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RESUMO 

O presente trabalho consiste em apresentar uma proposta de plano financeiro 

para um novo serviço de atividade extracurricular a ser instalado em escolas 

particulares, denominado: Pequenos Empreendedores. O resultado obtido pela 

análise financeira forneceu subsídio técnico, com base em demonstradores 

contábeis e indicadores financeiros, para uma possível tomada de decisão a respeito 

da viabilidade financeira do negócio. O estudo concluiu que, com investimento inicial 

de $181.997,43, destes $61.997,43 adquiridos via empréstimo, a empresa se mostra 

viável, com retiradas anuais e crescentes, tendo a do primeiro ano correspondendo a 

aproximadamente 28% do valor do capital total investido.  

 

Palavras-chave : viabilidade, plano financeiro, indicadores 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo de finanças corporativas tem como principal objetivo fornecer 

subsídios para a tomada de decisão financeira ótima, ou seja, que maximiza a 

riqueza do investidor. O resultado de uma análise financeira deve permitir o 

administrador financeiro responder algumas perguntas fundamentais:  

• Qual o melhor investimento? 

• Qual o montante a investir? 

• Como financiar o investimento? 

• Como distribuir os resultados? 

• Qual o retorno? 

• Quanto tempo para retornar o capital investido? 

• Qual o faturamento mínimo para cobrir os custos?  

Para que haja processo decisório são necessárias três condições: 

1. Decisão a ser tomada 

2. A decisão envolver dinheiro 

3. Criação de valor como objetivo 

A criação de valor é a capacidade de o negócio produzir resultados 

financeiros, ou fluxo de caixa positivo, capazes de superar o custo do capital 

investido, ou fluxo de caixa negativo. O objetivo desse trabalho é apresentar e 

descrever os demonstradores contábeis e índices financeiros utilizados na análise 

financeira do negócio em questão, um novo serviço de atividade extracurricular a ser 

instalado em escolas particulares, denominado: Pequenos Empreendedores. 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico do planejamento financeiro, 

incluindo a descrição dos demonstradores contábeis DRE, Fluxo de Caixa e Balanço 

Patrimonial, assim como a descrição dos principais índices financeiros utilizados pela 

planilha “Plano Certo”, na sua versão 9.8, desenvolvida pelo Professor Luís Eduardo 

Machado: Valor Presente Líquido, Período de Payback, Payback Descontado, Índice 

de Lucratividade Líquida, Taxa Interna de Retorno, Taxa Interna de Retorno 

Modificada, Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Idade Média do 

Estoque, Giro do Estoque, Período Médio Cobrança e Período Médio Pagamento, 

Giro Ativo Total, Ciclo Operacional, Ciclo de Caixa, Endividamento Geral, 
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Composição Endividamento, Índice de Cobertura de Juros, Margem Líquida, Retorno 

sobre Investimento e Retorno sobre Patrimônio. 

Por fim, no capítulo 4 é apresentado o estudo de caso do negócio 

denominado Pequenos Empreendedores. O estudo de caso contempla a descrição 

desse negócio bem como a apresentação do exemplo da aplicação do referencial 

teórico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 PLANO FINANCEIRO 
 

 O principal objetivo de finanças é permitir que seja tomada a decisão ótima 

com relação a determinado investimento. Decisão ótima significa decisão que cria 

valor, maximiza riqueza. 

 Finanças é definido como segue:  

Podemos definir finanças como a arte e a ciência da gestão do dinheiro. 

Praticamente todos os indivíduos e organizações recebem ou levantam, gastam 

ou investem dinheiro. A área de finanças preocupa-se com processos, as 

instituições, os mercados e os instrumentos associados à transferência de 

dinheiro entre indivíduos, empresas e órgãos governamentais. (GITMAN, 2010). 

 O Plano Financeiro da empresa Pequenos Empreendedores, foi executado 

com auxílio da ferramenta “Plano Certo”. A ferramenta apresenta os demonstrativos 

contábeis e os principais índices financeiros, imprescindíveis para auxiliar a tomada 

de decisão a respeito da viabilidade econômica financeira do negócio. 

 Nas próximas seções desse capítulo os demonstrativos contábeis e índices 

financeiros, utilizados pela planilha Plano Certo, serão descritos da mesma forma 

encontrada em Limeira (2011), Gitman (2010) e Abreu (2012) e apresentados no 

capítulo 4, ESTUDO DE CASO. 
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2.1.1 Demonstrativos contábeis 
 

Para Abreu (2012), os relatórios contábeis são ferramentas indispensáveis 

para o processo decisório por parte dos interessados na situação econômico-

financeira de determinada empresa. 

 Os demonstradores financeiros têm por finalidade mostrar, além da situação 

da empresa em determinado momento, o resultado da empresa num período do 

exercício. 

 A formação e a estrutura das demonstrações contábeis contemplam: a 

demonstração do resultado do exercício, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial. 

Estes são descritos nas próximas seções. 

 

2.1.2 DRE 
 

 Para Abreu (2012), o DRE (demonstração dos resultados do exercício) é um 

relato de todas as receitas (positivas) ou despesas (negativos), ocorridas em um 

determinado exercício. Se a soma dos acontecimentos for positiva, a empresa 

auferiu lucro, caso contrário, a empresa obteve prejuízo no exercício em questão. O 

DRE é um filme que mostra um período, portanto é um relatório dinâmico. 

 

2.1.3 Fluxo de caixa 
 

 Para Abreu (2012), o Fluxo de caixa, assim como o DRE conta a história de 

um período, por isso também é dinâmico. O Fluxo de Caixa permite que seja 

verificada a real situação da empresa, pois mostra as entradas e saídas financeiras 

da empresa num determinado período.   

 Segundo Gitman (2010), o fluxo de caixa é o sangue que corre nas veias da 

empresa. É a principal ferramenta usada no planejamento e tomada de decisão com 

relação a criação de valor para os acionistas. 
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2.1.4 Balanço patrimonial 
 

 Para Abreu (2012), diferentemente do fluxo de caixa e DRE, o balanço 

patrimonial é estático, pois apresenta uma radiografia da empresa num determinado 

momento. O nome balanço remete a ideia das partidas dobradas, ou seja, todo 

lançamento contábil tem um reflexo. O balanço patrimonial é dividido em três partes: 

• Ativo: bens e direitos de uma empresa. Veículos, imóvel e as patentes de 

invenção de seus produtos são considerados bens. Como direitos, entende-se 

que são todos os valores que a empresa tem a receber. 

• Passivo: são todas as obrigações que a empresa como por exemplo, 

fornecedores (duplicatas a pagar), concessionárias (contas a pagar), 

trabalhadores (salários a pagar), governo (impostos a pagar) e instituições 

financeiras (empréstimos a pagar), entre outros; 

• Patrimônio líquido: capital financiado pelos sócios da empresa e lucros 

retidos. Pode-se dizer que o patrimônio líquido é uma divida com os sócios da 

empresa. 

 

2.1.5 Índices financeiros 

2.1.5.1 Valor Presente Líquido (VPL) 
 

 Para Ozório (2015), valor presente líquido considera o valor do dinheiro no 

tempo a uma taxa específica, também conhecida como taxa de desconto, retorno 

requerido, custo de capital ou custo de oportunidade. O valor presente líquido é 

determinado subtraindo-se o investimento inicial os valores presente das entradas de 

caixa, descontadas à taxa de custo do capital da empresa. 

 O critério para aceitação ou rejeição do projeto é o seguinte: 

• VPL maior que R$ 0: decide-se pela aceitação do projeto; 

• VPL menor que R$ 0: decide-se pela rejeição do projeto.  
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2.1.5.2 Período de Payback (PBK) 
 

 Para Ozório (2015), o período de payback é o tempo necessário para 

recuperar o investimento inicial e é calculado pelo quociente do investimento inicial e 

as entradas de caixa. O período de payback, apesar de popular, é considerado uma 

técnica pouco sofisticada por não considerar o valor do dinheiro no tempo. Pode 

auxiliar tomada de decisões avaliando o tempo de exposição ao risco. 

 

2.1.5.3 Payback Descontado (PBD) 
 

 Para Ozório (2015), ao contrário do PBK, o payback descontado considera o 

valor do dinheiro no tempo e representa o número de períodos necessários para 

tornar nulo o VPL, ou seja, retornar o capital investido. 

 O investidor pode estipular um período máximo que deseje retornar o capital 

investido, então o critério para aceitação ou rejeição do projeto, considerando a 

utilização do payback descontado é o seguinte: 

• PBD maior que o período máximo estipulado: decide-se pela rejeição do 

projeto; 

• PBD menor ou igual que o período máximo estipulado: decide-se pela 

aceitação do projeto.  

 

2.1.5.4 Índice de Lucratividade Líquida (ILL) 
 

 Para Ozório (2015), o índice de lucratividade indica a quantidade de riqueza 

que pode ser gerada a cada unidade monetária investida no projeto. O ILL é 

calculado pelo quociente do valor presente das entradas positivas do fluxo de caixa e 

o valor presente dos investimentos. Normalmente utilizando-se a TMA (taxa mínima 

de atratividade) no calculo do valor presente.  

 Considerando a utilização do índice de lucratividade, o critério para aceitação 

ou rejeição do projeto, é o seguinte: 

• ILL > 1 -> VPL > 0 -> decide-se pela aceitação do projeto; 

• ILL = 1 -> VPL = 0 -> indiferente aceitar ou rejeitar o projeto; 

• ILL < 1 -> VPL < 0 -> decide-se pela rejeição do projeto; 
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2.1.5.5 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
 

 Para Ozório (2015), a taxa interna de retorno é a taxa de desconto que torna o 

valor presente líquido de um projeto igual a zero. A taxa interna de retorno é uma das 

técnicas mais usadas para tomada de decisão de investimento, mesmo sendo mais 

difícil de ser calculada à mão do que o valor presente líquido. 

 O critério para aceitação ou rejeição do projeto, considerando a utilização da 

técnica da taxa interna de retorno é o seguinte: 

• TIR maior que o custo do capital: decide-se pela aceitação do projeto; 

• TIR menor que o custo do capital: decide-se pela rejeição do projeto.  

 

2.1.5.6 Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 
 

 Para Ozório (2015), a taxa de juros para aplicação de recursos, geralmente, é 

menor que a taxa usada para captar recursos, em função do spread bancário – 

diferença entre os custos de captação e empréstimos das instituições financeiras. 

 Para determinar a taxa interna de retorno, pressupõe-se que os fluxos de 

caixa, positivos e negativos, utilizam a mesma taxa. 

 A TIRM não é uma modificação propriamente da TIR, mas tenta se aproximar 

de situações mais realistas do mercado, pois no seu cálculo, os fluxos dos 

investimentos são trazidos a valor presente pela taxa de mercado para financiamento, 

enquanto que os fluxos positivos são levados a valor futuro, no último período de 

cada um deles, por uma taxa de juros de reinvestimento, geralmente menor que a 

TMA. Com os valores concentrados no instante zero e no período final, calcula-se a 

taxa de juros implícita na relação dos dois capitais. 

 O critério para aceitação ou rejeição do projeto, considerando a utilização da 

técnica da taxa interna de retorno modificada é o mesmo da TIR. 

 

2.1.5.7 Liquidez Geral 
 

Para Ozório (2015), a liquidez representa a facilidade da empresa em honrar 

suas dívidas de curto prazo e à solvência da posição geral da empresa. Esse 

indicador pode sinalizar antecipadamente problemas de solvência ou fluxo de caixa 
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que a empresa possa a ter. A liquidez corrente e seca são as duas medidas 

fundamentais de liquidez. 

 

2.1.5.8 Liquidez Corrente 
 

 Para Ozório (2015), o índice de liquidez corrente é usado para medir a 

capacidade da empresa em pagar suas dívidas de curto prazo, assim como 

mostrado abaixo: 

 

 

 

 De modo geral, quanto maior for o índice, mais líquida a empresa. O valor 

ideal depende do setor da empresa, quanto mais previsível o fluxo de caixa, menor o 

índice é aceitável. 

 

2.1.5.9 Liquidez Seca 
 

 Para Ozório (2015), o índice de liquidez seca é semelhante ao índice de 

liquidez corrente, porém subtrai do ativo circulante o estoque. Usado quando o 

estoque não é convertido facilmente em dinheiro. O índice de liquidez seca é 

calculado da seguinte forma: 

 

 

 

 Da mesma forma que o índice de liquidez corrente, quanto maior o índice de 

liquidez seca, mais líquida a empresa. Esse índice é mais utilizado por empresas que 

têm dificuldade de transformar o estoque em capital, seja por que o estoque é 

formado por itens semiacabados, ou porque recebem a prazo. Caso o estoque tenha 

liquidez, o índice de liquidez corrente é a medida preferível de liquidez geral. 

  

CirculantePassivo
CirculanteAtivo

CorrenteLiquidezdeÍndice =

CirculantePassivo
Estoque - CirculanteAtivo

SecaLiquidezdeÍndice =
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2.1.5.10 Idade Média do Estoque 
 

 Para Braga (2015), idade média do estoque é o número médio de dias que a 

mercadoria fica no estoque. É calculado dividindo-se o giro do estoque por 360, que 

é o número de dias do ano: 

 

 

 De forma geral, quanto menor esse índice, mais eficiente a empresa. O valor 

do índice somente faz sentido se comparado com outras empresas do mesmo setor 

ou comparando com o passado da empresa. 

 

2.1.5.11 Giro do Estoque 
 

 Para Braga (2015), o giro do estoque mede a liquidez do estoque da empresa. 

É calculado da seguinte forma: 

 

 

 

 Quanto menor for esse índice melhor. Da mesma forma que a idade média do 

estoque, o valor desse indicador somente faz sentido quando comparado com 

empresas do mesmo setor ou com o passado da empresa. 

 

2.1.5.12 Período Médio Cobrança e Período Médio Pagamento 
 

 Para Braga (2015), o período médio de cobrança e período médio de 

pagamento indica, por definição, os períodos médios de recebimento das vendas e 

pagamento dos fornecedores, respectivamente. 

  

VendidassMercadoriadasCusto
360Estoque

EstoquedoMédiaIdade
x=

Estoque
VendidassMercadoriadasCusto

EstoquedoGiro =
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2.1.5.13 Giro Ativo Total 
 

 Para Braga (2015), o giro do ativo total é usado para medir a eficiência da 

empresa na utilização dos seus ativos para gerar vendas. O giro do ativo total é 

calculado da seguinte forma: 

 

 

 

 Quanto maior esse índice, mais eficiente a empresa, porém deve ser utilizado 

para comparar empresas do mesmo segmento de atuação. 

 

2.1.5.14 Ciclo Operacional 
 

 Para Braga (2015), o ciclo operacional indica o tempo médio que a empresa 

leva para receber, considerando a entrada do produto no estoque. Esse indicador é 

calculado como segue: 

 

 

 

 Quanto menor esse índice, mais eficiente a empresa. 

 

2.1.5.15 Ciclo de Caixa 
 

 Para Braga (2015), o ciclo de caixa mede a subtração do tempo do ciclo 

operacional e o período médio de pagamento, e é calculado pela expressão abaixo: 

 

 

 

 Empresas que pagam os fornecedores a vista e recebem a prazo possuem 

esse índice negativo. Assim como os outros indicadores, o ciclo de caixa 

isoladamente pode não ser conclusivo para tomada de decisão, mas pode auxiliar a 

identificar pontos de melhoria num projeto, por exemplo. 

total Ativo
Vendas

totalativodoGiro =

pagamentodemedioperiodoestoquedomediaidadeloperacionaciclo +=

pagamentodemédioperiodoloperacionaciclocaixadeciclo −=
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2.1.5.16 Endividamento Geral 
 

 Para Braga (2015), o índice de endividamento geral é usado para medir a 

alavancagem da empresa ou seja, medir a proporção do ativo que foi financiada 

pelos credores. O índice de endividamento geral é calculado da seguinte forma: 

 

 

 Quanto mais elevado esse índice, maior a alavancagem da empresa e maior o 

grau de endividamento. 

 

2.1.5.17 Composição Endividamento 
 

 Para Braga (2015), composição do endividamento mede a proporção do 

passivo circulante em relação ao passivo total. A composição do endividamento é 

calculada por: 

 

 

 O valor desse indicador próximo a 1 pode sinalizar que a empresa está com 

política de financiamento não muito eficiente, pois a maior parte das obrigações está 

no curto prazo e não em financiamento, onde os juros são menores.  

 

2.1.5.18 Índice de Cobertura de Juros 
 

 Para Braga (2015), o índice de cobertura de juros é usado para medir a 

capacidade da empresa honrar seus pagamentos contratados de juros. O índice de 

cobertura de juros é calculado por: 

 

 

 Quanto maior o índice, mais saudável está a empresa. 

total Ativo
totalPassivo

geralntoendividamedeÍndice =

totalpassivo
circulantepassivo

ntoendividamedoComposicao =

Juros
renda de imposto e juros de antes Lucro

juros de cobertura de Índice =
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2.1.5.19 Margem Líquida 
 

 Para Ozório (2015), a margem líquida é usada para medir a porcentagem de 

cada unidade monetária de vendas remanescentes após a dedução dos custos de 

despesas, juros inclusive, impostos e dividendos de ações preferenciais. 

 

 

 

 Quanto mais elevada a margem líquida da empresa, melhor. 

 

2.1.5.20 Retorno sobre Investimento 
 

 Para Ozório (2015), retorno sobre investimento é usado para medir a eficácia 

da empresa na geração de lucro a partir dos ativos disponíveis. O retorno sobre 

investimento é calculado como segue: 

 

 

 

 Quanto mais elevado o índice, maior o retorno sobre o ativo total da empresa. 

 

2.1.5.21 Retorno sobre Patrimônio 
 

 Para Ozório (2015), retorno sobre patrimônio mede o retorno obtido sobre o 

investimento dos acionistas. Quanto maior o índice melhor para os proprietários. O 

retorno sobre patrimônio é calculado como segue: 

 

 

 

 Simplificadamente esse índice mostra ao acionista quanto a empresa retorna 

de lucro líquido para cada unidade monetária que o acionista tem investido. Quanto 

maior o índice, mais lucrativa a empresa. 

vendas de Receita
ordinarios acionistas os para disponivel lucro

 liquida Margem =

totalativo
liquido lucro

toinvestimensobreretorno =

liquidopatrimonio
liquidolucro

patrimoniosobreretorno =
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3 METODOLOGIA 
 

 Neste capítulo está sendo referenciado o método utilizado para construir o 

conteúdo deste trabalho. 

 A fundamentação teórica, o material e estudos adquiridos durante o curso de 

MBA de Gestão Empresarial com principal ênfase nos módulos de Gestão Contábil 

Financeira (BRAGA, 2015) e Finanças Corporativas (OZÓRIO, 2015), foram os 

pilares que sustentaram a construção deste trabalho e possibilitaram desenvolver 

uma análise detalhada da viabilidade do empreendimento proposto. 

 Na elaboração do plano financeiro da empresa, foi utilizada a ferramenta 

“Plano Certo”, na sua versão 9.8, desenvolvida pelo Professor Luís Eduardo 

Machado. A aplicação dessa ferramenta visa responder às cinco perguntas 

apresentadas por Dolabela no livro O Segredo de Luiza (DOLABELA, 2008), 

adaptadas para o tipo de negócio em questão, Pequenos Empreendedores: 

• Primeira pergunta: Quanto será necessário gastar para montar a empresa e 

iniciar as atividades? 

• Segunda pergunta: Qual valor disponível depois de pagos todos os 

compromissos projetados para os cinco primeiros anos? 

• Terceira pergunta: Qual será o saldo de caixa projetado, ou seja, os recursos 

financeiros disponíveis, mês a mês, depois que todas as receitas e despesas 

forem calculadas? Será necessário contrair empréstimo ou as receitas do 

negócio serão suficientes para cobrir todas as despesas? 

• Quarta pergunta: Qual o faturamento mínimo necessário para cobrir os 

custos? 

• Quinta pergunta: Qual o tempo necessário para recuperar o investimento 

inicial? 

As respostas para essas perguntas serão esclarecidas no capitulo segunte, 

ESTUDO DE CASO. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO NEGÓCIO 
 

O negócio proposto consiste em apresentar um serviço de atividade 

extracurricular a ser instalado em escolas particulares, denominado: Pequenos 

Empreendedores. O método de ensino propõe uma atividade extracurricular para 

crianças e jovens de 05 a 15 anos, em que o produto final a ser ofertado é uma 

coleção de apostilas, livros didáticos, brincadeiras e jogos diversos, incluindo um 

aplicativo para tablets e smartphones, que formatados em uma linha pedagógica, 

tem o objetivo de promover o desenvolvimento do espírito empreendedor nas 

crianças e jovens, assim como entregar valores e princípios como ética, liderança e 

trabalho em equipe, saber ouvir e expressar idéias, desenvolver novos projetos, 

negociação, direitos fundamentais, saber lidar com dinheiro (poupar/investir), política 

(noções das regras de nosso sistema democrático), noções de governança e 

sustentabilidade, marketing e economia, sempre apresentados de forma lúdica 

através de jogos, brincadeiras e técnicas de pedagogia infantil voltadas para esses 

assuntos, com participação ativa dos pais enquanto apoiadores do método. 

A razão do négocio é preencher a atual lacuna na entrega desses valores no 

currículo atual das escolas particulares e públicas brasileiras, e desse modo 

aumentar a qualidade da formação de profissionais melhor preparados para 

ingressarem no mundo real, uma vez que independente da profissão escolhida pelo 

jovem, seja na área de humanas, exatas ou biociências, as noções básicas de 

gestão administrativa e financeira são de suma importância para aumentar as 

chances de sucesso profissional na carreira escolhida.  

Em última instância, esse negócio almeja ajudar na formação de jovens mais 

conscientes de sua responsabilidade enquanto cidadãos produtivos e 

transformadores da sociedade, proporcionando um ganho de competitividade em 

longo prazo para o país. 

Os clientes serão os pais e mães de famílias de classes A e B, que 

contratariam o serviço diretamente da Pequenos Empreendedores, e os 

consumidores serão seus filhos. A proposta de valor é agregar a formação das 

crianças e jovens, as quais serão preparadas para desenvolver habilidades de 
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extrema importância na vida pessoal e profissional, onde a percepção de 

empreendedorismo e valores será abordada e trazida para o mundo daqueles que 

estiverem se submetido ao método proposto. 

O método será implantado a partir de parcerias com escolas renomadas do 

setor privado, iniciando na cidade de Curitiba e com previsão de expansão nacional, 

com adaptação de espaços físicos dentro das escolas (salas de aula adaptadas para 

a metodologia) para que as aulas sejam oferecidas como um serviço extracurricular 

aos alunos, os quais podem optar ou não em realizar o desenvolvimento proposto. 

Serão oferecidos pacotes modulares para se adequar à demanda dos pais, 

sendo que os pais podem escolher módulos que se encaixem a carga horária 

pretendida, seja ela uma vez por semana, duas, até 3 vezes na semana, carga 

horária diária de 4 horas/aula em contra turno. Ainda serão oferecidos cursos 

isolados, como colônia de férias e cursos direcionados para herdeiros de negócios 

familiares.  

Os valores serão cobrados conforme o módulo e carga horária contratada, 

conforme abaixo: 

01 (uma) vez por semana R$ 400,00 por mês 

02 (duas) vezes por semana R$ 650,00 por mês 

03 (três) vezes por semana R$ 900,00 por mês 

 

A idéia de negócio surgiu durante o curso de MBA – Gestão Empresarial 

01/14 da Fundação Getúlio Vargas, onde os alunos foram estimulados a desenvolver 

um Plano de Negócio no módulo de Governança Corporativa e Sustentabilidade, 

ministrado pelo Professor Rubens Mazzoli, Coordenador do Comitê Executivo do 

Conselho de Administração do Núcleo de Pensamento Estratégico do Paraná, diretor 

e conselheiro em varias empresas do país e autor do Livro “Gestão de Negócios 

Sustentáveis”, professor este apoiador do projeto.  

A continuidade do projeto foi desenvolvida por um grupo de alunos da classe 

MBA – Gestão Empresarial 01/14 da Fundação Getúlio Vargas, no módulo de 

Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios, ministrada pelo 

professor Alivinio Almeida, Mestre e Doutor em Economia Aplicada pela 

Universidade de São Paulo, com vasta experiência no mercado financeiro, gestão de 

empresas públicas e privadas e avaliação de projetos econômicos. 
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4.2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
 

Conforme já mencionado, na elaboração do Planejamento Financeiro descrito 

nesse capítulo foi utilizada a ferramenta “Plano Certo”, na sua versão 9.8, 

desenvolvida pelo Professor Luís Eduardo Machado. A aplicação dessa ferramenta 

visa responder às cinco perguntas apresentadas por Dolabela no livro O Segredo de 

Luiza (DOLABELA, 2008), adaptadas para o tipo de negócio em questão, Pequenos 

Empreendedores: 

• Primeira pergunta : Quanto será necessário gastar para montar a empresa 

e iniciar as atividades? 

• Segunda pergunta : Qual valor disponível depois de pagos todos os 

compromissos projetados para os cinco primeiros anos? 

• Terceira pergunta : Qual será o saldo de caixa projetado, ou seja, os 

recursos financeiros disponíveis, mês a mês, depois que todas as receitas 

e despesas forem calculadas? Será necessário contrair empréstimo ou as 

receitas do negócio serão suficientes para cobrir todas as despesas? 

• Quarta pergunta : Qual o faturamento mínimo necessário para cobrir os 

custos? 

• Quinta pergunta : Qual o tempo necessário para recuperar o investimento 

inicial? 

As perguntas acima seguem a mesma sequencia apresentada no livro supra 

citado e, serão respondidas nas seções subsequentes, conforme apresentação dos 

subcapítilos. 

 

4.2.1 Projeção de Investimentos Iniciais 
 

A primeira pergunta é respondida em três partes apresentadas nas Seções 

4.2.1.1 a 4.2.1.3 A Seção 4.2.1.4 apresenta proposta para o financiamento da 

empresa. Caso adotado valores diferentes para capital próprio e financiamento, as 

analises subsequentes devem ser revisadas. Quanto menor for o capital necessário 

para financiar a abertura da empresa, menor será o tempo de retorno do capital. 
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4.2.1.1 Projeção de Investimentos Pré-Operacionais 
 

A Tabela 1 abaixo apresenta a projeção de investimentos pré-operacionais da 

empresa. 

 

Tabela 1 - Projeção de investimentos pré-operaciona is 

 

Fonte: O Autor 

O investimento na divulgação é composto da utilização de espaços em mídias 

utilizadas pelas escolas particulares (rádio / TV / internet) nas quais o serviço será 

prestado. 

4.2.1.2 Projeção de Investimentos em Ativos Fixos 
 

A Tabela 2 abaixo apresenta o resumo do investimento em ativos fixos da 

empresa. 

 

Tabela 2 - Projeção de investimentos em ativos fixo s 

 

Fonte: O Autor 

 

Os investimentos em ativos fixos são todos os investimentos necessários para 

transformar uma sala alugada dentro de um colégio particular que será o espaço da 

Pequenos Empreendedores. 

 

 

 

Descrição Valor (R$)

1. Despesas com Legislação 5.000,00    

2. Divulgação (rádio + TV + Internet) 6.000,00    

3. Cursos e Treinamentos  15.000,00 

Total 26.000,00 

Descrição Valor (R$)

Softwares e licenças 10.000,00     

Moveis e Utensílios 15.000,00     

Obras Civis e/ou Reformas 25.000,00     

Total 50.000,00     
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4.2.1.3 Projeção de Capital de Giro e Estoque 
 

A Tabela 3 abaixo plota a estimativa de capital de giro para arcar com as 

despesas iniciais da empresa. O valor foi estimado através de consulta a 

proprietários que prestam serviços em escolas particulares. 

 

Tabela 3 - Projeção de capital de giro e estoque 

 
Fonte: O Autor 

 

4.2.1.4 Projeção do Financiamento do Negócio (fontes e usos) 
 

A Tabela 4 mostrada na página a seguir, extraída da planilha Plano Certo, 

plota o total de investimentos necessários para o funcionamento da empresa. A 

tabela apresenta investimentos com despesas mensais e com pessoal que serão 

detalhadas nas seções 4.2.2.1 e 4.2.2.2. Foi estimado empréstimo de R$ 61.997,43 

adquirido de instituição financeira com taxa de juros efetiva mensal de 0,5% ao mês, 

que será amortizada em 36 meses em prestação mensais e iguais de R$ 1.877,00. 

 

 

Descrição Valor (R$)

CAPITAL DE GIRO 60.000,00     

Total 60.000,00     



29 

Tabela 4 - Projeção do financiamento do negócio 

 

Fonte: O Autor 
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4.2.2 Projeção de Custos e Despesas 
 

4.2.2.1 Projeção de Despesas Fixas Mensais 
 

A Tabela 5 abaixo apresenta as despesas fixas mensais da empresa. Vale 

observar que foi estimado 3,50% de crescimento anual para as despesas fixas 

mensais e que é necessário investimento de R$ 19.669,00 antes do primeiro 

faturamento da empresa. 



31 

Tabela 5 - Projeção das despesas fixas mensais 

 

Fonte: O Autor 
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4.2.2.2 Projeção de Despesas com Pessoal 
 

A Tabela 6 apresenta as despesas com pessoal. A empresa está planejada 

de forma que existem dois sócios trabalhando sem nenhuma retirada e por essa 

razão não existe pagamento de pró-labore. Portanto a empresa é administrada por 

um gerente administrativo/financeiro (que também é proprietário da empresa). 

Somando-se os valores plotados na Tabela 4 e na Tabela 5, é possível 

responder a quarta pergunta apresentada na introdução desse capítulo: “Qual o 

faturamento mínimo da empresa para cobrir os custos fixos?”. Respondendo então a 

essa pergunta, é necessário um faturamento mensal de R$ 45.997,43 para atingir o 

ponto de equilíbrio e cobrir os custos fixos. 



33 

Tabela 6 - Projeção das despesas com pessoal 

 

 

Fonte: O Autor 
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4.2.3  Projeção das Receitas com Serviços 
 

Estima-se que a empresa terá faturamento mensal de R$ 74.000,00. Para 

essa estimativa de faturamento mensal, foi levado em consideração que a Pequenos 

Empreendedores teria 70 alunos no modelo de aula 1x semana (R$ 400,00/mês), 50 

alunos no modelo de aula 2x semana (R$ 650,00/mês) e 15 alunos no modelo de 

aula 3x semana (R$ 900,00/mês), totalizando 135 alunos.  

 

Observa-se na Tabela 7 e na Figura 1 que o faturamento mensal estimado, 

será alcançado após 6 (seis) meses de funcionamento, considerando crescimento 

linear desde o primeiro mês de faturamento. 
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Tabela 7 - Projeção do faturamento mensal 

 

Fonte: O Autor 
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Figura 1 - Projeção do faturamento e custos variáve is mensais 

 

Fonte: O Autor 



37 

4.2.4  DRE projetado 
 

A Tabela 8 abaixo apresenta a projeção dos resultados da empresa. A tabela 

resume vários cálculos e estimativas de custos e receitas que responde a segunda 

pergunta –“Qual será o lucro da empresa?”. 
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Tabela 8 - Demonstrativo de resultados projetados 

 

Fonte: O Autor 

 



39 

4.2.5 Fluxo de caixa projetado 
 

A Tabela 9 abaixo responde a terceira pergunta colocada na introdução desse 

Capítulo: “Qual o saldo de caixa?”. A tabela apresenta a projeção do fluxo de caixa 

da empresa. Importante observar que, devido à projeção conservadora do 

faturamento da empresa, as despesas fixas e com pessoal são maiores que o 

faturamento para os primeiros meses de funcionamento, porém o saldo não fica 

negativo. O capital de giro foi dimensionado com a premissa de manter saldo positivo 

considerando crescimento linear do faturamento e um índice baixo de inadimplência 

(algo em torno de 2%). 
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Tabela 9 - Fluxo de caixa projetado 

 

Fonte: O Autor
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4.2.6 Balanço patrimonial projetado 
 

A Tabela 10 abaixo apresenta a projeção do balanço patrimonial da empresa. 

Observa-se que a retirada do empreendedor para o primeiro ano é de R$ 50.000,00, 

valor que representa 27% do total efetivamente investido, sem considerar o 

empréstimo necessário para iniciar a empresa. 
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Tabela 10 - Balanço patrimonial projetado 

 
Fonte: O Autor 
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4.2.7 Análise do investimento 
 

A Figura 2 abaixo plota o resumo da análise do negócio da empresa. A figura 

não apresenta o percentual de margem de segurança na projeção das receitas que, 

conforme calculado pelo programa Plano Certo, é de 6%. Assim sendo a Figura 2 

responde a quinta e última pergunta postulada na introdução de Capítulo: “Qual o 

tempo necessário para recuperar o investimento inicial?”, que, conforme plotado 

nessa figura, será de quatro meses. 
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Figura 2 - Análise sumarizada do negócio sob a ótic a financeira 

Fonte: O Autor 
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4.2.8 Análise dos demonstrativos financeiros 
 

As duas figuras abaixo ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 e Figura 1) apresentam os indicadores financeiros da empresa. 

Pode-se observar nos indicadores de liquidez que a empresa possui 

capacidade de honrar seus compromissos. Como a previsão de pagamento do 

empréstimo é dada a partir do terceiro ano, esses indicadores aumentam 

substancialmente a partir desse período. A liquidez seca é igual à liquidez corrente, 

uma vez que não temos estoque na empresa.  

Assim como os indicadores de liquidez, os indicadores de estrutura e 

resultado corroboram para análise de viabilidade econômica da empresa e, em 

conjunto com as demais analises apresentadas pelo presente plano de negócio, 

auxiliam na tomada de decisão. 
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Figura 3 - Demonstrativos financeiros 

Fonte: O Autor 
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Figura 1 - Resultado do negócio - Valor 

Fonte: O Autor 
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4.2.9 Gráficos dos Resultados do Negócio 
 

As figuras a seguir (Figura 5 até Figura 16) plotam de forma gráfica os 

resultados do negócio. 

 

 

Figura 5 - Investimento inicial em ativos fixos 

Fonte: O Autor 

 

 

Figura 6 - Composição do capital investido 

Fonte: O Autor 
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Figura 7 - Despesas administrativas 

Fonte: O Autor 

 

 

Figura 8 - Custos fixos com pessoal 

Fonte: O Autor 
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Figura 9 - Receita bruta anual 

Fonte: O Autor 

 

Figura 10 - Lucro líquido anual 

Fonte: O Autor 

 

 
Figura 11 - Patrimônio líquido 

Fonte: O Autor 
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Figura 12 - EBITDA 

Fonte: O Autor 

 

 

Figura 13 - Receita anual: Produto X Mercadoria X S erviço 

Fonte: O Autor 

 

 

Figura 14 - Margem líquida anual 

Fonte: O Autor 
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 Figura 15 - Sobre o investimento anual 

Fonte: O Autor 

 

 

Figura 16 - Retorno sobre o patrimônio anual 

Fonte: O Autor 
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4.3 REGIME TRIBUTÁRIO 
 

Esse capítulo trata do regime tributário associado ao negócio proposto. O 

objetivo é garantir que o empreendimento se enquadra e atende de forma adequada 

a todos os requisitos legais e tributários pertinentes. 

 

4.3.1 Enquadramento tributário 
 

Em conformidade com o Art. 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

janeiro de 2006, o negócio Pequenos Empreendedores será enquadrada como 

Empresa de Pequeno Porte. Consideram-se empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere, devidamente registrados 

no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, desde que: aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 

(três milhões e seiscentos mil reais).  

Visando os benefícios da simplificação e a redução de tributos, a empresa 

adotará como regime de tributação o Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar 123/2006, o Simples 

Nacional, que implica o recolhimento mensal, mediante documento único de 

arrecadação dos seguintes impostos e contribuições:  

• Imposto sobre renda da pessoa jurídica (IRPJ); 

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

• Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

• Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS); 

• Contribuição para a Seguridade Social (cota patronal); 

• Imposto sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e Sobre  

• Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS); 

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
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Todos os Estados e Municípios participam obrigatoriamente do Simples 

Nacional, a unificação de impostos é a principal vantagem do simples, as alíquotas 

variam de 4% a 12% de acordo com a categoria em que a empresa está inserida 

O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 

é determinado mediante aplicação das alíquotas das tabelas dos anexos da LC 

123/2006, conforme o tipo de receita auferida. 

Para efeito de determinação da alíquota a ser aplicada pelo PGDAS, a ME ou 

a EPP informará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do 

período de apuração, que compreende a soma de todas as receitas de todos os 

estabelecimentos. 

O recolhimento dos tributos devidos deve ser feito até o último dia útil da 

primeira quinzena do mês seguinte. O valor devido deverá ser recolhido por meio do 

DAS, em um banco componente da rede arrecadadora do Simples Nacional. O DAS 

é gerado somente por meio do aplicativo PGDAS, disponível no Portal do Simples 

Nacional, na internet. 

O DAS será emitido em duas vias e conterá: 

• Identificação do contribuinte (razão social e CNPJ); 

• Mês de competência 

• Data do vencimento original da obrigação tributária; 

• Valor do principal, da multa e dos juros; 

• Valor total; 

• Número único de identificação do DAS, gerado pelo aplicativo de cálculo 

(PGDAS); 

• Data limite para acolhimento do DAS pela rede arrecadadora; 

• Código de barras e sua representação numérica. 

 

4.3.2 Principais aspectos dos regimes tributários brasileiros 
 

Além do recolhimento do Simples a empresa terá outros recolhimentos a 

serem efetuados: 

 

1. ISS – DAM – Prefeitura de Curitiba Alíquota de 5%; 
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2. Encargos Trabalhistas: 

• FGTS – 8% sobre o valor do salário de cada funcionário; 

• INSS – 20% sobre o valor de salário de cada funcionário (lembrando que 

11% cabem ao funcionário sobre desconto em folha); 

• Contribuição sindical anual – 1 dia de salário de cada funcionário; 

• IR Fonte – 15% a 27,5% sobre o salário de cada funcionário. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O assunto abordado nesse trabalho é condição essencial para o sucesso de 

qualquer empresa, projeto ou determinado negócio. A análise financeira foi utilizada 

no estudo de caso da oferta de serviço de atividade extracurricular a ser instalado 

em escolas particulares, denominado: Pequenos Empreendedores, para substanciar 

a viabilidade financeira do mesmo. Sem a análise seria impossível responder as 

perguntas fundamentais que os administradores financeiros precisam saber para a 

tomada de decisão financeira, como por exemplo: Quanto investir? Qual o retorno 

esperado? Entre outras, apresentadas ao longo desse trabalho. 

Observa-se na aplicação de referencial teórico que o projeto em questão é 

viável financeiramente. Considerando retiradas anuais e crescentes, tendo a do 

primeiro ano correspondendo a aproximadamente 28% do valor do capital total 

investido. Investimento inicial de $181.997,43, destes $61.997,43 adquiridos via 

empréstimo. 

As análises financeiras mostraram que a empresa projeta período de payback 

de 4 meses, considerando o rendimento do dinheiro ao longo do tempo, VPL 

$1.625.630,76, taxa interna de retorno de 284,49%, índice de lucratividade de 9,93 e 

rentabilidade de 893,22%.  

Tanto os demonstradores contábeis, como os índices financeiros foram 

fundamentados em previsões conservativas de faturamento, pois considerou 

quantidade de 135 alunos, em diferentes modalidades da prestação do serviço. 

A empresa tem oportunidade de aumentar o faturamento caso seja optado 

pela modalidade de prestação do serviço com maior quantidade de aula por semana. 

Além disso, a projeção do faturamento mensal de $74.000,00 é conservativa, foi 

projetada para ter crescimento linear e atingível após 12 meses de funcionamento.  

Pode-se concluir então que a análise financeira cumpriu sua função de 

disponibilizar as informações necessárias para a tomada de decisão financeira, em 

forma de demonstrativos contábeis e índices financeiros. Vale observar que o 

resultado da análise depende da sanidade dos dados de entrada e que, essas 

informações têm que ser revisitadas durante o exercício da empresa, para que as 

premissas e estimativas sejam revisadas e/ou validadas conforme andamento. 
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A análise financeira, por seguir um padrão, além de apoiar na decisão de 

viabilidade do negócio, pode ser usada para comparar diferentes possibilidades de 

investimento. Nesse caso a tomada de decisão leva em consideração a escolha dos 

melhores investimentos, empréstimos bancários, aumento de produção, entre outros, 

com o objetivo de gerar valor e maximizar os recursos dos investidores 

Ao longo da vida útil de um projeto ou exercício de uma empresa, a análise 

financeira atualizada, considerando DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa e os 

índices financeiros apresentados nesse trabalho, auxilia o administrador financeiro 

na tomada de decisões objetivando assim maximizar o lucro, gerando valor e 

garantindo a perpetuidade da empresa. 
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