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Resumo 

 

O cenário econômico do País não tem mostrado grandes oportunidades de investimento em 

diversos seguimentos da economia, porém o setor do agronegócio tem apresentado ótimas 

oportunidades de investimentos. Isso se faz pela belíssima estrutura criado ao longo do tempo, 

tornando este setor mais forte e competitivo no cenário nacional e global. Dentro deste mesmo 

cenário econômico está inserido a agropecuária, que vem se mostrando extremamente 

profissional e competitiva, gerando emprego e produzindo alimentos saudáveis a população 

Brasileira e mundial. Desta forma este trabalho teve como objetivo elaborar um plano de 

negócios a fim de analisar a viabilidade de uma fábrica de ração para animal como parte de um 

projeto de expansão do grupo ACDW, localizado na cidade de Londrina-PR. Levantamentos 

foram realizados para obter informações do mercado nacional e dos investimentos necessários 

para o empreendimento. Após análise de viabilidade o projeto se mostrou viável para os 

cenários otimista e esperado, porém negativo para o cenário pessimista, onde o VPL apresenta-

se negativo, TIR foi de 10%, fixando inferior a TMA, Payback simples é de 9 anos e 37 dias e 

o descontado foi superior a 10 anos. Os resultados mostraram que o projeto de expansão através 

da criação de uma fábrica de ração trará resultados positivos ao grupo, porém se faz necessário 

uma boa gestão do empreendimento para garantir a obtenção de resultados. Outro ponto 

bastante importante para colocar em prática o plano de negócio do grupo ACDW é estabelecer 

uma política comercial bastante atraente principalmente no início da operação já que se trata de 

um negócio novo. A política de Marketing também se faz necessário uma atenção especial, pois 

o grupo pretende levar seu produto que será fabricado em Londrina, para diversas regiões do 

Brasil, fazendo aumentar a produtividade do cliente e mantendo o Brasil cada vez mais 

competitivo no mercado de bovinos, inclusive no mercado externo. Podemos dizer que todos 

esses fatores analisados separadamente não trarão o resultado esperado ao grupo. O mais 

importante é que todas as áreas de negócio terão que caminhar juntas, sejam elas, comercial, 

marketing, operacional, financeiro, rh, etc. Essas áreas precisam estar alinhadas aos objetivos 

do negócio e com uma visão e foco bastante forte no Cliente que é a principal razão de 

existência de qualquer organização. 

 

Palavras-chave: Agronegócio, fábrica de ração animal, gestão empresarial, economia, analise 

de viabilidade, plano de negócios, cliente. 

 

 

 

   

 

 

  



 
 

 

Abstract 

The current economic scenario of our country, it has not shown big opportunities of investment 

in different segments of the economy. But, the agribusiness sector has shown great 

opportunities of investments. This is made by the beautiful structure created over time, making 

this sector stronger and more competitive in the global scenario. In this same economic 

scenario it is inserted the agriculture and stock breeding that it has shown extremely 

professional and competitive, creating jobs and producing healthy food to the Brazilian 

and world population.  In this way, this work had as objective elaborate a business plan to 

analyze the viability of an animal feed factory as part of the expansion project of the group 

ACDW, localized in the city of Londrina-Pr. Surveys were made to get information of the 

national market and of the investments needed to the enterprise. After feasibility analysis, the 

project has shown it viable to the optimistic scenarios and expected, negative to de pessimistic 

scenario, where the VLP is negative. TIR was 10%, fixing lower TMA. Simple payback is of 9 

years and 37 days and the discounted was higher than 10 years. The positive results showed 

that the expansion project through the creation of an animal feed factory will bring positive 

results to the group, however it is necessary a good management of the enterprise to ensure 

obtainment of results. Another important aspect to put into practice the business plan of the 

group ACDW is to stablish a commercial politic quite attractive mainly in the beginning of the 

operation since it is a new business. The Marketing politic deserves special attention because 

the group plans to take your product that will be manufactured in Londrina, to several regions 

of Brazil, making the customer productivity increase and keeping Brazil increasingly 

competitive in the beef market including external market. We can say that not all these factors 

analyzed separately will bring expected results to the group.  The most important is that all the 

business areas will have to move together, whether commercial, marketing, operational, and 

financial or HR. These areas must be aligned to the objectives of the business and with a vision 

and focus on the Client who is the mainly reason for the existence of any organization.  

 

 

Key Words:: Agribusiness, economy, business management, business plan; feasibility 

analysis; Client. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo atual deixou de ser rural e passou a ficar mais urbano, o êxito rural foi 

acontecendo e tão pouco se percebeu, hoje as grandes cidades habitam grandes volumes de 

pessoas que não sabem produzir seu próprio alimentos. Com a demanda de alimento 

aumentando no mundo obrigou que o agronegócio se profissionalizasse para atender essa 

grande demanda de mercado. Responsável por uma grande fatia das exportações o agronegócio 

tornou-se muito importante para a economia Brasileira e na geração de empregos, pode parecer 

impressionante, mas aproximadamente 37% dos postos de trabalho no Brasil são oriundos do 

agronegócio, um em cada três trabalhador estão envolvidos com o agronegócio. 

Sendo responsável por gerar uma riqueza de um trilhão de reais pela participação de 

25% no PIB total do pais, esse percentual impressiona e coloca o agronegócio em grande 

destaque na economia do Brasil. 

A pecuária, por sua vez, vem em uma constante adoção de tecnologias que tem 

favorecido o aumento de produtividade; sendo elas melhoramento genético, melhoramento de 

pastagem, nutrição e Reprodução. Essas tecnologias têm provocado crescimentos expressivos 

chegando a cinco vezes mais rápido que a média mundial, colocando o Brasil em um patamar 

de destaque. 

Nos últimos 10 anos, o Pais cresceu em quase 40% a oferta de carne bonina, quando a 

produção mundial ficou abaixo de 8%. Isso tem tornado o Brasil um pais competitivo e 

sustentável, visto pelo mundo como o grande celeiro de produção animal e vegetal. 

(http://souagro.com.br/produtividade-da-pecuaria-brasileira-deslancha/) 

 

1.1.Cenário econômico  

A situação econômica atual do Brasil vem provocando uma freada na economia 

doméstica, o pais vem perdendo o grau de investimento e os juros estão mais elevados, uma 

forte crise política sombreia o Brasil deixando uma grande incerteza e dificultando as tomadas 

de decisões nos setores corporativos. 

As oscilações na taxa de câmbio têm deixados economista e empresários com uma certa 

incerteza na continuidade dos investimentos no pais, as matérias primas adquiridas em dólar 

tem provocado um aumento nos custos de produção diminuído as margens dos produtos e 

esmagando o lucro das empresas. No entanto o agronegócio vem apresentando um ótimo 
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resultado na economia, com crescimento positivo em 2016 chegou no primeiro bimestre com 

uma evolução de 1,09%, entre os ramos de atividades agricultura foi o que apresentou maios 

crescimento de 1,62%, a pecuária apresentou um recuo de 0,06%, enquanto o PIB Brasil 

sinaliza um recuo de 3,88%, isso mostra que o setor do agronegócio esta sobressaindo em 

relação as demais atividades do pais. A pecuária apresentou uma involução de 0,06% no mesmo 

período.  

Pela visão dos seguimentos do agronegócio todos apresentaram crescimentos no 

bimestre, alavancado pelo ramo agrícola. Os preços dos produtos em alta e a boa produção 

foram uma das alavancas para ajudar aumentar a participação do setor primário no PIB.  

Elevados preços para culturas de milho e soja favorecem o desempenho do setor na 

economia, uma vez que são culturas de grande importância para os segmentos do agronegócio. 

Já a pecuária teve uma leva retração neste período devido a falta de animais para abate, porém 

já sinaliza como um ano aonde os preços pagos pela arroba do boi será recorde no Brasil. 

A agroindústria nacional neste mesmo período acumulou alta de 1,24%, motivada pelo 

desempenho da atividade e processamento vegetal, outro ponto que ajudou a alcançar esse 

patamar de crescimento foi a elevação de preços nos produtos que chegaram a 9,7% em relação 

ao mesmo período de 2015, compensando a queda de produção. 

As indústrias de base agrícolas destacam-se as de papel e celulose, etanol, 

beneficiamento de produtos vegetais, açúcar e óleo vegetal. Em compensação as indústrias de 

madeiras, textil-vestuarista apresentaram desempenho desfavorável no período. 

Já as indústrias de produtos lácteos apresentaram crescimento, a limitação da produção 

de matéria prima num contexto de estabilidade da demanda pelos derivados resultou em 

maiores preços, porém a indústria de abate, especificamente de suíno sofreu com a baixa do 

preço da carne suína, porém com o dólar em alta e um cenário externo favorável, resultou em 

vendas para novos mercados, trazendo bons resultados para a agroindústria Brasileira.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. CONCEITO E CARACTERÍSTICA DO AGRONEGÓCIO 

O agronegócio representa uma fatia bastante importante e considerada no PIB do Brasil 

já há muito tempo e podemos dizer que o mesmo proporciona um campo cheio de oportunidades 

de investimento fazendo com que o país seja cada vez mais destaque no cenário internacional. 

O Brasil devido às suas características de clima, relevo e principalmente no solo fértil 

faz de sua vocação um processo natural para o Agronegócio. 

O agronegócio dentro de qualquer país tem a atividade econômica dividida em três 

setores, o primário, secundário e terciário. No setor primário encontram-se os produtos poucos 

processados, utilizam grande quantidade de trabalho e terra. No setor secundário encontram-se 

atividades que processam e/ou combinam produtos primários, nesse setor há grande uso do fator 

capital. No setor terciário define-se como o conjunto de atividades que prestam serviços, seja 

para ele mesmo ou para os outros setores da economia (BACHA, 2007). 

Antigamente a agricultura era utilizada como forma de subsistência e atualmente como 

agronegócio e cada vez mais rentável. 

A história da agricultura no Brasil, antes da sua “descoberta”, as sociedades indígenas 

alimentavam-se, de peixes e crustáceos, mandioca, cará, milho, amendoim, feijão, abóbora e 

bata-doce e praticavam a caça de pequenos animais. Esta agricultura era praticada de forma 

bem rudimentar, pois utilizava a técnica da coivara (derrubada de mata e queimada para limpar 

o solo para o plantio). 

Podemos destacar alguns fatores estatísticos de grande relevância para o Agronegócio 

no Brasil: 

 Grande participação no Produto Interno Bruto 

 Cria aproximadamente 37% de todos os empregos do país 

 Responde por aproximadamente 39% das exportações 

 Aproximadamente 30% das terras brasileiras são utilizadas para agropecuária 

 Aproximadamente 61% do território ainda é coberto por matas originais 
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2.2. EVOLUÇÃO DO MERCADO DE NUTRIÇÃO ANIMAL  

O mercado de nutrição animal vem evoluindo de forma significativa no cenário 

brasileiro desde a década de 1.930.  

  Na contramão da crise, o mercado de nutrição animal cresce e mantém investimentos, 

remando contra a maré do mau desempenho dos principais indicadores da economia. 

Impulsionada pelo aumento da demanda externa pela carne de frango, a produção de ração 

animal no Brasil deve fechar o ano com alta de 3,2% ante 2014, segundo estimativa do Sindicato 

Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações), que prevê produção total de 67,1 

milhões de toneladas no encerramento de 2015. Se confirmada, a alta do acumulado do ano 

deverá superar o avanço registrado no primeiro semestre, quando 32,2 milhões de toneladas de 

ração foram produzidas, com expansão de 2,2% em relação ao mesmo período de 2014. 

 Obter bons resultados na produção de carne a pasto não depende apenas de variáveis 

como: disponibilidade de forragens, qualidade do pasto, formas de manejos e condições 

climáticas. O produtor precisa saber como investir, sobretudo, no período seco, momento mais 

crítico para suplementar o gado. Entretanto, tomar certas decisões como presteza e assertividade 

não é tarefa fácil, ainda mais se isso envolve perdas e ganhos. 

 

2.3. PROFISSIONALISMO DO MERCADO  

À medida que a população mundial aumenta, o abastecimento dos alimentos se torna, 

cada vez mais uma prioridade, gerando movimentos de um lado a outro do mundo. Uma 

necessidade capital dessa época é que se proporcione uma dieta adequada, equilibrada e 

aceitável a grandes populações.  

Os cereais e leguminosas constituem a maior fonte de alimentação para o homem. 

Qualquer modificação na disponibilidade e qualidade dos grãos ou seus derivados, é 

imediatamente acusada pelo homem, com grandes repercussões socioeconômicas. No entanto, 

alguns estudos sugerem que há a possibilidade nada desprezível de que o crescimento da 

demanda supere o da oferta de produtos agrícolas nos próximos 20 anos. Em consequência, os 

preços agrícolas estariam sofrendo mudança para patamares mais altos com um difícil controle 

de sua oscilação. 
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2.4. IMPORTÂNCIA SOCIAL  

O agronegócio ou agrobusiness (agronegócios em inglês), corresponde à junção de 

diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção e subprodução de 

produtos derivados da agricultura e pecuária. Essa atividade econômica tem uma importância 

significativa para o país como um todo. 

Quando se fala em agronegócio é comum associar somente a produção in natura, como 

grãos e leite, por exemplo, no entanto esse segmento produtivo é muito mais abrangente, pois 

existe um grande número de participantes nesse processo.  

O agronegócio deve ser entendido como um processo. Na produção agropecuária 

intensiva é utilizado uma série de tecnologias e biotecnologias para alcançar níveis elevados de 

produtividade, para isso é necessário que alguém ou uma empresa forneça tais elementos. 

Diante disso, podemos citar vários setores da economia que faz parte do agronegócio, 

como bancos que fornecem créditos, indústria de insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, 

inseticidas, sementes selecionadas para plantio entre outros), indústria de tratores e peças, lojas 

veterinárias e laboratórios que fornecem vacinas e rações para a pecuária de corte e leiteira, isso 

na primeira etapa produtiva.  

A região onde a indústria está inserida a torna economicamente mais ativa e também 

mais atrativa, pois gera mais empregos e renda para a região fortalecendo não só a população 

que vive no campo, mas aquela que está inserida na área urbana. 

A agroindústria realiza a transformação dos produtos primários da agropecuária em 

subprodutos que podem inserir na produção de alimentos, como os frigoríficos, indústria de 

enlatados, laticínios, indústria de couro, biocombustíveis, produção têxtil entre muitos outros. 

A produção agropecuária está diretamente ligada aos alimentos, processados ou não, 

que fazem parte do nosso cotidiano, porém essa produção é mais complexa, isso por que muitos 

dos itens que compõe nossa vida são oriundos dessa atividade produtiva, madeira dos móveis, 

as roupas de algodão, essência dos sabonetes e grande parte dos remédios têm origem nos 

agronegócios. 

Em resumo podemos dizer que o agronegócio ocupa um lugar de destaque na economia 

mundial, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pois garante o 

sustento alimentar das pessoas e sua manutenção, além disso, contribui para o crescimento da 

exportação e do país que o executa. 
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2.5. ANÁLISE DE INVESTIMENTO  

A Análise de Investimentos é um fator pertencente à Administração Financeira de longo 

prazo que ampara a tomada de decisões e proporciona informações sobre o desempenho dos 

projetos. 

O conceito de análise de investimento pode hoje ser um conjunto de técnicas que 

permitem a comparação entre resultados de tomada de decisões referentes a alternativas 

diferentes de uma maneira científica. (Kuhnen e Bauer, 2001, p. 389). 

A Análise de Investimentos apura tecnicamente a viabilidade de um projeto através da 

relação existente entre os resultados esperados e o investimento inicial, apresentando 

antecipadamente ao investidor o retorno que lhe será gerado. 

Segundo ASSAF NETO (2005) ao investirmos um capital em longo prazo é preciso 

utilizar métodos de avaliação econômica para apuração dos resultados de tal investimento. 

Utilizaremos as seguintes ferramentas para avaliar o investimento proposto. 

 Payback. 

 TMA. Taxa Mínima de Atratividade. 

 VPL. Valor Presente Líquido. 

 TIR. Taxa Interna de Retorno. 

 EVA. Economic Value Added 

 Câmbio e Balança Comercial. 

 

2.6 - PAYBACK TIME  

Trata-se de uma ferramenta de análise geralmente utilizada para a avaliação dos 

investimentos propostos. Identifica o prazo necessário para a recuperação do montante 

investido através dos fluxos líquidos de caixa gerados pelo próprio investimento. 

O payback é o período de tempo necessário para que se recupere o investimento inicial 

em um projeto e/ou empreendimento, onde é calculado a partir das entradas de caixa. (Gitman 

- 2004). 

Por não considerar as alterações do valor do dinheiro no tempo e a magnitude e 

frequência dos fluxos de caixa, o payback original é classificado pela bibliografia especializada 
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como uma ferramenta não sofisticada. Sendo assim utilizaremos o payback descontado, uma 

versão aperfeiçoada que oferece uma análise mais elaborada.   

O payback descontado se caracteriza por evitar as distorções causadas pela variação do 

valor do dinheiro no tempo, para isso aplicamos uma taxa de desconto aos fluxos de caixa e 

através de um tratamento financeiro determinamos seu valor presente. 

REGINA CASPARI MONTEIRO (2003) fez ainda a seguinte consideração: 

"Recomenda-se calcular payback a valor presente, ou payback ajustado. Esse método considera 

o espaço de tempo entre o início do projeto e o momento quando os fluxos de caixa, trazidos a 

valor presente, tornam-se positivos". 

 

2.7. TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE - TMA 

A Taxa Mínima de Atratividade é uma taxa de juros de referência utilizada para a 

comparação de investimentos ou classificação do projeto ou investimento que apresente uma 

taxa mais atrativa. 

 Casarotto Filho e Kopittke (2010 p. 42) relatam que “a TMA é a taxa a partir da qual o 

investidor considera que está obtendo ganhos financeiros”. 

A TMA tem seu ponto de partida no Custo de Oportunidade, onde observamos se um 

investimento proposto é mais interessante que as taxas apresentadas pelo mercado financeiro. 

Inicialmente podemos determinar que, se o projeto proposto não remunera o capital, como uma 

Caderneta de Poupança ou um Fundo de Investimento, perde competitividade para ser 

apresentado a um investidor. 

A Taxa Mínima de Atratividade representa o mínimo que o investidor espera ganhar 

com o negócio ou o máximo que um tomador de crédito espera pagar pelo capital. 

Nesse cenário econômico-financeiro, além do Custo de Oportunidade, também 

observamos influencias importantes na composição da TMA. O Risco e a Liquidez. Onde o 

ganho deve remunerar o Risco apresentado pelo novo negócio e a Liquidez representa a 

facilidade e agilidade para sair de uma posição no mercado para outra.  

Origem dos investimentos (TMA cada origem) - 100% financiado. Construc + equip - 

DETERMINAR NA METODOLOGIA - PLANO FINANCEIRO. 
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2.8. VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL – DEFINIÇÃO E IMPORTÂNIA PARA O 

PROJETO  

O Valor Presente Líquido é uma fórmula matemática-financeira que calcula o valor 

presente de uma série de acontecimentos futuros, descontando a Taxa de Custo de Capital 

estipulada. 

Concluímos sua importância quando analisando o valor do dinheiro no tempo, os 

montantes que se concretizarão no futuro não terão o mesmo valor líquido no presente 

momento. Com essa abrangente utilidade, sua aplicação se torna fundamental para a análise de 

viabilidade de um projeto. 

Diferença entre o valor inicial investido no projeto e o valor presente dos fluxos de caixa 

do mesmo período. Também conhecido, na análise de investimentos, como valor atual líquido. 

- Fonte FGV On Line. 

 Motta & Calôba (2002) a definição de Valor Presente Líquido é a de uma soma 

algébrica de fluxos de caixa descontados para o instante presente, a uma taxa de juros i. 

Para Gitman (2002, p. 302), o VPL é uma “técnica de orçamento sofisticada, e o seu 

valor é determinado pela subtração do valor inicial de um projeto, do valor presente dos fluxos 

de entrada de caixa, descontados a uma taxa igual ao custo do capital da empresa”. 

Para Bruni, Famá e Siqueira (1998), o VPL representa a diferença entre os Fluxos de 

Caixa futuros trazidos a valor presente pelo custo de oportunidade do capital e o investimento 

inicial. 

  

2.9. TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR – DEFINIÇÃO E APLICABILIDADE  

Importante critério para a avaliação de um projeto a Taxa Interna de Retorno representa 

o percentual de retorno sobre o total investido e ainda não recuperado, ou seja, a rentabilidade 

interna de um projeto após o desconto do fluxo de caixa dos períodos analisados e a anulação 

do investimento inicial. 

Trata-se de uma taxa que atualiza o fluxo de caixa observado nos períodos igualando ao 

investimento inicial. 
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Para Evangelista (2006), ela “representa a rentabilidade interna de um projeto, obtida 

pelo desconto do fluxo de caixa observado nos períodos de análise e que anule o valor do 

investimento inicial” (EVANGELISTA, 2006). 

Para Schroeder etal (2005), quando a TIR de um projeto for superior a TMA, o projeto 

deveria ser aceito, pois, além de superar os custos do projeto de investimento e pagar o custo 

de capital, um possível remanescente da taxa adicionaria valor à empresa. 

• TIR > TMA: Significa que o investimento é economicamente viável; 

• TIR = TMA: O investimento está em uma situação econômica de indiferença; 

• TIR < TMA: O investimento não é economicamente atrativo. 

Para Evangelista (2006), as principais vantagens encontradas no método da TIR são: (1) 

serve como decisão na escolha de alternativas de investimentos no julgamento da viabilidade 

econômica de alternativas isoladas, frente à TMA; (2) muito utilizada pela facilidade e 

compreensão do cálculo; (3) o resultado é uma taxa de juros, de fácil entendimento e 

comparação. 

  

2.10. TAXA DE CAMBIO  

No âmbito das análises macroeconômicas observamos as relações de influência que os 

membros do mercado exercem sobre a economia. 

A diferença entre os totais importados e exportados por uma nação define a Balança 

Comercial. Quando as cifras geradas pelas exportações superam os totais gerados pelas 

importações entendemos o superávit comercial, quando uma nação vende a outros países mais 

do que compra de outros países. Lembramos que também podemos encontrar o déficit 

comercial, quando um país compra mais do que vende internacionalmente, e o equilíbrio 

comercial, quando os valores apresentados pelas exportações e importações são iguais. 

Essa variação pode apresentar várias motivações, os custos logísticos para enviar 

produtos de um país ao outro, as políticas de comércio exterior adotadas pelas nações, a 

formação de uniões de países, o poder aquisitivo, a renda da população, as preferências 

comerciais, os níveis de consumo, o preço dos produtos no exterior e no país, a taxa de cambio 

entre outros. 



17 
 

Como exemplo, observamos a atual Balança Comercial Brasileira. Conforme a Redação 

do Jornal O Povo On Line, No acumulado para o primeiro semestre de 2016, o resultado é de 

US$ 23,63 bilhões, equivalente ao melhor da série histórica. Os números refletem uma queda 

maior nas importações do que nas exportações. 

Entre outros fatores, a queda do preço das commodities interfere de modo que o País 

exporte menos em valor de produtos. No que diz respeito à volume, por outro lado, os 

indicadores são positivos: de janeiro a junho, houve aumento de 9,8%. Os preços, por sua vez, 

tiveram queda de 14,8% em média. 

"O superávit de março de 2016 é histórico. É o maior para meses de março. Se dá por 

conta de uma queda de importações superior a de exportação. O recuo da importação está mais 

associado à atividade econômica [fraca] e ao patamar de câmbio [dólar alto]. Na exportação, há 

um aumento de volume [exportado], mas queda dos preços. Isso é bem significativo e 

importante para a economia", avaliou o diretor do Departamento de Estatística e Apoio à 

Exportação do Ministério do Desenvolvimento. Herlon Brandão. 

Ou seja, o superávit comercial brasileiro se dá basicamente pela redução nas 

importações - fruto da recessão econômica e da alta do dólar - e não pelo aumento exponencial 

das exportações. 

No que tange as exportações, observamos um incremento de 9% na quantidade total 

exportada, porém a um preço 18% mais barato no primeiro semestre de 2016. 

Com o dólar mais valorizado frente ao real houve o incentivo para a comercialização 

das commodities nacionais no mercado internacional. 

As commodities devem "salvar" a balança comercial brasileira este ano, na avaliação do 

presidente em exercício da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto 

de Castro. O saldo deficitário, que poderia ocorrer em consequência do câmbio, está 

praticamente afastado. 

O avanço das importações este ano foi equilibrado pela forte procura por matérias-

primas brasileiras no mercado internacional. A estimativa para as exportações brasileiras saltou 

de US$ 225 bilhões para US$ 244 bilhões; e a projeção para as importações subiu de US$ 199 

bilhões para US$ 218 bilhões. 

Para José Augusto de Castro, é alto o risco de o Brasil voltar a ocupar a posição de 

fornecedor de matérias-primas no mercado internacional. "No momento, estamos respondendo 
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à boa demanda por commodities no cenário internacional. Mas o problema é que não temos 

plano B", afirmou o executivo. 

 

2.11.  MATRIZ SWOT  

A matriz SWOT é uma ferramenta que propõe uma análise dos ambientes internos e 

externos, sendo útil no planejamento estratégico da empresa, o qual é fundamental para se 

compreender o presente. 

Análise do ambiente externo observam-se as oportunidades e as ameaças a organização. 

Análise do ambiente interno identificam-se as forças e as fraquezas da organização. 

A matriz SWOT é o acrônimo de strenghts (forças), weakness (fraquezas), opportunities 

(oportunidades), theats (ameaças), cuja finalidade é sistematizar os possíveis relacionamentos 

entre os ambientes, de forma a determinar os objetivos e as ações estratégicas. (FGV GESTÃO 

ESTRATEGICA EMPRESAS, 2012) 

Vale observar que as características de oportunidade e ameaças são referentes ao 

ambiente externo e ocorrem independentemente da gerência da organização; já as forças e ou 

fraquezas, características do ambiente interno, são relacionadas aos seus concorrentes, ou, seja, 

não se trata apenas de classificação do que é bom ou mau, e sim do que a organização em análise 

tem de melhor ou pior do que seus concorrentes. (FGV GESTÃO ESTRATÉGICA 

EMPRESAS, 2012) 

 

2.12. MODELO DE CANVAS  

O modelo de Canvas é uma ferramenta de planejamento estratégico o qual permite 

esboçar um plano de negócio novo ou já existente. A ferramenta foi criada por Alex 

Osterwalder. 

Em 2010 Osterwalder e Pigneur, em colaboração com outras 470 pessoas, de 45 países, 

desenvolveram um formato inovador em modelos de negócio. A proposta fornece um mapa 

visual que contempla nove blocos. (CARVALHO, 2012) 

1. Segmentos de clientes: quais segmentos de cliente serão foco da empresa. 

2. Proposta de valor: o que a empresa irá oferecer para o mercado. 

3. Os canais: Como o cliente compra e recebe o produto. 
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4. Relacionamento com o cliente: Como a empresa irá se relacionar com cada segmento de 

cliente. 

5. Atividade chave: Quais as atividades essenciais para entrega de proposta de valor. 

6. Recursos principais: Recursos necessários para executar as atividades chaves. 

7. Parcerias Principais: São as atividades chaves terceirizadas e recursos de terceiros. 

8. Fontes de receitas: Formas de obter receita por meio de proposta de valor. 

9. Estrutura de custos: Custos necessários para que a estrutura possa funcionar. 

As ideias representadas nos nove blocos formam a conceptualização do negócio, ou seja, 

como iremos operar e gerar valor ao mercado, definindo seus principais fluxos e processos, 

permitindo uma análise e visualização do modelo de atuação no mercado. (PORTAL SEBRAE, 

2014) 

 

3. METODOLOGIA  

O grupo econômico ACDW iniciou suas atividades em meados de 1995 na cidade de 

Londrina no norte do Paraná, em uma região fortemente agrícola facilitando assim captação e 

escoagem dos produtos.  

A empresa possui uma localização estratégica pois a região é reconhecida 

nacionalmente por uma alta produtividade em grãos, especialmente milho e soja. 

O milho é um dos cereais mais utilizados em todo o mundo, além de ser um dos 

alimentos mais nutritivos que existem. Acredita-se que ele seja originário da América pré-

colombiana, visto que os europeus só foram conhecer o cereal quando chegaram ao novo 

continente. 

Seu consumo proporciona vários benefícios à saúde, principalmente pelo fato de que, 

ao contrário do arroz e do trigo, o milho conserva sua casca. A casca do milho é uma rica fonte 

de fibras, importantíssimas para a manutenção do ritmo intestinal. Além disso, é rico em 

carboidratos, proteínas, vitaminas (principalmente B1 e E) e sais minerais. 

Embora o milho seja um ingrediente presente em vários pratos brasileiros, como a 

canjica e a pamonha, seu consumo na mesa dos brasileiros, seja direta ou indiretamente, é muito 

baixo. Segundo a Embrapa, apenas 5% de todo o milho produzido no Brasil é consumido 

diretamente pelo homem. A grande parte (65%) é utilizada na alimentação de animais. Em 
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outros países, como no México, a situação é diferente, visto que o cereal é a base da 

alimentação. 

A utilização do milho na alimentação humana é, sem dúvida, muito abrangente. Para se 

ter uma ideia, o cereal é ingrediente na fabricação de balas, biscoitos, pães, chocolates, geleias, 

cerveja, etc. 

Os maiores produtores mundiais do milho são os Estados Unidos. O Brasil é o terceiro 

maior produtor mundial. Assim, ao lado da soja, o milho representa cerca de 80% de toda a 

produção de grãos do Brasil. Os maiores produtores são os estados do Paraná, Rio Grande do 

Sul, Minas 

Já em relação à soja, é uma das culturas agrícolas mais antigas do mundo. Nascida a 

mais de cinco mil anos, passou a ser cultivada inicialmente pelos Asiáticos, mas hoje a 

oleaginosa já é produzida e consumida em diversos países do globo. Com o total da produção 

quase atingindo 250 milhões de toneladas por ano, essa cultura vem ganhando grande 

importância no cenário mundial num momento em que o mercado mundial de alimentos tem 

ocupado o centro das atenções das discussões atuais, principalmente no que diz respeito aos 

riscos de uma crise de abastecimento global. Dessa forma a soja se configura hoje como uma 

das mais importantes commodities para a economia mundial, essa importância está ligada a 

produção de óleo e de farelo que são os principais subprodutos do processo de moagem do grão.  

O óleo, com participação de 30% da demanda mundial por soja é direcionado ao 

consumo humano enquanto o farelo que representa 69% dessa demanda é utilizado como um 

componente proteico em formulações de rações, sendo destinado ao consumo animal. Dentro 

desse contexto, a soja aparece com uma tendência de alta de produção nos países em 

desenvolvimento, no qual soma-se a isso às boas condições de demanda e preço do produto nos 

mercados internacionais. Assim, especialmente no Brasil que é hoje o segundo maior produtor 

do mundo, a produção deverá crescer mais do que o consumo mundial nos próximos anos, o 

que colocará o país em posição favorável entre os principais produtores de soja no mundo. 

Grupo ACDW é constituído por uma Unidade de Recebimento de Grãos, soja e milho, 

com capacidade estática de 700.000 sacas, divididos em 7 silos de 100.000 sacas. 

A segunda Unidade é exclusiva para Industrialização de milho com capacidade de 

moagem de 50.000 sacas/mês, gerando os produtos finais para alimentação humana, tais como, 

Farinha de milho (Fuba), Gritz, Canjica Fina, Canjica Media, Canjica Empacotamento, Canjica 
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Fecularia e o Germe de Milho. Essa unidade possui dois barracões de 1.000 metros, no qual, 

um está todo o equipamento industrial (fabrica) e o outra armazenagem de produto acabado. 

As duas unidades estão situadas no mesmo parque industrial, formado por uma área total 

de 48.000 metros. 

O processo de Recebimento de soja e milho e a Industrialização do milho produzem 

subprodutos, os quais atualmente não são aproveitados ou possuem baixo valor agregado. Surge 

então a oportunidade de diversificação e expansão dos negócios do grupo. 

Construção de uma fábrica de ração para animais de grande porte, bovinos, através do 

aproveitamento dos subprodutos da Unidade de Recebimento de grãos e da Unidade de 

Industrialização de milho.  

Anexo ao Parque Industrial do Grupo ACDW serão construídos dois barracões de 

1.000m2, interligados. Um deles destinados a fabricação da ração e outro ao armazenamento 

do produto acabado. 

Na nova unidade de negócio do grupo ACDW transformaremos subprodutos 

anteriormente descartados em produtos de alto valor biológico, gerando dessa forma melhorias 

sócio econômica na região através da geração de empregos, aumento de renda, criação de 

riqueza. 

 

4.  APRESENTAÇÁO DOS RESULTADOS 

4.1. TRAJETORIA DO GRUPO ACDW 

O grupo ACDW possui mais de 21 anos de mercado, iniciou suas atividades atraves da 

construção de uma unidade de recebimento de graos milho, soja e trigo com capacidade de 

armazenamento de 300.000 sacas. Com o avanço da tecnologia agricola e o aumento da 

produtivdade houve a necessidade de ampliação da unidade, construiu-se mais 5 silos elevando 

a capacidade de armazenamento para 700.000 sacas. 

Como a região de Londrina é fortemente agricola, onde no verão planta-se soja e no 

inverno o milho, temos muita oferta dessas comodites. Aproveitando esta oportunidade de 

oferta de milho e buscando o crescimento do grupo investiu-se em uma unidade de 

industrialização de milho (moagem), o qual consegue agregar valor a esta comodite. 
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A unidade de industrialização de milho, possue capacidade moagem de 50.000 sacas 

mês, produzindo produtos com excelencia em qualidade alimentado milhoes de pessoas no 

Brasil. 

Com as duas unidades em funcionamento o grupo ACDW adquiriu um bom fluxo de 

caixa e uma boa confiabilidade dos agricultores e do mercado de derivado de milho. 

 

4.2. OBJETIVOS 

Construção de uma fábrica de ração para animais de grande porte, bovinos, através do 

aproveitamento dos subprodutos da Unidade de Recebimento de grãos e da Unidade de 

Industrialização de milho.  

 

4.3. MISSÃO  

A Missão da empresa será: “DIVULGAR E PROMOVER SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL 

ATRAVÉS DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS CONTRIBUINDO COM A MELHOR 

QUALIDADE DE VIDA NA SOCIEDADE”. 

 

4.4. ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO  

O Grupo ACDW tem como estratégia de crescimento a ampliação de seus negócios 

através da oportunidade de transformação dos resíduos vegetais em ração animal. 

Visualizando essa grande oportunidade de negócio decidiu-se iniciar um Plano de 

Negócio com objetivo de analisar a viabilidade de um novo empreendimento, através da 

construção de uma fábrica de ração dentro do seu parque fabril, atendendo uma grande demanda 

de mercado e agregando valor ao subproduto. 

Uma das estratégias de crescimento da empresa será oferecer uma assistência técnica 

em nutrição animal visando fidelização do cliente e agregando valor ao nosso produto final. 

 

4.5. ESTRUTURA DO NOVO EMPRENDIMENTO 

A estrutura do empreendimento será dividida em duas edificações. A primeira unidade 

de 700 mts. quadrados será destinada a área industrial, composta pela recepção de matéria 
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prima, insumos e produção. A segunda unidade de 300 mts será destinada ao armazenamento 

do produto acabado. 

Dentro do complexo de recepção dos insumos contaremos com Moega, Tombador, 

Rosca Transportadora e três Silos de Estocagem para atender à três fontes de matéria prima 

diferentes. 

Na área destinada à produção contaremos com Secador Tubular à lenha, Moinho 

Martelo, Misturador e Silos de Expedição para armazenagem da ração pronta. 

Também contaremos com equipamento para a pesagem e envase (ensacadeira) e assim 

atenderemos as demandas dos consumidores, podendo ser entregue a granel ou ensacados.  

Como garantia de segurança dos nossos produtos trabalharemos com fluxo 

unidirecional, não havendo em nenhuma das etapas o retorno dos produtos em processamento 

ou até mesmo de matérias primas em contato com o produto acabado, evitando assim 

contaminação cruzada. 

A unidade destinada ao armazenamento do produto acabado será contemplada com uma 

área de 300mt/2, com uma Doca para expedição. O armazenamento será apresentado em palets 

com empilhamento máximo de 1.000 kg/palets. 

 

4.6. INVESTIMENTO INICIAL  

Tratamos de projetar os montantes de investimento da construção contemplando as 

esferas hidráulica, elétrica e civil a um custo de R$ 900,00 / M2. 

As aquisições dos equipamentos necessários ao preparo e à produção somarão um 

montante de 470.000,00 reais. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

TABELA 1. Investimento inicial para implantação da fábrica 

 

 

 

TABELA 2. Previsão de despesas operacionais inicias 

 

Construçao das Instalaçoes 900.000,00               

Equipamentos 470.000,00               

Capital de Giro 140.000,00               

Insumos 520.000,00               

GRUPO ACDW

ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO DE EXPANSAO

INVESTIMENTO INICIAL

Matéria Prima e Insumos 275.000,00               

Salários e Responsabilidade Técnica 18.000,00                 

Energia Elétrica / Água 14.000,00                 

Marketing 1,5% Faturamento

Manutençoes 8.000,00                    

Seguros 500,00                       

GRUPO ACDW

ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO DE EXPANSAO

DESPESAS OPERACIONAIS INICIAIS
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A captação de recursos será dividida em dois módulos segundo o custo do capital.  

O valor necessário para o Investimento Inicial será contratado junto a operações de 

linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Optamos por 

pagamentos anuais através do Sistema de Amortização Constante – SAC -, com juros pré-

fixados e no prazo total de 10 anos com carência de 02 anos, quando pagaremos apenas os juros 

da operação.  

A importância necessária para o Capital de Giro e Despesas Operacionais será aportada 

pelo Grupo ACDW. 

Demonstrativo da amortização do recurso contraído para o Investimento Inicial, valor 

destinado para Construção e aquisição de maquinas e equipamentos.  

 

TABELA 3. Tabela SAC - amortização de investimento 

 

 

4.7. PRODUÇÃO 

A unidade fabril exercerá suas atividades em horário comercial com carga horária de 44 

horas semanais. 

Inicialmente concentraremos o processo produtivo em um único turno, de segunda as 

sextas-feiras, das 08 às 18 horas, com 2 horas para refeição e descanso, e aos sábados as 

PARCELA ANUAL JUROS AMORTIZAÇAO PRESTAÇOES SALDO DEVEDOR

1 154.810                     -                            154.810                     1.370.000                  

2 154.810                     -                            154.810                     1.370.000                  

3 154.810                     171.250                     326.060                     1.198.750                  

4 135.459                     171.250                     306.709                     1.027.500                  

5 116.108                     171.250                     287.358                     856.250                     

6 96.756                       171.250                     268.006                     685.000                     

7 77.405                       171.250                     248.655                     513.750                     

8 58.054                       171.250                     229.304                     342.500                     

9 38.703                       171.250                     209.953                     171.250                     

10 19.351                       171.250                     190.601                     -                            

GRUPO ACDW

LINHA DE AMORTIZAÇAO DE INVESTIMENTO INICIAL
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atividades serão das 08 às 12 horas totalmente direcionadas à manutenção, processos de limpeza 

e treinamentos internos. 

As matérias primas utilizadas na formulação da ração, são derivadas do 

reaproveitamento dos subprodutos, que eram descartados pela Unidade de recebimento de grão 

e pela Unidade de Industrialização do milho. 

A Unidade de Recebimento de Grãos gera o sabugo, quirela de milho e resíduo de soja 

no final de seu processo produtivo. A Unidade de Industrialização de milho gera o germe de 

milho com alto valor nutricional. Esses elementos são utilizados na formulação de nossa ração, 

o que garante baixo custo produtivo e alta rentabilidade do negócio. 

O projeto inicial da fábrica garante uma produção máxima de 60 tn/dia, podendo ser 

ampliada a 100 ton/dia apenas com a aquisição de equipamentos, pois sua estrutura física esta 

projetada para variações da demanda comercial. 

O ciclo do processo produtivo se dará da seguinte forma:  

TABELA 4. Ciclo do Processo Produtivo 

 

PRODUTO ENSACADO 40KG

SECAGEM

Adiçao de núcleo mineral e M. P.

Secador Tubular

moida

MOAGEM

Moinho Martelo

ARMAZENAMENTO DE M.P.

Silos de Armazenamento

SILO DE EXPEDIÇAO

MISTURADOR

GRUPO ACDW
ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO DE EXPANSAO

CICLO DO PROCESSO PRODUTIVO

RECEPÇAO DE MATERIA PRIMA

Moega

PRODUTO A GRANEL
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A empresa seguirá todas as normas previstas em legislação vigente para a fabricação, e 

contará com a assessoria técnica especializada no controle de qualidade do produto acabado, 

realizando análise físico-química, garantindo alto padrão de qualidade. 

 

4.8. RECURSOS HUMANOS 

A equipe da unidade fabril será composta por cinco colaboradores operacionais, um 

supervisor de produção e um responsável técnico registrado no conselho de medicina 

veterinária, CRMV. 

A empresa segue todos os preceitos previstos em Convenção Coletiva de Trabalho da 

Categoria, tais como, Piso Salarial, horas extras e seus respectivos adicionais, descanso semanal 

remunerado, férias e 13º salário. 

Em relação aos benefícios, a empresa manterá os mesmos já oferecidos pelo Grupo, 

como plano de saúde, plano odontológico e vale alimentação. 

Também será proposto um programa de participação nos resultados de acordo com a 

meta estabelecida como forma de incentivo à equipe. 

Como parte do programa de prevenção ofereceremos todos os EPI`s / EPC necessários 

para garantir a segurança no trabalho de todos os colaboradores. 

 

4.9. ESTUDO DA DEMANDA E PROJEÇÕES 

O Brasil é o quinto maior pais do mundo em território, com 8,5 milhões de km2 de 

extensão, com cerca de 20% da sua área (174 milhões de hectares) ocupada por pastagem. 

Como a maior parte do rebanho de 209 milhões de cabeças é criada a pasto (estima-se que 

somente 3% do rebanho são terminados em sistema intensivo), as chuvas interferem 

diretamente na qualidade das pastagens e, portanto, na oferta e preço do gado de região para 

região,  (Carnes, 2011). 

A grande variedade de sistemas produtivos em um território tão vasto também reflete 

na diversificação dos produtos. O Brasil hoje pode atender qualquer mercado no mundo, sejam 

nichos específicos, com carnes mais nobres (carne gourmet ou culinária) até cortes de menor 

valor (carne ingrediente), sejam mais magras ou com maior teor de gordura, sob qualquer 

demanda de volume, a tecnologia aplicada à pecuária está cada dia mais presente no rebanho 
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brasileiro. Aliada ao desenvolvimento de pesquisa nacional e de técnicas específicas aos 

sistemas produtivos, ela está impulsionando os índices de produtividade dos animais e 

colaborando para uma pecuária cada dia mais eficiente e sustentável. Os avanços são bastante 

visíveis, de forma que, ocupando exatamente a mesma área, o rebanho bovino brasileiro poderia 

facilmente dobrar, com a implementação de ferramentas simples de manejo e tecnologia. 

(Carnes, 2011). 

Neste contexto de sustentabilidade, é importante ressaltar que o Brasil é o segundo 

maior produtor de carne bovina do mundo, mantendo 68% da área do seu território com 

florestas preservadas, grandes avanços já foram obtidos e, certamente não irão parar por aqui o 

potencial da pecuária brasileira é enorme. (Carnes, 2011) 

No quadro abaixo demonstramos o volume de animais abatidos e o peso da carcaça 

bovina. 

TABELA 5. Volume de animais abatidos – 1 trimestre 2016 

 

4.10. ATUALIDADE E TENDÊNCIA DO CONFINAMENTO 

A demanda mundial crescente por proteínas animal, tem estimulado a produção de carne 

no Brasil, porém precisa-se buscar ganhos de produtividade e previsibilidade para tornarmos 

mais eficiente, a disputa por área de pecuária com a agricultura deve estimular o crescimento 

do confinamento no pais, (BeefPoint, 2015). 

No último ano, 10% do rebanho brasileiro passou pelo confinamento. Segundo a 

Assocon o percentual deve saltar para 20% em dez anos criando assim uma demanda expressiva 

para o mercado de ração animal. (BeefPoint, 2015).  
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TABELA 6. Tendência da evolução do confinamento no Brasil nos próximos 10 anos 

 

Fonte: Rabobank e USDA 

 

 O Brasil é um país com potencial fantástico para produção de carne bovina, com baixo 

custo em relação a EUA e capacidade de produzir volumes, porém o grande desafio é a 

produção com escala. Abaixo gráfico mostra a evolução de produção para os próximos 10 anos.       

 

TABELA 7. Evolução de produção de carnes para os próximos 10 anos ( Mil Toneladas) 

 

 

Consumo de carnes 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/confinamento-de-bois-devera-crescer-pais/&psig=AFQjCNG5cFFJJzZ3Zz1pz90ETfH_FnffpA&ust=1469404769764352
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A tendencia mundial é que no aumentando da população já nos sinaliza a necessidade 

de ajuste na oferta de alimento. Segundo FAO,2010- o mundo deve atingir cerca de 9 bilhões 

de pessoas em 2050 e, em especial a zona urbana deverá chegar a 6 bilhões nos proximos 40 

anos. Isso nos mostra o tamanho do desafio na produção para atender a demanda por porteina 

animal no mundo.  

 

TABELA 8. Estimativa de crescimento populacional até 2050  

 

 

O incremento na renda é outro fator primordial para aumentar o consumo, uma vez que 

a carne tem uma elasticidade de 0,52%, mostrando que para cada 10% de incremento na renda 

eleva-se em 5,2% no consumo (PINDYCK e RUBINFELD, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 9. Tendência de consumo de proteína animal até 2023  
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Exportações de carnes 

Quanto às exportações, as projeções indicam elevadas taxas de crescimento para os três 

tipos de carnes analisados. As estimativas projetam um quadro favorável para as exportações 

brasileiras. As carnes bovina e suína lideram as taxas de crescimento anual das exportações 

para os próximos anos, sendo que as carnes bovinas devem situar-se numa média anual de 2,5%. 

A exportação de carnes tem-se dirigido para numerosos países. Em 2012 a Carne bovina foi 

destinada a 142 mercados, sendo o principal a Rússia; a carne de frango foi destinada a 152 

países, sendo a Arábia Saudita o principal comprador e, finalmente a carne suína teve 75 países 

de destino, tendo como principal a Rússia. A expectativa é que esses mercados se consolidem 

de forma crescente para que sejam factíveis as projeções realizadas. (Ministério da Agricultura, 

2013) 

O Brasil vive o grande momento no agronegócio, mesmo diante de uma enorme crise 

financeira e política, podemos dizer que somos privilegiados em estar inseridos nessa atividade. 

A pecuária por sua vez como parte do agro, não tem ficado para trás, vem apresentando uma 

boa performance econômica e deslumbrando grandes oportunidades para o futuro, já é de 

conhecimento de todos que o grande desafio do mundo é a produção de proteína animal.  

Sabemos que poucos países tem a capacidade de produção como o Brasil, devido a 

particularidade geográfica e climática, sem contar com a disponibilidade de agua potável, já 

somos o 2º maior produtor de carne bovina do mundo com participação de 17%, perdendo para 

os EUA que tem 19% de participação, porém vale ressaltar que temos tecnologias disponível, 

áreas agricultáveis, disponibilidade de agua com boa qualidade, conhecimento técnico para 
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ampliar ainda mais a produção. Podemos dizer que diante desses cenários somos um país 

preparado para atender a demanda mundial por alimentos sem provocar impactos ao meio 

ambiente, somente investindo no que já existe poderíamos dobrar de tamanho em pouco tempo. 

 

4.11. LOGÍSTICA 

O grupo ACDW trabalhará inicialmente sua operação de Transportes de forma 

terceirizada, através de contratos de viagem com motoristas autônomos ou empresas 

Transportadoras, os quais terão a responsabilidade de levar os produtos até o consumidor final 

ou as Revendas de Insumos – Nutrição animal espalhadas em diversas regiões do Brasil. 

A localização privilegiada da empresa numa região fortemente agrícola, traz facilidade 

no Transporte e consequentemente agilidade no recebimento das Matérias Primas praticamente 

o ano todo, ganhando assim produtividade e baixo volume de estocagem. 

A empresa utilizará principalmente duas modalidades de veículos para transporte de 

produto acabado. O primeiro deles será em transporte de produtos ensacados, utilizando-se de 

veículos com capacidades para 10, 15 e até 57 ton. dependendo da necessidade do cliente. Já 

para o segundo tipo de transporte, a empresa utilizará veículos para produtos a granel, podendo 

ser uma carreta graneleira ou até mesmo um veículo de capacidade maior como um BI TREM, 

para 57 toneladas. 

Para que seja evitado e também eliminado qualquer tipo de contaminação da ração 

durante o processo de transporte, todos os veículos deverão estar limpos, devidamente 

higienizados, garantindo a integridade dos produtos destinados à alimentação animal. Esse 

processo de boas práticas de higienização e qualidade também será aplicado a todos seus 

funcionários envolvidos no processo de fabricação. 

Os veículos antes de serem carregados para seu destino passarão também por 

vistorias/checklist nos quais serão avaliados desde aparência do veículo, manutenção em dia, 

pneus, equipamentos elétricos, lonas, vazamentos, até sua documentação/licença obrigatória 

para transporte. 

Esse controle nos veículos vem de encontro com a Política de Qualidade do grupo, que 

preza pela satisfação de seu cliente, pois sabemos que as avarias nas embalagens podem causar 

comprometimento da qualidade e quantidade do produto, causando grandes prejuízos para 

todos. 
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Para que a empresa tenha uma entrega eficiente e dentro do prazo acordado com seus 

clientes, utilizaremos indicadores de performance monitorados mensalmente pela equipe 

interna do grupo e realizará pesquisa bimestrais de satisfação. 

Para o transporte de Matéria Prima recebida de terceiros, a empresa seguirá as mesmas 

regras de controle de qualidade com seu Transportador e manterá o cuidado para que haja um 

local adequado para armazenagem e acondicionamento das embalagens recebidas. 

 

4.12. DIFERENCIAL COMPETITIVO  

A construção da fábrica de ração animal dentro do grupo ACDW terá vários diferenciais 

competitivos tanto na esfera operacional, administrativa e comercial. Abaixo citamos cada uma 

delas: 

1) Região agrícola: A fábrica estará instalada numa região altamente agrícola no norte 

do Paraná, tendo como principais culturas o SOJA e o MILHO que são as matérias primas 

utilizadas para fabricação da ração animal. Esse fator, trará bastante agilidade na operação, uma 

vez que a mesma é de fácil acesso e distribuição 

2) Credibilidade do grupo: O grupo ACDW já possui um relacionamento/fidelização 

bastante importante com os produtores agrícolas da região, onde os mesmos realizam as 

entregas e comercialização de sua produção, fortalecendo o nome da empresa e contribuindo 

com a nova unidade de negócio.  

3) Grandes volumes de produtores: Pelo fato da região ser fortemente agrícola, 

consequentemente possuiu um grande volume de produtores com áreas de plantio altamente 

produtivas. Outro fator de peso em relação aos produtores da região, é que suas redes de 

relacionamento no ramo do agronegócio farão com que o nome da fábrica seja levado também 

outras regiões. 

4) Preço competitivo: Pelo fato da GRUPO já ser o recebedor da Matéria Prima, a 

fábrica poderá trabalhar com um preço bastante competitivo no mercado, garantindo assim 

espaço para investimentos em novos processos, melhoria contínua em máquinas e 

equipamentos e controle de qualidade.  

5) Assistência Técnica: Dentro da operação da empresa, trabalharemos com canal 

direcionado na prestação de serviços em Assistência Técnica ao cliente. Ou seja, toda venda 
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terá uma orientação de como utilizar o produto na quantidade adequada para que o mesmo tenha 

maior custo/benefício e principalmente maior ganho de produtividade. 

6) Logística: O transporte tanto no recebimento da Matéria Prima quanto na entrega do 

produto acabado torna-se um diferencial da empresa. Primeiramente pelo fato da região ter um 

grande volume de motoristas autônomos disponíveis, bem como grandes transportadoras para 

atender a demanda da fábrica. 

 

4.13. COMERCIALIZAÇÃO 

A comercialização dos nossos produtos será realizada em três modelos de comercial 

sendo: 

 Venda direta para grandes confinadores do Brasil. Para esse tipo de 

cliente será fornecendo junto a venda uma assistência técnica comercial para orientar o 

uso corretamente dos produtos gerando fidelização do cliente e agregando valor ao 

nosso produto. 

 Vendas ao varejo, para esse modelo o grande foco será lojas 

agropecuárias, cooperativas, teremos equipe de representante Técnicos/ comercial que 

visitará os pontos de vendas, negociando os produtos e fazendo treinamento e 

orientando a   utilização correta. 

 Venda á Distribuidor: O distribuidor será um parceiro aliado a empresa, 

principalmente as regiões mais distantes do Brasil, afim de agilizar a processo logístico 

e entregas mais rápidas, aos produtores e confinadores dessa forma diminuiremos o 

custo logístico da empresa.  

 

4.14. MARKETING 

 Trabalho direcionado ao público alvo (produtores, consultores técnicos e 

veterinários), através de anuncio em revestas e mídias eletrônicas do seguimento. 

 Em algumas regiões teremos ações locais através das mídias locais e em 

eventos importantes das regiões. 

 Presença em congressos de nutrição animal, e envolvimento de 

pesquisadores importante nos seguimentos para realizar eventos próprios com técnicos, 

consultores e veterinários. 
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4.15. ANÁLISE SWOT 

Através da matriz SWOT será analisado os ambientes internos e externos do negócio.       

Na tabela constam as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças que foram levantadas no 

projeto. 

 

TABELA 10. Análise SWOT da Fábrica de Ração do Grupo ACDW 

 

 INTERNO EXTERNO 

 

 
 

 

 

 

POSITIVO 

FORÇAS OPORTUNIDADES 

Grupo Capitalizado Mercado em ascendência 

Credibilidade grupo ACDW Aumento de confinamentos 

Facilidade obter matéria prima Oferta matéria prima 

Localização estratégica Poucos players na região 

Aproveitamento subprodutos  

Equipe comercial de alta 

performance. 

 

Logística estruturada.  

 

 

 

 

 

NEGATIVO 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

Licenças para o funcionamento Concorrentes com baixo 

custo 

Obtenção Registro do Produto Instabilidade Econômica do 

País 

Pouca experiência no ramo Ração Não aprovação registro do 

produto frente órgão 

fiscalizador 

Marca não conhecida no segmento 

de ração 

 

  

Realizando-se a análise interna da fábrica de ração, observam-se vários pontos fortes, o 

principal para o futuro do negócio é a credibilidade do grupo ACDW, sua consolidação no 

mercado e bom capital de giro que poderá torná-lo mais competitivo no mercado em 

ascendência, já que há poucos players na região.  Ainda neste cenário, outra vantagem 

competitiva apresentada é a facilidade em obter matéria prima, aproveitamento de subprodutos 

e a logística conciliada em prover recursos, equipamentos e informações para gerir o negócio.  
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Porém, é importante observar os pontos fracos e dirigir esforços principalmente na 

questão fiscalizatória. Para o bom funcionamento do negócio é imprescindível que as licenças 

e registros estejam aprovados pelos órgãos reguladores a fim de que não venham a interferir no 

bom andamento das atividades, podendo até mesmo provocar a perda de mercado, insatisfação 

dos clientes e prejuízo da marca. 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para que os riscos sejam minimizados e também ocorra o maior nível de acerto na 

viabilidade da fábrica de ração, proporcionando a expansão do Grupo ACDW, adotamos várias 

medidas de planejamento e projeção, utilizando as ferramentas de análises de resultados. 

Os indicadores para apuração dos resultados foram Fluxo de Caixa Descontado, 

Períodos de Payback Simples, Período de Payback Descontado, VPL e TIR. Projetamos as 

operações a 10 anos dentro de três cenários possíveis, sendo o Cenário Esperado, Cenário 

Otimista e Cenário Pessimista.   

O Cenário Esperado (Tabela 10) apresenta o início das atividades com um media 

produtiva de 7.200 toneladas/ano, correspondente a uma produção mensal de 600 toneladas, 

gerando uma receita anual de 6.120.000,00. Essa análise foi projetada considerando o potencial 

de mercado com grandes possibilidades de sucesso. 

No Cenário Otimista (Tabela 11) foi projetada uma produção inicial anual de 9.000 ton, 

correspondente a 750 toneladas/mês. Com essa estimativa de produção espera-se uma receita 

de 7.650.000/ano, apresentando uma variação de 25% superior ao Cenário Esperado. 

Em relação ao terceiro Cenário apresentado calculamos uma produção 51% inferior à 

expectativa do Grupo, onde iniciaremos as atividades com uma produção anual de 3.500 ton, 

291 ton/mês, gerando uma receita total de 2.975.000 e um crescimento anual 50% inferior ao 

Cenário Esperado.  

O Grupo ACWD através da uma análise de mercado e de riscos definiu a Taxa Mínima 

de Atratividade em 15%, sendo o retorno mínimo esperado do empreendimento.  
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Projeção das operações da Fábrica de Ração do Grupo ACWD – Cenário Esperado. 

 

TABELA 11. Projeções das operações para o cenário esperado 

 

 

 

TABELA 12. Matriz financeira para o cenário esperado 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 - Vendas de produtos:

Toneladas 10% 16.977,22   15.433,84   14.030,76   12.755,24   11.595,67   10.541,52   9.583,20      8.712,00     7.920,00      7.200,0        

Preço unitário 8% 1.699,15      1.573,29      1.456,75      1.348,84      1.248,93      1.156,42      1.070,76      991,44         918,00          850,00         

Receitas totais 28.846.916 24.281.916 20.439.323 17.204.817 14.482.169 12.190.378 10.261.261 8.637.425   7.270.560    6.120.000   

2 - Impostos e contribuições sobre as vendas: 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

7.211.729   6.070.479   5.109.831   4.301.204   3.620.542   3.047.595   2.565.315    2.159.356   1.817.640    1.530.000   

3 - Custos dos produtos:

3.1 - Insumos:

Custo Ton. 6% 810,95         765,05         721,74         680,89         642,35         605,99         571,69         539,33         508,80          480,00         

Custo total 13.767.678 11.807.614 10.126.598 8.684.904   7.448.460   6.388.045   5.478.597    4.698.626   4.029.696    3.456.000   

3.2 - Mão de obra direta:

Custo unitário 33,26           33,57           33,87           34,19           34,50           34,82           35,14            35,46           35,78            36,11           

Custo total 9% 564.692       518.066       475.290       436.046       400.042       367.011       336.708       308.906      283.400       260.000       

3.3 - Manut. Máquinas: 1,0% 288.469,16 242.819,16 204.393,23 172.048,17 144.821,69 121.903,78 102.612,61 86.374,25   72.705,60    61.200,00   

Custos dos produtos (total): 14.620.839 12.568.499 10.806.282 9.292.998   7.993.324   6.876.960   5.917.918    5.093.906   4.385.802    3.777.200   

% Total Receita 51% 52% 53% 54% 55% 56% 58% 59% 60% 62%

4 - Despesas com comercialização:

Variáveis = XX% das receitas brutas 1,5% 432.704       364.229       306.590       258.072       217.233       182.856       153.919       129.561      109.058       91.800         

5 - Despesas com P&D

Variáveis = XX% das receitas brutas 1,5% 432.704       364.229       306.590       258.072       217.233       182.856       153.919       129.561      109.058       91.800         

6 - Despesas Operacionais:

Energia Elétrica, Água, Consum. Adm 2,0% 576.938       485.638       408.786       344.096       289.643       243.808       205.225       172.749      145.411       122.400       

7 - Despesas Financeiras:

Taxas e Custos financeiros/bancários 0,2% 57.694         48.564         40.879         34.410         28.964         24.381         20.523         17.275         14.541          12.240         

8 - EBITDA 19% 18% 17% 16% 15% 14% 12% 11% 10% 8%

Earnigs Before Interest Taxes Depreciation Amortization 5.572.002   4.428.842   3.501.244   2.750.374   2.144.195   1.656.305   1.264.965    952.292      703.590       506.800       

A N O S 

PROJEÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS:

GRUPO ACDW
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Projeção das operações da Fábrica de Ração do Grupo ACWD – Cenário Otimista. 

 

Instalaçoes -900.000 

Máquinas -470.000 

Capital de Giro -140.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Receitas Projetadas: 6.120.000 7.270.560 8.637.425 10.261.261 12.190.378 14.482.169 17.204.817 20.439.323 24.281.916 28.846.916

Despesas: Insumos: -288.000 3.456.000 4.029.696 4.698.626 5.478.597 6.388.045 7.448.460 8.684.904 10.126.598 11.807.614 13.767.678

Salários: 260.000 283.400 308.906 336.708 367.011 400.042 436.046 475.290 518.066 564.692

Manutençoes: 61.200 72.706 86.374 102.613 121.904 144.822 172.048 204.393 242.819 288.469

Comercializaçao 91.800 109.058 129.561 153.919 182.856 217.233 258.072 306.590 364.229 432.704

P&D: 91.800 109.058 129.561 153.919 182.856 217.233 258.072 306.590 364.229 432.704

Operacionais: 122.400 145.411 172.749 205.225 243.808 289.643 344.096 408.786 485.638 576.938

Financeiras: 12.240 14.541 17.275 20.523 24.381 28.964 34.410 40.879 48.564 57.694

Financiamentos/Juros 154.810 154.810 326.060 306.709 287.358 268.006 248.655 229.304 209.953 190.601

Tributos 1.530.000 1.817.640 2.159.356 2.565.315 3.047.595 3.620.542 4.301.204 5.109.831 6.070.479 7.211.729

Fluxo de Caixa Período: 339.750 534.239 608.957 937.734 1.344.567 1.847.224 2.467.309 3.231.062 4.170.326 5.323.707

Fluxo de Caixa Acumulado: -1.798.000 -1.458.250 -924.011 -315.054 622.680 1.967.247 3.814.472 6.281.781 9.512.843 13.683.168 19.006.875

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 295.435         403.962         400.399         536.152         668.487         798.606         927.553         1.056.240      1.185.467      1.315.939      

VPL 5.790.240        

Períodos

0 -1.798.000 -1.798.000 

1 -1.798.000 339.750 -1.458.250 

2 -1.458.250 534.239 -924.011 

3 -924.011 608.957 -315.054 

4 -315.054 937.734 622.680

5 622.680 1.344.567 1.967.247

6 1.967.247 1.847.224 3.814.472

7 3.814.472 2.467.309 6.281.781

8 6.281.781 3.231.062 9.512.843

9 9.512.843 4.170.326 13.683.168

10 13.683.168 5.323.707 19.006.875

Através do Payback Simples observamos que o Capital Investido retornou após 4 anos e 81 dias.

-81 3.907,23         

Períodos Saldo Inicial Saldo Final

0 -1.798.000 -1.798.000 

1 -1.798.000 295.435 -1.502.565 

2 -1.502.565 403.962 -1.098.604 

3 -1.098.604 400.399 -698.204 

4 -698.204 536.152 -162.052 

5 -162.052 668.487 506.436

6 506.436 798.606 1.305.042

7 1.305.042 927.553 2.232.594

8 2.232.594 1.056.240 3.288.834

9 3.288.834 1.185.467 4.474.301

10 4.474.301 1.315.939 5.790.240

Através do Payback Descontado observamos que o Capital Investido retornou após 5 anos e 58 dias. 

-58 2.785,36         

INDICADORES

Taxa Interna de Retorno

0 (1.798.000)       TIR 47%

1 339.750            

2 534.239            Taxa Interna de Retorno Modoficada

3 608.957            MTIR 33%

4 937.734            

5 1.344.567         Valor Presente Líquido

6 1.847.224         VPL 5.790.240

7 2.467.309         

8 3.231.062         Taxa Mínima de Atratividade

9 4.170.326         TMA 15%

10 5.323.707         

Custo Médio Ponderado de Capital

WACC 12%

Fluxo de Caixa Descontado

Valor Presente - PV

Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final

PAYBACK TIME SIMPLES

ANOS

PAYBACK TIME DESCONTADO

GRUPO ACDW
RESULTADO DAS OPERAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS:

MATRIZ FINANCEIRA

Investimentos iniciais:
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TABELA 13. Projeção das operações para o cenário otimista 

 

 

 

 

 

 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 - Vendas de produtos:

Toneladas 20% 46.438,02   38.698,35   32.248,63   26.873,86   22.394,88   18.662,40   15.552,00    12.960,00   10.800,00    9.000,0        

Preço unitário 10% 2.004,26      1.822,05      1.656,41      1.505,83      1.368,93      1.244,49      1.131,35      1.028,50     935,00          850,00         

Receitas totais 93.073.665 70.510.352 53.416.934 40.467.374 30.657.101 23.225.077 17.594.755 13.329.360 10.098.000  7.650.000   

2 - Impostos e contribuições sobre as vendas: 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

23.268.416 17.627.588 13.354.233 10.116.843 7.664.275   5.806.269   4.398.689    3.332.340   2.524.500    1.912.500   

3 - Custos dos produtos:

3.1 - Insumos:

Custo Ton. 6% 810,95         765,05         721,74         680,89         642,35         605,99         571,69         539,33         508,80          480,00         

Custo total 37.658.910 29.606.062 23.275.206 18.298.118 14.385.313 11.309.208 8.890.887    6.989.691   5.495.040    4.320.000   

3.2 - Mão de obra direta:

Custo unitário 12,16           13,39           14,74           16,23           17,86           19,67           21,65            23,84           26,24            28,89           

Custo total 9% 564.692       518.066       475.290       436.046       400.042       367.011       336.708       308.906      283.400       260.000       

3.3 - Manut. Máquinas: 1,0% 930.736,65 705.103,52 534.169,34 404.673,74 306.571,01 232.250,77 175.947,55 133.293,60 100.980,00  76.500,00   

Custos dos produtos (total): 39.154.339 30.829.231 24.284.665 19.138.837 15.091.926 11.908.470 9.403.542    7.431.890   5.879.420    4.656.500   

% Total Receita 42% 44% 45% 47% 49% 51% 53% 56% 58% 61%

4 - Despesas com comercialização:

Variáveis = XX% das receitas brutas 1,5% 1.396.105   1.057.655   801.254       607.011       459.857       348.376       263.921       199.940      151.470       114.750       

5 - Despesas com P&D

Variáveis = XX% das receitas brutas 1,5% 1.396.105   1.057.655   801.254       607.011       459.857       348.376       263.921       199.940      151.470       114.750       

6 - Despesas Operacionais:

Energia Elétrica, Água, Consum. Adm 2,0% 1.861.473   1.410.207   1.068.339   809.347       613.142       464.502       351.895       266.587      201.960       153.000       

7 - Despesas Financeiras:

Taxas e Custos financeiros/bancários 0,2% 186.147       141.021       106.834       80.935         61.314         46.450         35.190         26.659         20.196          15.300         

8 - EBITDA 28,02% 26,39% 24,69% 22,91% 21,04% 19,08% 17,03% 14,87% 12,60% 10,22%

Earnigs Before Interest Taxes Depreciation Amortization 26.080.226 18.611.015 13.190.188 9.271.324   6.451.045   4.432.084   2.995.787    1.981.662   1.272.180    781.500       

Receita Operacional Bruta: 93.073.665 70.510.352 53.416.934 40.467.374 30.657.101 23.225.077 17.594.755 13.329.360 10.098.000 7.650.000

(-) Deduções da Receita Bruta: -23.268.416 -17.627.588 -13.354.233 -10.116.843 -7.664.275 -5.806.269 -4.398.689 -3.332.340 -2.524.500 -1.912.500 

(=) Receita Operacional Líquida: 69.805.249 52.882.764 40.062.700 30.350.530 22.992.826 17.418.808 13.196.066 9.997.020 7.573.500 5.737.500

(-) Custo dos Produtos Vendidos: -39.154.339 -30.829.231 -24.284.665 -19.138.837 -15.091.926 -11.908.470 -9.403.542 -7.431.890 -5.879.420 -4.656.500 

(=) Lucro Bruto: 30.650.910 22.053.533 15.778.035 11.211.693 7.900.900 5.510.338 3.792.525 2.565.130 1.694.080 1.081.000

(-) Despesas Operacionais: -3.257.578 -2.467.862 -1.869.593 -1.416.358 -1.072.999 -812.878 -615.816 -466.528 -353.430 -267.750 

Despesas com Vendas e Administrativas: -1.396.105 -1.057.655 -801.254 -607.011 -459.857 -348.376 -263.921 -199.940 -151.470 -114.750 

(=) EBIT 25.997.226 18.528.015 13.107.188 9.188.324 6.368.045 4.349.084 2.912.787 1.898.662 1.189.180 698.500

(+) Depreciação e Amortização 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000

(=) EBITDA 26.080.226 18.611.015 13.190.188 9.271.324 6.451.045 4.432.084 2.995.787 1.981.662 1.272.180 781.500

(=) EBITDA em percentual do ROB 28,02% 26,39% 24,69% 22,91% 21,04% 19,08% 17,03% 14,87% 12,60% 10,22%

A N O S 

PROJEÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS:

GRUPO ACDW

COMPOSIÇAO EBITDA
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TABELA 14. Matriz financeira para o cenário otimista

 

Instalaçoes -900.000 

Máquinas -470.000 

Capital de Giro -140.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Receitas Projetadas: 7.650.000 10.098.000 13.329.360 17.594.755 23.225.077 30.657.101 40.467.374 53.416.934 70.510.352 93.073.665

Despesas: Insumos: -360.000 4.320.000 5.495.040 6.989.691 8.890.887 11.309.208 14.385.313 18.298.118 23.275.206 29.606.062 37.658.910

Salários: 260.000 283.400 308.906 336.708 367.011 400.042 436.046 475.290 518.066 564.692

Manutençoes: 76.500 100.980 133.294 175.948 232.251 306.571 404.674 534.169 705.104 930.737

Comercializaçao 114.750 151.470 199.940 263.921 348.376 459.857 607.011 801.254 1.057.655 1.396.105

P&D: 114.750 151.470 199.940 263.921 348.376 459.857 607.011 801.254 1.057.655 1.396.105

Operacionais: 153.000 201.960 266.587 351.895 464.502 613.142 809.347 1.068.339 1.410.207 1.861.473

Financeiras: 15.300 20.196 26.659 35.190 46.450 61.314 80.935 106.834 141.021 186.147

Financiamentos/Juros 154.810 154.810 326.060 306.709 287.358 268.006 248.655 229.304 209.953 190.601

Tributos 1.912.500 2.524.500 3.332.340 4.398.689 5.806.269 7.664.275 10.116.843 13.354.233 17.627.588 23.268.416

Fluxo de Caixa Período: 528.390 1.014.174 1.545.943 2.570.888 4.015.276 6.038.725 8.858.735 12.771.051 18.177.042 25.620.478

Fluxo de Caixa Acumulado: -1.870.000 -1.341.610 -327.436 1.218.507 3.789.395 7.804.671 13.843.396 22.702.131 35.473.182 53.650.224 79.270.701

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 459.470         766.861         1.016.482      1.469.914      1.996.302      2.610.707      3.330.326      4.174.879      5.167.050      6.332.990      

VPL 25.454.982     

Períodos

0 -1.870.000 -1.870.000 

1 -1.870.000 528.390 -1.341.610 

2 -1.341.610 1.014.174 -327.436 

3 -327.436 1.545.943 1.218.507

4 1.218.507 2.570.888 3.789.395

5 3.789.395 4.015.276 7.804.671

6 7.804.671 6.038.725 13.843.396

7 13.843.396 8.858.735 22.702.131

8 22.702.131 12.771.051 35.473.182

9 35.473.182 18.177.042 53.650.224

10 53.650.224 25.620.478 79.270.701

Através do Payback Simples observamos que o Capital Investido retornou após 3 anos e 51 dias.

-51 6.441,43         

Períodos Saldo Inicial Saldo Final

0 -1.870.000 -1.870.000 

1 -1.870.000 459.470 -1.410.530 

2 -1.410.530 766.861 -643.669 

3 -643.669 1.016.482 372.813

4 372.813 1.469.914 1.842.727

5 1.842.727 1.996.302 3.839.029

6 3.839.029 2.610.707 6.449.736

7 6.449.736 3.330.326 9.780.063

8 9.780.063 4.174.879 13.954.942

9 13.954.942 5.167.050 19.121.992

10 19.121.992 6.332.990 25.454.982

Através do Payback Descontado observamos que o Capital Investido retornou após 3 anos e 152 dias. 

-152 4.235,34         

INDICADORES

Taxa Interna de Retorno

0 (1.870.000)       TIR 81%

1 528.390            

2 1.014.174        Taxa Interna de Retorno Modoficada

3 1.545.943        MTIR 50%

4 2.570.888        

5 4.015.276        Valor Presente Líquido

6 6.038.725        VPL 25.454.982

7 8.858.735        

8 12.771.051      Taxa Mínima de Atratividade

9 18.177.042      TMA 15%

10 25.620.478      

Custo Médio Ponderado de Capital

WACC 12%

ANOS

PAYBACK TIME DESCONTADO

GRUPO ACDW
RESULTADO DAS OPERAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS:

MATRIZ FINANCEIRA

Investimentos iniciais:

Fluxo de Caixa Descontado

Valor Presente - PV

Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final
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TABELA 15. Projeção das operações para o Cenário Pessimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 - Vendas de produtos:

Toneladas 5% 5.429,65      5.171,09      4.924,85      4.690,33      4.466,99      4.254,27      4.051,69      3.858,75     3.675,00      3.500,0        

Preço unitário 8% 1.699,15      1.573,29      1.456,75      1.348,84      1.248,93      1.156,42      1.070,76      991,44         918,00          850,00         

Receitas totais 9.225.809   8.135.634   7.174.280   6.326.526   5.578.947   4.919.706   4.338.365    3.825.719   3.373.650    2.975.000   

2 - Impostos e contribuições sobre as vendas: 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2.306.452   2.033.909   1.793.570   1.581.632   1.394.737   1.229.927   1.084.591    956.430      843.413       743.750       

3 - Custos dos produtos:

3.1 - Insumos:

Custo Ton. 6% 810,95         765,05         721,74         680,89         642,35         605,99         571,69         539,33         508,80          480,00         

Custo total 4.403.173   3.956.130   3.554.475   3.193.598   2.869.360   2.578.042   2.316.300    2.081.132   1.869.840    1.680.000   

3.2 - Mão de obra direta:

Custo unitário 104,00         100,19         96,51           92,97           89,56           86,27           83,10            80,05           77,12            74,29           

Custo total 9% 564.692       518.066       475.290       436.046       400.042       367.011       336.708       308.906      283.400       260.000       

3.3 - Manut. Máquinas: 1,0% 92.258,09   81.356,34   71.742,80   63.265,26   55.789,47   49.197,06   43.383,65    38.257,19   33.736,50    29.750,00   

Custos dos produtos (total): 5.060.123   4.555.553   4.101.508   3.692.909   3.325.192   2.994.250   2.696.391    2.428.295   2.186.977    1.969.750   

% Total Receita 55% 56% 57% 58% 60% 61% 62% 63% 65% 66%

4 - Despesas com comercialização:

Variáveis = XX% das receitas brutas 1,5% 138.387       122.035       107.614       94.898         83.684         73.796         65.075         57.386         50.605          44.625         

5 - Despesas com P&D

Variáveis = XX% das receitas brutas 1,5% 138.387       122.035       107.614       94.898         83.684         73.796         65.075         57.386         50.605          44.625         

6 - Despesas Operacionais:

Energia Elétrica, Água, Consum. Adm 2,0% 184.516       162.713       143.486       126.531       111.579       98.394         86.767         76.514         67.473          59.500         

7 - Despesas Financeiras:

Taxas e Custos financeiros/bancários 0,2% 18.452         16.271         14.349         12.653         11.158         9.839           8.677            7.651           6.747            5.950           

8 - EBITDA 15% 14% 13% 12% 10% 9% 8% 7% 5% 4%

Earnigs Before Interest Taxes Depreciation Amortization 1.397.943   1.139.391   920.489       735.659       580.071       449.545       340.465       249.708      174.579       112.750       

A N O S 

PROJEÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS:

GRUPO ACDW
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TABELA 16. Matriz financeira para o Cenário Pessimista. 

 

Instalaçoes -900.000 

Máquinas -470.000 

Capital de Giro -140.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Receitas Projetadas: 2.975.000 3.373.650 3.825.719 4.338.365 4.919.706 5.578.947 6.326.526 7.174.280 8.135.634 9.225.809

Despesas: Insumos: -140.000 1.680.000 1.869.840 2.081.132 2.316.300 2.578.042 2.869.360 3.193.598 3.554.475 3.956.130 4.403.173

Salários: 260.000 283.400 308.906 336.708 367.011 400.042 436.046 475.290 518.066 564.692

Manutençoes: 29.750 33.737 38.257 43.384 49.197 55.789 63.265 71.743 81.356 92.258

Comercializaçao 44.625 50.605 57.386 65.075 73.796 83.684 94.898 107.614 122.035 138.387

P&D: 44.625 50.605 57.386 65.075 73.796 83.684 94.898 107.614 122.035 138.387

Operacionais: 59.500 67.473 76.514 86.767 98.394 111.579 126.531 143.486 162.713 184.516

Financeiras: 5.950 6.747 7.651 8.677 9.839 11.158 12.653 14.349 16.271 18.452

Financiamentos/Juros 154.810 154.810 326.060 306.709 287.358 268.006 248.655 229.304 209.953 190.601

Tributos 743.750 843.413 956.430 1.084.591 1.229.927 1.394.737 1.581.632 1.793.570 2.033.909 2.306.452

Fluxo de Caixa Período: -48.010 13.021 -84.003 25.079 152.348 300.907 474.351 676.836 913.167 1.188.890

Fluxo de Caixa Acumulado: -1.650.000 -1.698.010 -1.684.989 -1.768.992 -1.743.913 -1.591.565 -1.290.658 -816.308 -139.471 773.696 1.962.586

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO (41.748)          9.846              (55.233)          14.339           75.744           130.090         178.326         221.259         259.579         293.875         

VPL (563.923)          

Períodos

0 -1.650.000 -1.650.000 

1 -1.650.000 -48.010 -1.698.010 

2 -1.698.010 13.021 -1.684.989 

3 -1.684.989 -84.003 -1.768.992 

4 -1.768.992 25.079 -1.743.913 

5 -1.743.913 152.348 -1.591.565 

6 -1.591.565 300.907 -1.290.658 

7 -1.290.658 474.351 -816.308 

8 -816.308 676.836 -139.471 

9 -139.471 913.167 773.696

10 773.696 1.188.890 1.962.586

Através do Payback Simples observamos que o Capital Investido retornou após 9 anos e 37 dias.

-37 3.804,86         

Períodos Saldo Inicial Saldo Final

0 -1.650.000 -1.650.000 

1 -1.650.000 -41.748 -1.691.748 

2 -1.691.748 9.846 -1.681.902 

3 -1.681.902 -55.233 -1.737.135 

4 -1.737.135 14.339 -1.722.796 

5 -1.722.796 75.744 -1.647.053 

6 -1.647.053 130.090 -1.516.962 

7 -1.516.962 178.326 -1.338.636 

8 -1.338.636 221.259 -1.117.377 

9 -1.117.377 259.579 -857.798 

10 -857.798 293.875 -563.923 

Através do Payback Descontado observamos que o Capital Investido não retorna em 10 anos. 

-2042 743,03            

INDICADORES

Taxa Interna de Retorno

0 (1.650.000)       TIR 10%

1 (48.010)             

2 13.021              Taxa Interna de Retorno Modoficada

3 (84.003)             MTIR 10%

4 25.079              

5 152.348            Valor Presente Líquido

6 300.907            VPL -563.923 

7 474.351            

8 676.836            Taxa Mínima de Atratividade

9 913.167            TMA 15%

10 1.188.890         

Custo Médio Ponderado de Capital

WACC 12%

Fluxo de Caixa Descontado

Valor Presente - PV

Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final

PAYBACK TIME SIMPLES

ANOS

PAYBACK TIME DESCONTADO

GRUPO ACDW
RESULTADO DAS OPERAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS:

MATRIZ FINANCEIRA

Investimentos iniciais:
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Para analisar os resultados apresentados segundo a variação dos cenários, utilizamos uma 

tabela comparativa dos indicadores. 

TABELA 17 - Comparativa dos Indicadores – conforme cenários. 

 

Detalhando os resultados obtidos no Cenário Esperado comprovamos que o 

empreendimento se apresenta viável, uma vez que o Valor Presente Líquido é positivo, a TIR 

é de 47%, superior a TMA, o Período de Payback Simples é de em 04 anos e 81 dias e o período 

de Payback Descontado é de 5 anos e 58 dias.  

No Cenário Otimista observamos sua viabilidade quanto chegamos a um Valor Presente 

Liquido 04 vezes o VPL do Cenário Esperado, TIR de 81%, o Período de Payback Simples é 

de 03 anos e 51 dias e o período de Payback Descontado é de 03 anos e 152 dias. 

Receita/Mês Receita/Mês Receita/Mês

Ano 01 510.000    Ano 01 637.500    Ano 01 247.917    

Taxa Interna de Retorno Taxa Interna de Retorno Taxa Interna de Retorno

TIR 47% TIR 81% TIR 10%

Taxa Interna de Retorno Modoficada Taxa Interna de Retorno Modoficada Taxa Interna de Retorno Modoficada

MTIR 33% MTIR 50% MTIR 10%

Valor Presente Líquido Valor Presente Líquido Valor Presente Líquido

VPL 5.790.240 VPL VPL -563.923 

Taxa Mínima de Atratividade Taxa Mínima de Atratividade Taxa Mínima de Atratividade

TMA 15% TMA 15% TMA 15%

Custo Médio Ponderado de Capital Custo Médio Ponderado de Capital Custo Médio Ponderado de Capital

WACC 12% WACC 12% WACC 12%

Payback Simples Payback Simples Payback Simples

PPBS 4 anos e 81 dias PPBS 3 anos e 51 dias PPBS 9 anos e 37 dias

Payback Descontado Payback Descontado Payback Descontado

PPBD 5 anos e 58 dias PPBD 3 anos e 152 dias PPBD Não recupera em 10 anos

25.454.982

CENÁRIO ESPERADO CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA

GRUPO ACDW
PROJEÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS:

COMPARATIVA DE INDICADORES 
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A inviabilidade do projeto se deu com a análise dos resultados apresentados no Cenário 

Pessimista, onde o Valor Presente Líquido é negativo, a TIR foi de 10%, fixando-se inferir a 

TMA, o período de Payback Simples é de 9 anos e 37 dias e o período de Payback Descontado 

é superior a 10 anos. 

Com a presente analise concluímos que o Plano de Negócio se apresenta viável nos 

Cenários Esperado e Otimista, entretanto avaliando o Cenário Pessimista, o resultado não se 

apresentou viável, visto que o valor presente é negativo, não há superação da TMA e o 

empreendimento não apresenta retorno no período analisado.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil está passando por um momento econômico e político bastante instável nesse 

ano de 2016 e isso tem afetado diretamente seu nível de crescimento fazendo aumentar 

consideravelmente o nível de desemprego. No final de dezembro, podemos chegar a quase 12% 

da população economicamente ativa sem trabalho, o que corresponde a mais de 12 milhões de 

brasileiros buscando uma nova recolocação. 

Apesar desse cenário bastante preocupante, temos um segmento que está conseguindo 

passar ileso ao momento turbulento do país. O agronegócio tem uma tradição de superar as 

adversidades e continuar com uma fatia considerável do PÍB nacional. 

Diante desse cenário, apesar de incerto, mas promissor, o grupo ACDW decidiu apostar 

naquilo que faz de melhor e está presente em seu DNA que é fazer do campo uma forma de 

gerar emprego e renda para milhares de pessoas que participam de forma direta ou 

indiretamente nesse ramo de atuação. 

Nesse caminho que se iniciou na década de 90, por uma unidade de recebimento de 

Grãos no norte do Paraná, o grupo ACDW já possuindo uma trajetória de tradição e 

reconhecimento, decidiu no ano de 2016 ampliar seus negócios projetando a construção de uma 

fábrica de ração animal visando principalmente o potencial do mercado nacional e o número de 

animais confinados que vem aumentando no Brasil ano após ano. 
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Essa ampliação é um sonho que está prestes a se realizar e poderá ser concretizado 

através do presente Plano de Negócios que teve por finalidade analisar a viabilidade da Fábrica 

de Ração animal como parte do Projeto de Expansão do grupo, o qual foi tema para o referido 

trabalho. 

Considerando a análise financeira obtida nos indicadores presentes nesse Plano de 

Negócio, demonstrou-se a viabilidade da Fábrica, trazendo principalmente uma Taxa de 

Retorno bastante satisfatória para o grupo investidor. 

Também não podemos deixar de ressaltar que outros fatores foram determinantes para 

chegar na conclusão da viabilidade do negócio, tais como: um Grupo consolidado na região, 

localização estratégica, credibilidade junto aos agricultores e uma equipe altamente qualificada. 

Todos esses fatores fazem com que o grupo ACDW esteja pronto para atender o cliente, 

divulgando e promovendo saúde e bem-estar animal oferecendo alimentos saudáveis e 

contribuindo com a melhor qualidade de vida na sociedade. 

Podemos dizer que o grupo ACDW poderá tornar-se uma empresa referência no ramo 

de Agronegócio e de Nutrição Animal, de Londrina para o mundo.  
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8. APÊNDICES 

 

APENDICE A – ANALISE SWOT DA FABRICA DE RAÇÃO DO GRUPO ACDW. 

 

Alvaro Negrisoli Neto 

 

 

RESUMO 

 

A análise SWOT é uma importante ferramenta que analisa o ambiente interno e externo da 

organização e serve como base na gestão do planejamento estratégico da organização ou 

instituição. Sua simplicidade pode ser utilizada em qualquer tipo de cenário. O nome SWOT é 

o acrônimo de quatro palavras do idioma em Inglês: Strenghts (Forças), Opportunities 

(Oportunidades), Weakness (Fraquezas) e Threats (Ameaças). A análise do ambiente interno 

está relacionada com as forças e fraquezas da organização. A análise do ambiente externo está 

relacionada com as oportunidades e ameaças à organização. As forças e as oportunidade do 

negócio, devem ser maximizadas para melhorar o desempenho frente aos concorrentes. As 

fraquezas e as ameaças do negócio, devem ser minimizadas deixando menos vulnerável frente 

aos concorrentes. Uma análise SWOT da fábrica de ração do grupo ACDW bem realizada, atua 

como pilar do planejamento estratégico da organização proporcionando uma boa vantagem 

competitiva frente aos concorrentes, aumentando a probabilidade de sucesso do projeto. 

 

Palavra-chave: Analise SWOT, planejamento estratégico, analise de ambiente. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a economia brasileira vem apresentando sinais negativos, porem muitos 

especialistas de mercado apontam um início de recuperação para o ano de 2017. 

O agronegócio projeta desempenho positivo entre 1,5 % a 2,2 % para o ano de 2016, 

mesmo com o mercado em recessão. 

Felizmente o mercado de nutrição animal está na contramão da crise, mantém 

investimentos e cresce remando contra a maré do mau desempenho da economia. Impulsionado 

pelo aumento da demanda externa de carne, a produção de ração animal no Brasil deve fechar 

o ano com alta de 3,2 %. 

A análise SWOT é um importante instrumento utilizada para fazer análise do ambiente 

externo e interno, sendo base para a gestão e o planejamento estratégico de uma empresa. 
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Graças a sua simplicidade pode ser utilizada para qualquer análise de cenário, desde a criação 

de um blog a gestão de uma grande empresa. 

No final da montagem da analise SWOT, ela nos permite a criar estratégias melhorando 

o nosso desempenho frente aos concorrentes ou ficando menos vulnerável. 

 

2. OBJETIVO 

 

Analisar o ambiente interno e externo do negócio, minimizando os efeitos negativos e 

maximizando os efeitos positivos para um melhor desempenho da fábrica de ração do grupo 

ACDW. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A análise SWOT é uma ferramenta importante utilizada no planejamento estratégico da 

organização o qual permite melhorar o seu desempenho ou deixa-la menos vulnerável aos 

concorrentes. 

Esta análise consiste em recolher dados importantes que caracterizam o ambiente 

interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) da empresa. 

A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey, 

durante o desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford entre as 

décadas de 1960 e 1970, usando dados da Fortune 500, uma revista que compõe um ranking 

das maiores empresas americanas. 

 

3.1 ANALISE AMBIENTAL 

 

A análise ambiental é o processo de monitoramento do ambiente organizacional para 

identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros que possam influenciar a capacidade da 

empresa de atingir seus objetivos. Para efeito da análise, esse ambiente é dividido em três 

níveis: ambiente interno (constituídos pelos aspectos organizacionais, de marketing, 

financeiros, pessoal e de produção), ambiente operacional (constituídos pelos componentes 

clientes, concorrência, mão de obra e fornecedor) e ambiente geral (constituídos pelos 

componentes econômico, social, político, legal e tecnológico). (CERTO, 2005). 
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Não existe uma forma para realizar uma análise ambiental. Entretanto, determinar a 

relevância para a organização dos diversos níveis ambientais, bem como das diversas questões 

estratégicas, pode ajudar a melhorar a qualidade da análise ambiental, independentemente do 

método usado. (CERTO, 2005) 

A análise de riscos e oportunidades não apenas ajuda os administradores a organizar a 

informação ambiental, mas também a força a formular conclusões com base nessa informação. 

(CERTO, 2005) 

Tendo implantado o processo de análise ambiental, a administração deve avalia-lo 

continuamente e se empenhar sempre para melhora-lo. O processo deve estar ligado ao 

planejamento operacional atual e manter informada a alta administração. Além disso, é 

imprescindível que seja apoiada pelos administradores-chave e que sua execução conte 

profissionais aptos a entender a diferença entre um analista e um estrategista. (CERTO, 2005)  

 

3.2 Análise SWOT 

 

A análise SWOT deve ser desenvolvida e interpretada de forma que consiga unir os 

principais componentes que atuam como elementos da análise externa e interna. O seu 

diagnóstico, por assim dizer, deve ser confiável na informação que oferece, integrando as 

necessidades apresentadas na gestão estratégica com intuito de fundamentar o planejamento de 

médio e longo prazo da organização. Essa ferramenta da administração auxilia a empresa em 

diversos aspectos, principalmente, na tomada de decisão. O SWOT consegue maximizar as 

oportunidades do ambiente através dos pontos da empresa e ainda minimizar as ameaças e 

pontos fracos que a mesma possui. 

SWOT é a sigla em inglês Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades), Threats (Ameaças). (CARVALHO, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Análise SWOT 
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Fonte: http://www.significados.com.br/swot/ 

 

3.2.1 FORÇAS 

 

De acordo LUZ (2016), as forças são elementos internos que trazem benefícios para o 

seu negócio. Outra maneira de pensar sobre isso é imaginar os elementos que estão sob o seu 

controle, ou seja, você consegue decidir se mantém ou não a situação. Alguns exemplos podem 

ser: 

1) A união da sua equipe; 

2) Uma certa quantidade de ativos (imóveis, equipamento moderno, etc.); 

3) Localização privilegiada; 

4) Relacionamentos estratégicos; 

5) Modelo de cobrança; 

São praticamente infinitas as forças que podem ser listadas em um negócio, mas é 

importante focar no que realmente faz diferença e, também, elementos que podem ser 

trabalhados em cima. Faz-se uma análise SWOT não apenas para refletir, mas para criar um 

plano de ação. Vamos aprofundar o exemplo acima. 
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1) A união da sua equipe  - Montar um sistema de remuneração integrado; 

2) Uma certa quantidade de ativos (imóveis, equipamento moderno, etc.)  -  Capitalização 

barata; 

3) Localização privilegiada  - Focar em estratégias de marketing no local; 

4) Relacionamentos estratégicos - Segmentar projetos para esse público que temos acesso; 

5) Modelo de cobrança - Preços mais competitivos ou economias no estoque. 

 

3.2.2 FRAQUEZAS 

 

Ainda conforme LUZ (2016), as fraquezas são elementos internos que atrapalham o 

negócio. De modo complementar às forças, são aquelas características dentro do seu controle, 

mas que não ajudam na realização da missão. Alguns exemplos são: 

1) Produto altamente perecível; 

2) Matéria prima escassa; 

3) Equipe pouco qualificada; 

4) Tecnologia ultrapassada; 

5) Processo de entrega. 

Novamente, o interessante é buscar ações para mitigar essas fraquezas. Logicamente, é 

importante sair do lugar comum como “falta de dinheiro -> conseguir mais dinheiro”. Isso sido 

dito, vamos aos exemplos: 

1) Produto altamente perecível - Fazer uma precificação amigável à troca e retorno ao ponto 

de venda; 

2) Matéria prima escassa - Mudar de matéria prima ou assumir um posicionamento de luxo; 

3) Equipe pouco qualificada - Desenvolver produtos mais simples ou mudar o processo para 

aproveitá-los;  

4) Tecnologia ultrapassada - Vender a estrutura para outras empresas; 

5) Processo de entrega lento - Deixar o cliente retirar ele mesmo o produto com um bom 

desconto. 

 

 

 

 



52 
 

3.2.3 OPORTUNIDADES 

 

Ainda conforme LUZ (2016), as oportunidades são as situações externas à empresa que 

podem acontecer e afetar positivamente no negócio. Estes fenômenos normalmente estão fora 

do controle da empresa, mas existe uma chance de eles acontecerem. Alguns exemplos são: 

1) Vai sair uma nova lei; 

2) Pode surgir um novo curso; 

3) Minha concorrente precisa de ajuda; 

4) Ter acesso a uma nova tecnologia; 

5) Algum produto complementar ao meu ser lançado. 

As oportunidades são muito perecidas com sonhos do tipo “se isso acontecer vai ser 

muito bom.”. E, embora elas estejam fora do controle da empresa, deve-se haver uma 

preparação mínima para o caso dela ocorrer. Vamos avançar com os exemplos: 

1) vai sair uma nova lei - Desenvolver um produto específico para atendê-la; 

2) Pode surgir um novo curso - Planejar para os funcionários terem acesso à ele; 

3) Minha concorrente precisa de ajuda - Podemos fazer uma fusão ou aquisição; 

4) Ter acesso à uma nova tecnologia - Planejar uma nova linha de produtos; 

5) Algum produto complementar ao meu ser lançado - Buscar parceria de marketing. 

 

3.2.4 AMEAÇAS 

De acordo LUZ (2016), as ameaças são situações externas à empresa que podem 

atrapalhar o negócio. Assim como as oportunidades, estão fora do controle da empresa, mas 

sabe-se que existe uma chance de acontecerem. Alguns exemplos são: 

1) Entrada de um concorrente internacional no mercado 

2) Pirataria dos seus produtos 

3) Mudança na legislação do seu setor 

4) Escassez de mão de obra 

5) Catástrofes naturais/guerras 
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As ameaças podem ser traduzidas pelos medos que existem por parte da gestão da 

empresa. Igualmente às oportunidades, deve-se pensar, mesmo que por alto, maneiras de 

mitigá-las. Vamos lá: 

1) Entrada de um concorrente internacional no mercado - Fazer contrato de longo prazo 

com fornecedores; 

2) Pirataria dos seus produtos - Estratégias para usar o marketing gratuito gerado; 

3) Mudança na legislação do seu setor - Desenvolver um produto específico para atendê-la; 

4) Escassez de mão de obra – Desenvolver um curso de capacitação próprio seu; 

5) Catástrofes naturais/guerras - Ter planos alternativos e buscar novos mercados. 

3.3 ANALISE SWOT CRUZADA 

 

Segundo SITE SIGNIFICADOS (2016),  análise SWOT cruzada consiste em cruzar as 

informações dos quatro quadrantes, de forma a obter uma moldura que permita delinear 

estratégias importantes para o futuro da empresa/instituição. 

Para a análise SWOT Cruzada é preciso primeiro fazer uma análise clara do ambiente, 

ou seja, pesquisar profundamente as forças e fraquezas e saber identificar as oportunidades e 

ameaças. Para cada cruzamento é importante saber criar objetivos/estratégias: 

Pontos fortes x Oportunidades = estratégia ofensiva / desenvolvimento das vantagens 

competitivas. 

Pontos fortes x Ameaças = estratégia de confronto para modificação do ambiente a favor 

da empresa. 

Pontos fracos x Oportunidades = estratégia de reforço para poder aproveitar melhor as 

oportunidades. 

Pontos fracos x Ameaças = estratégia defensiva com possíveis modificações profundas 

para proteger a empresa. 

 

3.4 ANALISE COMPETITIVA COMO SUPORTE A MATRIZ SWOT 

 

Segundo PORTAL ADMINSTRAÇÃO (2014), trata-se de uma avaliação da 

concorrência feita pela empresa. Esta analise fornece dados para uma leitura crítica e minuciosa 
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das tendências e projeções futuras do ramo no qual a companhia está inserida. Existem sete 

passos na análise competitiva: 

1- Identificação da concorrência (principais e equiparados); 

2- Identificação da estratégia da concorrência; 

3- Determinação dos objetivos e metas dos concorrentes; 

4- Identificação da Matriz SWOT dos concorrentes (suas forças e fraquezas); 

5- Definição de padrões de reação da concorrência em certas situações; 

6- Elaboração da estratégia de ataque e prevenção aos concorrentes; 

7- Criação do mapa de ambiente competitivo 

 

Qualquer organização pode fazer uso da análise competitiva. Analisando os pontos 

fortes e fracos da concorrência, assim como suas estratégias e comportamentos. Dessa forma, 

se torna mais fácil para a organização traçar uma estratégia competitiva forte e que funcione, 

com isso é possível fazer com que o plano de ação consiga reduzir os riscos e aumentar as 

chances de sucesso do negócio. 

 

3.5 REGRAS SIMPLES PARA UMA ANALISE SWOT BEM SUCEDIDA 

 

1- A análise SWOT deve distinguir o momento atual e o momento futuro da empresa. 

2- A análise deve ser realizada em áreas especificas. Áreas de atuação da empresa. 

3- Deve sempre ser aplicada levando em conta a concorrência (fazendo comparações). 

4- Deve ser curta e simples, evitando complexidade. 

5- É importante lembrar que se trata de uma análise subjetiva e não objetiva. (PORTAL 

ADMINISTRAÇÃO, 2014). 

 

4. ANALISE MATRIZ SWOT PARA FABRICA DE RAÇÃO DO GRUPO ACDW 

 

4.1 FORÇAS 

 

Características do ambiente interno, estão relacionadas aos seus concorrentes, ou seja, 

não se trata apenas da classificação do que é bom ou mau, e sim do que a organização em análise 

tem de melhor ou pior do que seus concorrentes. (FGV GESTÃO ESTRATEGICA 

EMPRESAS, 2012). 
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4.1.1 GRUPO CAPITALIZADO 

 

Atualmente o mercado brasileiro vem passando por dificuldades, aonde a análise de 

crédito passou a ser muito mais rigorosa, ou seja, o credito passou a ser mais restrito. 

 

Porem para o grupo ACDW este novo cenário não interfere, pois é um grupo 

consolidado com mais de 20 anos de mercado. Esta posição promove o grupo a captar recursos 

com taxas muito atrativas para o investimento da fábrica. 

 

Outro ponto importante, o grupo ACDW possui um bom capital, caso não ocorra a 

captação de recursos de terceiros, o grupo realizara o investimento com recursos próprio. 

 

4.1.2 CREDIBILIDADE DO GRUPO ACDW 

 

Ao longo dos anos o grupo ACDW adquiriu uma consolidação no mercado do 

agronegócio, atuando no campo e promovendo soluções para os agricultores. 

 

 Através dos serviços oferecidos entre eles assistência técnica, comercialização de 

insumos, venda de grãos (milho, trigo e soja), sementes, o grupo conquistou a confiança e a 

credibilidade dos agricultores no quais entregam sua safra com segurança. 

 

O grupo atua também no mercado de alimentação humana, fornecendo produtos com 

excelência em qualidade entre eles (farinha milho fubá, canjica media, canjica empacotamento). 

 

Com toda esta credibilidade o grupo possui uma boa reputação no agronegócio, o qual 

facilitara sua entrada no mercado de ração de grandes animais.   

 

 

4.1.3 LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA. 

 

O grupo ACDW está localizado na cidade de Londrina no Norte do Paraná, aonde a 

economia predominante é a agricultura.   

A empresa possui uma localização estratégica, pois a região é reconhecida 

nacionalmente por uma alta produtividade em grãos, especialmente milho e soja. Esses grãos 

são à base da nutrição animal. 
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A localização privilegiada do grupo em uma região fortemente agrícola traz maior 

disponibilidade no Transporte de Matérias Primas e produto acabado praticamente o ano todo.   

 

 

4.1.4 FACILIDADE EM OBTER MATERIA PRIMA 

 

Pelo fato da empresa estar localizada em uma região fortemente agrícola aonde a 

economia predominante é o agronegócio, consequentemente teremos grandes ofertas de 

produto como milho e soja os quais serão as principais matérias primas para a fabricação da 

ração para grandes animais. 

Outro ponto importante está relacionado com um menor custo na aquisição da matéria 

prima devido à oferta e a logística. 

 

4.1.5 APROVEITAMENTO DOS SUBPRODUTOS 

 

O grupo ACDW é constituído por uma unidade de recebimento de grãos (trigo, soja e 

milho) e uma unidade de industrialização de milho. 

 

A unidade de recebimento de grãos, nos períodos de safra geram os subprodutos (quirela 

de milho, quirela de soja, quirela de trigo, sabugo de milho), os quais serão utilizados na 

composição da ração. 

 

A unidade de industrialização de milho gera o subproduto (germe de milho) o qual 

possui alto valor energético e será também utilizado na composição da ração. 

 

Com a utilização desses subprodutos na composição da ração, o grupo ACDW  garante 

baixo custo produtivo, qualidade e alta rentabilidade do negócio. 

 

 

 

 

 

4.1.6 EQUIPE COMERCIAL DE ALTA PERFORMACE 

 

A equipe comercial será treinada e direcionada para prestação de serviço em assistência 

técnica ao cliente. 
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As vendas terão orientação especializada na utilização do produto, quantidade adequada 

de ração para o gado, reduzindo o período de engorda. Com menor tempo de engorda, o 

produtor abatera o gado e elevara sua lucratividade. 

 

 

4.1.7 LOGISTICA ESTRUTURADA 

 

O grupo ACDW trabalhará inicialmente sua operação de Transportes de forma 

terceirizada, através de contratos de viagem com motoristas autônomos ou empresas 

Transportadoras, os quais terão a responsabilidade de levar os produtos até o consumidor final 

ou as Revendas de Insumos. 

 

Outro ponto importante é a malha rodoviária ser de boa qualidade o que nos permite 

transportar o produto acabado para vários pontos da cadeia. 

O Agronegócio sendo o principal ramo da atividade econômica da região, isto promove 

uma boa oferta de fretes o ano todo, aonde nos períodos de safra o frete possui um valor maior 

e na entre safra um valor menor.  

O grupo fará contratos com motoristas agregados (parceiros) os quais trabalharão com 

valor frete médio o ano todo, para que não ocorra impactos no custo do produto, tirando assim 

nossa competitividade em lugares mais distantes. 

 

4.2 FRAQUEZAS 

 

Características do ambiente interno, estão relacionadas aos seus concorrentes, ou seja, 

não se trata apenas da classificação do que é bom ou mau, e sim do que a organização em análise 

tem de melhor ou pior do que seus concorrentes. (FGV GESTÃO ESTRATEGICA 

EMPRESAS, 2012). 

 

 

4.2.1 LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO DA FABRICA 

 

Atualmente no Brasil acaba sendo muito burocrático e lento as licenças e os alvarás 

necessários para abertura de uma fábrica de ração. 
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O grupo ACDW não possui uma equipe ou pessoas especializadas nesses departamentos 

de assuntos regulatórios, isto pode acarretar um atrasado na liberação para funcionamento ou 

no pior cenário uma não liberação de algum órgão fiscalizador, tais como corpo de bombeiro, 

vigilância sanitária, licença ambiental, inviabilizando todo o projeto. 

 

Plano de ação para esta fraqueza, será a contratação de uma consultoria para nos 

auxiliarem nos procedimentos destes documentos regulatórios perante aos órgãos 

fiscalizadores. 

 

 

4.2.2 REGISTRO PRODUTO 

 

 

O produto necessita ser registrado no órgão fiscalizador o MAPA, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

A empresa necessita de um responsável técnico (Médico Veterinário) para fabricação 

da ração e registro do produto. 

 

Caso o registro da ração não saia ou demore, o produto não poderá ser comercializado, 

impactando na viabilidade do negócio. 

 

Plano de ação para esta fraqueza, sera a contratação de um responsável técnico, médico 

veterinário com experiência em registro de produto no MAPA. 

 

 

4.2.3 POUCA EXPERIÊNCIA NO RAMO DE RAÇÃO 

 

O grupo ACDW não possui experiência no ramo da alimentação animal podendo 

ocasionar uma dificuldade no negócio. 

Plano de ação será contratar pessoas com alguma experiência no ramo alimentação 

animal, produção de ração com qualidade e baixo custo, uma equipe de vendas especializada 

em assistência técnica para fidelização dos clientes. 
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4.3 OPORTUNIDADES 

 

Características referentes ao ambiente externo e ocorre independente da gerência da 

organização. (FGV GESTÃO ESTRATEGICA EMPRESAS, 2012). 

 

4.3.1 MERCADO EM ASCENDÊNCIA 

 

O Brasil vive o grande momento no agronegócio, mesmo diante de uma enorme crise 

financeira e política, podemos dizer que somos privilegiados em estar inseridos nessa atividade. 

A pecuária por sua vez como parte do agro, não tem ficado para trás, vem apresentando uma 

boa performance econômica e deslumbrando grandes oportunidades para o futuro, já é de 

conhecimento de todos que o grande desafio do mundo é a produção de proteína animal.  

A produção de ração animal está em alta no Brasil e no mundo. A América Latina está 

entre as regiões com maior crescimento. A estimativa é que a produção alcance em torno de 

980 milhões de toneladas de ração a nível global. Segundo dados de uma recente pesquisa 

elaborada pelo setor, países como China, Estados Unidos, Brasil e México são os maiores 

produtores do mundo. ( NORTEANDO VOCE, 2016). 

 

4.3.2 AUMENTO DE CONFINAMENTOS 

 

Com o aumento do preço das terras agricultáveis, a integração da agricultura/ pecuária 

torna uma atividade cada vez mais utilizada para intensificação dos sistemas de produção e 

aferimento de maior remuneração na pecuária de corte. 

 

O confinamento de gado de corte é uma técnica que vem sendo cada vez mais utilizado 

pelos pecuaristas, o que se deve ao fato de oferecer diversas vantagens. Em primeiro lugar, uma 

das vantagens desta prática é aumentar a eficiência produtiva do rebanho, fazendo com que os 

animais ganhem mais peso em menor tempo, reduzindo a idade de abate dos animais, o que 

permite ao produtor ter matéria-prima contínua. 

 

O sistema de confinamento de gado de corte também é uma boa opção para as regiões 

que não contam com um pasto de qualidade, pois substitui a grama por uma ração de qualidade, 

composta por vitaminas que aceleram o ganho de peso. Além disso, o uso do confinamento de 
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gado de corte também libera o pasto para as outras categorias de gado, acrescentando 

flexibilidade para a produção. 

O sistema de confinamento é mais usado para a criação de bovinos, o que se deve ao 

fato de haver uma grande demanda pelo consumo de carne vermelha, o que faz com que haja a 

necessidade de os pecuaristas acelerarem o processo de desenvolvimento dos bois de corte para 

competir igualmente com os concorrentes. (NOVO NEGOCIO, 2009) 

 

4.3.3 OFERTA DE MATERIA PRIMA 

 

Pelo fato do Grupo ACDW estar localizado estrategicamente em uma região agrícola e 

possuir uma unidade de recebimento de grãos e uma unidade de industrialização de milho os 

quais fornecem subprodutos para composição da ração. A fábrica de ração não terá problemas 

para adquirir insumos para a produção. 

 

Outro ponto importante será o baixo custo dos insumos, o aproveitamento dos 

subprodutos das unidades do grupo e a localização farão que o produto tenha um bom preço e 

qualidade. 

 

4.3.4 POUCOS PLAYERS NA REGIÃO 

 

A região norte do Paraná possui um pequeno número de indústrias de ração para 

bovinos, consequentemente teremos pouca concorrência para entrar no mercado com nossa 

marca. 

 

 

4.4 AMEAÇAS 

 

Características referentes ao ambiente externo e ocorre independente da gerência da 

organização. (FGV GESTÃO ESTRATEGICA EMPRESAS, 2012). 

 

 

4.4.1 CONCORRENTES COM BAIXO CUSTO 

 

Apesar da região possuir um pequeno número de fabricas de ração para bovinos, os 

mesmos podem utilizar produtos de baixa qualidade para a composição de suas rações, 
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consequentemente terão uma ração de baixo custo, porem a qualidade seria um ponto primordial 

para a marca. 

 

O plano de ação do Grupo ACDW para este cenário, será utilizar a equipe de assistência 

técnica para demostrar na pratica as vantagens do nosso produto. 

 

 

 

4.4.2 INSTABILIDADE ECONOMICA DO PAIS 

 

Atualmente o Brasil se encontra em uma crise econômica, onde os juros estão altos, o 

câmbio está valorizado e a inflação está fora da meta. 

 

Outro fator importante é a instabilidade política o qual abala ainda mais a crise 

econômica do pais, aumentando a desconfiança dos investidores e a dos empresários, criando 

um cenário de pessimismo no mercado. 

 

O plano de ação do grupo ACDW para este cenário, será providenciar uma reserva 

financeira estratégica, pois o grupo é consolidado e possuem um bom capital financeiro. 

 

 

4.4.3 NÃO APROVAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO FRENTE ÓRGÃO 

FISCALIZADOR 

 

Caso o produto (ração), não seja aprovada seu registro frete ao MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o mesmo não poderá ser produzido muito menos 

comercializado. 

 

O plano de ação do grupo ACDW, será contratar uma consultoria que tenha experiência 

em assuntos regulatórios, para que este risco seja minimizado. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Através da análise do ambiente interno (forças e Fraquezas), externo (oportunidade e 

ameaças) da fábrica de ração do grupo ACDW, criamos estratégias que nos permitem a 

melhorar o desempenho frente aos concorrentes, aonde as forças e oportunidade são 

maximizadas e as fraquezas e ameaças são minimizadas, aumentando a probabilidade de 

sucesso do projeto. 
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