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1. RESUMO 

Por meio desse trabalho procuramos destacar a importância de um estudo 

científico na criação de um novo empreendimento, considerando a análise 

das principais variáveis do plano de negócios. Muitas pessoas tentam iniciar 

seu próprio negócio, talvez por simplesmente não aceitar a subordinação. 

Neste sentido, é fundamental destacar que muitos podem não alcançar o 

sucesso esperado no empreendimento, e na maioria dos casos, pela 

ausência de um planejamento estratégico de ação e pela falta de percepção 

dos riscos e ainda, por não acompanharem as modificações do mercado. O 

sujeito de análise dessa pesquisa é a empresa intitulada Eco-line que atua 

mediante conceitos de responsabilidade social, sustentabilidade, orientados 

pela ferramenta PLANO DE NEGÓCIO que vai demonstrar a viabilidade do 

projeto, avaliando os aspectos financeiros, as estratégias de marketing, 

análise de mercado e SWOT, como referenciais básicos de obtenção de 

resultados sociais e mercadológicos. 

Palavras-chave: Plano de Negócio, Empreendedorismo, 
Responsabilidade Social, Sustentabilidade. 
 

 

2. INTRODUÇÃO 

O surgimento do pneu ocorreu de forma acidental nas experiências do norte 

americano Charles Goodyear, que juntou uma mistura de vermelhão e 

chumbo para dar um aspecto de couro à borracha adicionando enxofre em 

varias bolsas. Depois de alguns dias, as bolsas estavam numa condição 

imprestável, porem uma delas deixada perto de um forno quente queimou 

de uma forma que chamou a atenção de Goodyear. Ele concluiu que a 

carbonização poderia parar naquele ponto e manter a estabilidade do 

material.  

A partir de 1960, o Brasil passou por um intenso e profundo ritmo de 

industrialização, teve como consequência um aumento expressivo da 

população nas áreas urbanas por conta de vários movimentos migratórios, 

que veio a ocasionar a intensificação dos impactos nocivos ao meio 

ambiente. 
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Estudos estimam que o Brasil descarta algo entorno de 260 mil toneladas 

de pneus inservíveis anualmente, considerando-se que cada pneu possua 

10 quilos, chegamos em um total de 26 milhões de pneus. 

Nosso estudo apresentará uma proposta de criação de uma empresa de 

reciclagem de pneus no Distrito Federal, a Eco-line, cujo processo de 

reciclagem se resume à coleta destes pneus como forma de combustível 

em fábrica de cimento, situada em uma região administrativa do Distrito 

Federal. A estrutura do projeto original detalha a importância do 

empreendimento, a responsabilidade social, o plano de marketing, o 

investimento inicial, a análise do mercado, a visão, a missão da empresa, a 

estrutura de recursos humanos e importância do financeiro. 

 

3. OBJETIVOS 

Geral 

O objetivo geral dessa pesquisa aplicada é destacar a importância do plano 

de negócio para uma empresa que atua no ramo de reciclagem de pneus. 

Específicos 

- Revisar a literatura sobre o tema 

- Apresentar os elementos fundamentais e conceituais sobre reciclagem, 

planejamento estratégico e plano de negócio. 

-Identificar e analisar as variáveis mercadológicas por meio da matriz 

SWOT 

-Descrever os elementos de avaliação mercadológica a partir da literatura 

estudada. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo apresenta como base metodológica um estudo bibliográfico e 

descritivo subsidiado por um estudo de caso a partir da pesquisa de campo 

cujo instrumento escolhido foi aplicação de um questionário, pois, de acordo 

com Gil (2002, p.89), “o estudo de campo aprofunda-se na realidade 

através de entrevista com informantes para captar as explicações e 

interpretações considerando uma determinada realidade”. A captação dos 

dados deu-se por meio de consulta a um universo pequeno de ouvintes, 

optamos por perguntas claras, com respostas curtas. O questionário foi 
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aplicado então, a 50 voluntários, com o intuito de avaliar sobre a ausência 

de prospecção de negócios nesse ramo de atividade no Distrito Federal.   

Analisando os entrevistados, (90%) aprovam a implantação de uma 

empresa de reciclagem no DF, (95%) dos pesquisados possui veículo 

automotivo sendo que (100%) não veem o incentivo do governo a respeito 

desse assunto, (100%) dos entrevistados não identificaram incentivos do 

governo local para este tipo de atividade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 - O REFERENCIAL TEÓRICO 

Bernardi (2007, p.187) define que um empreendimento ou novo projeto 

surge de varias formas: da observação, da percepção e análise de 

atividades, necessidades, tendências e desenvolvimentos, na cultura, na 

sociedade, nos hábitos sociais e de consumo, ou até como 

desenvolvimento natural de um negócio existente. A concepção de um 

empreendimento ou projeto, por vezes, nasce de habilidades pessoais, 

gosto por determinada atividade e outras características pessoais, até 

mesmo por pessoas que não tiveram experiência com o ramo, inovando ou 

criando novas formas de negócio.  

A importância da responsabilidade social é enfatizada como estratégia 

empreendedora, pois a atividade empresarial é um instrumento da 

sociedade e da economia, e estas podem acabar com a existência de uma 

empresa se acreditar que ela não executa um trabalho necessário, útil e 

produtivo. 

O empreendedor busca um equilíbrio entre a acumulação de riqueza e a 

resolução dos problemas sociais, neste sentido, age com responsabilidade 

social reconhece que as pessoas que trabalham na sua empresa são os 

guardiões do principal fator gerador de competitividade moderna: o 

conhecimento. O respeito pelos colaboradores envolve o pagamento de 

salários justos e a preocupação com o seu desenvolvimento pessoal. Além 

disto, o empreendedor procura criar uma comunidade interna de 

colaboradores conscientes das responsabilidades sociais da empresa. Só 

assim a empresa pode cumprir a sua missão social.  
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No contexto todo empreendedor deveria ter como incentivo primordial a 

declaração feita pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (criada em 1983). Onde [...] o desenvolvimento 

sustentável possui uma dimensão, globalizante, tanto desde o lado do 

questionamento dos problemas ambientais como a ótica das reações e 

soluções que é formulada pela sociedade. Não se refere especificamente 

ao problema limitado de adequações ecológicas de um processo social, 

mas uma estratégia para a sociedade que deve levar em conta tanto à 

viabilidade econômica quanto a ecológica. Num sentido abrangente, a 

noção de que a sustentabilidade leva à necessária redefinição das relações 

sociedades humanas/natureza. (OLIVEIRA FILHO, 2004, p.08).  

 

5.2 – O REFERENCIAL PRÁTICO: DESENVOLVENDO O PLANO DE 

NEGÓCIO 

De acordo com Bernardi (2007, p.04), o plano de negócio é um instrumento 

de planejamento importantíssimo para uma boa prática de gestão no 

desenvolvimento da empresa, seja para revisar periodicamente o atual 

modelo de negócio, tanto para processos estratégicos e estabelecer 

premissas fundamentais para o desenvolvimento da empresa. 

Considerando que toda empresa possui um ciclo de vida bem definido, sua 

sobrevivência está relacionada diretamente a esse ciclo, onde o 

empreendedor deve renovar-se a cada momento evolutivo, a vida e a 

continuidade do empreendimento. 
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           Figura 01-ciclo de vida da empresa 

 

O plano de negócio não é garantia de sucesso da empresa ou de sua 

lucratividade, mas aumenta as possibilidades do empreendimento dar 

certo, através da reflexão e da compreensão das necessidades. As 

questões de extrema importância a serem respondidas pelo plano de 

negócio em qualquer estágio de evolução são: Qual é o nosso negócio? 

Onde estamos? Para onde vamos? Quais são os objetivos? Como 

vamos? É viável? Quais os riscos? 

O empreendimento tende a estabelecer uma nova política de reciclagem 

de um produto em abundância no mercado atual, com pouca destinação 

correta. Com o intuito de se tornarem independentes financeiramente e 

mostrar para a sociedade que existe um local que ofereça destinação 

correta e consequentemente o aproveitamento de seus derivados, 

criando um ciclo sustentável no ambiente interno e externo e na 

sociedade. 

A análise SWOT é uma peça fundamental em qualquer plano de negócio 

e estudos de viabilidade econômica de um projeto ou empresa. Tem por 
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finalidade avaliar a posição competitiva de determinada empresa, marca 

ou produto no mercado. 

 

 

 

Figura 2 – A matriz SWOT.  

 

6. RESULTADOS 

No Distrito Federal, esse ramo de negócio é bastante escasso, apesar de 

possuir uma grande evolução no conceito de responsabilidade social. O 

mercado automobilístico da capital do país vem crescendo 

significativamente gerando um enorme aumento no uso de pneus e 

consequentemente ocorre o aumento desses pneus inservíveis no meio 

ambiente sem destinação correta, ocasionando muitos danos em seu meio. 

Mensalmente, cerca de 10 mil novos veículos são emplacados no Distrito 

Federal. Atualmente, a frota que circula pelas ruas da capital federal 

ultrapassa a casa de 1 milhão e trezentos mil veículos, tornando o DF a 5ª 

maior frota de automóveis do país. Tantos veículos acabam causando 

problemas de engarrafamentos e falta de vagas para estacionamento, Além 

dos poluentes despejados na atmosfera, com mais veículos cresce a 

quantidade de pneus descartados em Brasília. 
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Veja o quadro: 

 

Tabela 2 – Frota de veículos 
Fonte: ( http://www.detran.df.gov.br/s.pdf) 

 

Os dados resultantes da aplicação do questionário demonstrados nos 

gráficos (1,2,3 e 4) abaixo, indicam sobre a importância de uma empresa de 

reciclagem de pneus no Distrito Federal. 

 

Aprova uma 
empresa de 

reciclagem de 

pneus
95%

Não aprovam
5% Empresa de reciclagem de Pneus

Gráfico 01- Análise da criação de uma empresa de reciclagem de pneus. 

 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/meioambiente/kit_res_8_pneus.pdf
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/meioambiente/kit_res_8_pneus.pdf
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            Gráfico 02- análise de quem possui veículo. 

Gráfico 03- Análise do incentivo governamental na reciclagem de pneus. 
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Deixam em 
Borracharias

82%

Jogam no lixo
13%

Não 
Opinarão

5%

Posto de coleta

            Gráfico 04- análise de postos de coletas de pneus. 

 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um plano bem estruturado e com concepção nos limites da realidade, leva 

um empreendedor a realizar um trabalho com otimismo e motivação. 

Espera-se que este plano de negocio possa ser utilizado por empresários 

ou gestores que queiram implantar e aprofundar a discussão sobre esse 

projeto. 

As atividades desenvolvidas na Eco-Line Pneus alcançaram o sucesso, 

uma vez que, analisando os dados do projeto que foram registrados, 

comprovou-se a sua viabilidade. O Valor total do investimento é de R$ 

200.000,00 com a geração de 13 empregos diretos. 

Nesta perspectiva, esperamos proporcionar, diversidade e inovação, 

atraindo o maior número possível de novos clientes e buscando ser uma 

empresa socialmente responsável no cuidado com o meio ambiente e 

dando oportunidade para as pessoas de baixa renda. 

Por fim, concluímos que a implantação da Eco-Line Pneus é viável e de 

acordo com os índices de análise para financiamento propostos pela 

instituição financeira BNDES. 
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