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RESUMO 

Este trabalho diz respeito a custos e viabilidade do investimento em uma central de 
produ9ao de cavacos de lenha. Atraves de pesquisas bibliograficas e o desenvolvimento de 
calculos por meio de planilhas eletronicas, pode-se obter resultados e desta forma elaborar 
uma analise a respeito dos custos, do investimento realizado e dos resultados alcan9ados. 
Na elabora9ao do trabalho foi realizada uma pesquisa e desenvolvido os calculos para a 
obten9ao dos custos, comparando-os entre o custo com a produ9ao propria da materia e 
sua transforma9ao, o custo com produ9ao adquirindo materia prima de terceiros e o custo 
com a aquisi9ao do produto. Nos dias atuais, e muito importante conhecer a rela9ao entre 
custo de produ9ao, viabilidade do investimento e resultado. Pode-se dizer que hoje a maier 
preocupa9ao do investidor e saber se o investimento a ser realizado e viavel ou nao, e para 
isso e indispensavel que se fa9a urn levantamento adequado e seguro antes de realizar urn 
investimento, assim tambem como acompanhar os seus custos e resultados no decorrer de 
suas atividades, assegurando ao investidor urn retorno de sua aplica9ao e corrigindo 
imediatamente os pontes relevantes, alavancando os resultados. 

Palavras-chave: custos, viabilidade, investimento. 
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1 INTRODUCAO 

Uma das grandes preocupagoes dos investidores no mundo e a viabilidade do 

investimento, seja ele urn investimento a ser realizado ou ate mesmo os ja 

existentes. 

A partir do memento em que o investidor toma a iniciativa de realizar urn 

investimento, deveria ele realizar urn estudo de viabilidade. Sabemos que nem 

sempre isto ocorre, uma vez que muitos investidores ainda tomam decisoes atraves 

da intuigao. 

Nos tempos atuais e imprescindivel a realizagao de urn estudo de viabilidade 

para a realizagao de investimentos, tendo em vista a concorr€mcia do mercado, a 

dificuldade de obtengao de recursos e ao elevado custo financeiro. Uma atividade 

deve ser bern projetada para que nao ocorram dificuldades futuras para o 

investimento. 

Atraves deste trabalho sera apresentado urn estudo de viabilidade do 

investimento realizado pela empresa C.Vale - Cooperativa Agroindustrial de uma 

unidade de produgao de lenha e de cavacos de lenha, cuja questao norteadora 

deste e de como estruturar e diagnosticar a apuragao do resultado economico que 

suporte a analise de viabilidade em uma unidade de produgao de lenha e de 

cavacos de lenha. Para a obtengao deste resultado e considerado o valor atual de 

mercado do produto em analise, bern como seus custos de produgao e 

transformagao, obtendo-se assim o resultado economico da atividade, uma vez que 

a empresa pratica a politica de transferencia entre a unidade de produgao e as 

unidades consumidoras, considerando apenas o valor de custo da produgao. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral 

Avaliar a viabilidade na produgao de lenha e de cavacos de lenha da empresa 

C.Vale- Cooperativa Agroindustrial. 
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1. 1.2 Especfficos 

- Levantar os custos de produc;ao com materia-prima de produc;ao propria; 

- Levantar os custos de produc;ao com materia-prima adquirida de terceiros; 

- Levantar os custos de aquisic;ao no mercado atual; 

- Estruturar a apurac;ao do resultado econ6mico; 

- ldentificar a viabilidade entre a produc;ao e a aquisic;ao no mercado; 

- Verificar como o estudo da viabilidade pode contribuir efetivamente para o 

processo de tomada de decisoes; 

1.1.3 Justificativa 

Com o estreitamento de recursos e a reduc;ao da margem de retorno dos 

investimentos e fundamental que 0 investidor tenha informac;oes de credibilidade 

sobre os investimentos a serem realizados, pois todo investimento traz uma 

expectativa de retorno para 0 investidor e e atraves do estudo de viabilidade que e 

conhecido em quanta tempo o investimento sera retornado. 

Urn estudo de viabilidade e uma ferramenta de extrema importancia nas 

organizac;oes, pois e atraves dela que seus administradores poderao tomar decisoes 

tanto de investimento como de reorganizac;ao de urn determinado setor ou atividade. 

0 levantamento e a analise dos custos devem ser elaborados para identificar 

o custo do investimento e, tambem, para proporcionar a relac;ao custo x receita x 

lucro da atividade. 

Atraves deste trabalho serao apresentados os resultados da analise da 

viabilidade do investimento, concluindo se tal investimento e viavel ou nao para a 

empresa. 



2 REV I SAO DA LITERA TURA 

0 capitulo apresenta uma revisao bibliografica sabre a contabilidade de 

custos. 

2.1 SURGIMENTO DA CONTABILIDADE 

SA (2003) em seu artigo publicado pela Revista Brasileira de Contabilidade -

RBC versa que alguns historiadores afirmam que a noc;ao de conta e, portanto, de 

Contabilidade seja, talvez, tao antiga quanta a origem do homo sapiens, surgindo 

atraves do homem primitivo ha aproximadamente 4.000 anos a.C., o homem 

primitivo, ao inventariar de forma fisica sem avaliac;ao monetaria seus instrumentos 

de cac;a, ao contar seus rebanhos, ao contar suas anforas de bebidas, ja estava 

praticando uma forma rudimentar de Contabilidade. Na ltalia por volta de 1494, o 

Frei Luca Paccioli, tornou publico OS principios basicos do metoda das partidas 

dobradas, que consiste em dar urn credito para cada debito de igual valor. 

A Contabilidade chegou no Brasil com os colonizadores, tendo urn grande 

impulso a partir do seculo passado, com a criac;ao do Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Contabilidade dando assim urn embasamento legal para a 

profissao. Podemos dizer que a Contabilidade nao e somente uma area ou urn 

sistema isolado dentro da empresa, mas, compoe todo o sistema de informac;ao da 

empresa. 

Nascida atraves da furia dos neg6cios e, ate o final do seculo XIX, a 

contabilidade foi sempre feudo dos praticos, pais nunca mereceu atenc;ao de 

pessoas com bastante saber e engenho bastantes para tirarem do pantano do 

empirismo e das sistematizac;oes precipitadas. S6 entao comec;ou a ser objeto de 

investigac;oes met6dicas por parte de alguns contabilistas mais cultos e talentosos. 

Vale ressaltar que por Iongo tempo a Contabilidade foi apenas uma tecnica, 

procurando aplicac;oes na forma de memorizar conhecimentos relativos ao 

patrimonio, s6 transformando-se em ciencia no momenta em que se dedicou a 

explicar o que era registrado. 
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[ ... ] o plena conhecimento da manutencao de contas e registro constitui a 
arte de quem computa (guarda livros), mas nao e suficiente para um 
contador... o qual nao se lim ita s6 a manter livros, mas, a censura das 
prestacoes de contas que de tais livros se deve extrair sem o que nao 
poderia haver um criteria de julgamento dos resultados de uma 
administracao, nem se conhecer a natureza desta, os detalhes, as normas, 
as leis e a adequacao que a rege" {VILLA1

, apud, sA, 2003). 

2.2 ESTRUTURA CONCEITUAL BASICA DA CONTABILIDADE 

Representa todo o arcabouc;o te6rico que sustenta a escriturac;ao contabil e o 

processo de gerac;ao de informac;oes, visando nortear os procedimentos contabeis a 

serem aplicados a uma entidade. 0 perfeito entendimento dessa estrutura nos 

permite uma visao abrangente nao s6 dos horizontes da contabilidade como tambem 

do exercicio da profissao contabil. 

2.3 OBJETIVOS DA CONTABILIDADE 

Podemos definir os objetivos da contabilidade como as informac;oes que 

deverao ser geradas para que os diversos usuarios possam tamar conhecimento da 

situac;ao da organizac;ao em dado momenta, com a finalidade de tamar as decisoes 

que consideram necessarias. 

2.4 POSTULADOS CONTABEIS 

"Pode-se dizer que os postulados representam o alicerce sabre o qual se 
desenvolve todo o raciocinio contabil. Podemos afirmar que os postulados 
representam para a Contabilidade as vigas balizadoras necessarias para o 
atingimento dos objetivos que e a geracao de informacoes para a tomada 
de decisoes, respeitando-se as categorias de usuarios" (IUDiCIBUS, 1994). 
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2.4.1 Postulados Contabeis Normativos 

Definem o que e como a contabilidade deve operar, sendo necessaria uma 

justificativa ou uma explicayao. 

2.4.2 Postulados Contabeis Descritivos 

Alem de definir o que a contabilidade deve fazer, ainda tenta explicar e 

descrever como a informa9ao contabil deve ser apresentada para os usuaries. 

2.4.3 Postulados Contabeis Ambientais 

Definem onde a contabilidade deve operar. Subdividem-se em: Postulado da 

Entidade Contabil e Postulado da Continuidade. 

2.4.3.1 Postulado da Entidade Contabil 

Neste postulado a Contabilidade e mantida para as entidades, seus s6cios ou 

quotistas, nao podendo confundir-se entre si as opera96es efetuadas, para efeitos 

contabeis. 

2.4.3.2 Postulado da Continuidade das Entidades 

Para a contabilidade, toda entidade e um sistema vivo, onde ira viver por 

tempo indeterminado, ate que fortes evidencias surjam ao contrario, tendo como 

objetivo encarar a entidade como algo capaz de produzir riquezas e gerar valores, 

sem que seja interrompida. 



17 

2.5 PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS DE CONTABILIDADE 

De acordo com a Resolu9ao CFC 750/93, representam a essencia das 

doutrinas e teorias relativas a Ciencia da Contabilidade, consoante o atendimento 

predominante nos universos cientifico e profissional de nosso pals. Concernem, 

pois, a Contabilidade em seu sentido mais amplo da ciencia social, cujo objeto e o 

patrimonio das entidades. 

Os Principios Fundamentais de Contabilidade visam estabelecer urn 

tratamento contabil uniforme e servem como guia para a auditoria examinar a 

qualidade dos relat6rios contabeis. 

Para FAVERO eta/. (1997, p.38): 

os principios contabeis se tornam geralmente aceitos pelo consenso 
profissional em fun9ao de sua utilidade, objetividade e praticabilidade. Neste 
sentido e importante observar que a Contabilidade sempre esteve 
associada ao desenvolvimento das sociedades, e ajustes sao necessarios 
para que, em cada epoca, as informa9oes continuem sendo uteis para a 
tomada de decisoes. 
Para que urn principia possa ser considerado geralmente aceito necessita, 
em primeiro Iugar, ser adequado ou fiel a realidade, alem de util e praticavel. 

Segundo a Resolu9ao 750/93, os principios estao assim apresentados: 

1. Principia da Entidade - reconhece o patrimonio como objeto da 

Contabilidade. 0 patrimonio nao se confunde com aqueles de sues s6cios ou 

proprietarios, no caso de sociedade ou institui9ao; 

2. Principia da Continuidade - deve considerar a continuidade ou nao da 

entidade quando da classifica9ao e avalia~o das muta9oes patrimoniais, 

quantitativas ou qualitativas; 

3. Principia da Oportunidade - refere-se ao registro do patrimonio e de 

suas muta9oes, de imediato e com a extensao correta. 

4. Principia do Registro pelo Valor Original - os ativos devem ser 

incorporados pelo pre9o pago para adquiri-los ou fabrica-los, acrescidos de todos os 

gastos necessarios para coloca-los em condi9oes de gerar beneficios para a 

empresa, quer por venda ou por sua imobiliza9ao. 

5. Principia da Atualiza~ao Monetaria - os efeitos da altera9ao do poder 

aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contabeis 
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atraves do ajustamento da expressao formal dos valores dos componentes 

patrimoniais. 

6. Principia da Campetencia - as receitas e as despesas devem ser 

incluidas na apurac;ao do resultado do periodo em que ocorrerem. 

7. Principia da Pruden cia - determina a adoc;ao do menor valor para os 

componentes do Ativo e o maior valor para os do Passivo. 

2.6 CONVEN<;OES CONTABEIS 

Sao instrumentos que objetivam delimitar a abrangencia dos principios, ou 

seja, os principios necessitam de instrumentos que estabelec;am parametres ou 

restrinjam os procedimentos operacionais quanto a sua utilizac;ao, com finalidade de 

manter uniforme, consistente e confiavel a informac;ao contabil. 

"as chamadas convenc;:oes contabeis delimitam ou qualificam melhor o tipo 
de comportamento necessario do contador em face dos amplos graus de 
liberdade que os postulados e principios lhe permitem abarcar" (IUDICIBUS, 
1987, p.72). 

As convenc;oes estao classificadas da seguinte forma: 

a) Objetividade - caso o contador disponha de duas fontes para a 

avaliac;ao de certo bern, devera escolher aquela que tenha documentac;ao-suporte 

indicando adequadamente o valor do bern. A finalidade principal dessa convenc;ao e 

restringir o excessive liberalismo na escolha de valores. 

b) Materialidade- a contabilidade deve registrar apenas os eventos dignos 

de atenc;ao (relevantes) e na ocasiao oportuna, com a finalidade de evitar 

desperdicio de tempo e dinheiro. 

c) Canservadarisma- o contador, por precauc;ao, sempre que se defrontar 

com alternativas igualmente validas para a atribuic;ao de valores ao Ativo e Passivo, 

devera optar por urn valor mais baixo para o Ativo e urn valor mais alto para o 

Passivo. 

d) Cansistencia - e de extrema importancia para que possamos efetuar a 

comparac;ao entre os resultados da empresa periodo a periodo e em relac;ao as 

demais empresas do setor. A ideia central dessa convenc;ao e que uma vez adotado 
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determinado criteria de contabilizac;ao, o mesmo nao deve ser mudado com 

frequemcia para que nao prejudique a comparabilidade dos resultados. 

2.7 TECNICAS CONTABEIS 

Segundo Neves e Viceconti (2002) "e o conjunto de procedimentos utilizados 

pela contabilidade para registrar ou levantar os fatos contabeis." 

As principais tecnicas contabeis sao: 

a) Escriturac;ao; 

b) Demonstrac;oes Contabeis ou Financeiras; 

c) Analise das Demonstrac;oes Contabeis ou Financeiras; 

d) Auditoria; 

Escriturac;ao e a tecnica utilizada para registrar os fatos contabeis ocorridos 

em uma entidade atraves de lanc;amentos registrados nos livros razao, diario, etc. E 

atraves da Escriturac;ao Contabil que se torna possivel a elaborac;ao das 

Demonstrac;oes Contabeis. 

As Demonstrac;oes Contabeis, tambem conhecidas como Relat6rios 

Contabeis, tern como objetivo expor de forma resumida e ordenada os dados 

colhidos pela Contabilidade, para que os usuarios utilizem da contabilidade os 

principais fatos registrados em determinado periodo. 

As Demonstrac;oes Contabeis determinadas pela Lei 6.404/76 sao: 

Balanc;o Patrimonial; 

Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio; 

Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos; 

Demonstrac;ao dos Lueras ou Prejuizos Acumulados; 

Alem das Demonstrac;oes Contabeis acima relacionadas, temos as notas 

explicativas, que sao complementos a estas demonstrac;oes, a fim de enriquecer e 

evitar que estes relat6rios se tornem enganosos. 

Ha certas informagoes que se tornam diffceis de ser indicadas nas 
demonstragoes financeiras. Por exemplo: mudanga de criteria contabil; 
garantias oferecidas aos bancos que concederem emprestimos, taxa de 
juros, etc. Estas informagoes, portanto, serao evidenciadas em notas 
explicativas (MARION, 2002, p.52). 
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A analise das demonstrac;oes financeiras ou contabeis pode ser definida 

como o estudo da situac;ao financeira e patrimonial de uma determinada empresa ou 

entidade, com o objetivo de conhecer a realidade de uma situac;ao ou de levantar os 

feitos de uma administrac;ao sob determinado ponto de vista. 

A Auditoria tern por objetivo a revisao ou exame de contas de toda uma 

escrita, peri6dica ou constantemente, eventual ou definitivamente, objetivando 

determinar se obedece aos principios contabeis geralmente aceitos, se esta de 

acordo com os preceitos legais trac;ados para cada caso especifico e se esta 

baseada em documentos idoneos. 

2.8 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A Contabilidade de Custos teve origem nos prim6rdios do capitalismo, 
destacando-se a partir da Revolugao Industrial, como advento das industrias, 
onde ate entao s6 existia a Contabilidade Financeira (ou Geral), esta 
desenvolvida na era mercantilista, supria as necessidades das empresas 
existentes na epoca, quando para fechar um balango bastava apenas 
levantar o estoque fisico. A maioria das empresas exercia atividade de 
comercio, sendo mais facil a identificagao do valor dos bens existentes, 
bastando consultar os documentos de aquisigao. 
A medida que os processos industriais e as atividades econ6micas se 
tornavam mais complexos, surge uma maior importancia de um controle dos 
estoques eo registro mais preciso dos custos de produgao. 
Ate entao, o sistema de apuragao do resultado de cada periodo consistia em 
levantar os estoques fisicos no inicio do periodo, adicionando as compras e 
deduzindo o que ainda restava em estoque, apurava o valor de aquisigao das 
mercadorias vendidas, obedecendo a seguinte disposigao: 
Estoques lniciais 
(+) Compras 
(-) Estoques Finais 
(=) Custo das Mercadorias Vendidas 
Confrontando o resultado obtido com as receitas de venda dos bens, 
chegava-se ao lucro bruto, do qual se deduzia as despesas incorridas no 
periodo (Administrativas, Financeiras e de Vendas}, chegando assim ao 
resultado liquido do exercicio. 
Com o surgimento das industrias, os estoques deixaram de ser apenas 
produtos destinados a venda, sendo incorporados a ele a materia-prima, os 
produtos em elaboragao e os produtos acabados. 0 contador a partir de 
entao tern a fungao de atribuir os custos aos seus produtos. lniciou-se assim 
a adaptagao, com formacao de criterios de avaliagao de estoques, politicas 
de prego e analise da estrutura de custo (MARTINS, 2000: p 19-20). 
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2.8.1 Objetivos da Contabilidade de Custos 

A principia, a contabilidade de custos era utilizada apenas para resolver 

problemas de mensurac;ao monetaria dos estoques e do resultado e por nao ser urn 

instrumento de administrac;ao, deixou de ter uma evolu<;ao mais acentuada por urn 

Iongo tempo. 

Leone (1997, p.20) afirma: 

A Contabilidade de Custos e o ramo da Contabilidade que se destina a 
produzir informagoes para os diversos niveis gerenciais de uma entidade, 
como auxilio as fungoes de determinagao de desempenho, de planejamento 
e controle das operagoes e de tomada de decisoes. 

Com o crescimento das empresas, passou a ser encarada como uma 

eficiente forma de auxilio no desempenho gerencial, no que diz respeito ao controle 

e as tomadas de decisoes, fornecendo dados que permitam acompanhar o 

desenvolvimento das atividades, possibilitando a comparac;ao dos valores, a fim de 

prever resultados e conseqOencias de curta e Iongo prazo sabre as medidas e 

decis6es tomadas pela administrac;ao. 

Para Martins, (2000, p.22) "a Contabilidade de Custos acabou por passar, 

nessas ultimas decadas, de mera auxiliar na avaliac;ao de estoques e Iueras globais 

para importante arma de controle e decisao gerenciais." 

2.8.2 Terminologia dos Custos 

Na Contabilidade de Custos, alguns conceitos e nomenclaturas fundamentam 

os metodos de custeamento dos produtos. Sao definic;oes que auxiliam na analise e 

tomada de decisao. 

Custo - segundo Martins (2000, p.25) "Gasto relativo a bern ou servic;o 

utilizado na produc;ao de outros bens ou servic;os". 

Entende-se como custo o sacrificio de recurso para adquirir bens ou servic;os 

utilizados na produc;ao de outros bens ou servic;os. "Representa as multiplas 
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aplicagoes de bens ou servigos, para obtengao de urn bern de uso ou de troca." 

(CALDERELLI, 2003, p.204). 

Gasto - Sacrificio financeiro assumido pela empresa para obtengao de urn 

produto ou servigo. E reconhecido no ato da passagem para a propriedade da 

empresa do bern ou servigo. 

Segundo Martins (2000, p.25) "[ ... ] S6 existe gasto no ato da passagem para a 

propriedade da empresa do bern ou servigo, ou seja, no memento em que existe o 

reconhecimento contabil da divida assumida ou da redugao do ativo dado em 

pagamento". 

lnvestimento - Sao os bens e direitos registrados no ativo da empresa para 

baixa ou amortizagao, quando da venda, consume, desvalorizagao, perecimento ou 

desaparecimento. 

Martins (2000, p.25) afirma: 

Todos os sacrificios havidos pela aquisic;ao de bens ou servic;os (Gastos) 
que sao "estocados" nos ativos da empresa para baixa ou amortizac;ao 
quando de sua venda, de seu consume, de seu desaparecimento ou de sua 
desvalorizac;ao sao especialmente chamados de investimentos. 

Despesa - Sao os sacrificios financeiros da empresa para obtengao de 

receitas. lmplica em saida de dinheiro do caixa ou contragao de divida, com objetivo 

de gerar beneficios futures. 

De acordo com Martins (2000, p.26): 

Todos os custos que sao ou foram gastos se transformam em despesas 
quando da entrega dos bens ou servic;os a que se referem. Muitos gastos 
sao automaticamente transformados em despesas, outros passam primeiro 
pela fase de custos e outros ainda fazem a via-sacra completa, passando 
par investimento, custo e despesa. 

Desembolso- Todo pagamento resultante da compra de urn bern ou servigo. 

Martins (1998, p.86) define como "Todo o dinheiro que sai do Caixa pelo pagamento 

de uma Despesa, ou por outra aplicagao qualquer, [ ... ]" 

Perda - Bern ou servigo consumido de forma anormal ou involuntaria. 

Denominagao dada a danos ou prejuizos, que implicam em redugao do ativo. 

"Nao se confunde com a despesa (muito menos com o custo), exatamente 

pela sua caracteristica de anormalidade e involuntariedade; nao e urn sacrificio feito 

com intengao de obtengao de receita." (MARTINS 2000, p.26). 



23 

Departamentalizacao - Martins (2000, p.70) define departamento como"[ ... ] 

a unidade minima administrativa para a Contabilidade de Custos, representada por 

homens e maquinas (na maioria dos casas), que desenvolve atividades 

homogemeas". 

Pode-se dizer que e a divisao do setor administrativo e operacional em 

departamentos distintos, a fim de facilitar o controle dos custos de acordo com sua 

participa<;ao no processo em geral. 

Cada departamento realiza suas atividades controlando seus pr6prios custos, 

administrando aqueles que estao sob sua responsabilidade. 

2.8.3 Classifica<;ao dos Custos 

Atraves da classifica<;ao dos custos, podemos verificar que alguns gastos 

podem ser apropriados aos produtos diretamente, enquanto outros nao sao 

diretamente identificados no processo produtivo e necessitam de uma aloca<;ao 

estimada, com base em rateios. 

2.8.3.1 Custo de produ<;ao do periodo 

E. a soma dos custos incorridos no processo produtivo de urn determinado 

periodo. 

Os elementos que compoe o custo de produ<;ao podem ser divididos em 

custos diretos e custos indiretos. 

2.8.3.2 Custo da produ<;ao acabada 

Segundo Martins (2000, p.51): 

Custo da Produc;:ao Acabada e a soma dos custos contidos na produ<;:ao acabada no 
periodo. Pode canter Custos de Produc;:ao tambem de periodos anteriores existentes 
em unidades que s6 foram completadas no presente periodo. 

Portanto, e o total de custos consumidos nos produtos concluidos (processo 

de fabrica<;ao) dentro de urn periodo pre-fixado. 
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2.8.3.3 Custo dos produtos vendidos 

E a soma dos custos incorridos na produc;ao dos itens que estao sendo 

vendidos no periodo. Estes custos podem ter ocorrido em diversos periodos (em que 

as unidades foram produzidas). 

2.8.3.4 Custos diretos 

Sao os custos que podem ser diretamente apropriados aos produtos, 

bastando haver uma medida de consumo, pais sao identificados no processo 

produt1vo e no Item em tabncac;ao ou produc;ao. Os custos diretos podem ser fixos 

ou variaveis. 

"Os custos diretos sao aqueles custos (ou despesas) que podem ser 

facilmente identificados com o objeto de custeio. Sao os custos diretamente 

identificados a seus portadores" (Leone 1997, p.49). 

2.8.3.5 Custos indiretos 

Sao os custos que nao permitem uma alocac;ao direta aos produtos, e sua 

apropriac;ao deve ser feita par meio de rateios percentuais. 

"[ ... ] realmente nao oferecem condic;ao de uma medida objetiva e qualquer 

tentativa de alocac;ao tern de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitraria 

[ .. .]" (MARTINS, 2000, p.53). 

2.8.3.6 Custos fixos e variaveis 

Uma outra classificac;ao e aquela que relaciona os custos com o volume de 

atividade de urn determinado periodo. Esta divide os custos em fixos e variaveis, de 

acordo com suas caracteristicas. 

Martins (2000, p.54) ressalta: 

E de grande importancia notar que a classificacao em Fixos e Variaveis leva 
em consideracao a unidade de tempo, o valor total de custos com urn item 
nessa unidade de tempo e o volume de atividade. Nao se trata, como no 
caso da classificacao de Diretos e lndiretos, de urn relacionamento com a 
unidade produzida. 



25 

2.8.3.6.1 Custos fixos 

Sao aqueles que independem do volume de produ9ao, ou seja, nao se 

alteram de acordo com a quantidade produzida. Esses gastos sao necessaries para 

manter as atividades operacionais da empresa. 

Na defini9ao de Leone (1997, p.54): 

Sao custos (ou despesas) que nao variam com a variabilidade da atividade 
escolhida. lsto e, o valor total des custos permanece praticamente igual 
mesmo que a base de volume selecionada como referencial varie. A mesma 
afirmac;ao pede ser feita aqui, com relac;ao a definic;ao de custos fixes. 
Quando se diz que os custos fixes permanecem fixes diante das unidades 
produzidas, a definiyao esta parcialmente correta, mas nao e generalizada. 
E precise definir os custos fixes como aqueles que nao variam com o 
volume de uma atividade qualquer tomada como medida de referencia. 
Atente, aqui, tambem, para o fate de que o custo fixe quando tornado em 
seus totais e realmente fixe quando analisado em face da variabilidade da 
base de volume. Entretanto, se tornado per seus valores unitarios em face 
da unidade de medida da base de volume, o custo fixe e variavel. 

Deve-se atentar para o fato de que os custos fixos podem aumentar ou 

diminuir em fun9ao do aumento da capacidade produzida, quando o periodo de 

tempo for Iongo. E. o caso da deprecia9ao que, teoricamente, considera-se urn custo 

fixo, no entanto, e possivel urn tratamento desses gastos como variaveis. E. o caso 

onde cada unidade adicional de produto e a causa desse custo, assim como na 

contabilidade rural, em que o fluxo dos animais imobilizados faz com que ela se 

tome variavel. 

2.8.3.6.2 Custos variaveis 

Os custos variaveis sao determinados em fun9ao das oscila96es na 

atividade da empresa, ou seja, varia de acordo com o montante produzido. 

De acordo com Leone (1997, p.53): 

Sao os Custos (ou Despesas) que variam de acordo com os volumes das 
atividades. Os volumes das atividades devem estar representados per 
bases de volume, que sao geralmente medic;oes fisicas ( ... ) toda a definic;ao 
deve ser generalizada. Preferimos, portanto, definir "custo variavel" como 
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aquele que varia com o volume de qualquer atividade que tenha sido 
escolhida como referencia. Atente, ainda, para o fato de que o "custo 
variavel" no total e variavel, mas, quando considerado como custo unitario 
diante do quantitativa da base de volume, ele e fixo. 

Logo, um custo variavel e constante por unidade e seu valor total varia 

proporcionalmente as varia<;oes de volume, surgindo somente quando a atividade e 

realizada, portanto em unidades os custos variaveis permanecem constantes e no 

total quanta maior o volume de produ<;ao ou atividade, maiores serao os custos. 

2.9 METODOS DE CUSTEIO 

Custeio significa forma de apropriayao de Custos, OS metodos de custeio sao 

de grande importancia, pois permitem melhor aloca<;ao destes. Procura-se adotar o 

metoda que se enquadre ou que se identifique com o ramo de atividade ou com a 

quantidade da informa<;ao relevante disponivel, para nao haver distor<;oes no rateio 

e nao prejudicar os resultados. 

2.9.1 Custeio real por absor<;ao 

Com a utiliza<;ao desse metoda de custeio apropriam-se aos produtos 

fabricados todos os custos incorridos no processo de fabrica<;ao, sejam eles diretos 

ou indiretos, fixos ou variaveis, objetivando que os produtos ou a produ<;ao absorva 

todos os custos ligados a ela. 

Fipecafi (1995, p.521) 

[ ... ] devem ser adicionados ao custo da produgao os custos rea is incorridos, 
obtidos atraves da contabilidade geral, e pelo sistema por absorgao, o que 
significa a inclusao de todos os gastos relativos a produgao, quer diretos, 
quer indiretos com relagao a cada produto. 

Este metoda e utilizado para avalia<;ao de estoques e, de acordo com os 

principios fundamentais de contabilidade, e 0 mais indicado. 

Martins (2000, p.41-42), define Custeio por Absor<;ao como: 
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[ ... ] o metoda derivado da aplicac;ao dos Principios da Contabilidade 
geralmente aceitos [ ... ] Consiste na apropriac;ao de todos os custos de 
produc;ao aos bens elaborados, e s6 os de produc;ao; todos os gastos 
relativos ao esforco de fabricacao sao distribuidos para todos os produtos 
feitos. 

2.9.2 Custeio variavel (ou custeio direto) 

De acordo com este metoda, somente sao alocados aos produtos os custos 

variaveis, sendo que os custos fixos sao considerados como despesas do periodo, 

ou seja, s6 constituem o custo do produto os custos variaveis incorridos na 

produgao. Embora o custeio variavel venha a ferir os Principios Contabeis, 

principalmente o Regime de Competencia e a Confrontagao das Despesas com as 

Receitas, propicia valores confiaveis para a tomada de decisoes. 

Martins (2000, p.215) " ... esse metoda significa apropriagao de todos os 

Custos Variaveis, quer diretos, quer indiretos, e tao somente os variaveis." 

Leone (1997, p.322) "0 criteria do custeio variavel e muito util para intervir no 

processo de planejamento e de tomada de decisoes, ate porque uma de suas 

potencialidades esta centrada na analise da variabilidade das despesas e dos 

custos." 

Concluindo, Martins (2000, p.216) reforga: 

Com base, portanto, no Custeio Direto ou Custeio Variavel, s6 sao alocados 
aos produtos os custos variaveis, ficando os fixos separados e considerados 
como despesas do periodo, indo diretamente para o Resultado; para os 
estoques s6 vao, como conseqOencia, custos variaveis. 

Padoveze (1997, p.247), descreve as vantagens e desvantagens do custeio 

variavel: 

Vantagens: 
o custo dos produtos sao mensuraveis objetivamente, pais nao sofrerao 
processos arbitrarios ou subjetivos de distribuic;ao dos custos comuns; 
o Iuera liquido nao e afetado par mudancas de incremento ou diminuic;ao de 
inventarios; 
os dados necessarios para a analise das relac;oes custo-volume-lucro sao 
rapidamente obtidas do sistema de informacao contabil; 
e mais facil para os gerentes industriais entenderem o custeamento dos 
produtos sob o custeio direto, pais os dados sao pr6ximos da fabrica e de 
sua responsabilidade, possibilitando a correta avaliagao de desempenho 
setorial; 
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o custeamento direto e totalmente integrado com custo-padrao e orc;amento 
flexfvel, possibilitando o correto controle de custos; 
o custeamento direto constitui urn conceito de custeamento de inventario 
que corresponde diretamente com os dispemdios necessaries para 
manufaturar os produtos; 
o custeamento direto possibilita mais clareza no planejamento do lucro e na 
tomada de decisOes; 
Desvantagens: 
a exclusao dos custos fixos indiretos para valorac;ao dos estoques causa 
sua subavaliac;ao , fere os princfpios contabeis e altera o resultado do 
perfodo; 
na pratica, a separac;ao de custos fixos e variaveis nao e tao clara como 
parece, pois existem custos semi variaveis e semi fixos, podendo o 
custeamento direto incorrer em problemas semelhantes de identificac;ao dos 
elementos de custeio; 
o custeamento direto e urn conceito de custeamento e analise de custos 
para decisOes de curta prazo, mas subestima-se os custos fixos, que sao 
ligados a capacidade de produc;ao e de planejamento de Iongo prazo, 
podendo trazer problemas de continuidade para a empresa. 

0 custeio variavel apropria aos produtos somente os custos variaveis, sendo 

os fixos, considerados como despesas do perlodo. Esta forma de custeio surgiu da 

necessidade do uso de valores (nao arbitrarios) para a tomada de decisoes. 

2.9.3 Custeio ABC- Custeio Baseado em Atividades 

0 sistema de custeio baseado em atividades e o que melhor atende as 

necessidades gerenciais de identificar o desempenho das atividades, os custos dos 

processes fundamentais e os custos das atividades que nao agregam valor. Permite 

ainda levantar o balanc;o da qualidade e da produtividade e determinar as metas da 

industria. 

ABC e urn metoda de rastrear os custos de urn neg6cio ou departamento 
para as atividades realizadas e de verificar como estas atividades estao 
relacionadas para a gerac;ao de receitas e consume dos recursos. 
0 ABC avalia o valor que cada atividade agrega para a performance do 
neg6cio ou departamento (CHING, 1997, p.41). 

0 ABC permite demonstrar detalhadamente os recursos consumidos pelas 

atividades em urn determinado perlodo, oferecendo condic;oes para que se atenda 

as exigencias legais com o minima de arbitrariedade na alocac;ao dos custos 

indiretos. 

No metoda de custeio baseado em atividades, ou ABC, assume-se, como 
pressuposto, que os recursos de uma empresa sao consumidos par suas 
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atividades, e nao pelos produtos que ela fabrica. Os produtos surgem como 
conseqoemcia das atividades consideradas estritamente necessarias para 
fabrica-los e/ou comercializa-los, e como forma de se entender as 
necessidades, expectativas e anseios de clientes (NAKAGAWA, 1994, 
p.39). 

Para Padoveze (1997, p.251) o ABC e fundamentado no seguinte conceito: 

"produtos consomem atividades, atividades consomem recursos". 

2.10 CRITERIOS DEAVALIACAO DOS MATERIAlS 

2.10.1 PEPS 

Segundo Fipecafi (1995, p.158): 

Com base nesse criterio, daremos baixa pelo custo de aqUisu;ao, da 
seguinte maneira: 0 Primeiro que Entra e o Primeiro que Sai (PEPS ou 
FIFO- First-In-First-Out). A medida que ocorrem as vendas ou o consumo, 
vai-se dando baixa, a partir das primeiras compras, o que equivale ao 
seguinte racioclnio: vendem-se ou consomem-se antes as primeiras 
mercadorias compradas. 

Utilizando-se deste metoda, acaba-se apropriando urn custo menor ao 

produto, pois as primeiras aquisi<;oes pressupoe-se que tenham sido feitas com 

menor valor que as atuais. Desta forma, ao ser apurado o resultado, verifica-se urn 

lucro contabil maior para o exercicio em que as mercadorias foram vendidas. 

2.10.2 UEPS 

Utilizando-se este metoda, da-se baixa nas vendas pelo custo da ultima 

mercadoria que entrou no estoque, ou seja, o Ultimo que Entra e o Primeiro que Sai 

(UEPS ou LIFO- Last-In-First-Out). Este metoda, por superavaliar o custo, provoca 

uma redu<;ao no lucro contabil, por conta disto, nao e aceito pelo fisco. 

Martins (2000, p. 129): 

Com a adogao do UEPS, M tend€mcia de se apropriar custos mais recentes 
aos produtos feitos, o que provoca normalmente redugao do lucro contabil. 
Provavelmente por essa razao, essa forma de apropriagao, apesar de aceita 
pelos principios contabeis, nao e admitida pelo lmposto de Renda brasileiro. 



30 

2.1 0.3 Pre9o Medio 

Neste metoda, considera-se como custo de aquisi9ao - ao dar baixa nas 

vendas - o pre9o medio das compras. "Neste criteria, o valor medio de cada unidade 

em estoque se altera pelas compras de outras unidades por urn pre9o diferente" 

(FIPECAFI1995, p.161). 

Este metoda de avalia~o e o mais utilizado no Brasil, e apresenta-se sob 

duas formas: Pre9o Medio Ponderado M6vel e Pre9o Medio Ponderado Fixo. 

Pre~o medio ponderado m6vel - e utilizado por empresas que mantem 

controle constante de seus estoques, sendo estes atualizados ap6s a aquisi9ao de 

novos materiais. 

Pre~o medio ponderado fixo - e utilizado por empresas que mantem 

controle peri6dico de seus estoques, ou seja, calcula-se o custo do produto ap6s o 

encerramento do exercfcio. Este metoda nao e aceito pela legisla9ao fiscal brasileira 

se for calculado em periodos maiores que o prazo medio de rota~o dos estoques. 

2.11 IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE CUSTOS 

Para implantar urn sistema de custos, deve-se primeiramente observar as 

retinas do processo produtivo, identificando todos os aspectos relevantes que 

compoe a base de produ9ao de urn determinado produto. 

0 desenvolvimento do sistema depende do comprometimento das pessoas 

envolvidas na produ9ao, para que estas forne9am e alimentem a base de dados. E 

contudo, precisa de pessoas especializadas que aprimorem continuamente o 

sistema, adequando-o as necessidades da empresa. 

Para a determina9ao do sistema de custos que sera utilizado, deve-se 

verificar qual objetivo se deseja alcan9ar. Para tanto, torna-se necessaria verificar 

quais as informa9oes que o usuario necessita. 

Apesar de sua utilidade ser de grande relevancia, deve-se tomar cuidado em 

nao gerar informa96es desnecessarias, pois para gerar informa96es atraves de urn 

sistema de custos e necessaria muito tempo, que as vezes seu custo em rela9ao ao 

beneficia faz com que deixe de ser viavel. Deve-se entao avaliar a necessidade de 

se avaliar, sendo que pode ser irrelevante em rela~o aos custos totais. 
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2.12 VIABILIDADE DE INVESTIMENTOS 

A analise de viabilidade esta relacionada especificamente ao estudo do 

retorno do valor investido, podendo gerar ganhos ou perdas. Versa sabre a 

comparac;ao entre o investimento e ao seu retorno, considerando suas receitas, seus 

custos e seu Iuera. 

0 estudo de viabilidade e uma ferramenta administrativa que deve ser usada 

tanto antes de se realizar urn investimento quanta no decorrer de suas atividades 

operacionais, com o fim de identificar se a empresa deve prosseguir com aquela 

atividade ou nao, pois toda aplicac;ao de capital (investimento) busca gerar urn 

retorno. 

2.12.1 Viabilidade Economica 

Parte-se do pressuposto de que a viabilizac;ao de qualquer neg6cio comec;a 

sempre pelo aspecto economico. Dentre as varias oportunidades, existe sempre a 

possibilidade de se identificar a mais atraente para escolher a melhor - urn 

empreendimento pelo qual se possa obter urn retorno o mais rapido possivel - tudo 

dentra de estimativas realistas e levantamento de custos confiaveis. Em outras 

palavras, busca-se inicialmente o Iuera, o beneficia prajetado para o futuro e alguma 

garantia de que ele sera realmente obtido. 

0 prec;o ou beneficia devera ser maior do que o custo, e as receitas, ou 

entradas, deverao ser maiores que os gastos, ou saidas. 

[ ... ] quando a decisao de investir esta baseada apenas na ananS€' 
comparativa da quantidade de recursos entrantes e de saidas referentes ao 
custeio do empreendimento, resultando em um Iuera, trata-se de 
viabiliza~o economica (SILVA, 1995). 

2.12.2 Viabilidade Financeira 

Devemos considerar que na implantac;ao de urn novo neg6cio ocorre a 

necessidade de investimento de capital. 

Embora o investimento gere receitas, via de regra, superior aos custos de 
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produgao, a receita entra no caixa bern depois da necessidade de recursos para a 

implantac;:ao do investimento. A implantac;:ao do investimento atraves da aquisigao de 

terreno, construc;:ao civil, aquisigao de maquinas, equipamentos e outros, exigem que 

se coloque antecipadamente uma quantidade de recursos para alavancar a sua 

produgao. 

Portanto, o estudo de viabilidade economico-financeira e tal que pretende 

caracterizar urn empreendimento que proporcione urn lucro aos investidores em 

periodos futuros. 

Entretanto, nao deve, uma analise previa de viabilidade, se restringir a uma 

analise economico-financeira, pois esta nao leva em considerac;:ao os fatores nao 

quantificaveis que influenciam na qualidade dos indicadores do resultado tmal do 

neg6cio. 

2.12.3 Principios de Analise e lndicadores 

Visto a grande quantidade de fatores intervenientes e o periodo que decorre 

entre o momenta da decisao e o de gerac;:ao da receita, torna-se necessaria analisar 

objetivamente a viabilidade economica e financeira do mesmo, empregando as 

tecnicas gerais de analise de custos e orc;:amento acrescidos das peculiaridades 

relativas aquela atividade. No processo decis6rio e importante levar em 

considerac;:ao a diferenc;:a entre a disponibilidade de capital no presente e no futuro. 

lsto decorre da existencia de incertezas e da necessidade de remunerar o capital, 

atraves de uma taxa de juros. 0 dinheiro e urn recurso escasso, existindo urn prego, 

que sao OS juros pagos pelo direito de USO deste bern. 

Para que o estudo de viabilidade se aproxirne da realidade, deve-se partir 
de urn born cenario, dispor de urn born rnodelo rnaternatico para sirnulac;ao, 
conhecer os indicadores de qualidade fornecidos pelo rnodelo de calculo e 
saber interpretar os indicadores, estabelecendo criterios particulares de 
decisao (SILVA, 1995, p.21). 

Decidir e escolher entre alternativas disponiveis, ap6s uma analise baseada 

nos criterios. Caso haja apenas urn investimento em estudo, seu rendimento devera 

ser comparado ao rendimento de aplicagoes financeiras correntes no mercado, 

disponiveis ao investidor para o mesmo volume de recursos. As taxas destas 
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aplica96es serao os parametros de comparavao, definindo a taxa minima de 

atratividade deste investimento. 



3 METODOLOGIA 

Este capftulo apresenta a metodologia utilizada, a partir da definic;ao da 

pesquisa, dos metodos utilizados para a coleta de informac;oes e as possfveis 

conclusoes que o trabalho permita a se chegarem. 

3.1 DEFINI<;AO DO TIPO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada pelo metodo de estudo de caso, atraves de coleta de 

dados que permitiu determinar os custos unitarios, assim como os custos totais que 

envolvem o processo produtivo. Dessa maneira desenvolver informac;oes 

necessarias a implantac;ao de urn Sistema de Custos, contribuindo de forma direta 

para futuras previsoes orc;amentarias. 

Segundo Lakatos (1994, p.51): 

A pesquisa e um procedimento reflexive sistematico, controlado e critico que 
permite descobrir novos fatos de dados, relac;oes ou leis, em qualquer 
campo do conhecimento. A pesquisa, portanto, e um procedimento formal, 
com metodo de pensamento reflexive, que requer um tratamento cientifico e 
se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir 
verdades parciais. 

Este tipo de pesquisa permite novas descobertas, pois ao Iongo do estudo, 

depara-se com fatos que despertam interesse e com eventuais problemas que 

requerem soluc;oes, possibilitando maior envolvimento como objetivo proposto. 

A pesquisa foi realizada na empresa C.Vale - Cooperativa Agroindustrial, em 

sua Unidade de Produgao de Lenha e de Cavacos de Lenha, situada no interior da 

cidade de Palotina. 

3.2 DEFINI<;AO DAS PERGUNTAS DA PESQUISA 

Como e o processo produtivo da Unidade de Produgao de Lenha e de 

Cavacos de Lenha? 

Quale o custo para se produzir lenha e cavacos de lenha? 
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Que elementos compoem a formac;ao dos custos? E qual destes consome os 

maiores recursos? 

0 investimento realizado no setor e viavel? 

3.3 METODO DE COLETA DE DADOS 

A pesquisa foi realizada de varias maneiras, com o intuito de coletar dados 

para a implantac;ao de um sistema de custos de produ«;ao de lenha e de cavacos de 

lenha, para posterior analise, conclusao e possiveis recomendac;oes. 

Atraves de utilizac;ao do sistema da empresa, foram verificados os custos e 

despesas incorridos no periodo analisado; 

Analise dos relat6rios disponiveis; 

Visita ao local da pesquisa, para observar a rotina do processo de produc;ao; 

Consulta a arquivo e documentos em geral; 

Entrevista com os responsaveis da area para esclarecimento de duvidas e 

apoio no desenvolvimento do trabalho; 

Coleta de dados reais do valor comercial dos produtos. 

3.4 ANALISE DOS RESULTADOS 

Os dados apurados foram analisados de forma detalhada, verificando-se o 

montante de recursos consumidos na Unidade Produtora de Lenha e Cavacos de 

Lenha necessaries para manter a produc;ao, bern como o fornecimento de 

informac;oes atraves da implantac;ao do sistema de custeio. 

Para a analise da viabilidade do investimento, levou-se em considerac;ao os 

seguintes fatores: 

• custo da produc;ao propria de lenha; 

• custo de aquisic;ao de lenha de terceiros para transformac;ao em 

cava cos; 

• custo de aquisic;ao de cavacos no mercado; 

• custo de transformac;ao da lenha em cavacos; 
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3.5 LIMITACOES DA PESQUISA 

A pesquisa elaborada respeitou certas limita9oes estabelecidas por padroes 

de conduta, as normas internas da empresa e as particularidades de cada 

pesquisador. 

Os resultados obtidos servirao de fonte de dados para possiveis compara9oes 

e analise no mesmo segmento, mas sempre se levando em considera9ao as 

caracteristicas particulares de cada empresa. 

A implanta9ao do sistema de custeio ocorreu atraves dos dados coletados, e 

as conclusoes e recomenda9oes baseiam-se nos resultados apurados. 

0 estudo da viabilidade do investimento levou em considera9ao a 

necessidade do produto para o setor de consumo e a disponibilidade do mesmo no 

mercado. 



4 APRESENTACAO E ANALISE DE RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZACAO DA EMPRESA (AGOST0/2005) 

Razao Social: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial 

CNPJ: 77.863.223/0001-07 

I.E: 414.00463-67 

Nome Fantasia: C.Vale 

Endereco: Av. lndependemcia, 2347, Caixa Postal 171, CEP 85950-000, 

Palotina- Pr, Telefone (OXX44) 3649-8181, Fax (OXX44) 3649-8168 

E-mail: cvale@cvale.com.br 

Diretor Presidente: Alfredo Lang 

Diretor Vice-Presidente: Ademar Luiz Pedron 

Diretor Secretario: Darcy loris 

Conselho de Administracao: Airton Jose Moreira, Harri Gringutsch, lnacio 

Sapelli, Joao Telles Morilha, Jose Antonio Tondo e Walter Andrei Dai'Boit. 

Conselho Fiscal: Erni Arndt, Volmar Hendgens e Jose Pasqualotto. 

Data da Fundacao: 07/11/1963 

Forma Juridica: Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada. 

Ramo de Atividade: Agropecuaria, Comercio e Industria 

Produtos Comercializados: Soja, Milho, Trigo, Triguilho, Aveia, Triticale, 

Cafe, Mandioca, Algodao, Arroz, Sorgo, Feijao, Canola, Girassol, Cevada, 

Sui nos, Leite eAves. 

Bens de Consumo: Produtos de Supermercado, Pegas e Acess6rios, 

Produtos Veterinarios, lnsumos para Agricultura em Geral. 

Bens lndustrializados: Amido de Mandioca, Ra<;oes, Frangos e Derivados. 

Numero de Funcionarios: 4.037 

Numero de Associados: 7.699 

Valor do Patrimonio Uquido (31/12/2005): R$ 249.568.073,64 

Valor do Faturamento Uquido (31/12/2005): R$ 1.130.194.097,47 

Missao: Produzir Alimentos com Excelencia. 

Visao de Futuro: Ser a Melhor Empresa no Segmento de Alimentos. 
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Areas de Acao: Parana, Mato Grosso do Sui, Mato Grosso, Santa Catarina e 

Paraguai. 

Parana: Palotina, Assis Chateaubriand, Terra Roxa, Maripa, Francisco Alves, 

Brasilandia do Sui, Alto Piquiri, Clevelandia. 

Mato Grosso do Sui: Rio Brilhante, Fatima do Sui, Amambai, Dourados, 

Caarap6, ltapora, Tacuru, Navirai, Aral Moreira, Laguna Carapa, ltaquirai. 

Mato Grosso: Diamantino, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Santa Carmem, 

Vera. 

Santa Catarina: Abelardo Luz e Faxinal dos Guedes. 

Paraguai: Puente Kija, Encruzo Guarani, Katuete 

4.2 HISTORICO DA EMPRESA 

A fim de buscar saidas para dificuldades como a aquisi<;ao de insumos, falta 

de locais para armazenar a produ<;ao e os baixos pre9os dos produtos, um grupo de 

24 agricultores pioneiros de Palotina fundou a Cooperativa Agricola Mista de 

Palotina Ltda - CAMPAL em 07 de novembro de 1963. 0 objetivo da Cooperativa 

era proporcionar aos associados a defesa de seus interesses economicos, 

promovendo a venda comum de sua produ9ao agricola ou pecuaria, visando sempre 

a obten~o de melhores pre90S e qualidade. 

A CAMPAL permaneceu inativa durante seis anos. As duas primeiras 

dire96es da entidade tiveram como preocupa9oes basicas a obten9ao dos registros 

legais da Cooperativa e de recursos que possibilitassem a constru9ao de sua 

estrutura para o inicio de suas atividades. 

As constru96es das primeiras instala<;oes da CAMPAL foram iniciadas no dia 

15 de julho de 1969. Em primeiro de agosto do mesmo ano, a CAMPAL come<;ou a 

receber trigo, o que marcou oficialmente o inicio das atividades da Cooperativa. 

Em 11 de janeiro de 1970, a Cooperativa sentindo a necessidade de ampliar 

as suas instala96es, contratou financiamento junto ao BRDE - Banco Regional de 

Desenvolvimento de Extrema-Sui, para construir o seu primeiro armazem com 

capacidade para armazenar 60.000 sacas de 60 kg. 

Segue a rela<;ao da data de abertura das unidades: 
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1972- Vila Candeia (Palotina- agora pertencente a Maripa PR). 

197 4 - Alterac;ao da razao social para Cooperativa Agricola Mista Vale do 

Piquiri Ltda- COOPERVALE; entreposto em Assis Chateaubriand; filiac;ao a 
Cooperativa Central Regionallguac;u Ltda- COTRIGUA<;U. 

1976- Unidade Santa Rita D'Oeste (Terra Roxa/PR). 

1980- Unidade de Terra Roxa (PR). 

1981 - Unidade em Diamantino e Nova Mutum (MT), Maripa (PR). 

1982 - Unidade de Perala lndependente (Maripa/PR) e Usina de 

Descaroc;amento de Algodao (Assis Chateaubriand/PR). 

1984- Unidade de Vila Nice (Assis Chateaubriand/PR). 

1985 - Unidade de Encantado do Oeste e Terra Nova (Assis 

Chateaubriand/PR); Abelardo Luz e Faxinal dos Guedes (SC). 

1986 - Escrit6rio administrative das unidades de Assis Chateaubriand e 

Maripa (PR). 

1987 - lnicio das atividades do supermercado da COOPERVALE 

(Palotina/PR); unidade de Alto Santa Fe (Nova Santa Rosa/PR). 

1988 - Usina de Descaroc;amento de Algodao (Terra Roxa/PR); unidade de 

Sao Camilo (Palotina/PR). 

1990 - Criac;ao da Acessoria de Planejamento e Assuntos Estrategicos; 

unidade de Novo Horizonte (Nova Mutum/MT). 

1991 - Industria de transformac;ao de mandioca em amido, em Sao Jose 

(Terra Roxa/PR). 

1996- Supermercado COOPERVALE de Assis Chateaubriand (PR); unidade 

do Bairro Catarinense (Francisco Alves/PR). 

1997 - Complexo Avicola com a marca de produtos C.Vale (Palotina/PR),que 

compreendia: Matrizeiro, lncubat6rio, Aviaries de Campo, Fabrica de Rac;oes 

e Abatedouro. 

1998- Unidade de Sao Francisco (Assis Chateaubriand/PR). 

1999 - Unidades de Paulistania, Alto Piquiri e Brasilandia do Sui (Assis 

Chateaubriand/PR). 

2000 - Unidades de Sorriso e Sinop (MT); unidade de Rio Brilhante (MS). 

2001 - Unidade de Fatima do Sui (MS). 

2002- Unidades de Amambai, Dourados e Caarap6 (MS); unidade de Santa 

Carmem (MT); Amidonaria de Navegantes (Assis Chateaubriand/PR). 
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2003 - Unidade de ltapora (MS); unidade de Vera (MT); Unidade Produtora de 

Leitoes- UPL em Vila Floresta (Palotina/PR); realiza9ao de uma Assembleia 

Geral Extraordinaria onde foi aprovada a altera9ao de sua razao social para 

C.Vale - Cooperativa Agroindustrial. 

2005- no dia 08 de abril houve o grande evento de inaugura9ao da Fabrica 

de Ra96es, Desativadora de Soja, Amplia9ao do Complexo Avicola e 

lndustrializados (Palotina/PR). 

Atraves do hist6rico da empresa, percebe-se a capacidade empreendedora 

da mesma e a preocupa9ao na obten9ao de melhores resultados. Com a 

moderniza9ao da C.Vale, a sobrevivencia diante de urn mercado competitivo e 

globalizado parece uma realidade possivel de ser alcan9ada. 0 esfor9o e a 

organiza9ao da empresa sao pontos fundamentais para que esses objetivos sejam 

alcan9ados. 

4.3 UNIDADE DE PRODUCAO DE CAVACOS 

A Unidade de Produ9ao de Cavacos surgiu atraves de estudos realizados por 

tecnicos da empresa, onde constataram que o cavaco de lenha e capaz de produzir 

maior energia calorifica do que a lenha em toletes, fazendo assim com que alem de 

diminuir os custos com produ9ao de energia calorifica, tambem contribua para a 

preserva9ao do meio ambiente. 

Como a empresa ja possuia urn reflorestamento de aproximadamente 1.200 

ha de area para a produ9ao de eucaliptos, decidiu-se entao implantar uma unidade a 

qual transformasse a lenha (toletes e galhos) em cavacos. 

Toda a produ9ao e consumida unicamente pela C.Vale nas industrias de 

amido de mandioca, fabrica de ra96es, desativadora de soja, abatedouro de aves e 

no beneficiamento de produtos agricolas, na produ9ao de energia calorifica em 

secadores de graos e nas caldeiras de produ9ao de vapor. 

Abaixo se apresenta fotos do reflorestamento e da industria de lenha e de 

cavacos de lenha. 
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FIGURA 1 - REFLORESTAMENTO 

FONTE: Foto fornecida pela empresa 

FONTE: Foto fornecida pela empresa 



FIGURA 3- FLUXOGRAMA DA UNIDADE DE PRODU<;AO DE LENHA E DE CAVACOS DE CAVACO 
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FONTE: Dados da Empresa. 
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FIGURA 4- IMPLANTA<;AO DA INDUSTRIA 

r-----------------~----- -----------------------------------------------------1 
l Casa de Comando - Picador I I 

I 

~ 
Escrit6rio 

Manutenc;ao 

~cador I Fita Transportadora I 
Mesa do 
Picador 

Armazem para Deposito 

Estoque de Lenha em Toletes 

~-----------------~--------------------------------------------------------------------
FONTE: Dados da Empresa. 
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4.4 PLANO DE CONTAS 

Apresenta-se abaixo urn plano de contas explicativo para urn melhor 

entendimento da classificac;ao dos gastos incorridos na produc;ao. 

Nome da Conta Descri~ao da Contabiliza~ao 

FATURAMENTO BRUTO Total da recuperac;ao dos custos nas 

transfen§ncias realizadas para as filiais. 

CONSERVACAO E MANUTENCAO 

Predios e Edificac;oes Gastos referentes a manutenc;oes 

gerais em predios e edificios. 

Maquinas e Equipamentos Gastos referentes a manutenc;oes de 

maquinas e equipamentos. 

Higiene e Limpeza Gastos com produtos de limpeza em 

geral e pessoal. 

Bens de Pequeno Valor Gastos com aquisic;ao de bens de 

pequeno valor. 

DEPRECIACOES 

Predios e Armazens Depreciac;ao de predios e armazens. 

Benfeitorias Depreciac;ao das benfeitorias. 

Maquinas e Equipamentos Depreciac;ao de maquinas e 

equipamentos. 

M6veis e Utensilios Depreciac;ao de m6veis e utensilios. 

CPO - Equipamentos de Informatica Depreciac;ao de equipamentos de 

informatica. 

Veiculos Depreciac;ao de veiculos. 

Outras Depreciac;ao dos bens nao integrantes 

nos itens acima. 

CONSUMO 

Combustiveis e Lubrificantes Gastos com aquisic;oes de 

combustiveis e lubrificantes de usa nas 

maquinas e equipamentos. 



45 

Nome da Conta Descric;ao da Contabilizac;ao 

Energia Eletrica Gastos com energia eletrica. 

Fotoc6pias e Encadernac;oes Gastos com fotoc6pias e 

encadernac;oes. 

Material de Expediente Gastos com material de expediente. 

Veiculos Gastos com veiculos (combustiveis, 

lubrificantes e manutenc;oes). 

COMUNICACAO 

Correios e T elefone Gastos com correios e telefones. 

SEGUROS 

Bens M6veis e lm6veis Gastos com seguros de bens m6veis, 

im6veis e estoque. 

PESSOAL - Salarios e Encargos 

Salario Bruto Gastos com salario bruto do pessoal 

Horas Extras Gastos com horas extras funcionarios 

Adicional e Bonificac;6es Adicional e bonificac;oes funcionarios 

Encargos Sociais Encargos s/ salarios dos funcionarios 

Trabalhistas Gastos com processos trabalhistas 

Provisao de Ferias Provisao para ferias 

Provisao de 13° Salario Provisao para 13° salario 

Unimed Gastos com plano de saude 

Assistemcia Odontol6gica Gastos com assistencia odontol6gica 

Vale Alimentac;ao Gastos com vale alimentac;ao 

Vale Transporte Gastos com vale transporte 

Refeit6rio Gastos realizados no refeit6rio 

Seguro de Vida Gastos com seguro de vida 

Associac;ao de Funcionarios Contribuic;ao para associac;ao 

recreativa dos funcionarios 

MATERIAlS USO I CONSUMO 

Cantina Gastos com alimentac;ao 

E.P.I.s Gastos com equipamentos de protec;ao 

individual 
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Nome da Conta Descri~ao da Contabiliza~ao 

SERVICOS DE TERCEIROS 

Prestac;ao de Servic;os Pessoa Jurfdica Servic;os Prestados por Pessoa Ffsica 

Prestac;ao de Servic;os Pessoa Ffsica Servic;os Prestados por Pessoa Ffsica 

Encargos s/ Servic;os s/ VInculo Encargos sobre dispendios com 

Empregatfcio contratac;ao de servic;os 

TRIBUTARIAS 

lmposto s/ Propriedade Gastos com imposto sobre propriedade 

territorial rural 

Taxas e Contribuic;oes Gastos com taxas e contribuic;oes 

FONTE: Dados fornec1dos pela empresa. 

4.5 CUSTOS INDIRETOS 

4.5.1 Depreciac;ao 

A tabela abaixo apresenta o valor de aquisic;ao e da depreciac;ao mensal dos 

bens do patrimonio, a qual foi calculada de acordo com a legislac;ao em vigor, 

utilizando-se os seguintes prazos de depreciac;ao dos bens: 

Bern Deprecia~ao em: 

Anos Meses 

Terrenos -0- - 0 -

Edificac;oes e Dependencias 25 300 

M6veis e Utensilios 10 120 

Maquinas e Equipamentos 10 120 

Vefculos 5 60 

Benfeitorias 25 300 

Equipamentos de Informatica 5 60 
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TABELA 01- BENS DO PATRIMONIO (VALOR DE AQUISICAO) 

Bens do Patrimonio 

Descri~ao 
Refloresta- % Lenha % Central % Total % mento Cavacos 

lm6veis 896.098,58 100,00% - 0,00% - 0,00% 896.098,58 100,00% 

Edifica~oes e Dependencias 7.417,89 3,00% - 0,00% 239.845,11 97,00% 247.263,00 100,00% 

M6veis e Utensilios - 0,00% - 0,00% 1.132,80 100,00% 1.132,80 100,00% 

Maquinas e Equipamentos - 0,00% 29.972,00 6,77% 413.008,00 93,23% 442.980,00 100,00% 

Veiculos 1.015,38 30,00% 676,92 20,00% 1.692,30 50,00% 3.384,60 100,00% 

Benfeitorias 9.169,20 20,00% - 0,00% 36.676,80 80,00% 45.846,00 100,00% 

Equipamentos de Informatica 149,04 15,00% 149,04 15,00% 695,52 70,00% 993,60 100,00% 

Total 913.850,09 55,80% 30.797,96 1,88% 693.050,53 42,32% 1.637.698,58 100,00% 

FONTE: Dados fornec1dos pela empresa. 

TABELA 02- RATEIO DA DEPRECIA<(AO MENSAL DOS BENS DO PATRIMONIO 

Deprecia1 ao Mensal 

Descri~ao 
Refloresta- % Lenha % Central 

% Total % men to Cava cos 

lm6veis - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

Edifica~6es e 24,73 3,00% - 0,00% 799,48 97,00% 824,21 100,00% Dependencias 

M6veis e Utensilios - 0,00% - 0,00% 9,44 100,00% 9,44 100,00% 

Maquinas e 
249,77 6,34% 249,77 6,34% 3.441,73 87,33% 3.941,27 100,00% Equipamentos 

Veiculos 16,92 30,00% 11 ,28 20,00% 28,21 50,00% 56,41 100,00% 

Benfeitorias 30,56 20,00% - 0,00% 122,26 80,00% 152,82 100,00% 

Equipamentos de 
2,48 15,00% 2,48 15,00% 11,59 70,00% 16,56 100,00% 

Informatica 

I Total 324,47 
6,49% 263,53 5,27% 

4.412,71 
88,24% 

5.000,71 
100,00% 

FONTE: Dados fornec1dos pela empresa. 
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4.5.2 Custos com Mao de Obra 

Nas tabelas abaixo estao evidenciados os calculos dos custos com mao de 

obra, sendo que os dados fornecidos pela empresa foram apresentados em numero 

total de funcionarios por atividade e o total de gastos com mao de obra direta e 

assistencia social a funcionarios. 

TABELA 3- RATEIO DE FUNCIONARIOS POR ATIVIDADE 

Numero de Funcionarios por Setor 

Mes Reflorest. Corte Baldeio Trans porte Industria Escrit6rio Total 

jan/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

fev/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

marl05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

abr/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

mai/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

jun/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

jul/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

ago/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

set/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

out/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

nov/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 

dez/05 1,7 - - - 3,8 0,5 6,0 
FONTE: Dados fornec1dos pela empresa. 
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TABELA 04- MAO DE OBRA DIRETA 
Mao de Obra Direta (R$) 

Mes Adicional Encargos Trabalhistas Provisao Prov.1 Total 
Salario Bruto Horas Extras Notumo Sociais p/ Ferias 3° Salario 

jan/05 4.987,64 95,09 34,48 2.106,23 - 687,20 687,20 8.597,84 

fev/05 4.523,23 26,32 28,74 2.158,03 - 690,29 690,29 8.116,90 

mar/05 5.351 ,21 28,14 30,65 2.771,94 147,00 559,84 559,84 9.448,62 

abr/05 4.510,83 - 20,99 2.057,85 - 550,98 550,98 7.691,63 

mai/05 5.032,67 169,12 28,58 2.371,27 - 627,00 627,00 8.855,64 

jun/05 5.179,10 56,28 82,01 2.411,01 - 626,70 626,70 8.981,80 

jul/05 5.785,87 3,90 34,88 2.656,08 - 770,21 770,21 10.021,15 

ago/05 5.333,15 30,09 41,47 2.689,70 - 1.032,80 1.032,80 10.160,01 

set/05 4.670,25 - 31,25 2.659,25 456,60 646,25 646,25 9.109,85 

out/05 5.344,42 65,54 88,46 2.468,63 - 600,37 600,37 9.167,79 

nov/05 4.960,23 142,93 32,28 2.342,32 - 620,78 620,78 8.719,32 

dez/05 3.544,16 35,18 47,36 1.761,15 - 608,81 608,81 6.605,47 

r Total 59.222,76 652,59 501,15 28.453,46 603,60 8.021,23 8.021,23 105.476,02 
FONTE: Dados fornectdos pela empresa. 

TABELA 5- ASSISTENCIA SOCIAL A FUNCIONARIOS 
Assistencia Social Funcionarios (R$) 

Mes Cantina e Vale Vale Unifonnes Assist. Seguro 
Refeit6rio Trans porte Medicamentos Alimenta~ao eE.P.I.s Odontol6g. Unimed de Vida 

jan/05 686,40 319,90 - 133,04 148,17 - 357,92 24,01 

fev/05 286,00 218,40 - 121 ,50 78,22 111,46 400,07 21,91 

mar/05 384,59 304,50 - 118,40 - 601,31 373,08 22,29 

abr/05 117,92 - - 73,45 91,31 - 415,96 19,94 

mai/05 463,76 (62, 16) - 107,96 27,31 - 389,89 21,36 

jun/05 153,49 531,86 158,17 165,07 189,95 70,39 391,48 20,43 

jul/05 348,48 78,00 - 174,29 - 254,85 395,20 21,48 

ago/05 635,20 - - 169,17 - - 441 ,07 21,97 

set/05 249,19 - - 167,12 31,42 - 371,37 23,19 

out/05 368,44 162,58 - 168,17 81,02 - 365,69 21,04 

nov/05 352,00 - - 165,15 - 26,88 366,86 21,85 

dez/05 (95,04) (40,42) - 165,15 - 171 '11 384,34 21 ,67 

Total 3.950,43 1.512,66 158,17 1.728,47 647,40 1.236,00 4.652,93 261,14 I 

FONTE: Dados fornectdos pela empresa. 
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TABELA 6- RATEIO MAO DE OBRA DIRETA 

Mao de Obra Direta (Mensal) 

Mes Reflorest. Corte Baldeio Trans porte Industria Escrit6rio Total 

jan/05 2.436,05 - - - 5.445,30 716,49 8.597,84 

fev/05 2.299,79 - - - 5.140,70 676,41 8.116,90 

mar/05 2.677,11 - - - 5.984,13 787,39 9.448,62 

abr/05 2.179,30 - - - 4.871,37 640,97 7.691,63 

mai/05 2.509,10 - - - 5.608,57 737,97 8.855,64 

jun/05 2.544,84 - - - 5.688,47 748,48 8.981,80 

jul/05 2.839,33 - - - 6.346,73 835,10 10.021,15 

ago/05 2.878,67 - - - 6.434,67 846,67 10.160,01 

set/05 2.581 '12 - - - 5.769,57 759,15 9.109,85 

out/05 2.597,54 - - - 5.806,27 763,98 9.167,79 

nov/05 2.470,47 - - - 5.522,24 726,61 8.719,32 

dez/05 1.871,55 - - - 4.183,46 550,46 6.605,47 

Total 29.884,87 - - - 66.801,48 8.789,67 105.476,02 

FONTE: Dados fornec1dos pela empresa. 

4.5.3 Custo da Producao de Lenha 

A tabela n° 07 apresenta os custos necessaries para a produ~ao de lenha por 

hectare, levando-se em considera~ao desde a implanta~ao ate a colheita, 

perfazendo urn periodo de sete anos. 
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TABELA 07- CUSTO DE PRODUCAO DE LENHA POR HA 

CUSTO DE PRODU<;AO DE LENHA POR HA 

CUSTOS Quantidade VIr. Unitario (R$) Total (R$) 
t ,;'<)' ... 

.. , . · .. :.:r:~¥;-,~(:, .. 
. -

·' I 

IMPLANTA<;AO •: 1.198,00 

Coveamento 05 Diarias 29,00 145,00 

Mud as 2.700 Mudas 0,20 540,00 

Capina lnicial e Enleiramento 08 Diarias 27,00 216,00 

Aduba~ao 270 Kg 0,70 189,00 

Mao de Obra - Plantio 04 Diarias 27,00 108,00 . 

49500 MANUTEN<;Ao . - ''· ' 
Capinas 15 Diarias 27,00 405,00 

Controle de Formigas 15 Kg 6,00 90,00 
.. '' 

~ EXTRA<;AO .. 5.535,00 

i 

Mao de Obra - Derrubada e Corte 300 Unid 9,39 2.817,00 

Baldeio 300 Unid 9,06 2.718,00 

OUTROS 19704 .. 
< .,, .'· ·;. ' 

Rateio Mao de Obra - Central 84 Meses 2.490,41 174,33 

Deprecia~oes 84 Meses 324,47 22,71 
.. ,,- ·'. :.:; 

CUSTO TOTAL POR-HA .. ·' · 7.425,04 
:,,,,, ·.:'• .. 

PRODU<;AO MEDIA POR HA (EM TON) 
': , 

300,00 
--

' 
CUSTO MEDIO POR TON ' 24,75 
FONTE: Dados fornec1dos pela empresa. 

4.5.4 Custo de Transforma9ao de Lenha em Cavacos por Tonelada 

A tabela 08 apresenta os custos mensais de transforma9ao de lenha em 

cavacos de lenha por tonelada. Com base nos dados fornecidos pela empresa 

efetuamos a classifica9ao e o rateio dos custos e encontramos o valor da 

transforma9ao da lenha em cavacos. 

I 

1 

j 

i 
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TABELA 08- CUSTOS DE TRANSFORMACAO 

CUSTOS DE TRANSFORMACAO 

Custo 
CUSTOS jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 Medio 

.. ' ' -;.·- -:-- ' _' ;{i-_-' ',;-:, - f:~- _;, '' -'-: . ,,- - c-'- ·-- _, <~ - - ,,. - .-.,,, ''\0·''' , __ .},, ., •;:_ - . :> 
!-' _',·-- .• " :' i '' ···- . ;';' -_ . ' 

~--- '.,: -
.: 

~ CONSERVAC_AO E MANUTENCAO 
~ . ~t~ :~ 

,(~.398,88) . 6~252,48·'· ' ·:,,~ 2:163,68 -- 1 ~38s:o7':;' (458,S9) "' - 1.s21,1r -- 4~653,63 2;289,98 ·. - 3.942,53 6.365;15.'•' -5.701,52 1.524,52 ' 2~579,07 

Predios e Edificios 105,24 - 250,27 - - 183,80 502,44 88,31 42,00 (851,55) 42,00 42,00 33,71 

Maquinas/Equipamentos/M6veis 4.381,66 2.130,18 3.585,17 6.273,20 (4.459,39) 5.969,77 1.132,26 1.210,52 5.364,07 334,58 1.414,42 1.473,34 2.400,82 

Pesq./Contribuicoes 66,73 159,80 59,86 53,95 60,51 60,41 520,11 64,51 244,53 58,38 57,81 57,95 122,05 

Higiene e Limpeza - - 47,23 38,00 - 38,50 8,87 21,73 50,92 - - 54,43 21,64 

Bens de Pequeno Valor - - - - - - - - - - 10,29 - 0,86 

:· CONSERVACAO e ·-MANUTENCAO 
...::; C' 

6.005,27 20.017,61_ 19.218,32 15.377,63-- 8.585,94 20.215;45 " . -12.824;29 23.612,98 9.424,70 26.460,29_ 3.456,19 15.552,02 15.062,56 

lm6veis - - - - - - - - - - - - -

Edificacoes e Dependencias 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 799,48 

M6veis e Utensflios 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 

Maquinas e Equipamentos 3.441,73 3.441,73 3.441,73 3.441,73 3.441,73 3.441,73 3.441,73 3.441,73 3.441 ,73 3.441,73 3.441,73 3.441,73 3.441,73 

Vefculos 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 

Benfeitorias 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26 122,26' 

Equipamentos de Informatica 11,59 11,59 11 ,59 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 .. , 
l 

CONSUMO 3.133,63 10.245,43 9.821,85 8.513,66 4.602,07 10.493,89 6.641,64 12.135,58 5.128,60 13.936,99 2.332,54 8.131,56 7.926,45 

Combustfveis e Lubrificantes 445,69 7.058,90 6.944,09 3.885,71 1.013,57 6.127,14 1.489,45 7.426,28 13,88 7.878,26 (4.199,72) 3.804,98 3.490,69 

Energia Eletrica 2.410,85 2.701,69 2.432,20 2.966,67 2.910,71 3.582,83 4.676,15 4.039,53 4.265,95 4.633,45 5.308,27 3.603,89 3.627,68 

Fotoc6pias e Encadernacoes 3,51 - 8,59 - 48,00 - 5,46 - 4,68 - 3,51 - 6,15 

Material de Expediente 8,68 4,29 _§_L§j___ '- _12,22 8,34 2Q,29 ---- 9,02 19,97 10,26 1,44 115,61 9,27 18,83 
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TABELA 08- CUSTOS DE TRANSFORMA<;AO (continua9ao) 

CUSTOS DE TRANSFORMA<;AO 

CUSTOS jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 

Vefculos 264,90 480,55 430,46 1.649,06 621,45 763,63 
·- -· 

COMUNICACAO . (4,03) - I -
Correios 

Telefone (4,03) 

" s~d~~os '- . .-1··-.z:·.;j; ;to 159c60 
- ' ' ' 1"r6,7o'··· 1~1,oo' _,: b,; ·17S,7o /_ 171,00 

Bens M6veisllm6veis/Estoques I 176,70 I 159,60 176,70 I 171,00 I 176,70 171,00 

MAo-.6E-oeRA - " _ _- _ . li6~~ 6ti9{lJ5.817,11 _ 6.771,51 ,- r 5.512,33 ·1 . 6.346~54 6'0436,96 

Mao de Obra 6.161,79 I 5.817,11 6.771,51 5.512,33 I 6.346,54 I 6.436,96 
t' 

. ASSI''r. '$0CIAl FUNCIONARI_O_S · · "'~1 .. 669;44_. _1 .1.237,56 - 1 "'~-1.804,'17 1· 7.18,58 : I ·_-·948~12.- L - 1 ~680,84 

Cantina e Refeit6rio 686,40 286,00 384,59 117,92 463,76 153,49 

Vale Alimentac;ao 133,04 121,50 118,40 73,45 107,96 165,07 

Vale Transporte 319,90 218,40 304,50 (62,16) 531,86 

Assist. Odontol~ca 111 ,46 601,31 70,39 

Unimed 357,92 400,07 373,08 415,96 389,89 391,48 

Medicamentos 158,17 

Segura de Vida 24,01 21,91 22,29 19,94 21,36 20,43 

E.P.I.s 148,17 78,22 91,31 27,31 189,95 

-I 

jul/05 ~_o/05 set/05 

461,56 649,80 833,83 
,~ • -

17,21 34,05 

17,27 34,05 

out/05 nov/05 

1.423,84 1.104,87 

2 21,03 

21 ,03 

dez/05 

713,42 

"115,22 

115,22 

Custo 
Medio 

783,11 

15,30 

15,30 

22s,~95 · f''£226~3cl ·',I;'" - 2t9:ati~. ," I·'J i26,3~ :~ 1 - -. 4!~;38 . 1~:'226,3€1~,-l 22j:o8 

225,95 226,30 219,00 226,30 497,38 226,30 221,08 

7.1S1,B2 I ' 7~'281,34 6.528, 73 , .. ,,6.570,25 6.248,85 I '11. 733,92 
.. 

6.29.9,26 

7.181,82 I 7.281,34 I 6.528,73 I 6.570,25 I 6.248,85 I 4.733,92 6.299,26 

_1.27.2,30 t 1.267,41· I - 842,26 <. I J:1G6,94·y, l 932,74 le &06,81 1.178,93 

348,48 635,20 249,16 368,44 352,00 (95,04) 329,20 

174,29 169,17 167,12 168,17 165,15 165,15 144,04 

78,00 162,58 .ffilA.2) 126,06 

254,85 26,88 171,11 103,00 

395,20 441,07 371,37 365,69 366,86 384,34 387,74 

13,18 

21,48 21,97 23,19 21,04 21,85 21 ,67 21 ,76 

31,42 81,02 53,95 
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TABELA 08- CUSTOS DE TRANSFORMACAO (continua9ao) 

CUSTOS DE TRANSFORMA<;AO 

CUSTOS 
Custo 

jan/05 I fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 Medio 

. ndeurARJAs~, ,,, 
;C 1 .. -. - -"" ·-; , :- ''"'·>, .,., ····:·· •:- , ,' '· ' :·- - ..•.. -~ 
1:19s,22 - -,-~(7 48,52) -

- - . :.~i_-

(656,50} -.- c. ·c,:· 451,70 - -... : ·· 576,00 !_ - "' 
3.851 ;28. : (53,02) - '2 380,08 416,60 .. 

ICMS - J (774,52) (753,60) - - - 576,00 - - (53,02) - - (83,76) 

Impasto s/ Propriedade 304,53 l - - - - - - - 3.851,28 - - - 346,32 

Taxas e Contribui9ao 893,69 I 26,00 I 97,10 I - I 451,70 - - - - - - 380,08 154,05 
-·----------

p .. ./i~: 

DE$P'ESAS .Cl VENDAS ·1'2.988,67,. 1 2'1.116-,79': 1 ~£1 6.999,18 - .l . 2.i".87o,48?~k1l:&sst95 ·'J~--29~83_9·,4i··; k3a.o'tl;d8·h l ·. 23.999,62%' 1 . 9.284~76~< 1 -~ 16.643;9~ 1 \'29.4o9;23 . l16.985;s~l - 2n.a17~47 
Fretes 12.988,67 I 21.116,79 I 10.999,18 I 24.870,48 I 14.658,95 I 29.839,42 I 33.013,08 I 23.999,62 I 9.284,76 I 16.643,96 1 29.409,23 116.985,52 1 20.317,47 

~· IQTAL "··· ~- .. J~ia~83·.~;, li~o.~13_5;5; _ 1 . 52.077,77 161 ~528,841 ~31 :371,~ ' 1 75.o9o,o4 . , _63.898,77 ··r;;69.925,57 -1 41.014,90, . .1 64~514,15 ·t 44.401,45 148.359,.15 1. 54.016,12 ": 

FONTE: Dados fornecidos pela empresa. 

CALCULO DO CUSTO MEDIC DE 
TRANSFORMACAO DE LENHA EM 

CAV ACOS/TONELADA ,..,.,....,........,... 

FONTE: Dados fornecidos pela empresa. 
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4.5.5 Demonstracao do Resultado do Exercicio - ORE 

Apresentamos abaixo o demonstrative mensa! do resultado do exercicio, com 

base nos calculos apresentados neste trabalho. Nota-se que a atividade em estudo 

nao tern o objetivo de lucro, eta apenas transfere para as demais unidades os seus 

custos a titulo de ressarcimento de custos, por se tratar de filiais da mesma 

empresa. 



TABELA 09- DEMONSTRATIVO DO RESUL TADO DO EXERCfCIO- ORE 

Contas Janeiro 

Receita 54.144,87 

Receita com Transfer~ncias 54.144,87 

(-)Custos (32.314, 10) 

Diretos 9.737,18 

Alimenta9~0 686,40 

M~o de Obra Direta 8.597,84 

Vale Transporte e Vale Alimenta9~0 452,94 

lndiretos 22.576,92 

Deprecia9~0 4.412,71 

Conserva9~0 e Manuten9~0 4.553,63 

Consume 3.133,63 

Comunica9i3o (4,03) 

Assist. Social aos Funcionarios 530,10 

Taxas Tributarias 1.198,22 

Seguros 176,70 

Fretes 12.988,67 

R~sultado 
-

21.830,77 

FONTE: Desenvolvido pelo autor. 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCfCIO (ORE) 
UNIDADE PRODUTORA DE LENHA E DE CAVACOS DE LENHA 

EXERCiCIO DE 2005 

Fevereiro Mar~o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

49.608,59 35.261,62 31.716,43 57.937,18 67.675,75 43.362,03 45.687,45 49.226,42 

49.608,59 35.261,62 31 .716,43 57.937,18 67.675,75 43.362,03 45.687,45 49.226,42 

(42.417,74) (35536,55) (48.330,50) (25.294,30) (57.419,43) (53.913,80) (48.191,26) (34.171,32) 

8.742,80 10.256,11 7.883,00 9.365,20 9.832,22 10.621,92 10.964,38 9.526,13 

286,00 384,59 117,92 463,76 153,49 348,48 635,20 249,16 

8.116,90 9.448,62 7.691 ,63 8.855,64 8.981,80 10.021 '15 10.160,01 9.109,85 

339,90 422,90 73,45 45,80 696,93 252,29 169,17 167,12 

33.674,94 25.280,44 40.447,50 15.929,10 47.587,21 43.291,88 38.226,88 24.645,19 

4.412,71 4.412 ,71 4.412,71 4.412,71 4.412,71 4.412,71 4.412,71 4.412,71 

2.289,98 3.942,53 6.365,15 (4.398,88) 6.252,48 2.163,68 1.385,07 5.701,52 

10.245,43 9.821 ,85 8.513,66 4.602,07 10.493,89 6.641 ,64 12.135,58 5.128,60 

- - - - - - 17,27 34,05 

611 ,66 996,68 527,21 438,56 830,42 671 ,53 463,04 425,98 

(748,52) (656,50) - 451,70 - 576,00 - 3.851 ,28 

159,60 176,70 171 ,00 176,70 171 ,00 225,95 226,30 219,00 

21.116,79 10.999,18 24.870,48 14.658,95 29.839,42 33.013,08 23.999,62 9.284,76 

7.190,85 (274,93) (16.614,07) 32.642,88 10.256,32 (10.551,n) (3.503,81) (15.055,1 0) 

56 

Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

38.433,83 15.615,73 6.031,50 494.701,4( 

38.433,83 15.615,73 6.031,50 494.701,4( 

(40.651 ,40) (43.415,73) (34.678,68) (497.334,82 

9.866,98 9.236,47 6.635,16 112.667,5! 

368,44 352,00 (95,04) 3.950,40 

9.167,79 8.719,32 6.605,47 105.476 , 0~ 

330,75 165,15 124,73 3.241 '13 

30.784,42 34.179,26 28.043,52 384.667,27 

4.412,71 4.412,71 4.412,71 52.952,52 

(458,59) 1.524,52 1.627,72 30.948,81 

13.936,99 2.332,54 8.131 ,56 95.11 7,44 

21,03 - 115,22 183,54 

467,75 415,59 577,12 6.955,64 

(53,02) - 380,08 416,60 

226,30 497,38 226,30 2.652,93 

16.643,96 29.409,23 16.985,52 243.809,67 

(2.217,57) (27.800,00) (28.647,18) {~.633_,41J 
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A receita apresentada neste demonstrativo refere-se ao valor de transferencia 

dos cavacos de lenha, transferidos da central de cavacos para as unidades 

industriais consumidoras da C.Vale, para a gerac;ao de energia calorifica. 

Os custos diretos e indiretos estao apresentados em seu total mensal 

rateados entre as unidades. 

0 resultado do exercicio de 2005 foi apurado no montante de R$ 2.633,41 

(dais mil seiscentos e trinta e tres reais e quarenta e urn centavos). 

4.5.6 Analise da Viabilidade do lnvestimento 

Apresentaremos a seguir urn comparativo entre os custos de produc;ao e 

aquisic;ao resultante dos calculos desenvolvidos atraves da elaborac;ao deste 

trabalho. 

4.5.6.1 Demonstrativo de custos 

A tabela 10 apresenta urn comparativo entre os custos de produc;ao 

encontrados atraves do desenvolvimento deste trabalho. 

TABELA 10- CALCULO DA VIABILIDADE 

COMPARATIVO PRODUCAO LENHA 

Unidade · . . P~9DU~AO D~ LENHA_ ··--· 

1 - Produ9ao Media na Regiao (ha) Tabela 07 ton 300 

2- Custo Produ9ao (ton) Tabela 07 R$ 24,75 

3 - Custo Produ9ao (ha) Tabela 07 R$ 7.425,04 

4- Valor Media Comercializayao (ton) Fornecido pela empresa R$ 80,00 

5 - Receita Bruta (ha) Item 1 X4 R$ 24.000,00 

6- Custo Produ9ao (ha) Tabela 07 R$ 7.425,04 

7 - Luera (ha) Item 5 (-) 6 R$ 16.574,96 

8- Tempo de Produ9ao Fornecido pela empresa Anos 7,00 

9 - Lucro Anual R$ "2.367,85 
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4.5.6.2 Comparativo de resultados da produc;ao 

As tabelas 1 0 e 11 , bern como o grafico a baixo apresentam os custos de 

produ9ao propostos neste trabalho, bern como a economia com gastos de consumo 

de cavacos de lenha, alavancando os resultados economicos da empresa. 

TABELA 11- COMPARATIVO DOS CUSTOS 

COMPARATIVO DOS CUSTOS DE PRODUCAO 

Descri9ao 

1 - Gusto de Produ9ao Propria de Lenha - Eucaliptos 

Fonte: 
1 -Valor extraido da tabela 07; 
2 -Valor fornecido pela empresa atraves de dados historicos de aquisi9ao; 
3 - Valor extraido da tabela 08; 
4 -Valor fornecido pela empresa atraves de dados historicos de aquisi9ao; 

Valor (R$) 

24,75 

5 - Gusto de produ9ao propria de lenha (R$ 24, 75) mais o custo de transforma~o da lenha em 
cavacos (R$ 31 ,29); 
6- Gusto de aquisi9ao de lenha de terceiros (R$ 94, 12) mais o custo de transforma9ao da lenha 
em cavacos (R$ 31 ,29); 

0 custo do cavaco com lenha de produc;ao propria corresponde a 62,27°/o do 

custo de aquisic;ao de cavacos de terceiros e, ainda, corresponde a 44,69o/o do custo 

do cavaco com lenha adquirido de terceiros. 

0 custo de aquisic;ao de cavacos de terceiros e 60,59o/o maior do que a 

produc;ao propria e 28,24% menor do que os cavacos produzidos com lenha 

adquirida de terceiros. 

Os cavacos produzidos com lenha adquirida de terceiros tern urn custo de 

123, 78o/o maior do que a produc;ao com lenha propria e 37, 73o/o maior do que a 

compra de cavacos de terceiros. 
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0 custo de produ<;ao propria do cavaco e composto do valor da produ<;ao da 

lenha em area propria (R$ 24,75), acrescido do custo de transforma<;ao da lenha em 

cavacos de lenha (R$ 31 ,29). 

0 custo de produ<;ao com compra de lenha e composto pelo valor de mercado 

da lenha (R$ 94, 12), rna is o custo de transforma<;ao da lenha em cavacos de lenha 

(R$ 31 ,29). 

Para o custo da compra de cavacos e levado em considera<;ao o valor atual 

de mercado. 

GRAFICO 1- GUSTO DO CAVACO 

CUSTO DO CAVACO 

Prod. c/ Compra 
Lenha R$ 125,41 

(Item 06-Tabela11) 
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TABELA 12- CONSUMO ANUAL 

COMPARATIVO DO CONSUMO ANUAL 

Descricao Fonte Valor 

1 - Consumo Media Anual de Cavacos Fornecido pela empresa 25.000 ton 

FONTE: Desenvolvido _pelo autor. 



5 CONCLUSAO E RECOMENDACOES 

5.1 CONCLUSAO 

Atraves da realizac;ao deste trabalho na unidade de produc;ao de lenha e de 

cavacos de lenha da C. Vale- Cooperativa Agroindustrial, identificamos os custos de 

produc;ao de lenha, de aquisic;ao de terceiros e o de transformac;ao de lenha em 

cavacos de lenha. 

Objetivou-se identificar e alocar todos os custos incorridos na produc;ao, os 

pontos do processo produtivo em que os recursos sao consumidos, identificados nas 

tabelas anteriormente apresentadas. 

Atraves dos resultados encontrados podemos concluir que o investimento 

realizado pela empresa e viavel, uma vez que o custo do cavaco produzido com 

lenha de produ<;ao propria e de R$ 56,04 (cinqOenta e seis reais e quatro centavos) 

por tonelada, quando o custo do cavaco produzido com lenha adquirida de terceiros 

e de R$ 125,41 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e urn centavos) por tonelada, 

eo custo para aquisic;ao do cavaco pronto para o consumo e de R$ 90,00 (noventa 

reais) por tonelada. 

A empresa consome em torno de 25.000 (vinte e cinco mil) toneladas de 

cavacos por ano, que faz com que se comparado os gastos entre o valor da 

produc;ao propria e o valor do custo de aquisic;ao do cavaco de terceiros podemos 

concluir que o consumo do cavaco de produc;ao propria proporciona uma economia 

de R$ 855.250,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil e duzentos e cinqOenta reais) 

anual e se comparado ao custo com produc;ao de cavaco com lenha adquirida de 

terceiros a economia e de R$ 1.734.250,00 (urn milhao setecentos e trinta e quatro 

mile duzentos e cinqOenta reais) por ano. 

Atraves do trabalho podemos identificar a importancia e a contribuic;ao de urn 

estudo de viabilidade no processo de tomada de decisoes, uma vez que concluido o 

trabalho percebemos que o investimento e viavel para a empresa e caso a empresa 

nao tivesse elaborado tal estudo correria o risco de estar desembolsando urn valor 

significativo de seu orc;amento, aumentando assim seus custos de produc;ao. 
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5.2 RECOMENDA<;OES 

Recomenda-se a empresa manter a produc;ao de lenha e de cavacos de 

lenha; 

Utilizar ao maximo da produc;ao propria reduzindo seus custos e tendo urn 

melhor aproveitamento dos custos fixos; 

Efetuar o rateio dos custos por atividade, identificando seus custos de 

produc;ao de lenha e os de transformac;ao da lenha em cavacos de lenha, fazendo 

com que proporcione uma melhor analise de seus resultados. 
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ANEXOS 



C. Vale · Cooperativa Agroindustrial ~--

UNIDADE PRODUTORA DE CAVACOS DE LENHA C•Vale ----



Produ~ao Mensal 

jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 TOTAL 

Produ~ao (Cavacos + Lenha) 

Produgao de Cavacos -

Produgao de Cavacos de Galhos 32,00 32,00 

Produgao de Cavacos de adquiridos de terceiros - - 689,26 2.113,04 533,09 743,00 1.255,42 550,22 220,16 1.364,10 1.701 ,63 1.181 ,96 10.351 ,88 

Produgao de Lenha (Torretes 2,4 m) 1.103,54 1.794,12 245,25 712,36 1.792,21 1.549,43 1.488,83 568,69 50,00 797,03 229,16 10.330,62 

Produgao de Lenha (Torretes 1,0 m) -

Total 1.103,54 1.794,12 934,51 2.113,04 1.245,45 2.535,21 2.804,85 2.039,05 788,85 1.414,10 2.498,66 1.443,12 20.714,50 

-

Aquisi~ao de Lenha -

Aquisigao de Lenha T erceiros - -

Total - - - - - - - - - - - - -
-

Consumo (Cavacos + Lenha) -

Cavacos Consumidos/Transferidos Unidades 1.678,47 1.522,39 790,90 396,41 1.535,54 1.853,61 980,27 1.306,39 1.522,62 827,00 207,96 238,97 12.860,53 

Cavacos Consumidos/Transferidos do Local88 689,26 2.113,04 533,09 743,00 1.255,42 550,22 220,16 1.364,10 1.701 ,63 1.181 ,96 10.351 ,88 

Lenha Consumida pelas Unidades 2,4 M -

Lenha Consumida pelas Unidades 1,0 M 97,24 113,13 69,94 70,31 90,93 224,71 111 ,12 - 60,02 837,40 

Total Consumo 1.775,71 1.635,52 1.550,10 2.579,76 2.159,56 2.821,32 2.346,81 1.856,61 1.742,78 2.191,10 1.909,59 1.480,95 24.049,81 

-

Estoque (Cavacos + Lenha) -

Estoque lnformado de Cavacos 978,00 1.020,00 474,35 325,00 150,00 1.295,00 594,00 288,60 900,00 576,00 994,00 7.594,95 

Estoque lnformado de Lenha 2,0 m 1.543,00 1.659,60 1.589,66 1.315,42 - 200,00 200,00 118,80 621,00 645,00 7.892,48 

Estoque lnformado de Lenha 1,0 m -

Total 2.521,00 2.679,60 2.064,01 1.640,42 150,00 - 1.495,00 794,00 407,40 900,00 1.197,00 1.639,00 15.487,43 



Materia Prima Consumida 

Lenha Adquirida de Terceiros Lenha Producao Propria 
Custo 

Mes 
Quantidade Custo 

Total (R$) 
Quantidade Custo 

Total (R$) Total M.P. 
(ton) (R$/ ton) (ton) (R$/ ton) 

jan/05 - 75,00 - 1.103,54 24,75 27.312,77 27.312,77 

fev/05 - 75,00 - 1.794,12 24,75 44.404,72 44.404,72 

mar/05 689,26 75,00 51.694,50 245,25 24,75 6.069,97 57.764,47 

abr/05 2.113,04 75,00 158.478,00 - 24,75 - 158.478,00 

mai/05 533,09 75,00 39.981,75 712,36 24,75 17.631,01 57.612,76 

jun/05 743,00 75,00 55.725,00 1.792,21 24,75 44.357,44 100.082,44 

jul/05 1.255,42 75,00 94.156,50 1.549,23 24,75 38.343,65 132.500,15 

ago/05 550,22 75,00 41.266,50 1.488,83 24,75 36.848,75 78.115,25 

set/05 220,16 75,00 16.512,00 568,69 24,75 14.075,16 30.587,16 

out/05 1.364,10 75,00 102.307,50 50,00 24,75 1.237,51 103.545,01 

nov/05 1.701,63 75,00 127.622,25 797,03 24,75 19.726,60 147.348,85 

dez/05 1.181,96 75,00 88.647,00 229,16 24,75 5.671,74 94.318,74 

I Total 10.351,88 75,00 776.391,00 10.330,42 24,75 255.679,31 1.032.070,31 I 



Bens do Patrimonio 

Descricao Reflorestamento Lenha 
Central de 

Total 
Cavacos 

lm6veis 14.388.000,00 - 12.000,00 14.400.000,00 

Edificacoes e Dependencias 8.159,68 - 263.829,62 271.989,30 

M6veis e Utensilios - - 1.359,36 1.359,36 

Maquinas e Equipamentos - 35.966,40 495.609,60 531.576,00 

Veiculos 7.000,00 3.000,00 10.000,00 20.000,00 

Benfeitorias 10.086,12 - 40.344,48 50.430,60 

Equipamentos de Informatica 178,85 178,85 834,62 1.192,32 

Total 14.413.424,65 39.145,25 823.977,69 15.276.547,58 
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~~ C. Vale - Cooperativa Agroindustrial 
~ Departamento Operacional - DEOPE 

Central de Cavacos 

PROJETO DE VIABILIDADE 
FOMENTO EUCALIPTOS 

CUSTO DE IMPLANTACAO DE EUCALIPTOS POR HA 
Obs: 

0 P/HA 

CUSTO COM EXTRACAO DA LENHA 
EXTRACAO Ton VI. Unit. VI. Total 
Mao de Obra com Derrubada e Corte 300,00 11,48 3.443,22 
Baldeio interno 300,00 11,08 3.323,34 
Custo Total com Derrubada e Corte 600,00 22,56 6.766,56 



~., C. Vale - Cooperativa Agroindustrial 
~ Departamento Operacional - DEOPE 

Central de Cavacos 

PROJETO DE VIABILIDADE 
FOMENTO EUCALIPTOS 

RELACAO CUSTO X RECEITA 

CUSTO TOTAL PROJETO (ha) 

Custo lmplanta~ao 
Mudas 
Ca ina lnicial e Arruamento 
Coveamento 
Aduba ao 
Mao de Obra no Plantio 



~"' C. Vale- Cooperativa Agroindustrial 
~~ Departamento Operacional - DEOPE 

Central de Cavacos 

PROJETO DE VIABILIDADE 
FOMENTO EUCALIPTOS 

Produto 
Soja ( safra) 
Milho (safrinha) 
Total Soja+Milho 

Produto 
Soja (safra) 
Trigo (inverno) 
Total Soja+Trigo 

Produto 
Eucaliptus 

Prod. ( sc) VI. Venda Rec. Bruta 
50 22,00 1.100,00 
66 10,00 660,00 

116 16,00 1.760,00 

Prod. (sc) VI. Venda Rec. Bruta 
50 22,00 1.100,00 
45 21,00 945,00 
95 43,00 2.045,00 

Prod. (ton) VI. Venda Rec. Bruta 
42,86 75,00 3.214,29 

Soja+ Milho 
Soja+ Trigo 
Eucaliptus 

RECEITA ANUAL 
Rec. Bruta 

1.760,00 
2.045,00 
3.214,29 

Custo 
2.081,45 
1.937,45 
1.208,51 

Custo 
1.032,45 
1.049,00 
2.081,45 

Custo 
1.032,45 

905,00 
1.937,45 

Custo 
1.208,51 

Rec. Liq. 
(321,45) 
107,55 

2.005,78 

Rec. Liq. 
67,55 

(389,00) 
(321,45) 

Rec. Liq. 
67,55 
40,00 

107,55 

Rec. Liq. 
2.005,78 




