primeiro ano para a capacidade total de produção da unidade. 

O anexo I apresenta de forma mais detalhada a projeção de faturamento 

elaborada para o presente projeto. 
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7.1.5 DRE Projetada 

Na projeção de resultados consideramos produção de 90.000 toneladas de 

feldspato (entre seus quatro produtos) anuais beneficiados e comercializados. 

Desta forma as receitas, despesas fiscais e os custos dos produtos vendidos 

compreendem o volume integral de produção da unidade, e o Lucro Bruto 

representa 37,35% da receita total projetada. 

Os demais gastos operacionais projetados absorvem 13,06% da receita 

total, incluindo as despesas com amortização e depreciação, atreladas diretamente 

ao investimento para implementação da unidade Morro Grande. 

O resultado líquido projetado é positivo no valor de R$ 2.068.201,13, com 

margem líquida operacional de 16,03%, conforme demonstrado no fluxo de caixa 

adiante abordado. 

A seguir a DRE projetada. 

 

 Tabela 5 – DRE 

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO   % 

Receita Operacional Bruta 12.900.000,00 100,00% 

(-) Deduções - impostos sobre a venda (ICMS, PIS/CONFINS, 
CFEM) -2.709.000,00 21,00% 

Receita Operacional Líquida 10.191.000,00 79,00% 

(-) Custo dos Produtos Vendidos  -5.372.371,92 41,64% 

Lucro Bruto 4.818.628,08 37,35% 

Despesas Operacionais -1.684.990,00 13,06% 

Com apoio administrativo -420.000,00 3,25% 

Vendas -187.200,00 1,45% 

Amortização/Depreciação -1.077.790,00 8,35% 

Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro 3.133.638,08 24,29% 

Imposto de Renda e Contribuição Social  -1.065.436,95 8,25% 

Lucro Líquido 2.068.201,13 16,03% 

Resultado  2.068.201,13 16,03% 

 

7.1.6 Fluxo de Caixa Projetado 

 A projeção do Fluxo de Caixa indica que o projeto apresenta capacidade 

financeira para amortizar o investimento realizado, conforme segue demonstrado. 
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Tabela 6 – Fluxo de Caixa Projetado Anos 0 a 3 

FLUXO DE CAIXA PROJETADO ANO 0 ANO 1 ANO 2  ANO 3 

 
        

CAIXA INICIAL   -9.002.900,00 -5.926.908,87 -2.850.917,73 
RECEITA BRUTA   12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 

(-) Deduções fiscais   -2.709.000,00 -2.709.000,00 -2.709.000,00 
(-) Custo Produto Vendido   -5.372.371,92 -5.372.371,92 -5.372.371,92 
(-) Despesas Operacionais   -607.200,00 -607.200,00 -607.200,00 
SOBRA OPERACIONAL (EBITDA)   4.211.428,08 4.211.428,08 4.211.428,08 

(-) Amortização/Depreciação   -1.077.790,00 -1.077.790,00 -1.077.790,00 
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social    -1.065.436,95 -1.065.436,95 -1.065.436,95 
SOBRA LÍQUIDA   2.068.201,13 2.068.201,13 2.068.201,13 

(+) Amortização/Depreciação   1.007.790,00 1.007.790,00 1.007.790,00 
VALOR DO INVESTIMENTO -9.002.900,00       
SALDO DE CAIXA -9.002.900,00 3.075.991,13 3.075.991,13 3.075.991,13 

 
        

CAIXA FINAL -9.002.900,00 -5.926.908,87 -2.850.917,73 225.073,40 
 

Tabela 7 – Fluxo de Caixa Projetado Anos 4 a 8 

FLUXO DE CAIXA 
PROJETADO ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 

       
CAIXA INICIAL 225.073,40 3.301.064,53 6.377.055,66 9.523.046,80 12.669.037,93 
RECEITA BRUTA 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 

(-) Deduções fiscais -2.709.000,00 -2.709.000,00 -2.709.000,00 -2.709.000,00 -2.709.000,00 
(-) Custo Produto Vendido -5.372.371,92 -5.372.371,92 -5.372.371,92 -5.372.371,92 -5.372.371,92 
(-) Despesas Operacionais -607.200,00 -607.200,00 -607.200,00 -607.200,00 -607.200,00 
SOBRA OPERACIONAL  4.211.428,08 4.211.428,08 4.211.428,08 4.211.428,08 4.211.428,08 

(-) Amortização/Depreciação -1.077.790,00 -1.077.790,00 -722.790,00 -722.790,00 -722.790,00 
(-) Imposto de Renda e 
Contribuição Social  -1.065.436,95 -1.065.436,95 -1.065.436,95 -1.065.436,95 -1.065.436,95 

SOBRA LÍQUIDA 2.068.201,13 2.068.201,13 2.423.201,13 2.423.201,13 2.423.201,13 
(+) 
Amortização/Depreciação 1.007.790,00 1.007.790,00 722.790,00 722.790,00 722.790,00 

VALOR DO 
INVESTIMENTO         

SALDO DE CAIXA 3.075.991,13 3.075.991,13 3.145.991,13 3.145.991,13 3.145.991,13 
       
CAIXA FINAL 3.301.064,53 6.377.055,66 9.523.046,80 12.669.037,93 15.815.029,06 
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7.1.7 Valor Presente Líquido 

 O Valor Presente Líquido do projeto é positivo, demonstrando a viabilidade da 

sua implantação. 

 

Tabela 8 – Cálculo VPL 

 

VPL 

 ANO INVESTIMENTO 9.002.900,00 

  TAXA 12,00% 

0 -9.002.900,00 CHS G CFO 

1 2.068.201,13 G CFJ 

2 2.068.201,13 G CFJ 

3 2.068.201,13 G CFJ 

4 2.068.201,13 G CFJ 

5 2.068.201,13 G CFJ 

6 2.423.201,13 G CFJ 

7 2.423.201,13 G CFJ 

8 2.423.201,13 G CFJ 

  12 I   

  F NPV 1.754.994,75 

 VPL= PV-Io      VPL= R$ 10.757.894,76 -  R$ 9.002.900,00 = 

R$1.754.994,75 

 PV= PV1+PV2+PV3...+PV8 = R$ 10.757.894,76 

 Io= R$ 9.002.900,00  

  

 

7.1.8 Payback 

 Para medir o tempo de retorno do investimento utilizamos a técnica do 

Payback Descontado. Consideramos uma taxa de atratividade de 12% ao ano, que é 

compatível com a atividade que se encontra inserida a Marc Mineração.

 Considerando somente o valor do investimento a valores presentes o tempo 

de retorno dar-se-á no sétimo ano. 
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Tabela 9 – Cálculo do Payback  

PAYBACK 

DESCONTADO   

VALOR 

PRESENTE SALDO  

ANO LUCRO DOS FCS INVESTIMENTO 

ANO 0 -9.002.900,00 -9.002.900,00 -9.002.900,00 

ANO 1 2.068.201,13 1.846.608,15 -7.156.291,85 

ANO 2 2.068.201,13 1.648.757,28 -5.507.534,57 

ANO 3 2.068.201,13 1.472.104,71 -4.035.429,85 

ANO 4 2.068.201,13 1.314.379,21 -2.721.050,64 

ANO 5 2.068.201,13 1.173.552,87 -1.547.497,77 

ANO 6 2.423.201,13 1.227.669,11 -319.828,67 

ANO 7 2.423.201,13 1.096.133,13 776.304,46 

ANO 8 2.423.201,13 978.690,30 1.754.994,76 

Payback Descontado no 7°ano  

Taxa de desconto 12% 

 

7.1.9 TIR (Taxa Interna de Retorno)      

A taxa Interna de Retorno do projeto é de 17,19% ao ano, e supera a taxa de 

atratividade de 12% ao ano pretendida pela empresa.  

 

Tabela 10 – Cálculo da TIR  

TIR 

 ANO INVESTIMENTO 9.002.900,00 

  TAXA 12,00% 

0 -9.002.900,00 CHS G CFO 

1 2.068.201,13 G CFJ 

2 2.068.201,13 G CFJ 

3 2.068.201,13 G CFJ 

4 2.068.201,13 G CFJ 

5 2.068.201,13 G CFJ 

6 2.423.201,13 G CFJ 

7 2.423.201,13 G CFJ 

8 2.423.201,13 G CFJ 

  12 I   

  F IRR 17,19 
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7.2 Cenário Pessimista 

Um cenário pessimista do mercado de feldspato foi elaborado, levando em 

conta uma redução de preço do produto final de 20%. Compreende-se dos números 

abaixo, que apesar de haver uma extensão no número de anos necessários para 

deixar o caixa final positivo, de 3 para 6 anos, o projeto é sólido e apresenta um 

resultado financeiro positivo mesmo em um cenário pessimista. 

 

7.2.1 Premissas Pessimistas 

A premissa pessimista no presente caso é o preço do produto final com uma 

redução de 20% do valor sugerido no projeto. O Anexo II apresenta de forma mais 

detalhada a projeção de faturamento elaborada para um cenário pessimista. 

 

7.2.2 Fluxo de Caixa Projetado no Cenário Pessimista 

 

Tabela 11 – Fluxo de Caixa Pessimista Anos 0 a 3  

 

CENÁRIO PESSIMISTA - PREÇOS -20% 
 FLUXO DE CAIXA PROJETADO ANO 0 ANO 1 ANO 2  ANO 3 

 
        

CAIXA INICIAL   -9.002.900,00 -7.272.120,87 -5.541.341,73 
RECEITA BRUTA   10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 
(-) Deduções fiscais   -2.167.200,00 -2.167.200,00 -2.167.200,00 
(-) Custo Produto Vendido   -5.372.371,92 -5.372.371,92 -5.372.371,92 
(-) Despesas Operacionais   -607.200,00 -607.200,00 -607.200,00 
SOBRA OPERACIONAL (EBITDA)   2.173.228,08 2.173.228,08 2.173.228,08 
(-) Amortização/Depreciação   -1.077.790,00 -1.077.790,00 -1.077.790,00 
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social    -372.448,95 -372.448,95 -372.448,95 
SOBRA LÍQUIDA   722.989,13 722.989,13 722.989,13 
(+) Amortização/Depreciação   1.007.790,00 1.007.790,00 1.007.790,00 
VALOR DO INVESTIMENTO -9.002.900,00       
SALDO DE CAIXA -9.002.900,00 1.730.779,13 1.730.779,13 1.730.779,13 

 
        

CAIXA FINAL -9.002.900,00 -7.272.120,87 -5.541.341,73 -3.810.562,60 
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Tabela 12 – Fluxo de Caixa Pessimista Anos 4 a 8  

 

FLUXO DE CAIXA 
PROJETADO ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 

           
CAIXA INICIAL -3.810.562,60 -2.079.783,47 -349.004,34 1.331.074,80 3.011.153,93 
RECEITA BRUTA 10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 
(-) Deduções fiscais -2.167.200,00 -2.167.200,00 -2.167.200,00 -2.167.200,00 -2.167.200,00 
(-) Custo Produto Vendido -5.372.371,92 -5.372.371,92 -5.372.371,92 -5.372.371,92 -5.372.371,92 
(-) Despesas Operacionais -607.200,00 -607.200,00 -607.200,00 -607.200,00 -607.200,00 
SOBRA OPERACIONAL 
(EBITDA) 2.173.228,08 2.173.228,08 2.173.228,08 2.173.228,08 2.173.228,08 

(-) Amortização/Depreciação -1.077.790,00 -1.077.790,00 -722.790,00 -722.790,00 -722.790,00 
(-) Imposto de Renda e 
Contribuição Social  -372.448,95 -372.448,95 -493.148,95 -493.148,95 -493.148,95 

SOBRA LÍQUIDA 722.989,13 722.989,13 957.289,13 957.289,13 957.289,13 
(+) 
Amortização/Depreciação 1.007.790,00 1.007.790,00 722.790,00 722.790,00 722.790,00 

VALOR DO 
INVESTIMENTO           
SALDO DE CAIXA 1.730.779,13 1.730.779,13 1.680.079,13 1.680.079,13 1.680.079,13 
         
CAIXA FINAL -2.079.783,47 -349.004,34 1.331.074,80 3.011.153,93 4.691.233,06 
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8 CONCLUSÃO 

 Ficou demonstrado no presente trabalho que o minério feldspato é um produto 

estratégico no mercado consumidor, que este mercado é promissor, e que a Marc 

Mineração conta com know how na extração e beneficiamento deste minério e 

detém considerável tradição no mercado. 

 O projeto Morro Grande tem todos os registros necessários para a extração, 

beneficiamento e comercialização dos produtos oriundos do feldspato, a Marc 

Mineração conta ainda com um eficiente sistema de qualidade, respeita o meio 

ambiente e as condições para a produção do minério. 

 As projeções de resultados e as avaliações financeiras mostram resultados 

satisfatórios e compatíveis com o mercado de mineração. 

Desta maneira, pelo que se depreende da elaboração do presente trabalho, a 

implementação da unidade Morro Grande de extração e beneficiamento de feldspato 

é um projeto viável e possível de ser implementado. 
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ANEXO I - PREMISSAS PARA PROJEÇÃO DO FATURAMENTO 
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ANEXO II - PREMISSAS PARA CENÁRIO PESSIMISTA 

 

 

 


