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RESUMO 
O consumo de massas congeladas está aumentando devido a sua praticidade por ser um tipo de 
alimento com grande fonte de carboidrato e as massas acompanhadas por molhos com carnes 
tornam-se uma refeição completa. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi a elaboração do 
projeto de implantação e viabilidade econômica de uma agroindústria de massas congeladas, 
situada no município de Adolfo, estado de São Paulo. Ao elaborar o plano de negócios os 
autores realizaram o planejamento estratégico. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa do tipo 
descritiva, do estudo de mercado no município, elaborou-se o projeto de infraestrutura da 
agroindústria, desenvolveu-se as fichas técnicas e o estudo de todas as matérias primas e 
produtos que serão produzidos pela empresa e com os dados pode-se levantar a viabilidade 
econômica da sua implantação. A partir dos resultado considera-se que o projeto de 
implementação de agroindústria massas congeladas na cidade de Adolfo – SP, torna-se viável, 
por ser um produto muito bem aceito pelos consumidores, diante o estudo de mercado e por ter 
apresentado um resultado positivo e satisfatório nos custos e vendas da produção com um tempo 
de retorno do capital investido de aproximadamente dois anos e cinco meses e um lucro líquido 
de 42,6% sobre o valor da receita bruta. 
Palavras-chave: Massas congeladas. Plano de negócios. Agroindústria.   
 

ABSTRACT 
Consumption of frozen dough is increasing due to its practicality for being a kind of food with 

high carbohydrate source and the masses accompanied by sauces with meats become a full 

meal. In this context, the objective of this work was the preparation of the implementation 

project and economic viability of an agribusiness-frozen pasta, in the municipality of Adolfo, 

São Paulo. In preparing the business plan, the authors conducted strategic planning. For this 

, we developed a survey descriptive, market study in the city , drew up the infrastructure project 

of agribusiness, the datasheets and the study of all raw materials developed and products that 

will be produced by the company and the data can raise the economic feasibility of their 

deployment . From the results it is considered that the design of implementation of agribusiness 

frozen pasta in the city of Adolfo – SP., it becomes feasible to be a very well accepted by the 

consumer product on the market research and for presenting a positive result and satisfactory 
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in production costs and sales with a return on capital invested time of approximately two years 

and five months and a net profit of 42.6 % on the amount of gross revenue. 

Key Words: Frozen dough. Business plan. Agro-industry. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a população está em busca de alimentos práticos, de qualidade, saborosos e 
com bom valor nutritivo. Com o aumento do poder aquisitivo da população, o habito de 
congelar os produtos vem crescendo significativamente, o que abre espaço para 
empreendedores desenvolverem massas congeladas prontos para o consumo.  

Atenta a essa oportunidade de mercado verifica-se a importância de planos de negócios 
para a produção de massas congeladas com uma diversificação de produtos que vai desde uma 
massa de torta pronta para ser recheada e assada rapidamente pelo consumidor, as massas 
recheadas como as lasanhas, nhoque, talharins e massa de pão de queijo e muitos outros 
produtos que atendam às necessidades de uma refeição rápida de uma família.   

Neste contexto o objetivo deste trabalho foi a elaboração do projeto de implantação e 
viabilidade econômica de uma agroindústria de massas congeladas, situada no município de 
Adolfo, estado de São Paulo.  

 
2. MATERIAIS E METODOS 

Para elaboração de uma agroindústria alguns critérios foram levados em consideração e 
pontuados antes de iniciar as atividades.  

As pesquisas de campo dividem-se em três grupos: quantitativo – descritivas 
exploratórias ou experimentais. Esta pesquisa tem caráter quantitativo - descritivo e se embasou 
em documentações bibliográficas, sua finalidade é colocar o autor em contato com o que já foi 
estudado, publicado sobre determinado assunto abordado. Inicialmente realizou-se um 
levantamento bibliográfico acerca dos temas relacionados ao sistema agroindustrial de massas 
congeladas, sua evolução, tecnologias e fontes externas de tecnologias disponíveis. Foi 
utilizada também uma pesquisa de campo, que segundo Marconi e Lakatos, (2003); “estudos 
usando procedimentos específicos para coleta de dados, consistem na ideia de levantar 
evidencias objetivas para o desenvolvimento de argumentos e fundamentação”.  

Para o estudo de mercado foi elaborado um questionário, para o estudo de mercado 
de massas congeladas, sendo aplicado na cidade de Adolfo, no estado de São Paulo. 

No questionário aplicado para os consumidor, houve a divisão do questionário em três 
partes, na primeira parte do questionário, as questões se referem ao perfil do entrevistado, idade, 
sexo, escolaridade, número de pessoas na família e renda familiar, na segunda parte do 
questionário se refere ao consumo massas, como por exemplo: o quanto se consome de massas, 
o quanto gosta de massas, sobre a higiene do preparo de massas congeladas e etc. O questionário 
foi aplicado a 100 pessoas domiciliadas na cidade de Adolfo. As análises dos resultados foram 
tabulada em gráficos para definição dos tipos de massas á serem produzidos pela agroindústria 
pretendida. 

Para a elaboração deste projeto utilizou-se como referência o “ROTEIRO DE 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS PARA OS TERRITÓRIOS 
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RURAIS”, extraído do Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2007). E para a 
elaboração d viabilidade econômica foram utilizadas as planilhas fornecidas pelo “O Projeto” 
no site da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) (MICROBACIAS II, 2016).  

 
3. REVISÃO DA LITERATURA 

Nos tempos atuais, a alimentação é caracterizada pelo estilo de vida moderno, marcado 
pela escassez de tempo para o preparo e consumo das refeições sendo assim levando as pessoas 
à emergência de alimentos do tipo fastfood, por exemplo, e em contrapartida uma parte da 
população desperta para os aspectos da saúde, optando por uma alimentação do tipo slowfood, 
prezando pela escolha dos alimentos e pela qualidade das preparações (CAMPOS, 2004). 
Atualmente o slowfood conta com milhares de adeptos por todo o mundo e segue uma filosofia 
voltada para a preservação da satisfação e do gosto, não somente na degustação dos alimentos, 
mas também no processo de preparação, tal que atinge até o cultivo dos alimentos de forma 
ecologicamente correta, como os integrais e aos produtos orgânicos (OLIVEIRA & 
THEBAUD-MONY, 1997). 

As massas alimentícias estão definitivamente incorporadas à cozinha brasileira, servindo 
como prato principal ou complemento, em muitas combinações e com alto índice de 
aceitabilidade (MENEGASSI; LEONEL, 2005). Hilbig et. al. (2007) citaram que o consumo 
de massas tem aumentado significativamente devido a sua praticidade e aceitabilidade por 
populações de várias faixas etárias. Spanholi & Oliveira (2009) mostraram que esse aumento 
ocorreu em função da estabilidade dessas massas durante o armazenamento, pela facilidade de 
preparo do prato, e do custo acessível pela maioria da população. 

A massa alimentícia é o produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de 
trigo, da semolina ou da sêmola de trigo com água, adicionado ou não de outras substâncias 
permitidas. As massas alimentícias são designadas por nomes próprios de acordo com a sua 
forma, tipo e substâncias adicionais. Ex: "espaguete", "aletria", "massa com ovos", "massa com 
espinafre". Quando preparadas pela mistura de farinha de trigo com outras farinhas são 
consideradas "Massa alimentícias mista" e designadas pela espécie das farinhas constituintes 
da mistura (BRASIL, 2000). 

O processo de produção de massas alimentícias consiste basicamente em: mistura dos 
ingredientes, amassamento, moldagem e secagem. A etapa de moldagem pode ser feita através 
de trefilação ou de laminação, a depender do produto desejado e dos equipamentos disponíveis 
(EL-DASH; GERMANI, 1994). 

As massas alimentícias são classificadas de acordo com a Resolução CNNPA (comissão 
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos) nº 12, de 1978, BRASIL, (2000): 

I - Segundo seu teor de umidade: 
a) Massa fresca – quando foi submetida a processo incipiente (parcial) de secagem; 
b) Massa seca – quando foi submetida a processo de secagem. 

II – Segundo o seu formato: 
a) Massa comprida ou longa – massa tipo espaguete, talharim, e outra; 
b) Massa curta – massa Ave-Maria, concha e outras; 
c) Massinha – massa tipo chumbinho, alfabeto, alpiste, estrelinha e outras. 
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III – Segundo sua composição: 
a) Massa mista - preparada pela mistura de farinha de trigo com outras farinhas; 
b) Massa recheada - contendo recheio preparado com diferentes substâncias alimentícias 

aprovadas; 
c) Massa glutinada e super ou hiperglutinadas - preparadas com farinha de trigo adicionada do 

glúten.  
Segundo a mesma resolução, as massas devem ser fabricadas a partir de matérias primas 

sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. As massas alimentícias com ovos só 
podem ser expostas à venda com a designação "massa com ovos" quando forem preparadas 
com 3 ovos por quilo, no mínimo, correspondente a 0,045 g de colesterol por quilo, não podendo 
ser adicionadas de qualquer espécie de corantes. Nas massas recheadas tais como: capeletes, 
ravióli, tortelines e similares, devem ser especificadas a natureza do ingrediente principal do 
recheio. É permitido o enriquecimento das massas alimentícias com vitaminas, sais minerais e 
outras substâncias de valor biológico específico. As massas alimentícias ao serem postas na 
água não devem turvá-la antes da cocção. Não podem estar fermentadas ou rançosas. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ESTUDO DE MERCADO 

Com base nos dados coletados nas entrevistas com 100 entrevistados pode- se dizer que 
o gênero dos consumidores de massas congeladas nas cidades de Adolfo, Mendonça e Nova 
Aliança apresentaram-se com 63% para feminino e 37% para masculino e a faixa etária dos 
consumidores de massas congeladas apresentou-se com 52% para as idades acima de 55 anos, 
23% para as idades entre 16-25 anos, 16% para as idades entre 26-35 anos, 5% para as idades 
36-45 anos e 4% para as idades 46-55 anos. 

O grau de escolaridade dos consumidores de massas congeladas apresentou-se com 61% 
Fundamental, 30% Ensino Médio completo e 9% Superior completo. O número de pessoas que 
residem na casa dos consumidores de massas congeladas, apresentou-se com 68% moram em 
4 pessoas, 22% moram em 2 pessoas e 10% moram em 6 pessoas e a renda familiar dos 
consumidores de massas congeladas apresentou-se com 55% de 1 a 2 salários mínimos, 38% 
de 3 a 5 salários mínimos e 7% mais de 5 salários mínimos. A frequência de consumo de massas 
congeladas apresentou-se com 72% Semanalmente, 16% Mensalmente, 12% Diariamente.  

O consumo de massas congeladas se dá de acordo com as pesquisas 44% por Praticidade, 
31% por Hábito e 25% por prazer esporádico. A influência para consumo de massas congeladas 
é de 54% devido a propaganda na TV, 41% internet e 5% por indicação. A Escolha do produto 
se dá devido às pesquisas 62% pelo preço, 21% pela marca e 17% pela qualidade do produto. 

As bebidas escolhidas para serem consumidas com as massas congeladas de acordo com 
a pesquisa são 32% de refrigerante, 28% cerveja, 26% suco e 14% água. A consideração do 
fator higiênico para o consumo de massa congeladas foi de 92% dos consumidores e 8% não 
consideram o fator higiene e de acordo com a pesquisa, 52% dos consumidores verificam a data 
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de validade na embalagem do produto e 48% não verificam. Os entrevistados descreveram que 
compram massas congeladas, sendo 73% em mercados, 18% em padarias e 9% em mercearias. 

 

 De acordo com a pesquisa, 57% dos consumidores no e 48% não verificam os rótulos e 
não consideram que massas congeladas sejam nutritivas e 43% considera nutritiva. Notou-se 
que 58% dos consumidores deixaram de consumir um produto devido à falta de higiene no local 
e 42% não deixaram de consumir, já 92% dos consumidores não olham para a temperatura 
marcada na gôndola e 8% olham. 

 No estudo de preferência de massas congeladas, ao analisar os consumidores nas cidades 
de Adolfo, Mendonça e Nova Aliança pode-se observar que os entrevistados possuem a maior 
preferência, sendo de 81% pão de queijo, 74% talharim e 67% lasanha, conforme apresentado 
na Figura 1.  
 

Figura 1 - Preferência dos consumidor de massas congeladas

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

4.2 MATÉRIAS PRIMAS 

Para levantamento da matéria prima utilizada na elaboração dos produtos (talharim, pão 
de queijo, massa de torta, lasanha) foi realizada uma pesquisa junto aos fornecedores para 
verificar o melhor preço conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Custo da matéria prima principal como base para a produção da lasanha.  

MATÉRIA PRIMA VALOR (R$) 
1 caixa de ovos (12 unidades)  4,00 
Farinha de Trigo 1 kg  4,20 
Sal 1 Kg  2,99 
Leite Integral 1L  2,69 
Polvilho Azedo 500g  5,35 
Óleo de Soja 900 ml  3,69 
Queijo Ralado 1 pacote  3,00 
Manteiga 200g  4,58 
1 fermento em pó 100g  2,99 
1 kg de Presunto  24,00 
1 kg de Queijo  23,50 
Molho de Tomate 520g  4,95 
Total da matéria prima  R$85,94 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

4.3 INFRAESTRUTURA 

 

4.3.1 LOCALIZAÇÃO E TAMANHO 

A Empresa J.J Massas Congeladas está localizada na Rua Getúlio Vargas nº 666 no 
Centro da cidade de Adolfo – SP, com 420m² de área total. Sendo 293,4 m² de área construída. 
Croqui via GPS (Global Positioning System) de como chegar na J.J Massas Congeladas.  

 

4.3.2 LAYOUT 

O layout da agroindústria de massas pré-congeladas foi baseado no fluxo de processos 
desde o recebimento da matéria-prima até a distribuição. A área foi dividido em setores como 
estacionamento para motos e carros, recepção, escritório/direção, banheiros masculinos e 
femininos, área para armazenamento da matéria-prima, área de higienização, armazenamento 
climatizado de farinha, área de envase, área para armazenar o produto final, depósito de 
embalagens, área destinada ao lixo, área com caixa d'água, depósito de materiais, e área de 
expedição conforme layout apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Layout da agroindústria - JJ Massas congeladas Ltda. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 
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4.3.3 LISTA DE EQUIPAMENTOS 

Foram utilizados 40 caixas plásticas, 10 facas, 2 espumadeiras, 2 conchas grandes, 1 
cilindro, 2 masseiras, 1 boleadeira, 4 freezers, 1 balança, 10 panelas grandes, 1 datadora 2 
paletes de madeira. 

4.3.4 CUSTO DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos foram cotados em distribuidores da região de são jose do rio preto para 
obtenção dos melhores preços conforme Tabela 2: 

Tabela 2 – Custo dos equipamentos 

Equipamentos Quantidade 
Valor 

Unitário Valor Total 

Faca 10 R$ 32,00 R$ 320,00 

Caixa Plástica 56 l 30 R$ 46,00 R$ 1.380,00 

Cilindro 1/2 CV 1 R$ 2.999,00 R$ 2.999,00 

Masseira 2 R$ 10.832,00 R$ 21.664,00 

Boleadeira 6000p/h 1 R$ 3.260,00 R$ 3.260,00 

Freezer 400 l 4 R$1.699,00 R$ 6.796,00 

Balança 5g a 30 kg 1 R$ 427,00 R$ 427,00 

Panela 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 

Datadora 1 R$ 470,00 R$ 470,00 

Pallet de Polipropileno 4 R$ 129,00 R$ 516,00 

Fogão ind. 4 bocas 2 R$ 1.299,00 R$ 2.598,00 
Total   R$ 43.930,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

4.4 PRODUÇÃO 
 

4.4.1 FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO DAS MASSAS 

O Fluxograma de produção de massas congeladas da JJ massas congeladas ltda – me 
está apresentado na Figura 3.  
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Figura 3 – Fluxograma do processamento de massas congeladas. 
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4.4.2  DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
 

• Água - recebida pelo fornecimento municipal de agua e esgoto, é armazenada e tratada, para 
posteriormente ser usada para mistura da massa, cozimentos e resfriamento dos produtos. 

 
• Embalagens – é recebida na área de expedição e recebimento, conferida e estocada em local 

apropriada para ser utilizada na embalagem da massa e posteriormente datada de acordo com 
a validade do produto. 

 
• Farinha sal e ovos - são recebidos conferidos e armazenados em local especifico, depois 

são pesados, misturados, tornando - se uma massa homogênea. 
 
• Massa - É dividida de acordo com a demanda entre boleagem e cilindragem, após esse 

processo a massa parte para a corte, cozimento resfriamento, depois recheada e por fim 
embalada e armazenada em -18ºC. Após esse processo parte para distribuição e 
comercialização. 

 
• Frios, Laticínios e Carne – recebidos e armazenados a 8º, passando pela pesagem e 

posteriormente para preparação do recheio. 
 
• Recheio - cozido, refogado, resfriado e acrescentado a massa, para posteriormente ser 

embalada, armazenada em -18ºC e finalmente ser distribuída e comercializada. 
 
• Tomate e condimentos- recebidos e armazenados em temperatura ambiente, separados e 

enviados para a área de preparação do recheio. Depois, com o recheio pronto, acrescentado 
a massa, embalado, armazenado em -18ºC para ser distribuída e comercializada. 
 
 

4.4.3 FICHAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS 

 As fichas técnicas de todos os produtos foram elaboradas conforme o modelo 
apresentado no Quadro 1, onde foi possível determinar o custo de cada produto e elaborar o 
cronograma de produção definindo-se a quantidade necessária para atender a demanda.  
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Quadro 1 -  Ficha Técnica do Talharini 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
4.5 VIABILIDADE ECONOMICA 

 
A Viabilidade Econômica foi realizada por meio de levantamento de preços para cidade 

de Adolfo e Região no mês de maio, junto a fornecedores da região. Os resultados obtidos com 
a aplicação das planilhas do Projeto MICROBACIAS II (2016), pode-se desenvolver a 
determinação da viabilidade econômica da implantação da agroindústria de massas frescas 
congeladas apresentado a seguir. 

 
4.5.1 LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTO  
 

Verificou-se que a necessidade de investimento da empresa foi de R$ 705.479,70, 
conforme apresentado no Quadro 2, onde as Despesas pré-operacionais foram de R$ 5.800,00, 
os investimentos fixos foram de R$ 398.930,00 e o capital de giro em três meses foi de R$ 
300.749,70.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Código: MDP -001 MANUAL DE DESCRIÇÃO DO PROCESSO  
 

Seção 01 – Massas congeladas 

Cod: MDP – 001 
Seção: 01 
REVISÃO: 00 
Página: 11 de 5 

Produto: TALHARINI CUSTO 
R $ Rendimento:  Porção de 500g – 40 kg Masseira 

Ingredientes:  Quantidade: Calorias: (cal) 

Ovos 
12 l 

 
16000 kcal 

 
126,00 

Farinha de trigo 24 Kg 86400 kcal 
 

100,80 
Sal 3,2 Kg 0 kcal 12,00 

Água 4 l 0 kcal  
Total de calorias da porção: 1.280 kcal CUSTO TOTAL = 238,80 

Total de calorias em gramas: 102400 kcal CUSTO PORÇÃO = 2,98 
Elaborado por:  
Gerente de Produção 

Aprovado por: 
Direto de produção 
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Quadro 2 –Despesas pré-operacionais, investimentos fixos e capital de giro 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

4.5.2 COEFICIENTES TÉCNICOS E RENDIMENTO OPERACIONAL  
 
O Quadro 3, mostra os coeficientes técnicos utilizados nas operações, e o rendimento 

operacional gerados por um período de 5 anos. Na coluna Unidade, mostra a quantidade por 
kg, dos materiais utilizados. Os coeficientes técnicos são Talharini, Pão de Queijo, Massa de 
Torta, Lasanha e Recheio com quantidade anual produzida junto com o valor total.  

 
Quadro 3 -  Coeficientes Técnicos e Rendimento Operacional (Materiais Diretos) 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

1 - Despesa pré-operacionais 

Honorários de consultor para elaboração do Plano de Negócio                              5.000,00  

Registro, alvarás, licenças. 800,00 

2 - Investimentos fixos 
Investimento já existente   

Instalações (construção/reforma)                          300.000,00  

Máquinas e equipamentos                            43.930,00  

Móveis e utensílios   

Serviços - Instalação Máquinas                              5.000,00  

Veículos                            50.000,00  

3 - Capital de giro (3 meses) 

Estoque de materiais diretos (matéria prima)                          260.340,00  

Custo fixo inicial   

Água, luz e telefone.                            16.950,00  

Material de limpeza                              1.500,00  

Manutenção & conservação                              1.050,00  

Mão de obra indireta c/encargos                            12.150,00  

Outros (% sobre subtotal) 3%                              8.759,70  

TOTAL (1 + 2 + 3) 705.479,70  

Descrição 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Matéria prima 1.041.360,00 1.041.360,00 1.041.360,00 1.041.360,00 1.041.360,00 

Mão de obra direta 
(+ encargos) 

150.450,00 150.450,00 150.450,00 150.450,00 150.450,00 

Frete próprio 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Embalagens 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

TOTAL 1.236.810,00 1.236.810,00 1.236.810,00 1.236.810,00 1.236.810,00 
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4.5.3 CUSTOS VARIÁVEIS 
 

O Quadro 4, foi possível descrever os custos variáveis incrementais e o custo variável 
unitário durante os cinco anos de atividade de produção de massas congeladas. Durante os cinco 
anos, os custos permanecem os mesmos.  
 

Quadro 4 - Custos variáveis  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

4.5.4 RECEITAS  
 
O Quadro 5, apresenta-se a receita bruta/liquida e deduções que será obtida de acordo 

com a especificações desse plano de negócio.       
 

Quadro 5 – Receita Bruta 

       Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

Descrição Unidade Valor Unitário (R$) Quantidade Anual Valor Total - R$ 

Talharini Kg 2,98 24.000            71.520,00  

Pão de Queijo Kg 10,95 40.000          438.000,00  

Massa de Torta Kg 10,86 24.000          260.640,00  

Lasanha Kg 4,10 48.000          196.800,00  

Recheio Kg 6,20 12.000            74.400,00  

Total da matéria prima       1.041.360,00  

1- Receita Bruta 

Produto Unidade Quantidade 
Preço Unitário 

– R$ 
Receita Total – 

R$ 
Talharim 500g 48.000           9,90      475.200,00  

Pão de Queijo 1 kg 40.000         12,90      516.000,00  

Massa de Torta 500g 36.000           8,90      320.400,00  

Lasanha 500g 72.000           8,90      640.800,00  

Total  1.952.400,00  
2 – Deduções 

Impostos e contribuições  112.067,76 

Comissão sobre vendas 136.668,00 

Total 248.735,76 
3 – Receita Liquida de Vendas (1-2) 

Total 1.703.664,24 
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4.6.5. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 

O Quadros 14, mostra o demonstrativo financeiro do fluxo de caixa dos cinco primeiros 
anos em reais líquido. Os índices calculados foram a TIR (Taxa Interna de Retorno) que é de 
42,6% e o VPL (Valor Presente Líquido) é de R$ 1.057.326,93. 

Quadro 14– Demonstrativos Financeiros  
 

Ano 

Fluxo de Caixa    
Líquido    

R$    

Inicial             705.479,70   TIR =  42,6% 
1              307.203,24     
2              307.203,24   VPL=  1.057.326,93 
3              307.203,24     

4              307.203,24     

5              934.502,94     

Fonte: Elaborado pela autora. 

  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir do estudo de mercado e o estudo de viabilidade econômica, considera-se que o 

projeto de implementação de agroindústria massas congeladas na cidade de Adolfo – SP, torna-
se viável. Por ser um produto muito bem aceito pelos consumidores, diante o estudo de mercado 
e por ter apresentado um resultado positivo e satisfatório nos custos e vendas da produção. 
Tendo assim, os seguintes resultados econômicos: 

 Apresentando um Lucro Líquido de R$1.057.326,93 
 Ponto de equilíbrio de R$ 1.024.215,79 
 Tempo de retorno do capital investido de aproximadamente 2 anos e 5 meses. 
 Lucratividade de 42,6% sobre o valor da receita bruta. 
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