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RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado com a finalidade de propor um Plano de 

Marketing para a Joint Venture HCC Methal Company visando o fornecimento 

de seus produtos às grandes montadoras de implementos agrícolas. A HCC 

Methal Company fabrica produtos em metal como molinetes e peneiras para 

colheitadeiras. Observando que a Joint Venture em questão é a associação da 

HCC, empresa norte americana, uma das principais fornecedoras de peças 

para o maquinário agrícola no mundo e a Methal Company empresa nacional 

com experiência na fabricação de peças para o mercado agrícola e de 

transporte. 

 

Palavras-chave: plano de marketing; joint venture; máquinas agrícolas. 
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1. Sumário Executivo 

 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a criaçãode uma joint 

venture, entre uma empresa nacional e outra americana verificando sua 

viabilidade no mercado brasileiro. 

A junção das empresas HCC Inc. (americana) e Methal Company 

(brasileira) irá propiciar a fabricação de produtos com o know-how norte 

americano com a mão de obra especializada de uma empresa brasileira, 

focando nas montadoras agrícolas que possuem fábrica no Brasil. 

Produtos como molinetes para plataformas de corte de colheitadeiras e 

peneiras também para colheitadeiras serão fabricadas em Curitiba/PR.  

Será avaliado a viabilidade financeira e mercadológica para ir em frente 

com a formação da joint venture ou não, utilizando técnicas de marketing, 

pesquisas e análises mercadológicas para a decisão. 

Após todos os levantamentos necessários chega-se à conclusão que há 

viabilidade conforme gráficos abaixo: 
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2. A EMPRESA 

 

2.1 HISTÓRICO DAS EMPRESAS 

 

2.1.1 Empresa Nacional: 

 

A empresa brasileira iniciou suas atividades em 2004 na cidade de 

Curitiba/ PR com a Methal Company Máquinas e Peças Ltda, atuando 

exclusivamente no mercado agrícola e fornecendo plataformas de corte para 

colheitadeiras CASE. Presente no mercado há mais de 15 anos a Methal 

Company veio a fazer parte do grupo em janeiro de 2007, fortalecendo os 

negócios na área agrícola e adicionando forte atuação no segmento de 

automóveis, ônibus e caminhões. 
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Seusprincipaisclientessão VW, MAN, Case, New Holland, John Deere, 

Massey Fergusson, Iveco, Nissan, MWM. 

Ao longo dos anos o grupo firmou suas raízes no mercado por meio de 

um sistema de gestão diferenciado e investimento constante em tecnologia. 

Hoje atende as principais montadoras espalhadas pelo Brasil e oferece toda a 

estrutura para o segmento de metais mecânicos partindo de peças 

estampadas, conjuntos soldados e sistemas mecânicos. 

Buscando manter sempre a satisfação dos clientes, a Methal Company 

trabalha com linhas de produção distintas para atender de modo exclusivo cada 

cliente em seu respectivo mercado, garantindo qualidade em todos os aspectos 

por meio de altos investimentos em pesquisa e tecnologia. 

Duas plantas industriais totalizam uma área de mais de 21.000 m², 

localizada estrategicamente no pólo industrial de Curitiba, possibilitando fácil 

acesso as principais rodovias que ligam o Sul ao Sudeste do país. O parque 

industrial também dá sustentação para que a produção sob demanda garanta o 

fornecimento contínuo e exclusivo às montadoras. 

O grupo Methal Company além de toda estrutura e capacitação 

profissional, preocupa-se constantemente com o futuro, atuando de forma 

direta na preservação do meio ambiente, onde se destaca o sistema de 

tratamento de efluentes industriais que é aplicado para minimizar a emissão de 

resíduos ao meio ambiente. A satisfação do cliente e a preservação do meio 

ambiente são as prioridades do grupo. 

 

VISÃO 

Ser reconhecido, no Mercosul, como fornecedor de classe mundial para 

grandes conjuntos estampados, soldados e montados no segmento metal-

mecânico. 
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MISSÃO 

Superar as expectativas dos nossos clientes e acionistas, através de uma 

gestão competitiva de negócios, focada em segurança, qualidade e processos 

robustos, com pessoas comprometidas. 

 

VALORES 

ÉTICA – Conjunto de condutas que norteiam o comportamento das 

pessoas e da empresa; 

RESPEITO – Mutuo entre clientes, colaboradores, fornecedores e meio 

ambiente; 

INOVAÇÃO – Estar atualizado com as tendências e necessidades do 

mercado; 

COMUNICAÇÃO – Garantir que todos tenham acesso aos objetivos, 

metas e resultados; 

SEGURANÇA – Garantir a integridade física e moral de todos os 

colaboradores; 

COMPROMETIMENTO – Sentir-se integrante da visão e desejar 

transforma-la em realidade. 

 

2.1.2 Empresa Americana 

 

A HCC, localizada em Mendota no estado de Illinois EUA, existe há mais 

de 100 anos, fornecendo peças para maquinas agrícolas.  

Desde 1883, HCC tem sido um grande inovador em equipamentos de 

colheita de produtos agrícolas e equipamentos agrícolas, com a invenção do 
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primeiro equipamento de pesagem de grãos, o primeiro molinete, e da barra de 

corte flexível. Ao longo do século seguinte, a empresa ampliou, diversificou e 

se fundiram com outras empresas agrícolas de ponta para crescer e se tornar o 

maior produtor mundial de molinetes e peneiras para colheitadeiras. Desde os 

nossos primeiros dias a empresa, que começou com a visão de um agricultor 

do Centro-Oeste e um lojista, manteve uma estreita associação com o lugar de 

mercado para garantir que cada produto seja focado em produtividade para 

colhedoras. Hoje, a HCC fabricantes de equipamento de colheita agrícola, tais 

como molinetes, peneiras, chaffers e outros produtos inovadores fornecem 

essas peças diretamente para as montadoras mais conceituadas do mundo. A 

HCC trabalha de perto com esses fabricantes para atender seus produtos com 

as especificações e capacidades definidas. A HCC continua desenvolvendo e 

testando novos materiais e novos produtos focados em desempenho. Com 

mais de 100 anos de experiência e os avanços tecnológicos, ninguém está 

mais preparado para atender as necessidades dos agricultores de amanhã. 

 

2.1.3 PROJETO DE EXPANSÃO 

 

Sempre buscando o crescimento das empresas, em 2012 foi adquirido um 

novo site com mais de 120.000 m2 de área de terreno e aproximadamente 

25.000m2 de área coberta. 

A JV já inicializará suas atividades no novo site. 



 
 

Figura 1 - Campus Industrial HCC Methal Company

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture

 

4 ANÁLISE DE MERCADO

 

4.1 ANÁLISE SETORIAL

 

4.1.1 ASPECTOS GERAIS

 

Atualmente a Methal Company está a mais de 15 anos no mercado, e 

conta com um portfólio com mais de 

oferecendo alta produtividade, qualidade e a garantia do abastecimento 

contínuo para as linhas de produção das principais montadoras do país, 

priorizando sempre a máxima satisfação do cliente. Conta com experiência e 

reconhecimento da Methal C. Máquinas que está a 9 anos no mercado e faz 

parte do grupo Methal. Hoje já atende grandes montadoras no país, como New 

Holland, Case e AGCO, e tem sua credibilidade reconhecida perante estes 

clientes. Também são seus clientes empresas como Ive

pus Industrial HCC Methal Company 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

4 ANÁLISE DE MERCADO 

4.1 ANÁLISE SETORIAL 

4.1.1 ASPECTOS GERAIS 

Atualmente a Methal Company está a mais de 15 anos no mercado, e 

portfólio com mais de 3.000 peças , atendendo seus clientes 

produtividade, qualidade e a garantia do abastecimento 

contínuo para as linhas de produção das principais montadoras do país, 

priorizando sempre a máxima satisfação do cliente. Conta com experiência e 

da Methal C. Máquinas que está a 9 anos no mercado e faz 

parte do grupo Methal. Hoje já atende grandes montadoras no país, como New 

Holland, Case e AGCO, e tem sua credibilidade reconhecida perante estes 

clientes. Também são seus clientes empresas como Iveco, Nissan e MWM.
11 

 

Atualmente a Methal Company está a mais de 15 anos no mercado, e 

atendendo seus clientes 

produtividade, qualidade e a garantia do abastecimento 

contínuo para as linhas de produção das principais montadoras do país, 

priorizando sempre a máxima satisfação do cliente. Conta com experiência e 

da Methal C. Máquinas que está a 9 anos no mercado e faz 

parte do grupo Methal. Hoje já atende grandes montadoras no país, como New 

Holland, Case e AGCO, e tem sua credibilidade reconhecida perante estes 

co, Nissan e MWM. 
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Com destaque ao atendimento das necessidades das indústrias 

montadoras em geral, a Methal Company investe constantemente em novos 

processos de manufatura para produzir conjuntos mecânicos, conjuntos 

soldados, rebitados ou montados, peças estampadas, atendendo também a 

projetos previamente estabelecidos ou de co-design.  

Dentre os mais variados produtos fabricados pelo grupo, destacamos as 

trava do capô, fechadura do porta-malas, limitador de porta, plataforma para 

colheitadeira, porta objetos, plataforma de operador, suporte para barro, entre 

outro, os quais já atendem o mercado dentro dos padrões atuais exigidos.  

Atualmente a Methal Company já produz molinetes, através de um acordo 

experimental de 3 anos com HCC Inc., utilizando seus desenhos. Com a joint 

venture, o foco inicial será nos molinetes, e também nas peneiras que serão 

produzidas apenas após a conclusão desta. 

Quanto a HCC, é uma empresa que está no mercado por mais de um 

século, e tem liderado o mercado americano com produtos de alto valor, 

projetados para otimizar a colheita com eficiência e eficácia. Atualmente esta é 

a líder em manufatura e designer de molinetes, peneiras, e equipamentos de 

preparo e outros componentes para fabricação de OEM e equipamentos de 

colheita. 

Os produtos HCC Inc., tem reconhecimento no mercado brasileiro, porém 

as constantes oscilações cambiais e o lead time logístico de aproximadamente 

45 dias, para entrada de suas peças no Brasil, tem ameaçado seu espaço no 

mercado do país. Assim, torna-se extremamente interessante a joint venture 

com a empresa brasileira.  

 

4.1.2 ANÁLISE SETORIAL (PORTER) 

 

O modelo das Cinco Forças de Porter foi desenvolvido por Michael Porter 

em 1979 tendo como objetivo à análise da competição entre empresas. Leva 
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em consideração cinco fatores ou "forças" competitivas, que após estudados 

dão origem à uma estratégia empresarial eficiente. Porter refere-se a essas 

forças como microambiente, ou seja, como ambiente setorial, e utiliza-se estas 

em uma empresa que afeta a sua capacidade para servir os seus clientes e 

obter lucros. Uma mudança em qualquer uma das forças normalmente requer 

uma nova pesquisa (análise) para re-avaliar o setor. 

Para tanto, iremos avaliar estas cinco forças, dentro do ambiente da joint 

venture firmada entre a HCC Inc e a Methal Company, seguindo o conceito de 

Porter, conforme detalhadamento a seguir. 

 

4.1.2.1 Rivalidade entre os Concorrentes 

 

4.1.2.1.1 Número de concorrentes e repartição de quotas de mercado 

 

A HCC Methal Company terá poucos concorrentes, com a peculiaridade 

de que os principais se concentram na região do estado do Rio Grande Sul, 

que são Screw Indústria MetalmecânicaLtda e BruningTecnometal. 

Estas empresas se encontram muito próximas da AGCO (Massey 

Ferguson – Santa Rosa/ RS), atual cliente, e da John Deere (Horizontina/ RS) 

que é objeto de fornecimento futuro, porém estão bem longe logisticamente da 

Case IH e da New Holland, também grandes clientes, que se encontram nas 

cidades de Curitiba/ PR e Sorocaba/ SP e muito próximas da HCC Methal 

Company que se localizará em Fazenda Rio Grande/PR, próxima à Curitiba.  

Quanto à participação atual de mercado, levando em conta o Grupo 

Methal, temos o seguinte resultado em relação aos concorrentes: 
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Figura 2 – Participação de mercado 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

 

4.1.2.1.2 Taxa de crescimento da indústria 

 

Taxa de crescimento do agronegócio, previsto pelo governo, de 22% no 

país até 2022. Já o mercado específico de colheitadeiras, no primeiro 

quadrimestre deste ano, avançou 57,9% (3.043), sobre igual período de 2012, 

conforme os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea). Ou seja, crescimento para os clientes, e busca por 

maiores fatias do mercado por parte do fornecedores com objetivo de aumentar 

suas receitas. Ou seja, alta taxa de crescimento. 

 

4.1.2.1.3 Diversidade de concorrentes 

 

Como já anteriormente descrito, os maiores concorrentes são empresas 

Screw Indústria MetalmecânicaLtda e BruningTecnometal. Ou seja, poucos 

concorrentes. 
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4.1.2.1.4 Grau de diferenciação dos produtos 

 

Com a formação da HCC Methal Company, a tecnologia dos produtos 

(molinetes e peneiras agrícolas) terá em sua concepção designer e maquinário 

norte-americanos da HCC Inc., que hoje são reconhecidas no mundo todo, e 

são sinônimos de alta tecnologia e qualidade. Sendo que dentro de seu 

portfólio já existe o knowhow para produção de molinetes e peneiras agrícolas 

já reconhecidos mundialmente. E é o que irá gerar diferencial das empresas 

concorrentes, uma vez que o Grupo Methal já é detentor da maior fatia do 

mercado para colheitadeiras. 

A Screw Indústria MetalmecânicaLtda é uma empresa nacional que há 

catorze anos vem atuando e investindo no mercado de Sem-Fins (helicoides), 

laminados e peças agrícolas, e que se tornou referência e líder no mercado 

específico de roscas transportadoras. 

A BruningTecnometal, também é uma empresa nacional, com 66 anos de 

mercado, que atua e atende vários clientes, porém com um portfólio vasto para 

fornecer peças e componentes para os ramos da construção, agrícola, 

rodoviário e automotivo, com maior investimento em tecnologia e expansão no 

mercado automotivo. 

 

4.1.2.1.5 Barreiras à saída 

 

No caso da HCC Methal Company, não é um problema, uma vez que já é 

característica do grupo trabalhar com linhas específicas no intuito de atender 

de modo exclusivo cada um deles, mantendo linhas de produção distintas para 

atender cada mercado e suas necessidades específicas, o que se torna um 

diferencial, e não impede a entrada e saída de um mercado em específico. 
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4.1.2.2 Poder de Negociação dos Clientes 

 

4.1.2.2.1 Concentração dos compradores em relação à concentração de 

empresas vendedoras. 

 

Atualmente o mercado de colheitadeiras é constituído de cinco grandes 

clientes que compram de três grandes fornecedores. Assim, temos média 

concentração de clientes e média concentração de concorrentes à 

fornecimento, determinando médio o poder do cliente sobre o mercado 

fornecedor. 

 

4.1.2.2.2 Volume de compra. 

 

Atualmente o Grupo Methal fornece para três grandes fabricantes 

agrícolas que são a Case IH, New Holland e grupo AGCO, de forma bastante 

equilibrada, o que vem gerar um alto poder por parte dos clientes, pois seria 

impactante uma perda de volume nestes clientes. 

 

4.1.2.2.3 Diferenciação de produto entre as empresas do mercado. 

 

A diferenciação dos produtos em questão (molinetes e peneiras agrícolas) 

estará na questão da tecnologia norte americana HCC empregada em sua 

concepção, o que será diferencial reconhecido perante os concorrentes 

nacionais. Porém, fora este fator, a diferenciação dos produtos entre os 

fornecedores é pouca. 

 

4.1.2.2.4 Ameaça dos clientes comprarem as empresas fornecedoras. 
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Situação pouco provável neste tipo de mercado, uma vez que os 

fornecedores atuais têm vários anos de mercado, gestão geralmente familiar, e 

tem um grande portfólio de produção de peças dentro de suas fábricas que 

atende vários setores, inclusive o mercado de reposição, porém os 

fornecedores já estão trabalhando no processo sucessório, holding e joint 

ventures. 

 

4.1.2.2.5 Conhecimento dos compradores dos custos e da estrutura da 

empresa no mercado. 

 

Normalmente as montadoras trabalham com planilhas de custo abertas 

(breakdown dos custos), dessa maneira eles tem conhecimento das margens, 

custo de MP, MO e DGF. 

 

4.1.2.2.6 Lucratividade dos compradores 

 

Como as planilhas de custos são abertas, as montadoras aceitam no 

máximo 20% de Mark up (4% de despesas administrativas, 4% de despesas 

comerciais, 2% de scrap, 10% de lucro). 

 

4.1.2.2.7 Redução de custos por meio de produtos alternativos. 

 

Neste caso o poder dos clientes é baixo, uma vez que a garantia e a 

qualidade exigidas no trabalho de uma colheitadeira são altos, e o número de 

fornecedores conceituados no mercado é baixo. 

 

4.1.2.2.8 Importância do fornecedor para a qualidade do produto final do 

comprador. 
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O produto fornecido tem papel fundamental (molinetes e peneiras) na 

estratégia dos clientes, pois é fundamental para que a colheitadeira 

desempenhe seu papel com eficácia. 

 

4.1.2.2.9 Porcentagem de gastos dos compradores em produtos dos 

fornecedores. 

 

Não há interesse por parte dos clientes e não se aplica à análise. 

 

4.1.2.3 Poder de Negociação dos Fornecedores. 

 

4.1.2.3.1 Concentração dos fornecedores em relação à concentração de 

compradores no mercado. 

 

Atualmente existem vários fornecedores de matéria-prima, assim o poder 

de compra do Grupo Methal é maior que destes. 

 

4.1.2.3.2 Disponibilidade de produtos substitutos. 

 

Atualmente o mercado de matéria-prima metalúrgico é alto e competitivo, 

assim a disponibilidade de produtos substitutos é grande. 

 

4.1.2.3.3 Importância do comprador para o fornecedor. 

 

O Grupo Methal hoje tem grande importância para seus fornecedores, 

pois tem grande volume de compra de matéria-prima. 
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4.1.2.3.4 Diferenciação dos produtos e serviços dos fornecedores. 

 

O mercado de matéria-prima é vasto e hoje não representa necessidade 

de análise para a questão de fornecimento. 

 

4.1.2.4 Ameaça de novos entrantes 

 

Quando se fala da ameaça de novos concorrentes podemos começar 

considerando que a diferenciação do produto (molinetes e peneiras agrícolas) 

atualmente é pequena, porém o diferencial da Methal estará na questão da 

tecnologia norte americana HCC empregada em sua concepção, o que será 

diferencial reconhecido perante os concorrentes nacionais. 

O capital necessário para se entrar num mercado como este é alto, uma 

vez que o investimento em tecnologia, maquinários e engenharia são de suma 

importância para se concretizar um negócio como este. 

Os custo de troca de um produto neste setor pode ser alto, pois estamos 

falando de um mercado com consumidores (fabricantes/ clientes) com mais de 

35 anos de atuação e reconhecimento, e de produtos com alta exigência de 

qualidade e performance, assim seria muito oneroso para estes estarem 

adotando produtos de novos fornecedores sem a máxima garantia de no 

mínimo a mesma performance dos produtos atuais. 

Também como já comentado, um ponto importante é que os produtos em 

questão hoje são produzidos por empresas altamente qualificadas e com 

extensa experiência no mercado brasileiro. Assim, os direitos de propriedade 

intelectual não são restritos, mas também não são adquiridos tão facilmente 

frente à experiência dos atuais concorrentes. Levamos em conta também que 

quando falamos da joint venture, os direitos de propriedade intelectual das 
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tecnologias e knowhow provindos da HCC Inc. serão todos firmados em 

contrato de sigilo e exclusividade com o Grupo Methal. 

O acesso às matérias-primas das empresas que existem no mercado 

atualmente é fácil frente ao grande número de fornecedores que existem no 

Brasil e o acesso aos subsídios do governo também, visto que o Governo tem 

criado inúmeros programas de incentivo ao setor agrícola. 

 

4.1.2.5 Ameaça de produtos substitutos 

 

Atualmente a joint venture que está sendo proposta é uma ameaça aos 

atuais concorrentes, principalmente na questão de produtos substitutos, pois a 

tendência da joint venture é oferecer aos clientes tecnologia e knowhow à sua 

disposição em território brasileiro, uma vez que seremos detentores dos 

direitos sobre a experiência oferecida pela HCC Inc. Já a competitividade em 

preço e produtividade, não será o ponto mais alto uma vez que a disputa por 

matérias-primas em solo brasileiro será muito equilibrada com os atuais 

concorrentes. Em longo prazo a joint venture poderá vir a ser uma ameaça 

maior neste mercado quando se trata em preço, mas não é o foco de início.  

A inovação tecnológica é o grande ponto nesta questão, uma vez que os 

atuais concorrentes são experientes, porém a grande mudança é a entrada no 

Brasil da tecnologia agrícola mais reconhecida atualmente no mundo. 

Os custos atuais para uma troca de produto por parte dos clientes é alta, 

uma vez que os três atuais maiores fornecedores já tem qualidade, 

performance dos seus produtos e atendimento reconhecidos, dentro de um 

mercado onde a exigência é alta. 
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4.2 ANÁLISE DA DEMANDA 

 

Para começar a nossa análise foi levado em consideração dados 

levantados no Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 publicado 

pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

ANFAVEA. 

A ANFAVEA Brasil, fundada em 15 de maio de 1956, reúne empresas 

fabricantes automobilísticos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus) 

e máquina agrícolas automotrizes (tratores de rodas e de esteiras, 

colheitadeiras e retroescavadeiras) com instalações no Brasil. 

Os gráficos abaixo levam em conta as produções de colheitadeiras de 

todas as empresas atuantes no Brasil de 1976 a 2012.  

 

Gráfico 1 Produção de Colheitadeiras 1976-2012 
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O gráfico 1 demonstra a evolução da produção de colheitadeiras de 1976 

a 2012, ou seja, o comportamento do mercado potencial de molinetes e 

peneiras agrícolas para o negócio proposto neste trabalho, o qual veio 

apresentando leve tendência de crescimento ao longo de todos estes anos. 

Gráfico 2 Produção de Colheitadeiras 1976-2012 em Percentual 

 

O gráfico 2 demonstra a evolução percentual da produção de 

colheitadeiras em relação a produção total de máquinas agrícolas 

automotrizes. Percebe-se que a tendência de aumento chegou ao seu ápice no 

ano de 2014, a qual foi interrompida no ano de 2005. 

 

Gráfico 3 Produção de Colheitadeiras 2000-2012 em Unidades 
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No gráfico 3 podemos analisar claramente que a tendência foi 

interrompida pela crise que afetou a agricultura brasileira no ano de 2005, 

provocando efeitos colaterais no setor de máquinas agrícolas. Esta crise foi 

basicamente ocasionada pela queda nos preços das commodities, pelo recuo 

da produção em razão da seca e a desvalorização do dólar frente ao real. Já 

em 2007, após enormes esforços governamentais, a produção de máquinas 

retomou seu crescimento modestamente, sendo interrompida novamente em 

2008 pela crise mundial, porém com menor queda, e retomada do crescimento 

logo em seguida. 

Gráfico 4 Vendas Internas do Atacado 1976-2012 em Unidades de 

Colheitadeiras 
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No gráfico 4 temos as vendas internas de colheitadeiras no atacado, e 

conforme o destaque no gráfico, percebe-se o mesmo padrão de 

comportamento em função das crises de 2005 e 2008, também com suas 

respectivas retomadas. 

 

 

 

 

Gráfico 5 Exportação de Colheitadeiras 1976-2012 em Percentual 
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No gráfico 5 temos o comportamento das exportações de colheitadeiras 

em relação ao total exportado de máquinas agrícolas automotrizes. Também 

acompanhou o padrão da produção e vendas internas, porém com grande 

queda em 2012 devido a retração do mercado Argentino, o qual é o maior 

cliente do Brasil na compra de colheitadeiras no Mercosul. 

Gráfico 6 Exportação Por país destino em 2012 

 

 

No gráfico 6 pode-se confirmar o exposto acima, pois neste está a 

distribuição das exportações de colheitadeiras do Brasil no ano de 2012. 
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Gráfico 7 Perfil dos Clientes 

 

O gráfico 7 mostra o comportamento de produção, vendas internas e 

exportações das maiores empresas situadas no mercado brasileiro, e com 

potencial de mercado para a joint venture proposta. Dos gráficos acima, pode-

se ter uma ideia do tamanho do mercado existente e também das 

oportunidades que ainda podem ser exploradas. 
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Gráfico 8 Vendas por região no Brasil 

 

O gráfico 8 mostra as vendas internas e tendências em relação às vendas 

de 2011 e 2012 por região brasileira. Assim, pode-se avaliar regiões com 

tendências de crescimento ou maiores potenciais em vendas de colheitadeiras 

como as Regiões Sul, Sudeste e Norte, ou seja, grandes potenciais geradores 

de compra de molinetes e peneiras agrícolas. Também pode-se avaliar estados 
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destas regiões com potencial de impulsionar as compras de colheitadeiras 

como Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, e 

outros que podem ser evidenciados nos gráficos acima. 

Atualmente com a disponibilidade de crédito barato e a supersafra de 

grãos – de 185,7 milhões de toneladas, segundo projeção do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) - as vendas de máquinas e implementos 

agrícolas têm tomado um rumo muito positivo no Brasil. Em algumas regiões, o 

volume deve dobrar em 2013. Também, desde o ano passado o BNDES tem 

oferecido linha de crédito especial, dentro do Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI), sendo que as taxas começaram em 2% ao ano em 2012 e, 

no segundo semestre de 2013, estão em 3.5% ao ano, ainda competitivas, 

mesmo sendo garantidas apenas até o final de 2013. Assim, os produtores têm 

realizados inúmeros investimentos na lavoura, o que tem gerado uma grande 

demanda para os fabricantes atuais. 

Segundo Alexandre Vinícius de Assis, Gerente de Comercialização da 

Fabricante Valtra, “considerada a inflação, os juros chegam a ser negativos, 

incentivando a renovação da frota e a substituição do maquinário antigo e 

ultrapassado”. 

Ainda existem incertezas quanto à manutenção das condições favoráveis 

do PSI em 2014, mesmo que o cenário seja de continuidade do crescimento 

deste mercado. Assim, os fabricantes de máquinas agrícolas estão 

postergando o investimento na ampliação da capacidade instalada para 

atender ao crescimento da demanda interna. 

Segue um comentário de Leonel Oliveira, Gerente Regional de Vendas da 

Massey Ferguson, em entrevista ao site “economia.ig.com.br”: Nossa grande 

dúvida é o que vai acontecer em 2014 e 2015, o que vai acontecer com os 

juros (do BNDES). Se os juros aumentam, é outro mercado. Nosso plano de 

investimento é de cinco anos. O cenário de incerteza com longo prazo atrasa o 

investimento. 
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O segmento fornecedor de máquinas agrícolas avançou 29,5% no 

primeiro semestre deste ano, comparado a igual período de 2012. 

 

4.3 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

4.3.1 Análise SWOT 

 

A análise SWOT é uma ferramenta bastante conhecida em planejamento 

estratégico como parte integrante e fundamental na elaboração do plano de 

marketing. O termo SWOT vem do inglês (strengths, weaknesses, 

opportunities, threats) e significa, respectivamente: forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças.  

A seguir a análise SWOT para a joint venture da Methal Company e HCC 

Inc. 

 

4.3.1.1 Ambiente Interno 

 

� Pontos Fortes 

 

� A HCC Inc. é líder em designer e manufatura no mercado americano, com 100 

anos de experiência e avanços tecnológicos; 

� A Methal Company investe constantemente em tecnologia; 

� No intuito de atender de modo exclusivo cada um de seus clientes, a Methal 

Company mantém linhas de produção distintas para atender cada mercado e 

suas necessidades específicas; 

� A HCC atua nos EUA, Canadá, Austrália, Croácia, Ucrânia, África do Sul; 

� A Methal Company possui 50% do mercado atual brasileiro; 
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� A Methal Company já tem como clientes grandes e conceituadas montadoras 

do Brasil (AGCO, New Holland e Case); 

� Localização geográfica da nova sede extremamente adequada para atender 

necessidade logística de seus clientes, pois estará situada em Fazenda Rio 

Grande à 20Km de Curitiba, conforme abaixo: 

 

Figura 3 – Localização geográfica da fábrica 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

� Pontos Fracos 

� A Methal Company será um novo entrante com o produto peneira no mercado 

brasileiro; 

� O maior cliente (John Deere) está a apenas 380Km da concorrente Screw 

Indústria MetalmecânicaLtda que fica em Cachoeira do Sul/ RS e a 160Km da 
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concorrente BruningTecnometal que fica em Panambi/ RS, enquanto a Methal 

Company está à 780Km. 

 

4.3.1.2 Ambiente Externo 

 

� Oportunidades 

 

� Parceria com empresa norte americana, que pode se traduzir em empresa 

nacional com tecnologia avançada e inovadora (design, máquinas, processos e 

novos produtos); 

� Parceria com empresa norte americana, trazendo a entrada de novo mercado, 

com a produção de peneiras agrícolas; 

� Plano Safra: Plano Agrícola e Pecuário do Brasil deve ter aproximadamente140 

bilhões de reais para financiar a agropecuária na temporada 2013/2014, um 

crescimento de 21,5 % em relação ao total disponibilizado pelo governo no 

ciclo anterior, o que vai estimular a agricultura e a necessidade de recursos, 

uma vez que o plano visa eliminar o grande problema de déficit de armazéns e 

consequente limitação de ganhos para os produtores; 

� A nova linha de pintura da fábrica de colheitadeiras das marcas Massey 

Ferguson e Valtra, inaugurada ontem em Santa Rosa, no noroeste do Rio 

Grande do Sul, que visa alcançar uma participação de 25% do mercado 

brasileiro do segmento em 2016. Com a nova área, a capacidade de produção 

da planta passará das atuais 150 para 200 máquinas por mês a partir de 

setembro de 2013; 

� O governo federal implementou o edital do Programa Inova Agro, voltado aos 

setores agropecuário e agroindustrial. Com valor inicial de R$ 1 bilhão, o 

programa tem o objetivo de impulsionar a produtividade e a competitividade do 

agronegócio brasileiro por meio da inovação tecnológica. As operações serão 

contratadas no período de 2013 e 2014; 
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� A situação atual do agronegócio do Brasil e as projeções mostram que com os 

investimentos e planos que o governo está definindo até 2022, a produção de 

grãos aumentará até 22% (mercado em grande expansão). 

 

� Ameaças 

 

� Problemas climáticos do Brasil; 

� Falta de armazéns e silos, não suportando o crescimento atual da produção, 

que além de causar filas de caminhões nos portos, também torna o custo do 

transporte da lavoura até o comprador cada vez mais alto e impacta no preço 

final do produto, tanto para o consumidor brasileiro quanto para as 

exportações, mas principalmente gera altos prejuízos para o produtor rural, 

conforme gráfico abaixo; 

 

TABELA 1 – Comparativo da Capacidade de Armazenamento X Produção do 
Brasil 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

 
� Oportunidade e incentivos financeiros disponíveis para o desenvolvimento 

tecnológico para os concorrentes já existentes e também para os novos 

entrantes (nacionais e estrangeiros); 
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� Instabilidade econômica mundial vive momentos de incerteza (oscilação 

cambial, queda nas exportações, economia brasileira). 

 

4.3.2 Definição do Público-alvo 

 

O público alvo da HCC Methal Company são as montadoras e fabricantes 

de colheitadeiras no Brasil. Os principais clientes (alvos) serão AGCO (Massey 

Ferguson), New Holland e Case IH que já são clientes, com objetivo de entrar 

na John Deere. 

 

4.3.3 Posicionamento de Mercado 

 

O governo tem previsto crescimento de 22% do agronegócio no país até 

2022. No primeiro quadrimestre deste ano, o mercado de colheitadeiras 

avançou 57,9% (3.043), sobre igual período de 2012, conforme os dados da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). 

Hoje, a Methal Company detêm 50% do mercado de fornecimento de 

peças em geral para fabricantes de colheitadeiras. Assim, a mesma tem 

crescido em igual proporção. Porém com as projeções de crescimento do 

agronegócio brasileiro, e com a oportunidade de uma joint venture, o mesmo 

teria em seu portfólio um novo negócio com a oportunidade de fornecimento de 

peneiras para colheitadeiras e maior foco no fornecimento de molinetes. 

A tabela abaixo mostra o Market Share dos principais clientes em 2012, 

em relação à fabricação de colheitadeiras. Deste pode-se fazer uma estimativa 

da oportunidade de negócio para os molinetes e peneiras que a joint venture 

pode vir a gerar para a HCC Methal Company. 

 

TABELA 2 – Market Share da Joint Venture 
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Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

 

4.3.4 A Importância da Marca 

 

Entender a importância da marca é a maior receita para o sucesso. O 

grupo Methal iniciou suas atividades a mais de 15 anos. Através de uma gestão 

voltada à qualidade e em altos investimentos em tecnologia, tem conquistado o 

mercado e mantido excelente relacionamento com seus clientes. Neste intuito 

atende de modo exclusivo cada um deles, mantendo linhas de produção 

distintas para atender cada mercado e suas necessidades específicas. 

No esforço de desenvolver-se tecnologicamente e dar mais força ao nome 

do grupo, a joint venture com a norte americana HCC Inc., busca trazer 

credibilidade, peso e fortalecimento perante os seus atuais clientes e o 

mercado brasileiro. 

4.3.5 Definição de Objetivos e Metas 

 

A principal meta da HCC Methal Company, sem dúvidas, é continuar 

liderando o mercado de peças para montadoras de ônibus, automóveis e 
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caminhões, mas principalmente consolidar o mercado existente, estabelecendo 

forte entrada no mercado agrícola com o fornecimento de molinetes e peneiras.  

Também tem como objetivo estabelecer contrato de fornecimento para o 

maior fabricante que atualmente é a John Deere.  

Com uma fatia de 50% do mercado, tomando como base o mercado de 

2012, a expectativa com a joint venture para 2014 é atingir 70% do atual 

fornecimento em peneiras para colheitadeiras (aproximadamente 11200 peças 

anuais) e 65% desta mesma fatia em molinetes (aproximadamente 5200 peças 

anuais). 

 

4.3.6 Definição das Estratégias de Marketing (4P’S) 

 

A Methal Company está inserida em um contexto, onde o agronegócio 

brasileiro está lhe oferecendo inúmeras oportunidades de crescimento. Com a 

injeção de recursos financeiros e incentivos governamentais e os recordes de 

produção agrícola do país, os produtores rurais estão em sendo motivados a 

investir em tecnologia, mão de obra especializada e maquinários para melhorar 

a qualidade do seu cultivo, bem como a sua produtividade, gerando o estímulo 

à produção de máquinas e peças de reposição. 

Seguindo os mesmos moldes de estratégia de crescimento e expansão 

iniciada com a formação do Grupo Methal em 2007, agora a Methal Company 

coloca a joint venture com HCC Inc. como sua principal estratégia para o 

desenvolvimento de seus negócios para os próximos anos. Com esta joint 

venture, se ganha em avanço tecnológico, knowhow e qualificação para seus 

técnicos, e credibilidade para o Grupo Methal no mercado do agronegócio. 

O Grupo Methal ganhará impacto em sua estrutura, uma vez que haverá 

um choque de gestão, gerando novo alinhamento de culturas de trabalho, ou 

seja, terá que aprender a conviver com a cultura norte americana e brasileira 
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ao mesmo tempo.  Acredita-se num enriquecimento da gestão de pessoas, pois 

exigirá uma mudança de perfil de seus colaboradores, de seus métodos, 

controles e maneira de ver e gerir processos. 

Com a entrada de novos produtos (molinetes e peneiras), utilizando-se 

design estrangeiro, exigirá também mudança radical na ótica técnica dos 

engenheiros locais para atender as necessidades norte americanas alinhadas à 

necessidade de adequar-se os produtos ao mercado brasileiro.  

Com estas estratégias o Grupo Methal acredita continuar rumo ao 

desenvolvimento e expansão de suas atividades, com foco em tecnologia e 

qualidade, conquistando o mercado e garantindo a sobrevivência do seu 

negócio. 

 

4.3.6.1 Produto 

 

Molinetes e peneiras agrícolas com tecnologia norte-americana HCC. 

 

4.3.6.2 Preço 

 

A HCC Methal Company trabalha com contratos fechados e preços 

definidos por acordo de fornecimento de peças. 

 

4.3.6.3 Praça 

 

A nova sede da HCC Methal Company estará localizada em Fazenda Rio 

Grande, que fica à 20Km de Curitiba. Esta se encontrará em fácil acesso às 
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principais rodovias que ligam o Sul ao Sudeste do país, garantindo sustentação 

ao fornecimento contínuo e exclusivo às montadoras. 

 

4.3.6.4 Promoção 

 

A empresa atua com site na internet para divulgação de contatos, 

produtos e informações da empresa. A divulgação dos produtos é feita via 

reuniões in loco com clientes potenciais, exposição em feiras, e pelo nome da 

Methal Company e HCC já conhecidas no mercado. 

 

5. Oferta da Empresa  

 

O governo tem previsto crescimento de 22% do agronegócio no país até 

2022. No primeiro quadrimestre deste ano, o mercado de colheitadeiras 

avançou 57,9% (3.043), sobre igual período de 2012, conforme os dados da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 

 

5.1 Definição de Objetivos e Metas 

 

A principal meta do grupo Methal Company, sem dúvidas, é continuar 

forte no mercado de peças para montadoras de ônibus, automóveis e 

caminhões, mas principalmente consolidar o mercado existente, estabelecendo 

forte entrada no mercado agrícola com o fornecimento de molinetes e peneiras.  

Também tem como objetivo estabelecer contrato de fornecimento para o 

maior fabricante que atualmente é a John Deere.  

Com uma fatia de 50% do mercado, tomando como base o mercado de 

2012, a expectativa com a joint venture para 2014 (para um mercado de 8000 
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colheitadeiras) é atingir 50% do atual fornecimento em peneiras para 

colheitadeiras (aproximadamente 8000 peças anuais) e 60% desta mesma fatia 

em molinetes (aproximadamente 4800 peças anuais). 

 

5.2 Definição das Estratégias de Marketing 

 

A Methal Company está inserida em um contexto, onde o agronegócio 

brasileiro está lhe oferecendo inúmeras oportunidades de crescimento. Com a 

injeção de recursos financeiros e incentivos governamentais e os recordes de 

produção agrícola do país, os produtores rurais estão em sendo motivados à 

investir em tecnologia, mão de obra especializada e maquinários para melhorar 

a qualidade do seu cultivo, bem como a sua produtividade, gerando o estímulo 

à produção de máquinas e peças de reposição. 

Seguindo os mesmos moldes de estratégia de crescimento e expansão 

iniciada com a formação do Grupo Methal em 2007, agora a Methal Company 

coloca a joint venture com HCC Inc. como sua principal estratégia para o 

desenvolvimento de seus negócios para os próximos anos. Com esta joint 

venture, se ganha em avanço tecnológico, knowhow e qualificação para seus 

técnicos, e credibilidade para o Grupo Methal no mercado do agronegócio. 

O Grupo Methal ganhará impacto em sua estrutura, uma vez que haverá 

um choque de gestão, gerando novo alinhamento de culturas de trabalho, ou 

seja, terá que aprender a conviver com a cultura norte americana e brasileira 

ao mesmo tempo.  Acredita-se num enriquecimento da gestão de pessoas, pois 

exigirá uma mudança de perfil de seus colaboradores, de seus métodos, 

controles e maneira de ver e gerir processos. 

Com a entrada de novos produtos (molinetes e peneiras), utilizando-se 

design estrangeiro, exigirá também mudança radical na ótica técnica dos 

engenheiros locais para atender as necessidades norte americanas alinhadas à 

necessidade de adequar-se os produtos ao mercado brasileiro.  



 
 

Com estas estratégias o Grupo Methal acredita continuar rumo ao 

desenvolvimento e expansão de suas atividades, com foco em tecnologia e 

qualidade, conquistando o mer

negócio. 

 

6.   PLANO OPERACIONAL

6.1 INFRAESTRUTURA 

6.1.1 ESTRUTURA DA FÁBRICA E LOCALIZAÇÃO

Em 2012 foi adquirido um novo site com mais de 120.000 m2 de área de 

terreno e aproximadamente 25.000m2 de área coberta, n

inicializará as suas atividades no novo site, conforme figura 1 abaixo.

Figura 4 - Campus Industrial HCC Methal Company

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture

 

 

 

LAY OUT DA FABRICA:

Figura 5 – Planta baixa do Campus Industrial

Com estas estratégias o Grupo Methal acredita continuar rumo ao 

desenvolvimento e expansão de suas atividades, com foco em tecnologia e 

qualidade, conquistando o mercado e garantindo a sobrevivência do seu 

PLANO OPERACIONAL 

 

6.1.1 ESTRUTURA DA FÁBRICA E LOCALIZAÇÃO 

Em 2012 foi adquirido um novo site com mais de 120.000 m2 de área de 

terreno e aproximadamente 25.000m2 de área coberta, na qual a joint venture 

inicializará as suas atividades no novo site, conforme figura 1 abaixo.

Campus Industrial HCC Methal Company 

Estudo Técnico da Joint Venture 
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Com estas estratégias o Grupo Methal acredita continuar rumo ao 

desenvolvimento e expansão de suas atividades, com foco em tecnologia e 

cado e garantindo a sobrevivência do seu 

Em 2012 foi adquirido um novo site com mais de 120.000 m2 de área de 

a qual a joint venture 

inicializará as suas atividades no novo site, conforme figura 1 abaixo. 
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6.1.2 VANTAGENS DA LOCALIZAÇÃO 

A localização é de fácil acesso aos principais clientes, sendo rápido o 

acesso à vias de escoamento e também aos Portos de Paranaguá e Santa 

Catarina. 

Incentivo Fiscal e Mão-de-obra qualificada.  

A prefeitura irá investir em escolas técnicas para formar jovens e criar 

oportunidades de empregos na cidade. 

 

 

 

 

 

6.1.3 PRINCIPAIS CUSTOS DE PRODUÇÃO 
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Figura 6 – Principais Custos de Produção 

 

 

6.1.4 PRINCIPAIS PROCESSOS DE APOIO 

Figura 7 – Principais Processos de Apoio 

 

 

 

 

 

6.2 TECNOLOGIA ADOTADA 

6.2.1 PRINCIPAIS PROCESSOS DE PRODUÇÃO 

Figura 8 – Principais Processos de Produção de Molinetes e Peneiras 

PRINCIPAIS PROCESSOS DE APOIO 

Engenharia/
Qualidade Manutenção RH TI PCP - 

Logística 

PRINCIPAIS CUSTOS DE PRODUÇÃO 

Matéria-prima 
Chapas /tubos/ 

plásticos)) 
Mão de obra 

DGF (despesas 
gerais de 

fabricação) 
DGF (despesas 
gerais de fabricação 
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Aos processos serão acrescidos de todas as melhorias, engenharia e 

adaptações necessárias para se adequar ao processo e qualidade HCC Inc. 

 

6.2.2 PROCESSOS TERCEIRIZADOS 

Figura 9 – Principais Processos de Produção de Molinetes e Peneiras 

 

 

7. FINANÇAS 

O objetivo final de todo empreendimento é a geração de resultado. 

Mesmo organizações sem fins lucrativos precisam ter orçamentos de entradas 

e saídas de recursos financeiros bem controlados de forma a viabilizar sua 

existência. Para garantir a sustentabilidade deste negócio, foram estimadas as 

receitas e despesas. O objetivo deste tópico é demonstrar, através de tabelas, 

a análise dos principais aspectos financeiros do negócio.  

7.1 FONTES E PRAZOS 

 

PROCESSOS TERCEIRIZADOS 

Tratamentos 
superficiais 

Logística de 
Entrega 

Montagem 

PRINCIPAIS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE MOLINETES E PENEIRAS 

Corte Laser Dobra Solda Estamparia Pintura 
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A implementação do projeto dar-se-á através do suporte financeiro dos 

próprios sócios, não sendo necessária a busca de financiamentos bancários 

para o início das atividades operacionais do empreendimento. Basicamente, os 

sócios farão um aporte de capital no valor de R$ 5 milhões para cada sócio, 

perfazendo a soma de R$ 10 milhões para início do negócio. 

A estrutura intitulada como o investimento inicial será necessária para 

montar a estrutura da empresa, onde congregará a produção das peneiras e 

molinetes. 

O prazo de vigência do contrato é de 20 anos podendo ser prorrogado e o 

período analisado é de 5 anos. 

7.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Tabela 1–ESTIMATIVA DA DRE ANOI 

 

 

Os custos totais são formados basicamente pela Mão de Obra Direta 

(MOD)e pela Matéria Prima (MP). A maior fatia dos custos é representada pela 

Receita (R$) mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 Total

Receita Bruta 5.000     5.000     5.000     7.000     9.000     9.000     9.000     9.000     7.000     5.000     4.000     4.000     78.000     

Carga Trib Setor 1.560     1.560     1.560     2.184     2.808     2.808     2.808     2.808     2.184     1.560     1.248     1.248     24.336     

Receita Líquida 3.440     3.440     3.440     4.816     6.192     6.192     6.192     6.192     4.816     3.440     2.752     2.752     53.664     

(-) Custos 2.350     2.350     2.350     3.050     3.750     3.750     3.750     3.750     3.050     2.350     2.000     2.000     34.500     

Margem de 

Contribuição
1.090     1.090     1.090     1.766     2.442     2.442     2.442     2.442     1.766     1.090     752        752        19.164     

(-) Despesas

Operacionais
1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     19.200     

Resultado

Operacional
510-        510-        510-        166        842        842        842        842        166        510-        848-        848-        36-             

(-) IR e CSLL -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -            

Resultado

Líquido
510-        510-        510-        166        842        842        842        842        166        510-        848-        848-        36-             

Estimativa da Demonstração de Resultados (DRE ) - Ano I  (em milhares de reais)
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matéria prima aplicada na fabricação das peneiras e molinetes. A soma no 

primeiro ano dos custos totais chegou a R$ 34.500.000,00. 

Já a margem de contribuição chegou ao valor de R$ 19.164.000,00 que 

diante das despesas operacionais acumuladas no ano que somaram R$ 

19.200.000,00, resultou no resultado operacional negativo de R$ -36.000,00. 

As despesas operacionais são formadas basicamente pelas despesas 

administrativas, que consistem em despesas com aluguel, luz, água, telefone 

etc. Também as despesas de pessoal, para o pagamento da mão de obra da 

área administrativa, despesas comerciais e finalmente as despesas de 

depreciação. 

O resultado negativo alcançado no período deve-se principalmente ao 

ciclo operacional do ramo de negócio que necessita de grande estrutura para 

operar e da sazonalidade das venda que dependem da safra para alavancar as 

vendas. Durante os meses de baixa na produção não é possível desmobilizar a 

mão de obra neste primeiro ano, gerando resultado negativo. No período inicial 

não há incidência de impostos sobre o resultado, pois o acumulado apresenta 

resultado negativo, não incidindo imposto de renda (IR) nem contribuição social 

(CSLL). 
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Tabela 2 -  ESTIMATIVA DA DRE ANOS I A V 

 

Para os anos seguintes, é estipulada uma taxa de crescimento nas 

receitas de 20%, índice próximo ao crescimento previsto pelo governo para o 

setor agrícola e mantém-se o crescimento de 6% nas despesas e custos, 

gerando resultados positivos expressivos de R$ 1.786.000já no segundo ano, 

R$ 7.054.000 no quarto ano e de R$ 10.757.000 no último ano da projeção.  

O resultado operacional positivo e crescente, a partir do segundo ano é 

decorrente do aumento absoluto da margem de contribuição e manutenção dos 

gastos fixos operacionais, consistentes com as premissas assumidas. Em 

termos de análise de consistência, visto que os parâmetros dos gastos 

proporcionais não se alteraram ao longo do tempo, a margem de contribuição 

demonstra que os cálculos apresentam coerência. 
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7.3 PROJEÇÕES DE FLUXO 

 

Diante das diversas demonstrações econômicas e financeiras de um 

projeto de criação de uma empresa, a demonstração de fluxo de caixa é o mais 

importante instrumento de análise de viabilidade do negócio. Porque o fluxo de 

caixa representa exatamente a projeção de entradas e saídas, além da 

disponibilidade de caixa para os períodos delineados. Diante disso, demonstra-

se na tabela abaixo a estimativa do fluxo de caixa para o primeiro exercício de 

atividade da empresa e posteriormente dos cinco anos de atividade. 

Tabela 3 - ESTIMATIVA DO FLUXO DE CAIXA ANO I 

 

Inicialmente a tabela demonstra as receitas previstas mensalmente no 

primeiro exercício, independentemente de seu recebimento, porém nas 
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entradas de caixa é possível verificar com rigor quando será a real entrada dos 

recursos financeiros na empresa. A característica deste mercado é que o 

pagamento por parte compradoras, varia de acordo com a empresa, podendo 

girar até 60 dias de prazo médio de recebimentos.  

Neste caso, estimou-se que as receitas obtidas no mês, entrarão no caixa 

em 30 e 60 dias, ou seja, metade dos recursos comporão o caixa no mês 

seguinte ao da receita, e a outra metade no mês subsequente. Isso 

proporcionará um prazo médio de recebimentos de 45 dias. 

Com o alinhamento da estratégia de recebimento, verifica-se que da 

receita líquida de R$ 53.644.000, gerada no exercício, R$ 49.536.000 

efetivamente entrarão no caixa no mesmo exercício. Já as saídas de caixa, 

compostas basicamente com o pagamento dos custos e despesas, se darão 

em sua maior parte no mesmo mês da realização. O total de saídas de caixa 

no primeiro ano de atividade chegará a R$ 53.700.000. 

Do saldo de entradas de caixa subtraem-se os valores de saída, 

resultando no que é demonstrado na tabela como saldo operacional. Este saldo 

inicia-se negativo nos primeiros meses de atividade da empresa, devido a não 

geração de entradas de caixa, inferiores em relação as saídas. Porém no 

décimo mês de atividade o saldo operacional já passa a ser positivo. 

Além disso, a planilha demonstra o retorno das despesas com 

depreciação que não representam saída de caixa, e também o investimento por 

parte dos acionistas que ocorrerá no primeiro mês de atividade da empresa. 

Quanto a isto, haverá o desembolso inicial do projeto para investimentos em 

ativo fixo. Verifica-se no primeiro mês, que há saldo de caixa, devido a maior 

parte da integralização de capital dos acionistas ser utilizada como capital de 

giro. Cerca de metade do recurso excedente de caixa será aplicado no 

mercado financeiro a uma taxa média de 1% ao mês. 
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Conforme demonstrado na tabela acima, o saldo de caixa vai sendo 

consumido ao longo dos primeiros meses já que a operação não gera caixa 

próprio com a atividade, situação que se altera a partir do mês dez, onde a 

atividade operacional da empresa começa a gerar excedente de caixa. Em 

resumo, o saldo final de caixa do primeiro ano é positivo em R$ 1.546.000 e 

será incorporado no exercício seguinte conforme tabela abaixo, que demonstra 

a variação do fluxo de caixa no período projetado. 

Tabela 4– ESTIMATIVA DO FLUXO DE CAIXA ANOS I A V 
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Conforme estimativa apresentada, o segundo ano já apresenta um saldo 

operacional de caixa negativo em R$ 2.136.000, que com o saldo 

remanescente do ano anterior e demais lançamentos encerra o ano com -R$ 

582.000 de caixa, demonstrando que não há necessidade de novos 

investimentos financeiros por parte dos acionistas, já que não existe nenhuma 

previsão de novas imobilizações. Como a operação começa a ser mais rentável 

o fluxo de caixa do projeto passa a crescer significativamente, chegando no 

terceiro ano a R$ 1.914.000, no quarto ano apresenta um valor de R$ 

7.046.000 e no último exercício da análise, apresenta um saldo de caixa de R$ 

15.520.000.  

Não foram incluídas na análise as expectativas de retirada de caixa dos 

acionistas, porém devem ocorrer progressivamente a partir do terceiro ano de 

acordo com o saldo apresentado, buscando sempre trabalhar com saldo 

positivo para não depender de empréstimos bancários de curto prazo que se 

apresentam onerosos para a empresa.  

 

7.4 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Com os resultados delineados, através da demonstração de resultados, 

da demonstração de fluxo de caixa e dos investimentos iniciais que serão 

realizados, gera-se o balanço patrimonial da empresa, com os bens e direitos 

representados pelo ativo e as obrigações pelo passivo, já o patrimônio líquido é 

formado pelo que representa o real patrimônio dos sócios formado pelo capital 

investido e lucros acumulados. A previsão do balanço patrimonial da empresa 

para os próximos cinco anos estão demonstrados na tabela abaixo. 
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Tabela 5 – BALANÇO PATRIMONIAL ANOS I A V 

 

 

Verifica-se no decorrer dos períodos que a empresa inicia suas atividades 

apresentando resultado negativo, porém no segundo ano o valor passa a ser 

positivo, chegando a R$ 23.670.000 no quinto ano demonstrando a legitima 

lucratividade do negócio, que inicialmente demora alguns meses para poder 

recuperar o investimento realizadoporém com contínuo incremento das 

receitas, gera-se um resultado significativo. 

 

7.5 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

A análise dos atributos econômicos e financeiros de uma empresa, é 

realizada através da verificação de sua performance quanto a sua lucratividade 

Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V

1 Ativo

1.1.1 Ativo Circulante

1.1.2 Caixa e bancos 1.546 -582 1.914 7.046 15.520

1.1.3 Contas a Receber 28.254 37.535 45.489 54.920 66.113

29.800 36.953 47.403 61.966 81.633

1.2 Ativo não Circulante

1.2.1 Imobilizado 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

1.2.2 (-) Depreciação acumulada 500 1.000 1.500 2.000 2.500

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500

34.300 40.953 50.903 64.966 84.133

2 Passivo

2.1 Passivo Circulante

2.1.1 Sálarios e Encargos 0 0 0 0 0

2.1.2 Impostos e Contribuições 24.336 29.203 35.044 42.053 50.463

2.1.4 Contas a Pagar 0 0 0 0 0
24.336 29.203 35.044 42.053 50.463

2.2 Patrimônio Líquido

2.2.1 Capital Social 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2.2.2 Lucros/Prejuízos Acumulados -36 1.750 5.859 12.913 23.670

9.964 11.750 15.859 22.913 33.670

34.300 40.953 50.903 64.965 84.134Passivo Total

Balanço Patrimonial - Anos I a V

Total Ativo Circulante

Total Ativo Não Circulante

Ativo Total

Total Passivo Circulante

Total patrimônio líquido
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e quanto a sua capacidade de gerar caixa, esta análise é feita utilizando-se de 

indicadores. O foco é extrair das demonstrações financeiras o efeito e resultado 

das decisões estratégicas na empresa. 

Quanto a rentabilidade do projeto, o objetivo é quantificar o volume de 

dinheiro que o empreendimento retornará para o investidor. Para isso, os 

principais indicadores utilizados são: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa 

Interna de Retorno (TIR), Retorno dos Investimentos (ROI) e Payback. 

Diante do exposto, serão utilizadas para a análise, as informações da 

tabela abaixo, que foram obtidas das demonstrações financeiras já 

apresentadas neste projeto. O cálculo dos indicadores será realizado em 

relação ao fluxo de caixa do projeto, além disso, alguns índices também serão 

calculados baseados no lucro do projeto para comparação e verificação do 

retorno contábil do projeto, porém os resultados apresentados no cálculo dos 

indicadores relacionados ao lucro do projeto não serão analisados neste 

momento. Segue abaixo a tabela com os resultados finalísticos do projeto: 
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Tabela 6– ANALISE FINAL DO PROJETO 

 

Verifica-se na tabela que o valor total do projeto é de R$ 10.000.000, 

investimento realizado com o capital próprios dos acionistas. A taxa média de 

atratividade escolhida para análise é de 8% ao ano. Logo, após a análise dos 

retornos do fluxo de caixa anuais e do lucro acumulado ano a ano, os 

resultados obtidos foram: 

Um VP ou valor presente de R$ 18.194.000, que representa o retorno do 

projeto, desconsiderando o investimento inicial. 

Já o VPL obtido foi de R$ 8.194.000, que representa o valor líquido 

restante ao investidor, após a amortização do investimento inicial, descontada 

a TMA por período. É o indicador mais importante desta análise e demonstra a 

viabilidade do projeto, já que além do recurso investido, a empresa gerará 

pouco mais recurso do que o que foi aplicado inicialmente.  
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Há também o cálculo do IBC, índice benefício-custo, que faz uma análise 

do ganho por unidade de capital próprio investido no projeto. Pode ser 

interpretado como a rentabilidade adicional estimada além da TMA para um 

horizonte de 5 anos, ou seja, para cada um real investido, o projeto gera, 1,82. 

Também temos o cálculo do retorno do investimento, ROIA, que calcula o 

valor atual dos resultados do fluxo de caixa e o investimento realizado, sendo 

que o indicador chegou a 12,72%. 

Já a TIR, mostra percentualmente a autossuficiência do projeto, isto é, 

indica a taxa de retorno com que o fluxo projetado remunera o investimento 

previsto. A TIR apresentada neste projeto é de 24,44%. Diante disso realiza-se 

o cálculo do índice TMA/TIR, que mede o risco financeiro do projeto, dentro de 

uma escala de 0 a 1, sendo que 1 representa risco máximo, o resultado obtido 

neste índice foi de 0,33. 

Enfim, o payback, mede o tempo necessário, em anos, para recuperar o 

capital investido, sendo que o resultado foi de 4,09, que representa 49 meses 

para o retorno do capital, ou melhor, 4 anos e1 mês e três dias. Também a 

relação do payback por período, que avalia o risco de não recuperar o 

investimento próprio em uma escala de 0 a 1, sendo que o resultado obtido foi 

de 0,82. 

Diante dos resultados apresentados verifica-se a viabilidade do projeto 

que se demonstra atrativo e vantajoso para os sócios no modelo apresentado. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho demonstra como o mercado atual está globalizado e 

maduro tornado possível acordos internacionais com empresas de vários 

portes em busca de um objetivo comum que nesse caso é atender com mais 

agilidade e precisão as montadoras de colheitadeiras na América do Sul, 

diminuindo gargalo logístico, evitando o retorno ou descarte de peças por 
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problemas de manuseio podendo atender com mais agilidade e precisão seus 

clientes contando com o arranjo produtivo local. 

No presente estudo do empreendimento do segmento metalúrgico, pode-

se observar que o mercado está se recuperando de uma crise sofrida nos anos 

de 2008 e 2009 mesmo com o mercado se mostrando mais favorável, no caso 

as montadoras do setor agrícola. Para o retorno financeiro do investimento, o 

projeto demonstrou-se atrativo.Pelos estudos realizados, notou-se que o 

empreendimento é viável, considerando-seuma absorção mensal pelos 

produtos.Também se terá tempo disponível para melhorar a eficiência do 

processo ou em casos depicos de demanda, ampliar a capacidade através de 

horas extras ou uma jornada adicional paracomplementar a demanda sazonal. 

 

 

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

8%

Ano Fluxo de Caixa
Lucro do 

Projeto

0 -10.000 -10.000

1 1.546 -36

2 -582 1.786

3 1.914 4.109

4 7.046 7.054

5 15.520 10.757

VP 18.194 17.266
VPL 8.194 7.266
IBC 1,82 1,73

ROIA 12,72% 11,54%
TIR 24,44%

Índice TMA/TIR 0,33

Payback 4,092039 49 meses
Índice Payback/N 0,82

R
IS

C
O

Investimento em Ativo Fixo

Investimento em Capital de Giro

Valor Total do Projeto

Valor Financiado         

Capital próprio

Taxa Mínima de Atratividade (TMA)

R
E

T
O

R
N

O
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APÊNDICE – PROCESSO PRODUTIVO E LOGÍSTICA 
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INTRODUÇÃO 

 PCP E LOGÍSTICA 

É objetivo destas atividades é planejar a produção com base nos pedidos e 

programações dos clientes para garantir a entrega no prazo e na forma 

requeridos. Este procedimento também abrange o processo de envio de peças 

para industrialização. 

 

PRODUÇÃO 

A atividade de fabricação visa atender às necessidades do cliente quanto a 

realização do produto solicitado, conforme desenho e outras especificações de 

conformação e acabamento. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

GESTÃO DA PRODUÇÃO 

A gestão da produção é o processo de transformar matérias-primas em 

produtos acabados, já manufaturados e prontos para serem vendidos para a 

sequência de cadeia ou o consumidor final. 

Ela também tem a função de tornar o processo produtivo da empresa o mais 

eficiente e eficaz, para isso precisamos definir a especificação do produto, toda 

a capacidade produtiva a ser instalada, a tecnologia, layout, gestão da 

manutenção e definição das funções na fábrica. 

 

GESTÃO LOGÍSTICA 

A gestão logística é que define sobre o abastecimento de materiais da 

empresa, controla os fluxos e também os bens e serviços desde o ponto de 

origem até ao consumidor final. 

Desta maneira com uma gestão logística bem estruturada e robusta, faz com 

que o produto chegue na hora certa, na quantidade certa e no local certo. 
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METODOLOGIA 

A metodologia aplicada a este trabalho individual foi focada na área 

de produção e logística, com base no knowhow da HCC USA e da Methal 

Company Brasil.  

 

PRODUÇÃO 

Será produzido na HCC Methal Company peças utilizadas em colheitadeiras, 

neste caso especificamente peneiras e molinetes. Toda a tecnologia de 

produção será trazida da HCC USA, mesmo processo, mesmas maquinas ou 

seja teremos no Brasil uma cópia do processo produtivo dos EUA. Também 

serão feitos treinamentos com engenheiros, técnicos bem como os operadores 

tanto nos EUA como aqui no Brasil. 

O fluxo dos processos consiste basicamente em solda, pintura e montagem. 

Todos os componentes que estampados serão comprados de fornecedores 

qualificados ou importados da própria HCC USA. 
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Segue a metodologia da gestão da produção: 

 
P

A
S

S
O

  AÇÃO RESPONSAVEL ENTRADAS 

 
 

1 
 
 

 
 

Planejamento 
da produção 

 
 

PCP                        OP 

2 

Preparação da 
Máquina e 

Liberação da 
Operação 

Produção 
(Estamparia, 

Solda, Montagem) 
 

Qualidade 

OP 
Instrução Operacional 
Programa de Entregas 

3 Produção e 
Inspeção 

Produção 
Qualidade 

OP 
Registro de liberação 
na OP 
Instrução Operacional 

Identificação 

 
4 Expedição Logística OP 

 

 

 

 

 

 LOGISTICA 

A localização é de fácil acesso aos principais clientes, sendo rápido o acesso à 

vias de escoamento e também aos Portos de Paranaguá e Santa Catarina. 
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 Incentivo Fiscal e Mão-de-obra qualificada.  

 A prefeitura irá investir em escolas técnicas para formar jovens e criar 

oportunidades de empregos na cidade. 

Para a logística com os clientes também estamos num região privilegiada, 

ficando praticamente no meio do eixo de produção de maquinas agrícolas. 

 

Segue a gestão da Logística/ PCP: 

P
A

S
S

O
 

AÇÃO 
RESPONSA

VEL 
ENTRADAS SAÍDAS 

1 

 

 

Necessidade do 
Cliente 

 

PCP 

 

• Programa do Cliente  
• Lista crítica do cliente 
• (via EDI e/ou internet 

e/ou e-mail) 

• Atualização dados no 
Sistema Informatizado / 

Datasul 

2 

Análise Crítica 
e 

Programação 

PCP • Dados no SI 
• Lista critica do cliente 

• Programa de Entrega 
• Planilha de Análise de 

Programação  
• Sistema Datasul 
• Ordem de Produção 

(OP/FTP) 
• Outros documentos de 

negociação (email) 
 

3 
Produção e 

followup 

Produção 

PCP 
 

• Apontamento no SI 
• Reuniãodiária de produção 
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METODOLOGIA LOGISTICA_ENVIO DE PEÇAS PARA 
INDUSTRIALIZAÇÃO: 

 

P
A

S
S

O
 

AÇÃO RESPONSAVEL ENTRADAS SAÍDAS 

1 
Envio de peças 

para 
industrialização 

Logística 

• Dados de produção 
(Etiqueta 
Aprovação de 
Processo) 

• Entrada no estoque 
pelo SI 
 

• Saída do estoque pelo SI 
• Liberação p/NF 
• Auditoria de Transporte  
• Followup 

2 
Recebimento 
das peças de 

industrialização 

Recebimento de 
materiais 

• Peça industrializada 
• Certificado de 

Qualidade 
• NFs de serviço 

(2004.XXXXX) e 
retorno 
(1001.XXXXX) 

• Status da aprovação do 
recebimento / expedição 

• Peça identificada 
• Peça entregue no setor 

logístico 
 

 

COMPONENTES FINALIZADOS: 
 

P
A

S
S

O
 AÇÃO 

RESPONSA
VEL 

ENTRADAS SAÍDAS 

1 

Embalagem e 
armazenamento 
de peças para 
estocagem 

Logística 

• Peça industrializada e 
componente finalizados 
(1001 e 0101 á 0123). 

• Instruções de embalagem 
/ FTP.  

• Embalagem interna, 
embalagem do cliente e 
ou embalagem do 
fornecedor; 

• Etiqueta de identificação 
 

 

• Conferência da 
quantidade e sistema 
Datasul atualizado 

• Peça embalada e 
identificada 

• Embalagem armazenada 
no estoque especifico. 

• Auditoria de estoque de 
embalagem. 

• Necessidade de 
embalagem. 
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2 

Embalagem de 
peças para 
expedição no 
cliente 

Logística 

• Programa de Entrega 
• Planilha de Análise de 

Programação  
• Necessidade de 

embalagem/ 
• Embalagens do cliente 
• Instruções de embalagem 

/ FTP. 
• Etiqueta de identificação  

• Peça embalada e 
identificada 

• Estoque atualizado 
• Auditoria de estoque de 

embalagem. 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA LOGISTICA_EXPEDIÇÃO PARA O CLIENTE: 
 

P
A

S
S

O
 

AÇÃO 
RESPONSA

VEL 
ENTRADAS SAÍDAS 

1 Expedição 
Logística / 
Financeiro 

 

• Programação do cliente 
• Entrada no estoque pelo 

SI 
• Dados de faturamento 
• Produto embalado  

 

• Saída do estoque pelo SI 
• Liberação p/NF 
• Auditoria de Transporte 
• Aviso de Embarque para 

o Cliente 
 

 

METODOLOGIA INVENTÁRIO: 
 

P
A

S
S

O
 AÇÃO 

RESPONSA
VEL 

ENTRADAS SAÍDAS 

1 Planejamento 
Logística/PC

P  

 

• Relação de itens 
 

• Critérios para seleção 
dos itens,  

• Critérios para a 
realização do inventario 

• Critérios de inspeção 
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2 Inventário 
       
Logística 

• Critérios para a realização 
do inventário 

• Condição da peça 
inventariada  

• Identificação 
 

 

3 
Identificação 
das peças 

inventariadas 
Logística • Peças inventariadas 

• Status da peça 

Peças identificadas com 
uma etiqueta com a Data 
e retornam ao estoque 
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CONCLUSÃO 

Com isso podemos concluir que o processo de produção será muito 

eficiente, pois já vem com anos de experiência norte americana, bem como 

altamente otimizado e de alta performance de entrega e qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


