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1. Sumário executivo 

A Re-Tyre será uma empresa que atuará na logística reversa da indústria de pneus, 

promovendo a coleta, recepção e destinação de pneus inservíveis nocivos ao meio 

ambiente para a reutilização sustentável na construção civil, dutos, sola de calçados, 

asfalto borracha e combustível de altos-fornos, através da trituração e separação dos 

componentes em chip de borracha e sucata de metal, contribuindo com a sociedade e 

com o meio ambiente. 

 

2. Apresentação da organização 

2.1. Missão da empresa  

Promover a retirada de pneus inservíveis do meio ambiente, realizar o 

processamento e dar destinação adequada ao produto com responsabilidade, 

colaborando na cadeia de sustentabilidade do setor de pneus. 

 

2.2. Visão da empresa 

Ser reconhecida como uma empresa comprometida com o meio ambiente saudável e 

sustentabilidade na região sul-fluminense até 2021. 

 

2.3. Valores 

Ética, sustentabilidade com responsabilidade e integridade no processo. 

 

2.4. Aspectos Legais 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), do setor industrial, de sociedade limitada, com 

enquadramento tributário de lucro presumido, exercendo, como atividade principal, 

conforme Cadastro Nacional de Atividades Econômico-Fiscais (CNAE) número 38.39-
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4-99, a recuperação de materiais não especificados anteriormente e, como atividade 

secundária, conforme Cadastro Nacional de Atividades Econômico-Fiscais (CNAE) 

número 46.87-7-03, o comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, atuando em 

parceria com a RECICLANIP, uma entidade sem fins lucrativos, criada pelos fabricantes 

de pneus novos Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Levorin, Maggion, 

Michelin, Pirelli, Rinaldi, Titan e Tortuga, ligadas à ANIP - Associação Nacional da 

Indústria de Pneumáticos.  

 

2.5. Pontos Fortes 

• Cliente garantido, cadastrado e com alto passivo ambiental; 

• Matéria prima garantida e em abundância; 

• Tecnologia simples. 

 

2.6. Pontos Fracos 

• Burocracia excessiva e morosa para aceitação pela RECICLANIP. Exigências 

rigorosas de comprovação de capacidade financeira. 

 

2.7. Ameaças 

• Capital próprio limitado para investimentos; 

• Possibilidade de surgimento de concorrentes, com disponibilidade financeira 

para a “briga” pelo ponto. 

 

2.8. Oportunidades 

• Possibilidade de recebimento de sucata de metais de outras fontes, sem 

comprometimento da finalidade da empresa e seu vínculo com a RECICLANIP. 
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3. Recursos Humanos 

3.1. Dados dos empreendedores 

Nome: Antonio Sergio Martins Fernandes 

Endereço: Rua Vinte e Um, número 786. 

Cidade: Volta Redonda Estado: Rio de Janeiro 

Perfil: 

Profissional com experiência em supervisão ná área de processos de produção. 

Atribuições: 

Sócio-Proprietário e Gerente de Processos. 

 

Nome: Lendell Bruno de Jesus Gomes 

Endereço: Rua A, número 333, Condomínio Recanto do Bosque IV. 

Cidade: Volta Redonda Estado: Rio de Janeiro 

Perfil: 

Profissional com experiência em Sistemas de Gestão 

Atribuições: 

Sócio Proprietário e Gerente de Vendas. 

 

Nome: Fabiano Coutinho de Oliveira Martins 

Endereço: Rua Nilo Peçanha, número 03. 

Cidade: Barra Mansa Estado: Rio de Janeiro 

Perfil: 

Profissional com diplomado em Técnico de Segurança 

Atribuições: 

Sócio Proprietário e Técnico de Segurança. 

 

3.2. Equipe Gerencial 

Nº  Cargo/Função Qualificações necessárias 
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1 Gerente de Vendas 

Formação: Ensino Superior em Administração (concluído ou em 

andamento). 

Responsabilidades: aprimorar o relacionamento com os clientes, 

atuando na prospecção e manutenção dos mesmos. 

2 
Gerente de 

Processo 

Formação: Ensino Superior em Administração (concluído ou em 

andamento). 

Responsabilidades: conduzir o gerenciamento do processo de 

produção e desenvolver as equipes. 

 

3.3. Equipe Operacional 

Nº  Cargo/Função Qualificações necessárias 

1 
Técnico de 

Segurança 

Formação: Diploma reconhecido em Técnico de Segurança. 

Responsabilidades: garantir o cumprimento de requisitos legais 

(tais como CIPA, PPRA, PCMSO), gerenciar a compra e a 

utilização dos EPIs pelos colaboradores e desenvolver 

treinamentos sobre segurança.  

2 
Estagiário de 

Administração 

Formação: Ensino Superior em Administração (em andamento). 

Responsabilidades: dar suporte em toda a rotina administrativa, 

auxiliando os Gerentes e o Técnico de Segurança. 

3 
Auxiliar de 

Produção 

Formação: Ensino Fundamental. 

Responsabilidades: auxiliar na organização da área de serviço, 

organizar as materérias-primas, manter linhas de produção 

abastecidas e manter o bom funcionamento das máquinas. 

 

4 

 

Mecânico 

Formação: Técnico em Mecânica. 

Responsabilidades: realizar inspeções de ronda, executar 

manutenções preditivas, preventivas e emergênciais e programas 

as linhas de produção. 
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5 
Operador de 

Máquinas Pesadas 

Formação: Ensino Médio e Curso de Operação de Máquinas 

Pesadas. 

Responsabilidades: operar a máquina de abastecimento das linhas 

de produção. 

 

4. Plano de operações 

4.1. Apresentação dos itens de produção e serviços prestados: 

Os dois produtos que serão comercializados pela Re-Tyre serão o chip de borracha e 

a sucata de metais. Ambos os produtos serão vendidos por tonelada. 

 

4.2. Apresentação da capacidade produtiva e de prestação de serviços: 

A capacidade máxima será determinada pela demanda, visto que a empresa pode ser 

ampliada indefinidamente em módulos, por isso, começaremos com uma máquina de 8 

toneladas por hora de inservíveis processados, mas reservaremos uma parte da área para 

futuras expansões. 

No início da operação, trabalharemos com quatro setups de trinta minutos cada, 

sendo o primeiro antes do início das operações, para abastecimento da esteira, o 

segundo antes da parada para o horário de refeição e descanso, para carregamento do 

produto acabado, o terceiro imediatamente após o horário de refeição e descanso, para 

abastecimento da esteira e o último antes do término do expediente, para carregamento 

do produto acabado. A máquina trabalhará seis horas initerruptamente, salvo alguma 

pane. 

A escala de trabalho obedecerá ao regime da CLT, sendo oito horas por dia, de 

segunda à sexta-feira e mais quatro horas no sábado, sendo que este dia será destinado 

para a organização do pátio e do galpão de depósito, bem como para a manutenção dos 

equipamentos. 
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4.3. Apresentação da Estrutura Física 

 

• Pátio de Matéria-Prima: 

- Os pneus serão recebidos e guardados em galpão coberto para serem 

triturados. 

• Esteira de Entrada: 

- Onde os colaboradores alimentarão o triturador. 

• Triturador: 

- Equipamento que destruirá as carcaças, preparando a matéria-prima em 

produto. 

• Eletroímãs: 

- Equipamento que separará as partes metálicas da carcaça. 

• Esteiras de saída: 

- Uma esteira para a saída de sucata de metais e outra para a saída de chip de 

borracha. 
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5. Mercado (Marketing) 

5.1. Preço  

Por se tratar de uma empresa vinculada à Reciclanip, nossos preços serão definidos 

em contrato. 

 

5.2. Estratégias promocionais 

Não será necessária a aplicação de estratégia promocional, apenas campanhas 

educativas locais em parceria com as prefeituras. O pneu inservível é um problema 

ambiental e de saúde pública, amplamente cobrado das indústrias de pneumáticos. 

 

5.3. Clientes 

A RECICLANIP possui um portfólio vasto de clientes cadastrados. O produto 

segue, após o processamento pela Re-Tyre, um procedimento normatizado pela 

entidade. A borracha é um dos melhores combustíveis para alto-forno, haja vista que 

possui um poder calorífico maior do que, por exemplo, o coque, que é tradicionalmente 

utilizado. Ademais, os clientes possuem cotas para destinação mediante suas metas de 

responsabilidade ambiental, que lhes confere certificado ISO 14001, que contribui para 

o seu desenvolvimento na gestão ambiental e, consequentemente, reconhecimento pela 

sociedade e mercado.  

 

5.4. Concorrentes 

A Re-Tyre será um elo da cadeia de logística reversa, atuando em cooperação mútua 

com a RECICLANIP. Os contratos definem o recebimento de matéria-prima e a entrega 

de produto acabado, conforme anexo disponível no item 7.2, eximindo, assim a 

preocupação com a concorrência. 
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5.5. Fornecedores 

A coleta será realizada em pontos estabelecidos pelas prefeituras, nos depósitos, 

borracharias, transportadoras, entre outros, conforme cadastrado na RECICLANIP. 

Mais informações podem ser obtidas no website: www.reciclanip.org.br. 

 

6. Planejamento financeiro 

6.1. Projeções Financeiras 

 

a) Investimentos fixos  

 

Para o início das operações, será necessário o montante de R$ 1.125.600,00 em 

investimentos fixos. O principal item será a compra de um conjunto de máquinas para 

reciclar e triturar os pneus, que será o nosso principal ativo, com o custo de R$ 

750.000,00, que corresponde a 66,63% do investimento fixo. Além do maquinário, será 

necessário adquirir uma escavadeira hidráulica com garra multifuncional, para manusear 

os produtos, com o custo de R$ 360.000,00, representando 31,98% do custo neste item. 

Os outros investimentos fixos, que totalizam o valor de R$ 7.800,00 (ou 1,39% do total 

de investimento fixo) serão compras de três unidades de trabalho completas, com 

impressora multifuncional e mobília completa para o escritório. Mais detalhes podem 

ser observados no anexo 7.3 - Tabela de Investimentos Fixos. 

 

b) Estoque inicial 

A RECICLANIP será responsável por fornecer a matéria-prima, inclusive o estoque 

inicial de pneus. O modelo de contrato pode ser verificado no anexo 7.2 - Modelo de 

contrato entre uma empresa e a RECICLANIP. 

 

c) Investimentos pré-operacionais 
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Para investimentos pré-operacionais serão necessários R$ 201.513,00. Considera-se, 

neste item, a preparação do galpão para instalação das máquinas, no valor de R$ 

125.000,00 e início da operação bem como a construção do vestiário, copa e escritório, 

no valor de R$ 50.000,00. Tais obras representam 86,84% dos gastos em investimentos 

neste item. Ademais, serão necessários gastos com sistema de monitoramento (para 

fortalecer a proteção dos bens da empresa e redução do valor do seguro), no total de R$ 

10.000,00, outras despesas (caixa destinado à despesas emergenciais na preparação do 

galpão), no total de R$ 5.000,00, divulgação de lançamento em R$ 4.500,00, caixa para 

cursos e treinamentos (destinados para preparação dos colaboradores na execução das 

tarefas), despesas de legalização em R$ 2.500,00 e R$ 1.313,00 para a compra de cinco 

extintores de incêndio. Para visualizar mais detalhes, deverá ser consultado o item 7.4. 

Tabela de Investimentos Pré-Operacionais. 

 

d) Capital de giro e Caixa mínimo 

Para o cálculo do capital de giro, leva-se em conta que, conforme estabelecido em 

contrato com a RECICLANIP, a Re-Tyre receberá trinta dias após a retirada dos 

produtos. Soma-se, a este tempo, sete dias, que é a necessidade média de estoque, 

totalizando, assim, a necessidade líquida de capital de giro em trinta e sete dias. 

Considerando que o custo total diário da organização é de R$ 8.458,59 (que pode ser 

analisado com mais detalhes no item 6.3 – Custos e despesas), o caixa mínimo será de 

R$ 312.697,85. As tabelas detalhadas encontram-se no item 7.5. Tabela de Capital de 

Giro – Caixa Mínimo. 

 

e) Investimento total 

O gasto necessário para o investimento total será de R$ 1.640.080,85, somados os 

investimentos fixos (R$ 1.125.600,00, que representa 68,63%), investimentos pré-

operacionais (R$ 201.513,00, que representa 12,29%) e capital de giro (R$ 312.967,85, 

que representa 19,08%). Do investimento total, o total de recursos próprios será de R$ 
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328.016,17 (20% do total) e o total de recursos do FINAME de R$ 1.312.064,68 (80% 

do total). As observações sobre o FINAME estão no item 6.4 – Financiamento. Para 

visualizar em forma de tabelas, consulte o anexo 7.6. Tabela do Investimento Total. 

 

6.2. Receitas 

 

a) Faturamento mensal e projeção de receitas 

O faturamento mensal da Re-Tyre é estimado em R$ 520.000,00, para o primeiro 

mês, oriundo da estimativa de vendas de mil e duzentas toneladas de chip de borrachas, 

com o preço de venda em R$ 350,00 por tonelada e de duzentas toneladas de sucata de 

metal, com o preço de venda em R$ 500,00 por tonelada. Todavia, há uma perspectiva 

de crescimento de 2% ao mês, para os doze primeiros meses, totalizando, 

consequentemente, o faturamento de R$ 7.644.891,15 ao final do primeiro ano. Para o 

segundo ano, é estimado o crescimento total de 5%. A tabela de faturamento mensal 

está no anexo 7.7. Tabela do Faturamento Mensal e Projeção de Receitas. 

 

6.3. Custos e despesas 

 

a) Custo unitário dos produtos 

Os produtos serão fornecidos diretamente pela RECICLANIP, conforme contrato 

disponível no anexo 7.2 - Modelo de contrato entre uma empresa e a RECICLANIP, 

sem que a Re-Tyre tenha que pagar pelos mesmos. 

 

b) Custos de comercialização 

Para o pagamento de impostos, a Re-Tyre se enquadrará como “Outras atividades 

não especificadas (exceto prestação de serviços)” no sistema de “PERCENTUAIS DE 
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PRESUNÇÃO DO LUCRO SOBRE A RECEITA BRUTA”, conforme Lei 9.249/1995, 

artigo 15. De acordo com a Lei, a Re-Tyre pagará, trimestralmente, o montante de oito 

porcento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, o que representa o valor 

de R$ 611.591,29 ao final do primeiro ano, sobre o faturamento previsto de R$ 

7.644.891,15, de acordo com o item 6.2. 

 

c) Custos com mão-de-obra 

A Re-Tyre terá, em seu quadro, o total de nove colaboradores. Os gastos mensais 

previstos são de R$ 42.525,00, somados o total de salários e o total de encargos. Mais 

detalhes estão disponíveis no anexo 7.8 - Tabela de Gastos com Mão-de-Obra. 

 

d) Custos com depreciação 

Estão previstos, com custos com depreciação, o valor de R$ 9.460,00. A 

especificação dos gastos neste item está disposta no anexo 7.9 - Tabela de Gastos com 

Depreciação. 

 

e) Custos fixos operacionais mensais 

O total previsto para o custo fixo operacional mensal é de R$ 208.157,72, sem 

previsão de alteração para o primeiro ano. Os itens que mais impactam neste custo são: 

pró-labore, com o custo de R$ 64.200,00 (que representa 30,84% do total), salários e 

encargos, com o custo de R$ 42.525,00 (20,43%) e pagamento de empréstimo ao 

FINAME, com o custo de R$ 31.919,37 (15,33%, sendo que, neste item, já estão 

inclusos os juros e taxas cobradas pelo empréstimo). Ademais, destaca-se que a Re-Tyre 

faz, neste item, capital de reserva para a manutenção e depreciação dos equipamentos, 

bem como inclui serviço de portaria, pacote de benefícios aos colaboradores e demais 
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custos, como pode ser observado no anexo 7.10 - Tabela de Custos Fixos Operacionais 

Mensais. 

 

6.4. Financiamento 

O total necessário para o investimento total é de R$ 1.640.080,85, sendo que serão 

compostos de vinte porcento de recursos próprios (R$ 328.016,17) e os oitenta porcento 

restantes (R$ 1.312.064,68) serão financiados pelo FINAME, que é a Agência Especial 

de Financiamento Industrial, subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social. A linha de BNDES Finame é uma linha de investimento que tem 

por objetivo financiar a aquisição de máquinas, equipamentos, sistemas industriais, 

componentes e bens de informática e automação, novos, de fabricação nacional, 

credenciados no Cadastros de Fornecedores Informatizado - CFI do BNDES. A taxa de 

juros prevista a ser cobrada pelo FINAME é de 7,66% ao ano. Ao final de cinco anos, 

que é o prazo máximo concedido para quitação do financiamento, os sócios terão pagos, 

juntos, o total de R$ 1.915.162,20. 

 

6.5. Capital social 

A composição do capital social da Re-Tyre se dá conforme tabela abaixo: 

Nº Sócio Valor Participação 

1 Antonio Sergio Martins Fernandes R$ 557.627,49 34,00 % 

2 Lendell Bruno de Jesus Gomes R$ 541.226,68 33,00 % 

3 Fabiano Coutinho de Oliveira Martins R$ 541.226,68 33,00 % 

Total R$ 1.640.080,85 100,00 % 

 

6.6. Análise financeira 
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a) Demonstrativo de resultado 

O resultado operacional previsto para o final do primeiro ano é um lucro de 

55,48%, ou R$ 4.535.407,20, resultante de uma receita total com vendas de R$ 

7.644.891,15, subtraindo o total de custos variáveis de R$ 611.591,30 e o total com 

custos fixo de R$ 2.497.892,64. Maiores detalhes estão disponíveis no anexo 7.11. 

Tabela de Demonstrativo de Resultados. 

 

b) Indicadores de viabilidade 

Os seguintes indicadores demonstram a viabilidade da Re-Tyre: 

• Ponto de Equilíbrio: cerca de 67% acima do necessário; 

• Lucratividade: 59,33 %; 

• Rentabilidade: 276,54 %; 

• Prazo de Retorno do Investimento: 5 meses; 

• TIR (Taxa Interna de Retorno): R$47.081,58; 

• VPL: 99,65%. 

 

6.7. Construção de Cenários 

Ao realizarmos a construção dos cenários, aplicamos um percentual de 40% da 

receita total para um cenário pessimista e, ainda sim, a Re-Tyre apresentou um resultado 

operacional atraente de 31,14%. Para o cenário otimista, aplicamos um crescimento de 

25% da receita total, que resultou em um resultado operacional de 62,78%. A tabela 

com maiores detalhes das construções dos cenários pode ser verificada no anexo 7.13 - 

Tabela com os Cenários Realista, Pessimista e Otimista. 

 

7. Anexos 
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7.1. Currículos 

 

7.1.1. Antonio Sérgio Martins Fernandes 

 

Função atual: Administrador Rural na Fazenda Santa Cecília, do grupo CSN, em Volta 

Redonda, RJ. 

 

Contatos:  a.sergio.m.fernandes@hotmail.com.  

 

Formação Acadêmica: Universidade Federal Fluminense - Administração de Empresas, 

2014 – em andamento (previsão de conclusão: 2018). 

 

Experiência Profissional: Administrador Rural – Fazenda Santa Cecília – CSN - julho 

de 2006 até a presente data. Condução de empreitas de construção de cercas, 

manutenção de estradas e carreadores, roçadas de aceiros, fiscalização de divisas, 

manejo de pecuária de recria e engorda de bovinos para abate e rotina administrativa da 

fazenda. 

 

Demais experiências: Administrador Rural pelo grupo Vicunha Agropecuária entre 

outubro de 2003 e abril de 2005; proprietário da Estância Duas Palmeiras entre janeiro 

de 1999 e setembro de 2003; Administrador Rural pela Fazenda Nova do Pontal entre 

janeiro de 1994 e janeiro de 1999; Administrador Rural pela Granja San Fernando entre 

janeiro de 1991 e dezembro de 1993; Arrendatário da Panificadora Monica entre 

dezembro de 1988 e dezembro de 1990; Analista do processo de fabricação do álcool 

pela Destilaria Diamante  entre junho de 1988 e dezembro de 1988; Técnico 

Agropecuário pela Agropecuária Jaciara entre março de 1987 e maio de 1988; Técnico 

mailto:a.sergio.m.fernandes@hotmail.com
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Agropecuário pela Usina Jaciara entre outubro de 1986 e fevereiro de 1987 e Técnico 

Agropecuário pela Usina Sonora entre março de 1985 e agosto de 1986.  

 

7.1.2. Fabiano Coutinho de Oliveira Martins 

 

Função atual: Técnico de Segurança do Trabalho – Ambev – Cervejaria Piraí, Piraí, RJ. 

 

Contatos: coutinho.fabiano@uol.com.br. 

 

Formação Acadêmica: Universidade Federal Fluminense - Administração de Empresas, 

2014 – em andamento (previsão de conclusão: 2018). 

 

Experiência Profissional: Técnico de Segurança do Trabalho – AMBEV – abril de 2011 

até a presente data. Atuação frente à gestão técnica de documentos 

trabalhistas/acidentes, emissão e divulgação de relatórios e laudos, monitoria de 

ocorrências, avaliação de não-conformidades e controle de registros de ocorrências, 

entre outras intervenções necessárias.  

 

Demais experiências: Técnico de Segurança pela Iveco do Brasil entre agosto de 2009 e 

janeiro de 2011. 

 

7.1.3. Lendell Bruno de Jesus Gomes 
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Função atual: Técnico de Desenvolvimento em Sistema de Gestão (Qualidade, 

Segurança, Meio-Ambiente, Controle de Informações, Padronização e Compliance) da 

Companhia Siderúrgica Nacional 

 

Contatos: lendell@live.com. 

Formação Acadêmica: Universidade Federal Fluminense - Administração de Empresas, 

2014 – em andamento (previsão de conclusão: 2018). 

 

Experiência Profissional: Técnico de Desenvolvimento em Sistema de Gestão 

(Qualidade, Segurança, Meio-Ambiente, Controle de Informações, Padronização e 

Compliance) – Companhia Siderúrgica Nacional - outubro de 2013 – até a presente 

data; Realizar auditorias internas, preparar e acompanhar auditorias externas, coordenar 

e desenvolver projetos, aplicar normas e ferramentas da qualidade, padronização e 

compliance, gestão de pessoas, desenvolver apresentações para clientes, integrar novos 

colaboradores na unidade, acompanhar rotinas da gestão de meio ambiente, gestão de 

segurança e controle de informações. 

 

Demais experiências: Técnico de Desenvolvimento na área de Meio Ambiente pela 

Companhia Siderúrgica Nacional entre março de 2012 e outubro de 2013 e Técnico de 

Programação e Controle pela Companhia Siderúrgica Nacional entre novembro de 2009 

e março de 2012. 

 

7.2. Modelo de contrato entre uma empresa e a RECICLANIP 
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A EMPRESA XXXXXXX E 
ASSOCIAÇÃO RECICLANIP 

 

 

 

A EMPRESA xxxxxxxx, pessoa jurídica, com sede administrativa na Rua xxxxxxx, nº xxx,   inscrita   no   

CNPJ   sob   n.   º   xx.   xxxxxx/xxxx-xx,   doravante   denominada simplesmente XXX (nome fantasia), 

neste ato representado pelo Representante Legal xxxxx  xx  xxxxxxx,  inscrito  no  CPF  sob  n.  º  

xxx.xxx.xxx-xx  e  portador  da  RG  nº xxxxxxx-xxx/xx,    residente    e    domiciliado    nesta    cidade,    

e    a    ASSOCIAÇÃO RECICLANIP, com sede na XXXXX, 1737, 4º andar, Cj. 41, Sala A,  CEP: 04565- 

001 Bairro Brooklin Novo, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob n. º 08.892.627/0001- 
 

06,  doravante  denominada  simplesmente  RECICLANIP,  neste  ato  representado  por seus  

responsáveis  legais,  XXXXXXXXX,  portador  da cédula de identidade RG nº 5.847.348-8 e inscrito no 

CPF sob o nº 087.008.198-59, residente  na  Cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo  e  por  

seu  Gerente  Geral CESAR  FACCIO,  portador  da  cédula  de  identidade  R.G.  nº  9.594.744  e  

inscrito  no C.P.F. sob o nº 025.020.168-27, residente de Campinas, Estado de São Paulo. 

Considerando que todas as partes, cada qual na sua esfera, têm interesse em adotar medidas  visando  

à  prevenção  e  a  repressão  da  degradação  do  meio  ambiente,  de modo a dar uma destinação 

ambientalmente adequada aos pneumáticos inservíveis; 

 

 

Considerando  que  a  conjunção  de  esforços  proporcionará  um  fortalecimento  na  luta pela  conquista  

de  melhores  condições  de  vida  para  a  comunidade  e  na  luta  pela preservação do meio ambiente; 

 

 

As partes, acima qualificadas, de mútuo e comum acordo, resolvem celebrar o presente 
 

CONVÊNIO, respeitadas as seguintes cláusulas e condições: 
 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO 
OBJETO 

 

O  presente  CONVÊNIO  tem  como  objeto  desenvolver  ações  conjuntas  e  integradas, visando a 

proteger o meio ambiente através da destinação ambientalmente adequada dos pneumáticos 

inservíveis. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PLANO DE ATUAÇÃO 
 

 

 

Para  o  êxito  do  presente  CONVÊNIO,  fica  criado  o  centro  de  coleta  de  pneus inservíveis,  

destinado  a  receber  apenas  pneus  inservíveis,  doravante  denominados simplesmente PONTO DE 

COLETA DE PNEUS, localizado à Avenida xxxxxx, n. xx, na cidade de xxxxxx. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA XXX 
 

 

 

Compete a EMPRESA 
XXX: 

 

 

 

a) Definir local coberto, protegido de chuva para instalação do PONTO DE COLETA DE PNEUS, 

gerenciar a sua operacionalização e efetuar o carregamento dos veículos de transporte  de  pneus  

inservíveis,  certificando-se  e  garantindo  que  o  local  atenda  as exigências   legais   a   que   se   

destina,   comunicando   à   RECICLANIP   sobre   a disponibilidade de pneus para coleta com 72 

(setenta e duas) horas de antecedência; 

 

 

b)  Comunicar  e  estimular  a  população  local  ao  cumprimento  do  objeto  do  presente CONVÊNIO; 
 

 

 

c) Garantir a disponibilidade do PONTO DE COLETA DE PNEUS para o recebimento dos   pneumáticos   

inservíveis   do   município;   não   sendo   disponibilizado   para recebimento  de  pedaços  de  

borrachas,  tiras,  pó,  lascas,  ou  qualquer  outro resíduo de borracha.  
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Considerando que todas as partes, cada qual na sua esfera, têm interesse em adotar medidas  visando  

à  prevenção  e  a  repressão  da  degradação  do  meio  ambiente,  de modo a dar uma destinação 

ambientalmente adequada aos pneumáticos inservíveis; 

 

 

Considerando  que  a  conjunção  de  esforços  proporcionará  um  fortalecimento  na  luta pela  conquista  

de  melhores  condições  de  vida  para  a  comunidade  e  na  luta  pela preservação do meio ambiente; 

 

 

As partes, acima qualificadas, de mútuo e comum acordo, resolvem celebrar o presente 
 

CONVÊNIO, respeitadas as seguintes cláusulas e condições: 
 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO 
OBJETO 

 

O  presente  CONVÊNIO  tem  como  objeto  desenvolver  ações  conjuntas  e  integradas, visando a 

proteger o meio ambiente através da destinação ambientalmente adequada dos pneumáticos 

inservíveis. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PLANO DE ATUAÇÃO 
 

 

 

Para  o  êxito  do  presente  CONVÊNIO,  fica  criado  o  centro  de  coleta  de  pneus inservíveis,  

destinado  a  receber  apenas  pneus  inservíveis,  doravante  denominados simplesmente PONTO DE 

COLETA DE PNEUS, localizado à Avenida xxxxxx, n. xx, na cidade de xxxxxx. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA XXX 
 

 

 

Compete a EMPRESA 
XXX: 

 

 

 

a) Definir local coberto, protegido de chuva para instalação do PONTO DE COLETA DE PNEUS, 

gerenciar a sua operacionalização e efetuar o carregamento dos veículos de transporte  de  pneus  

inservíveis,  certificando-se  e  garantindo  que  o  local  atenda  as exigências   legais   a   que   se   

destina,   comunicando   à   RECICLANIP   sobre   a disponibilidade de pneus para coleta com 72 

(setenta e duas) horas de antecedência; 

 

 

b)  Comunicar  e  estimular  a  população  local  ao  cumprimento  do  objeto  do  presente CONVÊNIO; 
 

 

 

c) Garantir a disponibilidade do PONTO DE COLETA DE PNEUS para o recebimento dos   pneumáticos   

inservíveis   do   município;   não   sendo   disponibilizado   para recebimento  de  pedaços  de  

borrachas,  tiras,  pó,  lascas,  ou  qualquer  outro resíduo de borracha.  

 

 
 

d) Fornecer laudo de vistoria com assinatura do responsável, atestando a adequação das dependências do PONTO 

DE COLETA DE PNEUS para fins de acondicionamento temporário dos pneus até a retirada pela RECICLANIP; 

e)  Informar  à  RECICLANIP,  no  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas,  comunicações recebidas  de  

órgãos  ambientais  ou  do  Ministério  Público,  que  possam  acarretar prejuízo à realização do presente 

CONVÊNIO. 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA RECICLANIP 
 

 

 

Compete à 
RECICLANIP: 

 

 

 

a) Retirar apenas os pneus inservíveis que se encontrarem no  PONTO DE COLETA DE PNEUS, 

conforme os volumes abaixo, com freqüência a ser estabelecida entre as partes    convenientes,    após    

o    inicio    das    operações,    dando-lhes    destinação ambientalmente   adequada,   nos   termos   da   

legislação   vigente,   em   particular   a Resolução  416/2009  do  CONAMA;  não  sendo  responsabilidade  

da  RECICLANIP  a coleta e qualquer outro tipo de material, incluindo pedaços de  borracha ou partes 

de 

pneus que foram 

descaracterizados; 
 

 

 

A  retirada  deverá  se  dar  conforme  o  volume  de  descarte  dos  pneus  inservíveis  no PONTO DE 

COLETA DE PNEUS, sendo certo que não poderá haver saída de carreta sem que a mesma esteja com 

sua capacidade máxima preenchida, o que determinará o fluxo de retirada do passivo, baseando-se em 

um volume mínimo de 2.000 pneus de passeio ou 300 pneus de carga. 

 

 

b) Informar ao MUNICÍPIO OU A EMPRESA, sempre que solicitado, a quantidade de pneus  retirados  

do  PONTO  DE  COLETA  DE  PNEUS  e  encaminhados  à  destinação ambientalmente adequada; 

 

 

c)  Informar  à  EMPRESA  xxxxxxx,  no  prazo  máximo  de  72  (setenta  e  duas)  horas, comunicações 

recebidas de órgãos ambientais ou do Ministério Público, que possam acarretar prejuízo na realização 

do presente CONVÊNIO. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES COMUNS 
 

 

 

Compete a todas as partes do presente  CONVÊNIO, a organização, a aplicação e a adequação à 

legislação em vigor das obrigações objeto do presente acordo, visando à preservação  e  à  proteção  

do meio ambiente,  bem  como, o  exame  e  a  discussão  de questões pertinentes ao objeto do 

CONVÊNIO em questão. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS 
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e)  Informar  à  RECICLANIP,  no  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas,  comunicações recebidas  de  

órgãos  ambientais  ou  do  Ministério  Público,  que  possam  acarretar prejuízo à realização do presente 

CONVÊNIO. 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA RECICLANIP 
 

 

 

Compete à 
RECICLANIP: 

 

 

 

a) Retirar apenas os pneus inservíveis que se encontrarem no  PONTO DE COLETA DE PNEUS, 

conforme os volumes abaixo, com freqüência a ser estabelecida entre as partes    convenientes,    após    

o    inicio    das    operações,    dando-lhes    destinação ambientalmente   adequada,   nos   termos   da   

legislação   vigente,   em   particular   a Resolução  416/2009  do  CONAMA;  não  sendo  responsabilidade  

da  RECICLANIP  a coleta e qualquer outro tipo de material, incluindo pedaços de  borracha ou partes 

de 

pneus que foram 

descaracterizados; 
 

 

 

A  retirada  deverá  se  dar  conforme  o  volume  de  descarte  dos  pneus  inservíveis  no PONTO DE 

COLETA DE PNEUS, sendo certo que não poderá haver saída de carreta sem que a mesma esteja com 

sua capacidade máxima preenchida, o que determinará o fluxo de retirada do passivo, baseando-se em 

um volume mínimo de 2.000 pneus de passeio ou 300 pneus de carga. 

 

 

b) Informar ao MUNICÍPIO OU A EMPRESA, sempre que solicitado, a quantidade de pneus  retirados  

do  PONTO  DE  COLETA  DE  PNEUS  e  encaminhados  à  destinação ambientalmente adequada; 

 

 

c)  Informar  à  EMPRESA  xxxxxxx,  no  prazo  máximo  de  72  (setenta  e  duas)  horas, comunicações 

recebidas de órgãos ambientais ou do Ministério Público, que possam acarretar prejuízo na realização 

do presente CONVÊNIO. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES COMUNS 
 

 

 

Compete a todas as partes do presente  CONVÊNIO, a organização, a aplicação e a adequação à 

legislação em vigor das obrigações objeto do presente acordo, visando à preservação  e  à  proteção  

do meio ambiente,  bem  como, o  exame  e  a  discussão  de questões pertinentes ao objeto do 

CONVÊNIO em questão. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS 
 

 

 

 

 

 

No caso em que sejam necessárias eventuais despesas comuns, as mesmas devem ser previamente discutidas e 

expressamente acordadas por escrito. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA 
 

 

 

O presente CONVÊNIO vigorará pôr de 24 meses a partir da data de sua assinatura, facultada a sua revisão, por 

acordo entre as partes, mediante termo aditivo, podendo ser  denunciado  por  qualquer  das  partes,  mediante  

comunicação  por  escrito,  com antecedência mínima de 03 meses. 

 

 

Tendo  sido  feita  a  denúncia  do  presente  CONVÊNIO  pela  EMPRESA  xxxxxxx  no prazo acima, caberá a 

EMPRESA XXX arcar com o ônus da transferência dos pneus inservíveis eventualmente existentes no PONTO DE 

COLETA DE PNEUS extinto, para outro   PONTO  DE  COLETA  DE  PNEUS  a  ser  indicado  pela   RECICLANIP,  

em município mais próximo à xxxx que possa receber os pneus inservíveis e com o qual a RECICLANIP tenha 

semelhante CONVÊNIO. 

 

 

A  rescisão  pela  RECICLANIP  nos  termos  do  presente  CONVÊNIO,  não  implica qualquer tipo de descumprimento 

a qualquer norma ambiental. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 
 

 

 

Fica autorizada a veiculação de publicidade institucional de tudo o que faça alusão à destinação   final   ambientalmente   

adequada,   bem   como,   nos   locais   em   que   as atividades de destinação ambiental forem realizadas. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA PUBLICIDADE 
 

 

 

Quando necessário, as partes darão amplo e integral conhecimento deste CONVÊNIO aos   respectivos   órgãos   

encarregados   de   sua   execução,   comprometendo-se   o Município  a  dar  publicidade  do  documento  ora  firmado,  

mediante  publicação  de  seu teor, no Diário Oficial do Estado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 
 

 

 

Fica eleito o foro de xxxxxxx (município), para dirimir quaisquer questões decorrentes deste CONVÊNIO. 

 

 

E por estarem assim acordadas, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor  e  forma,  para  que  

produza  seus  efeitos  legais,  na  presença  das  testemunhas 

abaixo. 
 

XX de XXXXX 20XX.
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7.3. Tabela de Investimentos Fixos 

 

Máquinas 
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Nº Descrição Qtd Valor Unitário Total 

1 
Conjunto de Máquinas para reciclar e 

triturar pneu cap. 8000ton/h 
1 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 

2 
Escavadeira Hidráulica com garra 

multifuncional 
1 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 

SUB-TOTAL (B) R$ 1.110.000,00 

 

Móveis e Utensílios 

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 

1 Mobília completa para escritório 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

SUB-TOTAL (D) R$ 6.000,00 

 

Computadores 

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 

1 
Unidades de trabalho completas 

com impressora 3 em 1 
3 R$ 3.200,00 R$ 9.600,00 

SUB-TOTAL (F) R$ 9.600,00 

 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS: R$ 1.125.600,00 

 

7.4. Tabela de Investimentos Pré-Operacionais 

Descrição Valor 

Despesas de Legalização R$ 2.500,00 
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Obras civis e/ou reformas R$ 125.000,00 

Divulgação de Lançamento R$ 4.500,00 

Cursos e Treinamentos R$ 3.200,00 

Outras despesas R$ 5.000,00 

Sistema de Monitoramento (Câmeras de Vigilância) R$ 10.000,00 

Construção do Vestiário, Copa e Escritório R$ 50.000,00 

5 Extintores de Incêndio - Classes ABC - 6 Kg R$ 1.313,00 

TOTAL R$ 201.513,00 

 

7.5. Tabela de Capital de Giro – Caixa Mínimo 

 

Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas 

 

Prazo médio de vendas Número de dias 

Recebimentos da RECICLANIP pela venda dos produtos 30 

 

Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque 

 

Necessidade média de estoque 

Número de dias 7 

 

Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias 
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Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 

Contas a Receber – prazo médio de vendas 30 

Estoques – necessidade média de estoques 7 

Subtotal Recursos fora do caixa 37 

 

Caixa Mínimo 

 

1. Custo fixo mensal R$ 208.157,72 

2. Custo variável mensal R$ 45.600,00 

3. Custo total da empresa R$ 253.757,72 

4. Custo total diário R$ 8.458,59 

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 37 

Caixa Mínimo R$ 312.967,85 

 

7.6. Tabela do Investimento Total 

Investimentos Fixos – Anexo 7.3 R$ 1.125.600,00 68,63 

Capital de Giro – Anexo 7.5 R$ 312.967,85 19,08 

Investimentos Pré-Operacionais – Anexo 7.4 R$ 201.513,00 12,29 

TOTAL R$ 1.640.080,85 100,00 
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Fontes de recursos Valor (%) 

Recursos próprios R$ 328.016,17 20,00 

Recursos de terceiros R$ 1.312.064,68 80,00 

TOTAL R$ 1.640.080,85 100,00 

 

7.7. Tabela do Faturamento Mensal e Projeção de Receitas 

Nº Produto/Serviço 

Quantidade Inicial 

(Estimativa de 

Vendas) 

Preço de Venda 

Unitário (em R$) 

Faturamento 

Total (em R$) 

1 Chip de Borracha 1200 R$ 350,00 R$ 420.000,00 

2 Sucata de Metal 300 R$ 500,00 R$ 150.000,00 

TOTAL R$ 570.000,00 
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Projeção das Receitas: Previsão de crescimento a uma taxa constante de 2,00 % ao mês 

para os dozes primeiros meses e 5,00 % ao ano a partir do 2º ano. 

 

Período Faturamento Total 

Mês 1 R$ 570.000,00 

Mês 2 R$ 581.400,00 

Mês 3 R$ 593.028,00 

Mês 4 R$ 604.888,56 

Mês 5 R$ 616.986,33 

Mês 6 R$ 629.326,06 

Mês 7 R$ 641.912,58 

Mês 8 R$ 654.750,83 

Mês 9 R$ 667.845,85 

Mês 10 R$ 681.202,76 

Mês 11 R$ 694.826,82 

Mês 12 R$ 708.723,36 

Ano 1 R$ 7.644.891,15 

 

7.8. Tabela de Gastos com Mão-de-Obra 
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Função 

Nº de 

Empre-

gados 

Salário 

Mensal 
Subtotal 

Encargos 

(75% do 

salário) 

Total 

Operador de Máquinas 

Pesadas 
1 R$ 3.000 R$ 3.000 R$ 2.250 R$ 5.250 

Mecânico 1 R$ 1.700 R$ 1.700 R$ 1.275 R$ 2.975 

Auxiliar de Produção 2 R$ 1.200 R$ 2.400 R$ 1.800 R$ 4.200 

Estagiário de Administração 2 R$ 1.200 R$ 2.400 R$ 1.800 R$ 4.200 

Técnico de Segurança 1 R$ 1.800 R$ 1.800 R$ 1.350 R$ 3.150 

Gerente de Processo 1 R$ 8.000 R$ 8.000 R$ 6.000 R$ 14.000 

Gerente de Vendas 1 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 3.750 R$ 8.750 

TOTAL 9  R$ 24.300 R$ 18.225 R$ 42.525 

 

7.9. Tabela de Gastos com Depreciação 

Ativos Fixos Valor do bem 
Vida útil em 

Anos 

Depreciação 

Anual 

Depreciação 

Mensal 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
R$ 1.110.000,00 10 R$ 111.000,00 R$ 9.250,00 

MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS 
R$ 6.000,00 10 R$ 600,00 R$ 50,00 

COMPUTADORES R$ 9.600,00 5 R$ 1.920,00 R$ 160,00 

Total R$ 113.520,00 R$ 9.460,00 
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7.10. Tabela de Custos Fixos Operacionais Mensais 

Descrição Custo 

Aluguel R$ 5.000,00 

IPTU R$ 180,00 

Energia elétrica R$ 4.700,00 

Telefone + internet R$ 250,00 

Honorários do contador R$ 1.000,00 

Pró-labore R$ 64.200,00 

Manutenção dos equipamentos R$ 8.000,00 

Salários + encargos R$ 42.525,00 

Material de limpeza R$ 650,00 

Material de escritório R$ 480,00 

Taxas diversas R$ 700,00 

Depreciação R$ 9.460,00 

Serviço de Portaria R$ 20.000,00 

Alimentação dos colaboradores (R$ 15,00 por dia para nove 

colaboradores) 
R$ 3.240,00 

Caixa para manutenção da escavadeira hidráulica R$ 1.000,00 

Combustível da escavadeira hidráulica R$ 4.000,00 

Plano de Saúde para nove colaboradores - BRADESCO SAÚDE 

NACIONAL FLEX 
R$ 7.503,00 

Seguro (para roubo, incêndio e pneus - até R$ 

100.000,00) 
R$ 500,00 
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Custos com EPIs (troca duas vezes por ano para nove 

colaboradores) 
R$ 2.700,00 

Pagamento de Empréstimo ao FINAME (TJLP + Taxa 

BNDES + TIF) 
R$ 31.919,37 

Taxa de Bombeiros R$ 150,35 

TOTAL R$ 208.157,72 

 

7.11. Tabela de Demonstrativo de Resultados 

Descrição Valor Valor Anual (%) 

1. Receita Total com Vendas R$ 570.000,00 R$ 7.644.891,15 100,00 

2. Custos Variáveis Totais 
   

2.1 (-) Custos com materiais diretos R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 45.600,00 R$ 611.591,30 8,00 

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 

Total de custos Variáveis R$ 45.600,00 R$ 611.591,30 8,00 

3. Margem de Contribuição R$ 524.400,00 R$ 7.033.299,85 92,00 

4. (-) Custos Fixos Totais R$ 208.157,72 R$ 2.497.892,64 36,52 

5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 316.242,28 R$ 4.535.407,20 55,48 

 

Período Resultado 

Mês 1 R$ 316.242,28 

Mês 2 R$ 326.730,28 

Mês 3 R$ 337.428,04 
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Mês 4 R$ 348.339,76 

Mês 5 R$ 359.469,70 

Mês 6 R$ 370.822,25 

Mês 7 R$ 382.401,85 

Mês 8 R$ 394.213,04 

Mês 9 R$ 406.260,46 

Mês 10 R$ 418.548,82 

Mês 11 R$ 431.082,95 

Mês 12 R$ 443.867,77 

Ano 1 R$ 4.535.407,21 

 

7.12. Fórmulas Utilizadas para os Indicadores de Viabilidade 

 

• Ponto de Equilíbrio = Custo Fixo Total ÷ ((Receita Total - Custo Variável 

Total) ÷ Receita Total); 

• Lucratividade = Lucro Líquido ÷ Receita Total. 

• Rentabilidade = Lucro Líquido ÷ Investimento Total. 

• Prazo de Retorno do Investimento = Investimento Total ÷ Lucro Líquido. 

• VPL e TIR = utilizadas fórmulas do Excel, considerando, para a VPL, uma 

TMA de 6,75% (correspondente à taxa SELIC de julho de 2018). 

 

7.13. Tabela com os Cenários Realista, Pessimista e Otimista 
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Descrição 
Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista 

Valor (%) Valor (%) Valor (%) 

1. Receita total com vendas R$ 570.000 100,00 R$ 342.000 100,00 R$ 712.500 100,00 

2. Custos variáveis totais 
      

2.1 (-) Custos com 

materiais diretos e ou 

CMV 

R$ 0 0,00 R$ 0 0,00 R$ 0,00 0,00 

2.2 (-) Impostos sobre 

vendas 
R$ 45.600 8,00 R$ 27.360 8,00 R$ 57.000 8,00 

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0 0,00 R$ 0 0,00 R$ 0 0,00 

Total de Custos Variáveis R$ 45.600 8,00 R$ 27.360 8,00 R$ 57.000 8,00 

3. Margem de contribuição R$ 524.400 92,00 R$ 314.640 92,00 R$ 655.500 92,00 

4. (-) Custos fixos totais R$ 208.158 36,52 R$ 208.157 60,86 R$ 208.157 29,22 

Resultado Operacional R$ 316.242 55,48 R$ 106.482 31,14 R$ 447.342 62,78 

 


