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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR – UNIDADE VIII

1. Assinale V se a assertiva for verdadeira ou F caso for falsa.

( )A avaliação da viabilidade econômica de um projeto é baseada em indicadores
que fornecem informações sobre como poderá ser o desempenho produtivo e
financeiro da cooperativa.

( )A utilização de um conjunto de diferentes indicadores no processo de análise de
viabilidade de projetos, elimina o risco da decisão.

( )A taxa mínima de atratividade representa o retorno mínimo requerido pelos
recursos aplicados.

( )O custo do capital de terceiros geralmente é maior do que o custo do capital
próprio.
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2. Com relação à taxa mínima de atratividade, assinale a opção incorreta:

a) Representa a taxa de retorno do projeto.
b) O custo de capital pode ser considerado como taxa mínima de atratividade.
c) O custo de oportunidade da cooperativa pode ser considerado a taxa

mínima do projeto.
d) Depende do risco do projeto.

CUSTO DE 
OPORTUNIDADE
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3. Assinale a alternativa correta com relação à viabilidade econômico-financeira
de um projeto:

a) Um empreendimento é viável desde que seja aprovado em assembleia por
seus cooperados.

b) Quanto maior a taxa mínima de atratividade, maior tende a ser o valor
presente líquido de um projeto e sua consequente viabilidade.

c) Quanto maior a taxa mínima de atratividade, maiores tendem a ser as chances
de sua viabilidade pela taxa interna de retorno.

d) O nível de atividade mínimo do empreendimento, dado pelo ponto de
equilíbrio, é um critério relevante na análise.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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4. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta com relação ao
investimento inicial no estudo da viabilidade:

a) Para os mesmos benefícios líquidos, quanto maior for o valor do investimento, menor
tende a ser o payback.

b) O índice de rentabilidade do projeto depende do valor do investimento.
c) Para os mesmos benefícios líquidos e taxa de desconto, quanto maior for o valor do

investimento, maior será o valor presente líquido.
d) A taxa interna de retorno depende do valor do investimento.

Taxa de retorno 
do investimento
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DISCIPLINA: Elaboração e Análise de Projetos / PROFESSOR (A): IÚNA CARMO 

 As pessoas, quando buscam orientação, pensam que a cooperativa é a solução
para o seu problema.

 Ou porque já ouviram falar de alguma que funciona próximo ou porque viram
uma propaganda apregoando o sucesso de alguma cooperativa.

CONTEÚDO: COMO ORGANIZAR UMA COOPERATIVA
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 É importante considerar que a cooperativa é uma forma de organização e não
um negócio em si mesmo.

 Por exemplo:

 O negócio de um grupo de costureiras não é a cooperativa

Confecção e comercialização
de roupas. 

Escolhe-se a constituição de uma
Cooperativa.

Para viabilizar o negócio de confecção
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 Em se tratando de um negócio empresarial, isso significa que um dos
primeiros passos a serem considerados é a viabilidade do negócio em si.

 Aqui, como em qualquer início de atividade empresarial, a
recomendação básica é: fazer estudo de viabilidade econômica.
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Responder algumas perguntas também pode orientar a decisão nesse momento inicial,
como as sugeridas a seguir:

A necessidade de trabalho, produção, crédito é sentida por todos os interessados?
Por que se considera organizar uma cooperativa como uma boa solução?
Que tipo de informação possui que lhe faz pensar que uma cooperativa atenderia

suas necessidades?
A cooperativa é a solução mais adequada? Ou uma associação poderia ser o

primeiro passo?
Existe alguma cooperativa nas redondezas que poderia satisfazer aos interessados?

E concorrer?
Os interessados estão dispostos a entrar com o capital necessário para viabilizar a

cooperativa?
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 O volume de negócios é suficiente para que os cooperados tenham
benefícios?

 Os interessados estão dispostos a operar integralmente com a cooperativa?

 Quanto à gestão, os cooperados estariam preparados para gerenciar a
cooperativa ou teriam que contratar pessoal qualificado para administrá-
la?

 Existe mercado para os produtos ou serviços a serem oferecidos?
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 Essa á uma fase complicada (o planejamento) e gasta um tempo razoável
para ser executada de forma correta. As pessoas tendem a não considerá-
la necessária e querem partir para algo mais prático.

 Montar uma cooperativa do ponto de vista jurídico é burocrático, mas não
é nada complexo.

 Complicado é mantê-la funcionando e garantindo os resultados esperados
a partir da sua constituição.
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 Uma cooperativa é um empreendimento coletivo.

 A própria legislação exige um mínimo de 20 pessoas para sua constituição
ou, segundo o Código Civil Brasileiro, deverá ter o número suficiente à
gestão satisfatória.

 Essa característica é sua vantagem e também um grande complicador.
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 Quando as pessoas pensam em constituir uma cooperativa elas buscam,
quase sempre, a solução que a cooperativa representa.

 Na maioria das vezes, nem todas as pessoas envolvidas já tiveram algum
trabalho juntas.

 Aprender a trabalhar juntos é um grande desafio em qualquer
empreendimento coletivo.
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 Considere o exemplo de uma cooperativa de costureiras:

Para formar uma cooperativa serão necessárias 20 pessoas ou um número suficiente
para a gestão dos interesses comuns.

O sentido para se formar essa organização seria, basicamente, o de gerar ou aumentar
a renda desse grupo.

• Imagine que cada cooperado desejasse ter uma retirada de 1 salário mínimo por mês:
atualmente R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), vigente desde 01/01/2019.

- Poderia acontecer que, num primeiro momento, fosse inviável esse montante de
retirada mensal pelas costureiras, cooperadas e ainda estaria gerando algum tipo de
despesa para a cooperativa.
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- Os primeiros movimentos dessas pessoas, tão logo constatassem que seus
anseios não estriam sendo atendidos, tenderia a ser o de abandonar a
cooperativa deixando uma série de problemas para os que ficassem.

 Nem sempre organizar uma cooperativa é a melhor opção, muito embora seja
esse o desejo das pessoas e, aparentemente, a solução mais viável, mas pode se
transformar em um problema muito grande dependendo do modo como ela foi
organizada.

 Um bom estudo de viabilidade econômica permitirá vislumbrar qual a real
necessidade do mercado e se uma cooperativa é a melhor forma para que o
grupo atenda seus objetivos.
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 Uma sensibilização consistente sobre o que é e como funciona uma cooperativa,
deveres e direitos de cada um no processo, com certeza será um bom início de
trabalho.

 Uma dimensão importante a ser considerada é a empresarial de uma cooperativa.
Ela só conseguirá atender as necessidades de seus cooperados, gerando os
benefícios esperados, se ela for eficiente na sua relação com o mercado. Isso
significa capacidade de gestão, capacidade técnica e capital de giro, entre outros.

 O que normalmente ocorre é que, de repente, um grupo de pessoas que algumas
vezes é competente na gestão do seu próprio negócio individual ou, na maioria das
vezes, competente na execução de determinado serviço, tornam-se sócios de um
empreendimento coletivo.

17



 O empreendimento coletivo tenderá a ser maior que as atividades individuais de
cada cooperado e com desafios de gestão e articulação bastante diferentes do
que provavelmente estão habituados.

 Isso exigirá novos procedimentos e práticas que podem levar algum tempo para
serem aprendidas e consolidadas.

 Mantendo o exemplo das costureiras, é como pegar 20 pessoas que sempre
trabalharam em casa de modo informal e colocá-las para gerenciar um
empreendimento coletivo. Nesse caso, o grande desafio é transformar
trabalhadores em empresários. Esse salto pode fazer a diferença no sucesso da
cooperativa.
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 As pessoas esperam resultados financeiros rápidos e com quase nenhum
investimento, o que é muito claro nos grupos de trabalhadores de baixa renda
que tentam organizar cooperativas.

 Como todo negócio, ela também exigirá um tempo de maturação para gerar os
resultados esperados.

 A OCB – SESCOOP é o principal órgão do cooperativismo no País e um importante
aliado nas tratativas iniciais para se constituir uma cooperativa. Em 2014, foi
criada a União Nacional das Cooperativas Solidárias, a UNICOPAS, que congrega
as três maiores centrais de cooperativas de economia solidária do Brasil –
UNICAFES, UNISOL e CONCRAB.
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 Este roteiro é uma sugestão para organizar cooperativas.

 Apresenta alguns pontos a serem seguidos e observados buscando
organizar um passo a passo orientador, que deve ser adaptado conforme
a necessidade de cada grupo.

CONTEÚDO: SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA 
ORGANIZAÇÃO DE UMA COOPERATIVA
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CONTEÚDO: SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA 
ORGANIZAÇÃO DE UMA COOPERATIVA

Contato Inicial

 Nessa etapa é importante que as pessoas envolvidas tenham o maior número
possível de informações sobre o tema: legislação, funcionamento, direito e deveres
dos associados, limites e possibilidades das cooperativas etc.

 Essas informações deverão ser suficientes para orientar a escolha das pessoas em
seguirem ou não com o processo organizativo da cooperativa.
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