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1. Introdução 

Os dicionários definem o cooperativismo como sendo um movimento 

multidimensional que pode ser abordado sob diversas perspectivas. Como utopia social, 

articula e representa a aspiração de um modo de vida e uma forma de organização da 

produção e da sociedade com base a um determinado paradigma de valores, colocando a 

economia em função do homem e o capital como fator instrumental. 

Sendo assim o cooperativismo trabalha em sintonia com o principio da integração e 

tende a criar uma economia solidária ou de cooperação, complementando-se dentro da cadeia 

de produção de bens e serviços, eliminando a intermediação negativa, tornando-se desta 

forma um fator de democratização do mercado. 

Motivados pelo alto grau de qualidade do óleo essencial do capim vetiver, pela 

inexistência desse produto no mercado brasileiro e pelos benefícios socioeconômicos 

proporcionados pelo cooperativismo decidiu-se criar uma cooperativa de produtores de raízes 

de vetiver para extração do seu óleo essencial, no município de Inconfidentes, Sul de Minas 

Gerais.  

 

2. Objetivos 

a. Objetivo Geral 

Formar uma cooperativa de produtores de raízes de vetiver para extração de óleo 

essencial como fonte de renda extra. 

b. Objetivos específicos 

� Produzir óleo essencial de raízes de vetiver em Inconfidentes – Sul de Minas Gerais. 

� Criar um espírito cooperativista na população do município através da valorização do 

trabalho em equipe. 

� Aumentar a renda da comunidade, utilizando-se um sistema simples, barato e eficiente 

para produção de raízes de vetiver. 

� Substituir as essências artificiais presentes no mercado através da valorização e apreciação 

dos produtos naturais, melhorando-se assim a qualidade de vida da população e a busca 

pela sustentabilidade. 

 
3. Negócio proposto 

a. Justificativa 

O projeto justifica-se por seu cunho inovador e pelo provável impacto 

socioeconômico que causará no município, contribuindo com a união e valorização dos 

trabalhadores de Inconfidentes. 
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b. Missão do negócio proposto 

Produzir óleo essencial de vetiver e contribuir para melhorias na qualidade de vida da 

população através de inserção de uma nova fonte de renda às famílias do município. 

c. Identificação da proposta 

A proposta do presente projeto é organizar-se em cooperativa para produzir raízes de 

vetiver (Anexo fotográfico 1,2 e 3) que serão submetidas à destilação para extração do seu 

óleo essencial. A cooperativa se encarregará de vender este óleo a indústria de perfumes e 

cosméticos repassando o dinheiro aos produtores. 

d. Retorno social 

O projeto visa a apoiar a sociedade na busca pelo seu próprio negócio, organizando-

se em cooperativa para minimizar os grandes blocos econômicos concorrentes e se fortalecer 

para, em melhores condições, enfrentar o defasado pela crise, porém ainda competitivo 

mercado atual. Acreditamos que a inovação e o trabalho em equipe é a única forma de se 

prevalecer diante da crise econômica mundial.   

e. Produtos a serem produzidos 

� Óleo essencial de vetiver para a confecção de perfume e demais produtos da indústria de 

cosméticos. 

� Palestras e mini-cursos para motivação da população do município, bem como para 

demonstrar a importância da inovação e do cooperativismo diante do cenário econômico 

mundial. 

� Cursos de capacitação para produção de raízes de vetiver. 

f. Expectativas e necessidades dos clientes 

A cada dia as questões ambientais vêm se destacando com mais freqüência nas 

páginas de jornais e revistas, onde se valoriza principalmente as estratégias e métodos a serem 

utilizados para minimizar os efeitos ambientais causados pela inadimplência e até mesmo 

inconsciência dos nossos atos. Nesse cenário destaca-se a necessidade da valorização dos 

produtos e artigos naturais, buscando a sustentabilidade das atividades antrópicas e a 

revitalização do planeta. Sendo assim, e motivados pela crescente conscientização da 

população, apostamos que o perfume natural de vetiver, com sua qualidade, baixo custo e 

comprometimento com o planeta irá conquistar e satisfazer as necessidades dos clientes. 

g. Síntese da missão 

A população de Inconfidentes necessita de apoio para fortalecer-se economicamente. 

Assim, a formação da cooperativa dos produtores de óleo essencial de vetiver no município 
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implicará em benefícios econômicos e sociais aos moradores, buscando sempre a melhoria da 

qualidade de vida municipal.  

 

4. Características da região 

O município de Inconfidentes localiza-se no Sul do estado de Minas Gerais, distante 

441 Km da capital estadual Belo Horizonte. O município se assenta numa área de 145 

quilômetros quadrados, sendo o Rio Mogi-Guaçu o principal curso d'água da cidade. A 

economia municipal a princípio era baseada na produção de alimentos, com destaque para as 

culturas do alho, café e feijão, destacando-se ainda a produção de leite e as atividades 

industriais de extração de felspato, quartzo, caulim e areia para vidros.  

O município surgiu em 1909, quando o Governo do Estado doou à União 810 

hectares de terras, para criação de uma colônia agrícola para estrangeiros. Os bandeirantes 

estabelecidos às margens do rio Mogi-Guaçu, atraídos pelo ouro das Gerais, foram os 

primeiros habitantes da região onde se situa Inconfidentes (Secretaria da Cultura, 2009).  

Foi a agricultura, entretanto, e não mais a mineração, a atividade que obteve os 

melhores resultados. O cultivo do solo constituiu a base econômica do povoado de Mogi-

Acima, antiga denominação de Inconfidentes. As terras destinadas à atividade agrícola, 

desapropriadas pelo governo do Estado, foram doadas ao Governo Federal, para instalar 

naquele local uma colônia agrícola - Núcleo Colonial de Ouro Fino, aonde colonos 

estrangeiros viriam a ser a grande maioria. O nome atual foi dado na primeira década do 

século XX, em homenagem aos heróis da Inconfidência Mineira, com destaque para 

Alvarenga Peixoto, antigo proprietário de uma fazenda na região. Nesta mesma época, 

iniciou-se a construção da primeira capela do núcleo. O distrito de Inconfidentes foi criado em 

1953 e o município emancipa-se em 1962, desmembrando-se de Ouro Fino (Secretaria da 

Cultura, 1999).  

Atualmente o potencial natural de Inconfidentes é constituído principalmente pelas 

nascentes que drenam o rio Mogi-Guaçu (Secretaria da Cultura, 1999). A economia do 

muncípio hoje se resume principalmente em pequenas fábricas que produzem linha, tapetes, 

peças de croche e malhas. Grande parte da mão-de-obra é autônoma e da demanda gerada por 

estas fábricas (Secretaria da Cultura, 1999).  

 

5. Caracterização do produto e serviço 

Pretende-se implantar uma cooperativa de produtores de raízes de vetiver visando à 

extração do seu óleo essencial pelo método da destilação (IAC, 1973). A cooperativa ficará 
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responsável pela destilação das raízes e venda do óleo essencial repassando o faturamento aos 

cooperados conforme sua produção.  

 

6. Riscos e Ameaças 

O projeto, assim como toda tecnologia inovadora possuí riscos quanto à aceitação do 

produto no mercado, porém como as essências naturais possuem grande aceitação, o nosso 

produto rapidamente se estabelecerá. Além disso, destaca-se como um grande risco a crise 

econômica mundial, que como se vê atingiu praticamente todas as áreas do mercado, mas o 

cunho inovador e a proposta de trabalhar em sistema cooperativista são os pontos chaves para 

a minimização dos possíveis riscos do projeto.  

 

7. Localização e instalação 

A cooperativa será instalada no município de Inconfidentes, MG. Em uma instalação 

de 300m² composta sela de destilação, sala de armazenamento de óleo, sala de 

armazenamento de raízes, banheiros e escritório. 

 

8. Leiaute das instalações 

A seguir apresentamos o leiaute das instalações (Comprimento = 20m e largura = 

15m) 

  WC  Sala de 
armazenamento 

de raízes  corredor  WC  

Sala de 
armazenamento 

de óleo  
  Escritório  

 Sala de destilação 

 

 

9. Mercado 

a. Público alvo 

O público alvo do projeto (cooperativa) são os moradores rurais e urbanos de 

Inconfidentes que tenham interesse em melhorar de vida e unirem-se aos demais cooperados. 
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O público alvo do produto (óleo essencial) são as empresas que trabalham com 

perfumes e demais cosméticos que visem se enquadrar no mercado atual, que se preocupa 

com as questões ambientais e cada vez mais valoriza os produtos naturais. 

b. Concorrência 

O mercado concorrente nacional do óleo essencial de vetiver atualmente trabalha 

com fragrância artificial, porém existem inúmeros outros concorrentes que trabalham com 

outras essências, mas na sua maioria também são artificiais, sendo que a cada dia são menos 

aceitos pela população. Vale lembrar que os países europeus e asiáticos produzem perfume 

natural de vetiver, porém a nível nacional não existem empresas que produzam 

comercialmente óleo essencial de capim vetiver, o que valoriza a inovação do projeto.  

c. Mercado de Atuação 

O projeto busca atuar inicialmente no município de Inconfidentes, porém conforme o 

aumento da demanda pelo óleo essencial pretende-se expandir o mercado de atuação, criando-

se cooperativas também nos municípios vizinhos. 

d. Pessoal 

A equipe de trabalho da cooperativa será composta por: 

Técnico agrícola: Assistência na produção do vetiver visando-se se obter a maior 

produção de raízes e um óleo de boa qualidade. 

Administrador: Negócios internos da cooperativa, finanças, marketing, custos, entre 

outros. 

Operários: Serviços de destilação, envasamento do óleo, limpeza das instalações e 

equipamentos entre outros. 

Químico: Acompanhamento e ações de melhoria da qualidade do óleo. 

Secretária: Serviços e agendamento de reuniões, serviços telefônicos, entre outros.   

 

CARGO 
Nº 

FUNCIONÁRIO
S 

SALÁRIO % TOTAL 

Técnico Agrícola  1 600,00 11,5 600,00 
Administrador 1 1.000,00  19,2 1000,00 
Operários 4 500,00 38,6  2000,00 
Químico 1 1.000,00  19,2 1000,00 
Secretária 1 600,00 11,5  600,00 

Total = R$ 5200,00 
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10. Produto 

a. Estratégia Competitiva 

A estratégia do projeto para garantir a sua aceitação e permanência no mercado é a 

união dos produtores em cooperativa para produzir raízes e extrair óleo essencial de vetiver.   

b. Características do projeto 

A cooperativa de produtores de óleo essencial de vetiver atuará em treinamentos e 

assistência aos produtores, visando melhorar cada vez mais a qualidade o óleo, e ficará 

responsável em obter mediante parcerias e apoio financeiro um destilador (conforme utilizado 

pelo Instituto Agronômico de campinas – IAC) com capacidade (inicialmente) de 2,5 m3, 

suficiente para destilar 400 Kg de raízes por vez. 

Os produtores produzirão as raízes de vetiver em sacos de ráfia (Anexos Fitográficos 

4, 5 e 6) ou em Canos de PVC (Anexos Fitográficos 7 e 8) no próprio quintal de casa e depois 

de terminado o ciclo da cultura, que de acordo com IAC (1973) é de 18 meses, será levada até 

a sede da cooperativa para extração (destilação) e pesagem do óleo. 

c. Características do Produto 

c.1 Vetiver 

O capim vetiver é uma gramínea perene e originária da Ásia tropical (Índia, Sri 

Lanka e Malásia), ereta de 1,50m - 2,20m de altura, com sistema radicular numeroso, 

atingindo até 3m de profundidade, aromáticas, pardo-escuras e rijas. Os colmos são fortes, 

achatados, glabros, lisos, verde-claro, brilhantes, com perfilhação abundante. As folhas são 

estreitas e longas, fortes, eretas, rijas, mas com as extremidades dobradas, acaneladas, de 

margens ásperas e cortantes, não aromáticas, mais escuras que os colmos (PEREIRA, 2005). 

Possuí alta rusticidade podendo ser cultivada desde solos arenosos (franco-arenosos, 

areno-argilosos) até solos mais pesados (argilo-arenosos ou argilo-humosos), desenvolve-se 

em solos com pH baixo (ácidos) e pH alto (alcalinos), o mesmo acontecendo com solos 

salinos, resiste desde a baixa pluviosidade (300 a 800 mm.ano-1) até as altas precipitações 

(3000 a 5000 mm.ano-1), podendo ser plantado em solos inundados (BRILHO & SANTOS, 

1965)  

Tolerante a temperaturas extremas entre -9 a 50°C, por ser propagada por meios 

agâmicos (mudas) e não por sementes, a planta não corre o risco de tornar-se uma invasora 

indesejável. É usado para formar barreiras de contenção do solo em ladeiras e para revestir 

diques, tanques, margens de cursos de água (arroios e rios) ou nas paredes dos condutos de 

água. Não se trata de planta hospedeira ou intermediária de pragas ou doenças e possui grande 
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capacidade de seqüestro de carbono, cerca de 5 kg.planta-1.ano-1 incorporados ao solo 

(BRILHO & SANTOS, 1965) 

Não há variedades que possam ser definidas morfologicamente como tais, entretanto, 

têm-se tipos de plantas com ligeiras variações no formato das folhas e, ao que se parece na 

capacidade de produção do óleo. 

O capim vetiver é utilizado na prevenção de erosão, na fitorremediação de águas e 

solos contaminados e como agente antimicrobiano. 

A classificação sistemática do vetiver está representada pela tabela 1. 

Tabela 1. Classificação sistemática do vetiver 

Reino:  Plantae 
Divisão:  Magnoliophyta 
Classe:  Liliopsida 
Ordem:  Poales 
Família:  Poaceae (Gramineae) 
Subfamília:  Panicoideae 
Tribo:  Andropogoneae 
Gênero:  Vetiveria 
Espécie:  Vetiveria zizanioides (L.) Nash. 

Sinonímia:  
Chrysopogon zizanioides (L.) 
Roberty 

c.2 Óleo essencial 

O óleo essencial, retirado das raízes de vetiver, é aplicado desde a indústria de 

perfumes até a de alimentos, como flavorizante. 

O vetiver tem um grande potencial de utilização, em escala comercial, na fabricação 

de produtos farmacêuticos. O óleo de vetiver é um importante produto obtido da raiz da planta 

e que contém centenas de terpenos, terpenóides, fenóis etc. Atualmente possui três aplicações 

comerciais primárias: como aromatizante em perfumes, como aditivos flavorizantes de 

alimentos e como inseticida natural. 

O óleo de vetiver é usado como aroma e como fixador de perfumes, por isso o seu 

elevado preço por quilograma é compensador (CASTRO & RAMOS, 2003). 

O óleo essencial é extremamente viscoso, sendo o mais viscoso dos óleos essenciais 

conhecidos e apresentando uma densidade de 1015 a 1095 (CASTRO & RAMOS, 2003). 

O uso medicinal do vetiver é citado na Índia, onde é empregado, externamente, 

contra reumatismo e nevralgias. Internamente, é usado como estimulante, carminativo e 

também no tratamento das nevralgias e enxaquecas. As raízes em infusão são um estimulante 

suave e uma agradável bebida nas febres. Reduzidas a pó, as raízes são usadas contra as 

afecções biliosas (ROYG y MESA, 1945 apud CASTRO & RAMOS, 2003). 
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O óleo de Vetiver foi, recentemente, testado quanto às suas propriedades 

antioxidantes, carcinogênicas e termiticidas. Dos resultados obtidos, pode ser concluído que o 

óleo de vetiver possui atividades biológicas multifuncionais. Ele demonstrou ser não somente 

um excelente antioxidante natural como também um termiticida alternativo. No que diz 

respeito a seu potencial anticarcinogênico, o óleo de vetiver demonstrou que ele pode ser a 

chave para novas drogas contra cânceres específicos, já que inibiu o crescimento em até 89% 

de três tipos de células cancerosas testadas. (Fonte: Feng Chen, Xi Wang e Hyun-jin Kim – 

Antioxidant. Anticarcinogenic and Termiticidal Activities of Vetiver Oil. Poster Paper. 

(10/26/03) In.: www.vetiver.com/TVN_archive.htm#Anchor-MEDICAL-44591). 

A Colheita/Destilação ocorre 18 meses após o plantio. Deve-se cortar a parte aérea e 

arrancar as raízes para destilação, estas devem ser lavadas cuidadosamente e cortadas de 4-5 

cm de comprimento para a extração do óleo. 

A Produtividade normal é de cerca de 3 a 5 t.ha-1 de raízes secas por hectare 

(espaçamento: 1,2 m X 0,5 m,) o que representa aproximadamente 60-100 kg de óleo 

essencial (2% do peso das raízes secas) CASTRO & RAMOS (2003), ou seja, cerca de 3,6 a 6 

g de óleo essencial por planta (18 meses após plantio). O óleo é obtido destilando as raízes 

secas em corrente de vapor, sob pressão (IAC, 1973).  

Segundo IAC (1973) para se produzir óleo de vetiver de boa qualidade, as raízes 

devem ser armazenadas por cerca de 6 meses antes de serem destiladas. Sob tais condições, 

produzirão um óleo mais escuro e viscoso, cuja densidade será alta, assim como mais alto será 

seu índice de rotação ótica. O odor desses óleos “pesados” é cheio, rico e muito persistente, 

acentuadamente superior ao dos óleos “leves”, obtidos seja de raízes novas, seja de destilação 

curta. 

c.3 Identificação da qualidade 

O vetiver pode ser encontrado na maioria de países tropicais e sub-tropicais. 

Geralmente é introduzido na indústria de óleos essenciais e indústria aromática, Trata-se de 

uma gramínea bastante resistente a variações climáticas e facilmente adaptável a diferentes 

tipos de solos. É amplamente utilizada no sudeste da África, Índia, Tailândia, Malásia, 

Indonésia, China, Caribe, América Central e América do Sul e Estados Unidos, produzindo 

um óleo de excelente qualidade. 

A cooperativa dos produtores de óleo de vetiver visa utilizar pequenas áreas para este 

fim, podendo ser quintais ou pequenos sítios, característica esta que torna a sua produção 

acessível a toda a população de Inconfidentes. 
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d. Plano de lançamento estruturado do produto 

Para dar início às atividades da cooperativa serão conferidas palestras motivacionais 

com os seguintes temas: trabalho em equipe; sucesso de cooperativas; como vencer a crise 

econômica mundial? Como destacar-se no competitivo mercado atual? Além, de cursos e dias 

de campo sobre a tecnologia de produção de óleo de vetiver em pequenas áreas, métodos e 

práticas para aumentar a qualidade e pureza do óleo essencial. 

Após iniciada as atividades da cooperativa de produtores de óleo essencial de vetiver 

será realizada divulgação em jornais, rádios, internet, cartazes, entre outros, além, de contato 

com empresas, entidades ou profissionais autônomos que produzam perfumes naturais ou que 

desejam substituir as essências artificiais pelas naturais. 

e. Tecnologias básicas de produção e de comercialização 

� Fluxograma 

 
 

� Cronograma de execução 

O cronograma de execução das atividades do projeto está representado na tabela 3. 

Tabela 3. Cronograma de execução das atividades do projeto 

Meses 
Atividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Palestras de motivacão X X   X   X   X   X     X     X     X   

Cursos de capacitação X X X   X       X       X       X     X 

Abertura da Cooperativa     X                                   

Duvulgação e parcerias   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Produção das raízes     X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Extração do óleo essencial                                       X 

Comercialização                                       X 

Início do novo ciclo de produção           X           X           X     
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f. Impacto sócio-econômico 

O presente projeto atingirá diretamente a população de Inconfidentes devido a seu 

potencial inovador e principalmente cooperativista, fazendo com que as pessoas se unam para 

trabalharem, minimizando-se desta forma as dificuldades encontradas no mercado. Além 

disto, o projeto trabalha com a motivação da população através de palestras e cursos, visando 

criar uma cultura cooperativista em Inconfidentes-MG, para que os trabalhadores e 

desempregados tenham novas oportunidades e para que surjam novas idéias e fontes de 

emprego no município, melhorando-se desta forma a qualidade de vida e acrescendo-se 

valores à população. 

 

11. Divulgação do serviço 

Serão realizadas palestras para a comunidade municipal, avisos em rádios, cartazes e 

jornais para comunicar a população da cooperativa e convidá-los a serem cooperados. Além 

disso, será realizado um investimento em marketing de vendas a fim de divulgar o óleo 

essencial de vetiver para alavancar as vendas. 

 

12. Viabilidade 

O projeto possui grande viabilidade, principalmente diante da crise econômica 

mundial, quando milhões de pessoas pelo mundo perderam seus empregos e buscam 

incessantemente uma fonte de renda para pagar suas dívidas e  alimentar seus filhos, amigos e 

entes queridos. Nesse cenário, a formação da cooperativa de produtores de óleo essencial de 

vetiver apresenta-se como uma alternativa àqueles que perderam seus empregos ou que 

desejam incrementar sua renda anual. 

a. Projeto de viabilidade econômico-financeira 

Tabela 1 

Nº INVESTIMENTO FIXO 
1 Construções/Reformas R$ 0,00 
2 Máquinas e Equipamentos R$ 10.000,00 
3 Móveis e Utensílios R$ 3.000,00 
4 Taxa de Franquia / Fundo Comercial R$ 0,00 
5 Veículos R$ 0,00 
6 Outros R$ 1.000,00 
7 Total Investimento Fixo R$ 14.000,00 
8 Capital de giro próprio inicial R$1.000,00 

 

Tabela 2 
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Custo de produção do óleo essencial de vetiver (1 Kg de óleo) 
PREÇO (R$) 

Itens Unid. Quant. Unitário Total % 
Mudas Unid. 225  R$              0,70   R$       157,50  20% 
Sacos Unid. 225  R$              0,05   R$         11,25  1% 
Substrato m³ 12  R$            10,00   R$       120,00  15% 
Plantio (mão-de-obra) D/H 10  R$            30,00   R$       300,00  38% 
Outros Unid. 1 200  R$       200,00  25% 
Investimento Total        R$      788,75  100% 

Custo de Produção  Comercialização   

Quant. Unid.  C. unitário  Preço de venda Renda bruta 
Renda 

Líquida 
1000 Gramas  R$              0,79   R$              3,00   R$    3.000,00   R$    2.211,25  

OBS.: Considerou-se uma produtividade média de 4,5 ml de óleo por planta (IAC, 1973) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 

CUSTOS FIXOS  

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ 
Mão-de-Obra + Encargos R$3.600,00 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) R$2.000,00 
Luz R$200,00 
Telefone R$100,00 
Despesas com Veículos R$200,00 
Material de Expediente e Consumo R$150,00 
Aluguel R$500,00 
Manutenção - 
Condomínio - 
Assinatura de revista - 
Outros R$200,00 

TOTAL R$6.950,00 
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13. Considerações finais 

A cooperativa dos produtores de óleo essencial de vetiver trará inúmeros benefícios 

ao município de Inconfidentes, destacando-se o incremento na renda das famílias, treinamento 

e aprendizagem do trabalho em equipe e aquisição de uma cultura cooperativista, Além de 

produzir um óleo de boa qualidade e grande aceitação no mercado, seja para confecção de 

perfumes, seja para outras finalidades. 
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15. Anexos Fotográficos 

Figura 1. plantação de vetiver no IF-
Campus Inconfidentes 

 

 

Figura 2. Viveiro de mudas de vetiver a 
céu aberto no IF-Campus Inconfidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema radicular do vetiver 

 

 

Figura 4. Produção de raízes de vetiver 
em sacos de ráfia 
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Figura 5. Produção de raízes de vetiver 

em sacos de ráfia 

 

 

Figura 6. Produção de raízes de vetiver 

em sacos de ráfia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Produção de raízes de vetiver 

em cano de PVC (4 meses após plantio) 

 

 

 

Figura 8. Raízes de vetiver produzidas 

em cano de PVC (4 meses após plantio) 

 

 

 

 

 

 

 

 


