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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 A HC Educação Financeira será uma empresa de prestação de serviços na área de 

finanças pessoais na cidade de Curitiba, com a finalidade de promover às pessoas uma visão 

melhor sobre o dinheiro, ensinando métodos de organização, planejamento e controle que 

proporcionarão aos clientes saúde financeira. No intuito de melhorar as finanças 

comportamentais e garantir o sucesso financeiro dos clientes a empresa irá trabalhar com três 

principais produtos: Coaching e Consultorias Individuais, Palestras e Cursos. 

 O projeto demonstrará pesquisas realizadas sobre o comportamento financeiro do 

brasileiro, o qual demonstra, um alto índice de despreparo quando o assunto é relacionado a 

dinheiro (consumo consciente, controle do orçamento, reserva financeira, investimentos, planos 

de aposentadoria, etc.). Com a missão de garantir o sucesso financeiro da empresa e dos clientes 

a empresa irá dispor de profissionais altamente capacitados sendo todos especialistas na área 

de economia e administração. 

 A empresa será localizada na região central de Curitiba, numa área de 120m², atuando 

com consultorias dentro das salas de coaching da empresa, locais pré-agendados, ou até mesmo 

com atendimentos online. 

 O custo inicial da empresa é relativamente baixo (R$ 41.373,30) tendo em vista que não 

há grandes investimentos em máquinas e equipamentos, mas sim uma equipe forte que será 

paga via comissão. O custo de produção também será baixo, pois nesta prestação de serviço 

utiliza-se pouco material. 

 Com uma equipe inicial de três profissionais e um auxiliar administrativo a HC 

Educação Financeira irá promover um Retorno sobre o Investimento (ROI) de 247% em cinco 

anos e uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 77,5% ao ano. 

 Projeções demonstrarão que de acordo com o alto índice de despreparo financeiro 

pessoal e o número populacional da cidade de Curitiba há uma enorme possibilidade de uma 

alta demanda, garantindo o cumprimento das metas projetadas pela empresa e promovendo um 

excelente ganho financeiro ao sócio diretor. Os cenários pessimistas e otimistas apresentarão 

que mesmo com oscilações de faturamento, ainda será viável a criação da empresa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA; 

Segundo a OCDE1 (2005), o conceito de educação financeira se define como:  

“O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 

compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com 

informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências 

necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles 

envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar 

ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir 

de modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 

comprometidos com o futuro". 

2.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL 

A educação financeira é um assunto que falta muito no nosso país, temos pouco costume 

de falar na família e quase nenhum conteúdo é explanado nas salas de aula, e assim relata 

Kiyosaki (2000), a maioria dos jovens se tornam analfabetos financeiros, despreparados para 

enfrentar um país que dá mais ênfase à despesa do que à poupança. Finanças pessoais é uma 

disciplina que encontra-se presente no cotidiano de todos, seja planejando o pagamento do 

almoço do dia, negociando uma compra, analisando uma dívida ou realizando um investimento. 

Todos os dias lidamos com dinheiro, porém temos pouco costume de falar e aprender sobre ele. 

Infelizmente, a população brasileira está longe de ser boa gestora de suas finanças pessoais, 

dificultando a qualidade de vida por problemas de gestão orçamentária. 

Em 2010 a preocupação do governo brasileiro aumentou muito com relação à falta de 

educação financeira no país, fazendo com que o Governo Federal, em 22 de dezembro de 2010, 

publicasse por meio do Decreto2 7397/2010 no Diário Oficial da União o início da ENEF 

                                                 
1 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. <www.oecd.org>. Acesso em out. de 

2016. 

2 Link para Decreto 7397/2010 <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7397.htm>. 

Acesso em out. de 2016. 
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(Estratégia Nacional de Educação Financeira) no intuito de contribuir para o fortalecimento da 

cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais 

autônomas e conscientes.  

2.3 TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA; 

 Conforme informa o relatório analítico do ENEF, foram mapeadas 73 iniciativas 

desenvolvidas por órgãos empresariais e públicas, das quais 77% pertencem à esfera federal. 

Os objetivos destas ações são para orientar o público, oferecer informações gratuitas de 

planejamento financeiro, investimentos, direito do consumidor, consumo consciente, e entre 

outras ações que visam o fortalecimento do sistema financeiro nacional. 

 De acordo com o Plano de Trabalho da AEF3 (Associação de Educação Financeira do 

Brasil), associação a qual tem como missão a promoção de desenvolvimento econômico e 

social, principalmente por meio do fomento da educação financeira no Brasil, os projetos foram 

elaborados para melhorar o conteúdo nas escolas, por meio de livros, cadernetas e vídeos 

interativos. Alguns projetos de ensino 4EAD já estão disponíveis nos canais eletrônicos das 

instituições parceiras da AEF assim como no site do Banco Central. Um dos objetivos do 

projeto era a disponibilização do livro ao MEC5 em formato e-Book, sob a licença Creative 

Commons, sendo assim, as escolas e secretarias receberiam o conteúdo via online, reduzindo o 

custo do projeto. 

 Com a criação recente de órgãos, associações e planos estratégicos voltados a otimizar 

a educação financeira no Brasil, a tendência deste assunto é de grande crescimento para os 

próximos anos, gerando interesse à população na busca de profissionais do mercado que ajudem 

nas finanças pessoais. 

                                                 
3 Plano de Trabalho da AEF disponível em <www.vidaedinheiro.gov.br/docs/-24-23-07-2015-Plano-de-Trabalho-

--2015_16.pdf>. Acesso em out. de 2016. 

4 Ensino a Distância. 

5 Ministério da Educação. 
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2.3 FINANÇAS PESSOAIS 

Segundo Cerbasi (2004), finanças pessoais é a ciência que estuda as diversas formas de 

aplicação de conceitos financeiros na vida de um indivíduo ou de uma família, seu principal 

objetivo é gerar um bem-estar financeiro que possibilite a realização de sonhos como: comprar 

uma casa própria, fazer uma faculdade, abrir um negócio, viajar e entre outros. Também 

objetiva em não passar apuros financeiros, contornando situações imprevistas como o 

desemprego, doenças e acidentes. 

Com a constante falta de planejamento financeiro pessoal, o brasileiro enfrenta diversas 

dificuldades em analisar gastos, priorizar contas, adquirir reservas, compreender taxas, e entre 

outros detalhes que prejudicam a qualidade de vida do cidadão e consequentemente da sua 

família. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em 18 de julho de 

2016 indicou que apenas três em cada dez brasileiros são consumidores conscientes, revelando 

um Índice de Consumo Consciente (ICC) de 72,7%. A pesquisa explica que: 

“Em uma escala de 1 a 10, os entrevistados dão nota média de 

8,9 para a importância do tema consumo consciente, mas apenas três 

em cada dez brasileiros (32,0%) podem ser considerados consumidores 

conscientes de fato (...)”.SPC Brasil (2016)6 

Isso demonstra que grande parte da população reconhece a importância de exercer bons 

hábitos financeiros, porém apenas um terço realiza.  

O controle do orçamento doméstico, que em teoria, deveria existir em toda residência, é 

um fator determinante para garantir o bem-estar da família, pois com o controle de gastos 

realizado dentro de casa, evita-se os principais problemas como: 

 Pagamento de juros abusivos: gerados por compras parceladas, empréstimos 

pessoais e cartão de crédito; 

 Falta de reserva financeira: o famoso “colchão financeiro” que garante cobrir 

eventuais situações imprevistas como o desemprego, doenças e acidentes; 

                                                 
6 Pesquisa realizada pela SPC disponível em: <https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/1757>. Acesso em 

out. de 2016. 
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 Compras por impulso: Conforme Rook & Fischer (1995), trata-se da tendência 

do consumidor para comprar espontaneamente, sem reflexão, de forma imediata, 

estimulado pela proximidade física do objeto desejado, dominado pela atração 

emocional e absorvido pela promessa de gratificação imediata. As compras por 

impulso são extremamente conhecidas por lojistas e são utilizadas com 

frequência nas campanhas de marketing. 

 Gastos fantasmas: pequenos gastos realizados sem qualquer planejamento, que 

suprem desejos durante o dia a dia e acabam com boa parte do orçamento sem 

que a pessoa perceba, como por exemplo: cafezinhos, presentes, cosméticos, idas 

ao salão, objetos de decoração entre outros. 

Pesquisas7 feitas pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em 07 de abril de 2016 

apontam que de dez consumidores brasileiros apenas quatro se sentem seguros para lidar com 

dinheiro, isto demonstra que 60% da população está carente de bons hábitos financeiros. Em 

2012, a SPC também demonstrou em um estudo que 61% das pessoas entrevistadas não 

realizam aplicações periódicas, e quando fazem, 27% aplicam o dinheiro na poupança.  

                                                 
7 Pesquisa realizada pela SPC disponível em: <https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/1340>. Acesso em 

out. de 2016. 
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Figura 1 - ANÁLISE DE APLICAÇÕES PERIÓDICAS DO BRASILEIRO 

 

FONTE: <www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/859>. Acesso em out de 2016. 

A figura 01 demonstra com clareza que o brasileiro não tem o costume de poupar, e 

quando realiza, deixa de aproveitar diversas outras aplicações financeiras mais rentáveis por 

falta de informação e insegurança. 

Estudo divulgado pela Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e 

de Capitais (ANBIMA)8 mostra que, em 2015, à base de investidores em aplicações financeiras 

aumentou 2,8%, alcançando 71,6 milhões de clientes que movimentaram um saldo de R$ 2,043 

trilhões, valor de 8,83% acima de 2014, demonstrando que há crescimento de novos 

investidores mesmo em tempos de crise. A poupança ainda é a preferia no segmento de varejo, 

representada por 64,7% do setor, com um saldo total de R$ 603,3 bilhões. Isto demonstra a falta 

de conhecimento dos brasileiros quando o assunto é Mercado Financeiro de Capitais, refletido 

                                                 
8 Pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais disponível em 

<www.portal.anbima.com.br/a-anbima/noticias/Pages/2016/04/Investidor-brasileiro-possui-em-media-R-285-

mil-em-aplicacoes-financeiras.aspx >. Acesso em out. de 2016. 
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de uma insegurança na hora de aproveitar os juros oferecidos por diversos tipos de 

investimentos do país, sejam eles públicos ou privados. 

A área de maior crescimento foi a dos títulos do Tesouro Direto, com alta de 56,8%, 

saindo dos R$ 7,81 bilhões para R$ 12,25 bilhões, seguido dos investimentos em LCI e LCA 

que também obtiveram bons aumentos em seus saldos. Pode-se concluir com estas pesquisas 

que a população está migrando aos poucos para a área de investimentos, fruto também, da alta 

da inflação nos anos anteriores que gerou maior interesse dos brasileiros a não deixarem 

dinheiro parado.  

2.4 APOSENTADORIA 

O Instituto Nacional ao Seguro Social (INSS) responsável pelo pagamento da 

aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros, é atualmente um dos principais 

assuntos tratados nas reuniões da reforma política econômica do atual governo. Conforme 

pesquisas realizadas pelo IBGE a expectativa média de vida na década de 80 era de 62,5 anos, 

e conforme os últimos resultados apresentados essa expectativa já passou para 74,9 anos. Isto 

demonstra o avanço das tecnologias que proporcionam a cada vez mais longevidade às pessoas. 

Artigos publicados pela Época9 informam que de acordo com o Ministério do 

Planejamento o déficit da previdência aumentou em 6 bilhões, passando de um rombo de R$ 

129,6 bilhões para 136 bilhões. Isso demonstra que mesmo a previdência social sofrendo 

diversas alterações, será muito difícil pagar bem e sustentar de forma digna todos os futuros 

aposentados. 

A pesquisa da SPC10 realizada no intuito de verificar o planejamento do brasileiro quanto 

à aposentadoria revelou que, excluindo o INSS, 64,2% dos entrevistados não se preparam para 

a aposentadoria, e os números pioram para as classes C, D e E, as quais representam 68,9% de 

despreparo para o futuro. 

                                                 
9 Pesquisa da ÉPOCA disponível em <www.epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/reforma-na-previdencia-

poderia-significar-um-alivio-na-crise-economica.html>. Acesso em out de 2016. 

10 Pesquisa da SPC Brasil disponível em <www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/1714>. Acesso em out de 

2016. 
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Gráfico 1 - ANÁLISE SPC DO PREPARO PARA APOSENTADORIA

 

FONTE: SPC Brasil 

Com estas informações pode-se perceber que a falta de preparo da população brasileira 

preocupa sua sustentabilidade econômica futura. Este despreparo é um dos principais assuntos 

tratados na HC Educação Financeira na captação de clientes, os quais não conseguem visualizar 

o quão importante as pessoas devem mudar hábitos financeiros desde já, controlando, poupando 

e investindo para garantir um futuro tranquilo e sustentável.  

3. A EMPRESA 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Análise de viabilidade econômico-financeira de uma empresa de prestação de serviços 

em consultoria financeira pessoal e educação financeira. 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO 

 A empresa de prestação de serviços de consultoria financeira pessoal será chamada de 

“HC Educação Financeira”, iniciais do nome Henrique Carcereri idealizador e fundador da 

empresa. 
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A HC Educação Financeira tem por finalidade promover às pessoas uma visão melhor 

sobre o dinheiro, demonstrando métodos de organização, planejamento e controle que podem 

auxiliar os clientes a saírem do estado de dívidas para a aquisição de riquezas. Todo material 

da empresa será voltado na orientação e acompanhamento do cliente a adquirir excelentes 

formas de gerenciamento de suas finanças, ensinando métodos para elaborar planilhas, separar 

prioridades (desejo x necessidade), criar metas e objetivos, gerar reservas financeiras e planejar 

a aposentadoria. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA EMPRESA 

 Disseminar, ensinar e orientar a educação financeira na sociedade brasileira; 

 Adquirir ganhos financeiros com as consultorias, palestras, e cursos; 

 Reduzir o problema financeiro de cada aluno e ajudá-lo a conquistar riquezas; 

3.4 OPORTUNIDADE DO NEGÓCIO 

 Ao verificar a carência da sociedade no assunto de finanças pessoais, verificou-se que 

há um enorme potencial neste mercado para atuar no ramo de prestação de serviços financeiros. 

Profissionais de todos os tipos de mercado enfrentam o dia a dia para conquistar um salário ao 

final do mês que possa trazer comodidade ao lazer e a vida. Entretanto, independentemente do 

valor adquirido na renda mensal, são poucos que conseguem ter uma boa saúde financeira. 

As pessoas atraídas pela facilidade de crédito e o forte apelo ao consumo, muitas vezes, não 

conseguem separar as prioridades adequadas a sua realidade financeira, resultando em dívidas 

e inadimplências, sem saber como superar esta situação. Os impactos causados pelo descontrole 

financeiro acabam afetando não só a pessoa, mas tudo ao seu redor: relacionamento familiar, 

desentendimentos com o cônjuge, diminuição de rendimento no trabalho, sem contar os 

problemas de ordem física e mental, como crises de estresse, depressão, nervosismo, ansiedade 

e baixa autoestima.  

 Com a missão de melhorar as finanças comportamentais das pessoas e garantir o sucesso 

financeiro pessoal, a HC Educação Financeira irá trabalhar com três principais produtos: 

Coaching e Consultorias Individuais, Palestras e Cursos. 
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3.4.1 Coaching e Consultorias 

 Atendimentos personalizados aos clientes criando planos de investimento, definindo 

metas e passos que irão ajudar a transformar a vida financeira em conquistas constantes. Com 

o acompanhamento, o cliente aprenderá a utilizar ferramentas de controle e técnicas de 

investimentos que lhe trarão liberdade e saúde financeira. 

 As reuniões de consultoria duram em média 1h15min por cliente, são individuais e 

particulares, na sala de coaching da empresa, ou lugares a serem definidos pelo cliente 

(cafeterias, sala de reuniões empresa, casa do cliente).  

A consultoria financeira é dividida em sessões, sendo no mínimo um pacote de seis 

reuniões. Durante as sessões o consultor e o cliente trabalharão juntos nos objetivos financeiros 

definidos, podendo conter organização orçamentária, metas de acúmulo, aplicações, 

conhecimento em investimentos e entre outros. Ao fechar negócio, o cliente recebe uma pasta 

e um informativo onde contém diversas informações importantes, assim como: dicas de 

planejamento, tipos de investimentos, impostos e o contato da empresa. 

 A primeira reunião trabalha com os dados iniciais do cliente, elabora um diálogo 

sociável passando por todos os princípios da vida do cliente (exemplo: saúde, lazer, religião, 

relacionamento, profissão, família, etc.) e atrelando-os com o seu financeiro, com isso, o 

consultor consegue analisar melhor o perfil da pessoa e desenvolver melhores maneiras de 

ajudá-lo. O cliente cita seus principais objetivos financeiros, e junto ao consultor, aplicam metas 

com prazos para atingi-los. Como todo objetivo relacionado a finanças pessoais é atrelado a 

organização, o consultor cita, demonstra e ensina diversas maneiras de controle orçamentário 

utilizando planilhas do Excel, aplicativos de celular ou cadernos de anotação (dependendo da 

melhor adaptação do cliente). Ao final da reunião, o cliente responde a um questionário virtual 

que fornece o perfil de investimento (conservador, moderado ou agressivo) que auxilia nas 

tomadas de decisões futuras e preserva o objetivo do cliente. 

 As próximas sessões auxiliam o cliente na organização do seu planejamento, reforçando 

metas e ensinando a otimizar seus investimentos. Nesta fase, o consultor também inicia um 

trabalho de separação de rendas, onde explana sobre: 
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 Renda principal: é a renda a qual o cliente tem como princípio, vindo do seu trabalho 

atual, sendo ela fixa ou variável (comissão); 

 Renda passiva: é o dinheiro que você ganha sem gastar um tempo significativo. Quando 

o dinheiro trabalha pra você sem precisar esforços, criando um sistema que vai continuar 

a render sem que gaste seu tempo nele, ou diminuindo sua necessidade. As rendas 

passivas mais conhecidas são como: comprar imóveis e receber aluguéis, aplicar em 

investimentos e receber juros e dividendos, aplicar em previdência privada, criar 

empreendimentos que gerem renda sem precisar que trabalhe nele; e 

 Renda extra: são trabalhos extras realizados em horários alternativos para complementar 

a renda mensal. Muitas vezes este trabalho de complemento pode estar atrelado a algo 

que a pessoa tenha prazer em fazer, como por exemplo, uma pessoa que goste de tocar 

algum instrumento musical, pode atuar em uma banda ou dar aulas, ou uma pessoa que 

conheça outras línguas e goste de se comunicar, pode dar aulas particulares. Os 

trabalhos de renda extras podem ser das mais diversas áreas, e sempre deve estar 

atrelado a algo dinâmico que a pessoa goste de fazer (exemplo: culinária, música, 

artesanato, etc.) 

 Após a segunda sessão, o consultor explana sobre os principais tipos de investimento do 

mercado, ensinando sobre taxas de retorno, taxas administrativas, Imposto de Renda (IR), 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), liquidez, risco, bancos, corretoras, etc. Tudo isso 

atrelado ao perfil selecionado na primeira reunião. 

 Os principais tipos de investimentos abordados são: 

 Caderneta de Poupança: Segundo o site da CVM11, é o investimento mais tradicional, 

conservador e popular entre os brasileiros, principalmente entre os de menor renda. 

Possui baixo risco e consequentemente baixo rendimento mensal. Recomendado para 

quem quer guardar dinheiro e ter uma reserva de segurança com alta liquidez. 

 O Certificado de Depósito Bancário (CDB) e o Recibo de Depósito Bancário (RDB): 

são títulos de renda fixa emitidos por bancos, onde o investidor “empresta” dinheiro 

para o banco e recebe em troca o pagamento de juros desse empréstimo. Ou seja, esses 

                                                 
11 Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Site disponível em <www.cvm.gov.br>. Acesso em out de 2016. 
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tipos de investimento envolvem uma promessa de pagamento futuro do valor investido, 

acrescido da taxa pactuada no momento da transação. 

 Títulos Públicos: Segundo o site da Fazenda12 são títulos de renda fixa, que ao comprá-

los, você empresta dinheiro para o governo brasileiro em troca do direito de receber no 

futuro uma remuneração por este empréstimo. O órgão responsável pela emissão e 

controle dos títulos é a Secretaria do Tesouro Nacional. Há uma grande variedade de 

títulos, sendo cada um com diferentes tipos de características (prazos, vencimentos, 

rentabilidades, etc.) 

 Fundo de Investimento: Conforme o site da CVM “Portal do Investidor”13 é uma 

comunhão de recursos, captados de pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de obter 

ganhos financeiros a partir da aplicação em títulos e valores mobiliários. Isto é: os 

recursos de todos os investidores de um fundo de investimento são usados para comprar 

bens (títulos) que são de todos os investidores, na proporção de seus investimentos. 

Portanto cada investidor tem uma cota proporcional ao valor investido. Os fundos 

podem ser das mais diversas características.  

 Ações: De acordo com o site da BM&F Bovespa14 ações são valores mobiliários 

emitidos por sociedades anônimas representativos de uma parcela do seu capital social. 

Em outras palavras, são títulos de propriedade que conferem a seus detentores 

(investidores) a participação na sociedade da empresa. O mercado acionário por ser 

variável e considerado de alto risco torna o investimento mais complexo, dependendo 

muito do conhecimento do investidor para atuar nesta área. 

 Imóveis: É a compra de um prédio ou casa, residencial ou comercial, novo ou usado, 

para revender ou alugar, tentando obter lucro com a negociação. 

                                                 
12 Site disponível em <www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-conheca-o-tesouro-direto>. Acesso em out de 

2016. 

13 Acesso ao site do Portal do Investidor através do link <www.portaldoinvestidor.gov.br >. Acesso em out de 

2016. 

14 Acesso ao site da BM&F Bovespa através do link <www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-

derivativos/renda-variavel/acoes.htm>. Acesso em out de 2016. 
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 Durante as sessões, o cliente é avaliado quanto a sua organização e cumprimento de 

metas, sendo orientado e ensinado a chegar cada vez mais próximo do seu objetivo fim. 

Qualquer dúvida financeira gerada pelo cliente é atendida durante as reuniões, assim como, 

negociações para compras de bens, cálculo de juros, financiamentos, negociações bancárias, 

negociação de dívidas, taxas de empréstimos, cartão de crédito, investimentos, aposentadoria e 

entre outras que forem surgindo, serão, na medida do possível, explicadas pelo profissional. 

 Para as últimas sessões o consultor revisa todo o planejamento e resultados alcançados 

e realiza um relatório da evolução do cliente, destacando características adquiridas, melhorias 

de gestão, valores acumulados e rentabilidades geradas. Essa é uma importante forma de 

retribuir de forma conclusiva ao cliente os resultados gerados pela empresa, que após bons 

trabalhos realizados, garantirão uma boa saúde financeira.  

3.4.1 Palestras 

 Com a finalidade de melhorar o comportamento das pessoas no controle e uso do 

dinheiro, as palestras demonstram métodos fáceis e simples de projetar melhores resultados 

financeiros. Os títulos utilizados nas palestras são os referenciados abaixo: 

 Para onde foi meu dinheiro?; 

 Controlando mais, ganhando mais.; e 

 Como e quando investir? 

 Cada palestra é montada de acordo com o público alvo e o objetivo apresentado pela 

empresa, podendo ser objetivos simples como diminuir os problemas financeiros dos 

funcionários, até os mais complexos que seriam como otimizar a carteira de investimentos. 

Subdividindo as palestras em três temas, podemos classificá-las como: 

 “Para onde foi meu dinheiro?” 

 Palestra que se encaixa em empresas que possuem diversos funcionários de 

salários médios e baixos, geralmente fábricas e montadoras que têm o interesse em 

melhorar a administração e valorização do salário, diminuir o absenteísmo, contribuir 

com a qualidade de vida perante ao ambiente de trabalho, melhorar o clima 

organizacional, reduzir o estresse, aumentar a produtividade e aliviar a pressão 

financeira dos funcionários sobre o RH. O objetivo da palestra é reforçar a importância 
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de um bom planejamento financeiro, falando sobre a elaboração de metas, registro de 

gastos, conquista de sonhos, cuidados com o cartão de crédito, promoções em lojas e 

supermercados, a possibilidade de rendas extras, dicas de economia e principalmente, 

como fazer bom uso do salário recebido. A linguagem utilizada para este público é mais 

informal, demonstrando números e exemplos de fácil compreensão e sempre utilizando 

métodos de interação com o público no intuito de motivá-los a exercer aquilo que está 

sendo explicado. 

 Controlando mais, ganhando mais. 

 Voltada ao público que se preocupa em melhorar sua renda, buscando formas de 

otimizar as finanças pessoais. O público alvo pode ser de uma grande diversidade, e a 

linguagem é adaptada conforme a sintonia da plateia. O foco da palestra é iniciar 

explanando a importância de uma boa educação financeira, e ao decorrer, agregar todos 

os métodos para a execução de um bom planejamento financeiro. Todo conteúdo será 

voltado a alertar cuidados com a falta de controle, juros abusivos, compras por impulso, 

gastos fantasmas, crédito facilitado, entre outros. O principal objetivo desta palestrar é 

despertar o interesse dos espectadores a iniciarem bons planejamentos financeiros, 

evitando erros e lucrando com boas práticas e investimentos. 

 “Como, quando e onde investir?” 

 Uma palestra voltada para um público de pessoas que já possuem alguma reserva 

financeira ou querem iniciar uma. Pode ser contratada para um público específico dentro 

de uma empresa, ou realizada em um evento organizado pela própria HC Educação 

Financeira. O diálogo neste caso é mais formal e o conteúdo é voltado com foco na parte 

de investimentos, explicando sobre a organização do Mercado Financeiro de Capitais 

atual, tipos de investimentos, agentes de custódia, taxas, impostos, métodos de 

aplicação, risco e retorno, avaliação do mercado futuro e a importância dos juros 

compostos; 

3.4.3 Cursos 

 Os cursos ofertados pela HC Educação Financeira são divididos em três tipos: 

 Como sair das dívidas; 
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 Planejador Financeiro Pessoal; e 

 Investidor Básico. 

 

 Os cursos são realizados conforme o preenchimento do mínimo de vagas (10 alunos), 

são ministrados na sala de curso da empresa. Os alunos inscritos recebem planilhas digitais e 

também uma pasta contendo uma caneta, um lápis, uma caderneta de informações e exercícios. 

Ao término do curso o aluno recebe um certificado de conclusão do curso. 

 O curso “Como sair das dívidas” tem como objetivo ensinar os melhores meios para as 

pessoas saírem do endividamento, citando organização dos gastos, listagem das dívidas, 

verificação de taxas, renegociações, prioridades à pagar, recursos disponíveis, disciplina 

consciente, metas e prazos. O aluno não precisa estar endividado para realizar o curso, pode ter 

como objetivo ajudar alguém próximo, ou até mesmo, atuar na área de finanças como um 

trabalho extra, ajudando pessoas a saírem de complicações financeiras. Este curso dura 

2h15min com um intervalo de 15 minutos. 

 O “Planejador Financeiro Pessoal” é um curso mais completo, com dois dias de curso 

de carga horária de 6h, ensinando aos alunos como se tornar um planejador financeiro pessoal, 

iniciando desde a importância da educação financeira até uma pequena parte dos investimentos. 

O curso garante que os alunos saiam com o conhecimento para realizar planejamentos 

financeiros, entender planilhas de gastos, utilizar metas de conquistas, reconhecer gastos extras, 

atentar com gastos fantasmas, identificar prioridades, ter boas reservas financeiras, saber 

investir e otimizar toda renda que recebe. 

 Como forma mais específica na área de investimentos, o “Curso de Investidor Básico” 

tem como prioridade ensinar aos alunos os principais tipos de investimentos do mercado, 

analisando taxas de retorno, calculando lucros reais, aprendendo a lidar com plataformas online, 

identificando o perfil de investidor e potencializando seus ganhos. Este curso dura 6h de curso 

e é realizado em dois dias, sendo o primeiro com parte teórica e o segundo com parte prática. 

3.5 MARCA 
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Figura 2 - LOGOMARCA EMPRESARIAL 

 

FONTE: O autor (2016) 

 A marca da HC Educação Financeira ilustrada acima representa uma lâmpada em traços 

de uma cabeça, dando um significado de novas ideias, soluções e respostas. A flecha indicada 

para cima demonstra o crescimento desta ideia, o qual o cliente, através dos serviços prestados 

pela empresa, conquistará seus objetivos financeiros. A cor azul reflete a transparência e o nome 

“Henrique Carcereri” representa o idealizador que traz consigo todo um currículo na área e bons 

serviços prestados durante a carreira. Para finalizar a logo, o termo “Educação Financeira” vem 

abaixo do nome, pois é o principal objetivo que engloba todos os serviços da empresa, ligados 

a prestar excelentes resultados aos clientes tornando-os educados financeiramente. 

 

4. PLANO ESTRATÉGICO 

4.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

Missão: Disseminar, ensinar e orientar a educação financeira na sociedade brasileira garantindo 

sucesso financeiro para empresa e clientes. 

Visão: Ser a empresa referência em prestação de serviços em consultoria financeira pessoal na 

cidade de Curitiba. 
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Valores: Sucesso financeiro do cliente; Responsabilidade Social; Confiança e Privacidade. 

4.2 CONCORRENTES 

 Conforme pesquisa realizada na internet foram listados os principais concorrentes 

diretos que realizam serviços iguais ou semelhantes à HC Educação Financeira. Na tabela 

abaixo destaca-se a empresa, o site de referência, a localização e os serviços oferecidos. 

Tabela 1 – ANÁLISE DOS CONCORRENTES 

Empresa Localização Serviços 

 

São Paulo – SP  Consultoria financeira pessoal; 

 Coaching financeiro; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores 

Site: www.futurarplan.com.br  

 

Curitiba – PR  Consultoria financeira pessoal; 

 Coaching financeiro; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; 

 Palestras; 

 Cursos da área. 

Site: www.gestaofamiliar.com.br  

 

Campinas - SP  Consultoria financeira pessoal; 

 Coaching financeiro; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; 

 Workshops. 

Site: www.gestorfp.com.br  

http://www.futurarplan.com.br/
http://www.gestaofamiliar.com.br/
http://www.gestorfp.com.br/
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Curitiba - PR  Consultoria financeira pessoal; 

 Coaching financeiro; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; 

 Palestras; 

 Cursos da área. 

Site: www.financasemdia.com.br  

 

São Paulo – SP  Consultoria financeira pessoal; 

 Coaching financeiro; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; 

 Palestras; 

 Cursos da área. 

Site: www.qifinanceiro.com.br e 

www.gfai.com.br  

 

Campinas - SP  Consultoria financeira pessoal; 

 Coaching financeiro; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; 

 Palestras; 

 Cursos da área. 

Site: www.lifefp.com.br  

 

Curitiba – PR  Consultoria financeira pessoal; 

 Coaching financeiro; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; 

 Palestras; 

 Cursos da área. 

Site: www.g9investimentos.com.br 

http://www.financasemdia.com.br/
http://www.qifinanceiro.com.br/
http://www.gfai.com.br/
http://www.lifefp.com.br/
http://www.g9investimentos.com.br/
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Rio de Janeiro 

– RJ 

 Consultoria financeira pessoal; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Cursos da área. Site:www.seuconsultorfinanceiro.c

om.br  

 

Curitiba - PR  Consultoria financeira pessoal; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; 

 Palestras; 

 Cursos da área. 

Site: 

www.institutoflaviopereira.com.br  

 

Foz do Iguaçu 

– PR 

 Consultoria financeira pessoal; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; Site: www.nkconsultoria.com  

 

São Paulo e 

Minas Gerais 

 Consultoria financeira pessoal; 

 Consultoria online; 

 Consultoria financeira familiar; 

 Consultoria para colaboradores; 
Site: www.wgfinancas.com.br  

 

Curitiba - PR  Cursos da área; 

 Palestras. 

  

 Após listar as principais empresas do ramo em consultoria financeira pessoal, percebe-

se que de acordo com a visão da HC Educação Financeira o mercado apresenta poucos 

concorrentes diretos quando comparamos a uma população de Curitiba, que conforme IBGE15 

(2016) é de 1.893.997 pessoas. Se utilizar a pesquisa citada anteriormente do SPC (2016) onde 

constatou que cerca de 60% da população entrevistada se sente insegura ao lidar com dinheiro, 

                                                 
15 Pesquisa realizada pelo IBGE através do site: <www.cidades.ibge.gov.br>. Acesso em out de 2016 

http://www.seuconsultorfinanceiro.com.br/
http://www.seuconsultorfinanceiro.com.br/
http://www.institutoflaviopereira.com.br/
http://www.nkconsultoria.com/
http://www.wgfinancas.com.br/
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pode ter uma breve análise de que, na cidade de Curitiba, há 1.136.398 pessoas inseguras, 

carentes de informações sobre finanças pessoais. 

 Conforme o estudo de mercado realizado, pode-se verificar que as mais fortes 

encontram-se no estado de São Paulo, atendendo apenas de forma online os possíveis clientes 

da capital de Curitiba. Focando na cidade de Curitiba, o concorrente de maior potencial e 

experiência de mercado é a empresa “Gestão Familiar”, que está no mercado desde 2007, a qual 

possui diversas ofertas de cursos, palestras e consultorias. Entretanto, pode-se concluir também 

que todas estas empresas possuem ao máximo 15 anos de mercado, destacando o fato que é um 

serviço de mercado relativamente novo e que há muito a crescer. 

4.3 CONCORRENTES INDIRETOS 

 O assunto de educação financeira também é muito tratado pelas instituições bancárias, 

as quais oferecem aos correntistas diversos materiais informativos que auxiliam na gerência das 

finanças pessoais. Ao navegar nos sites dos maiores bancos do país, assim como demonstra a 

figura 04 abaixo, verificou-se que os principais serviços ofertados gratuitamente são: 

 Calculadora financeira; 

 Download de planilha de gastos; 

 Vídeos interativos; 

 Perfil do Investidor; 

 Guias, E-books, simuladores.  
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Figura 3 - GERENCIADOR DE DINHEIRO DO BANCO ITAÚ 

 

FONTE: Banco Itaú 

 A navegação do site e os conteúdos dos vídeos explicativos são de ótima qualidade, 

explicam de forma interativa e completa os fundamentos de cada objetivo, como por exemplo, 

métodos para poupar dinheiro. Além de todo conteúdo, o site disponibiliza simuladores que 

ajudam nos cálculos e planejamentos, tudo de forma gratuita. 

 Em resumo, toda instituição bancária de grande porte no país possui materiais de 

educação financeira excelentes, porém muitos correntistas não sabem que isso existe e não 

procuram orientação bancária por insegurança. Nas agências bancárias são oferecidas 

consultorias pessoais para empréstimos e investimentos, mas o diagnóstico da situação real do 

cliente para a oferta de propostas de mudanças é superficial. 

 Ao analisar os serviços prestados verifica-se que não há um acompanhamento criterioso 

nas finanças dos clientes, mas apenas orientações e simuladores. Isso destaca um enorme 

diferencial da HC Educação Financeira pois além da informação, o cliente precisa de 

acompanhamentos detalhados e cobranças periódicas, transformando a maneira de lidar com 

finanças pessoais. 
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4.4 CLIENTES 

4.4.1 Pessoa Física 

 A cidade de Curitiba é uma capital de 323 anos de vida, com uma população de 

1.893.997 habitantes e uma enorme capacidade de crescimento econômico. A HC Educação 

Financeira possui grande potencial de demanda quando analisamos que os serviços prestados 

pela empresa se encaixam para qualquer pessoa que seja maior de 18 anos e tenha dinheiro para 

administrar. Portanto qualquer profissão pode ser cliente da empresa. 

Gráfico 2 - RENDIMENTO DOMICILIAR PER CAPITA DE CURITIBA 

 

FONTE: IBGE 2010 

 Verificando os preços de cursos e consultorias que se iniciam em R$ 180,00 e 

comparando ao rendimento domiciliar na cidade de Curitiba, conclui-se que há 76,3% de 

pessoas com rendas suficientes para se tornarem clientes. 

4.4.2 Pessoa Jurídica 

 Visando o mercado da capital de Curitiba a HC Educação Financeira oferece palestras 

empresariais que tem como foco melhorar a produção da empresa através da educação 

financeira, assim como fora citado nos serviços do capítulo 3 deste estudo. 

 As empresas mais visadas para a venda de palestras são as de grande e médio porte, 

assim como montadoras e indústrias, as quais possuem um alto número de funcionários e uma 

estrutura disponível para a elaboração do serviço. Empresas deste porte sofrem com a 
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inadimplência, baixa produtividade e reclamação salarial devido à má administração do 

dinheiro que os funcionários exercem. 

 

Figura 4 - ESTATÍTICAS DO CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS 

 

FONTE: IBGE 2011 

 A Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) executada nas empresas como 

forma de qualificar e orientar os funcionários é uma grande oportunidade para a realização das 

palestras sobre Educação Financeira. Este evento ocorre anualmente, é de caráter obrigatório 

pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e tem apresentado diversas 

oportunidades para temas como “Controle Orçamentário” e “Saúde Financeira”. 

4.5 ANÁLISE DE PORTER 

 Com o objetivo de analisar o ambiente competitivo no qual a HC Educação Financeira 

está inserida e determinar melhores posicionamentos de mercado perante a concorrência, foi 

realizado as cinco forças de Porter: 

 Ameaça de novos entrantes: Ao verificar a atuação de órgãos públicos como AEF e 

MEC pode ocorrer do governo federal iniciar cursos gratuitos de educação financeira, 

prejudicando por partes, a HC Educação Financeira quando trata-se de uma demanda 

que requer informações básicas, que poderiam ser alunos do curso de “Planejador 

Financeiro Pessoal”.  
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 Poder de barganha dos clientes: Os clientes provavelmente irão exigir preços mais 

baixos em consultorias, e como forma de negociação, a HC Educação Financeira 

oferecerá promoções semestrais, pacotes de descontos para aqueles que querem pagar 

adiantado e garantia da entrega do valor pago ao cliente caso ele não goste do serviço 

prestado. 

 Poder de barganha dos fornecedores: Os fornecedores da empresa são praticamente o 

intelectual da equipe de trabalho, porém qualquer eventual dúvida gerada pelo cliente 

que o consultor não saiba a resposta, a empresa terá uma lista de contato de empresas e 

órgão parceiros para consultas, como por exemplo, contatos específicos em bancos, 

BM&F Bovespa, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), AEF, Banco Central, e 

também professores e economistas nas Instituições de Ensino como: Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), Faculdade de Administração e Economia (FAE), Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), etc. 

 Ameaça de produtos substitutos: Aplicativos financeiros estão se tornando cada vez 

mais dinâmicos e tecnológicos, auxiliando muito os clientes que os utilizam, podendo 

ser descartado a hipótese de um possível consumidor ao se deparar com um sistema 

barato e de fácil acesso. Estes sistemas de aplicativos cresceram exponencialmente nos 

últimos anos, e como projeto futuro, a HC Educação Financeira tem como objetivo criar 

um aplicativo próprio, ou abrir uma parceria com um já existente, a fim de diversificar 

os serviços e competir com o mercado.  

 Rivalidade entre os concorrentes: Pode-se analisar que instituições bancárias são fortes 

concorrentes indiretos, pois oferecem diversos conteúdos bem elaborados por internet 

(simuladores, calculadoras online, e-books, guias, vídeos) que interagem com o 

internauta e ainda disponibilizados de forma gratuita. Porém o serviço de 

acompanhamento e análise criteriosa que a empresa oferece nas consultorias, destaca-

se o diferencial de mercado. 

 As empresas de concorrência direta apresentadas no quadro de análise anterior 

revelam que para uma demanda na cidade de Curitiba, ter apenas três empresas 

relativamente fortes no ramo, é um fator positivo para a iniciação da HC Educação 

Financeira. Os concorrentes de empresas maiores, localizadas em São Paulo, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro e outros fortes locais atendem a região de Curitiba apenas por 
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consultorias online, fator este, que ainda não é muito aceitável pela maioria da 

população. 

4.6 ANÁLISE SWOT 

Tabela 2 – ANÁLISE SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 

• Diversidade de clientes; 

• Baixa concorrência no ramo; 

• Conteúdo direcionado ao cliente; 

• Serviço com profissionais 

especializados; 

• Empresa nova no mercado; 

• Serviço pouco conhecido; 

• Insegurança dos clientes; 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

• Preocupação com a aposentadoria; 

• Otimização de rendimentos; 

• Falta de confiança em bancos e 

instituições financeiras; 

• Tema com forte tendência a crescer 

nas escolas públicas e privadas; 

• Órgãos e Associações Públicas 

iniciadas em 2010 com 

planejamentos estratégicos para 

agregar valor ao tema (Educação 

Financeira). 

• Serviços gratuitos oferecidos por 

grandes instituições; 

• Grandes empresas do ramo virem 

para o estado do Paraná; 

• Consultorias online gratuitas. 

FONTE: O autor (2016) 
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4.7 OBJETIVOS PARA O FUTURO 

 Como visão de futuro a HC Educação Financeira planeja adquirir um aplicativo e um 

site que sejam integrados onde todos os clientes possuirão um login e senha para acessar ao 

“Espaço do Cliente”. Neste sistema estarão todas as consultorias realizadas, informações do 

mercado, dicas financeiras, planilhas inteligentes, gráficos automáticos, vídeos interativos, 

relação de investimentos, relatório de resultados e entre outros. O principal objetivo desta 

implantação é o aproveitamento do avanço tecnológico para criar meios de aproximação com 

o cliente, fidelização, interatividade, conforto, acessibilidade de informação e demonstração de 

resultado, pois a cada acesso do sistema o cliente poderá visualizar todo o seu desempenho 

financeiro e comprovar os serviços da HC Educação Financeira. 

5. PLANO DE MARKETING 

 O Plano de Marketing é um documento que possui detalhadamente as ações para atingir 

os objetivos de marketing, ou seja, é um processo de grande raciocínio e coordenação de 

pessoas, recursos financeiros e materiais cujo foco central é visualizar o que será feito para 

alcançar os objetivos e metas deste novo empreendimento, e satisfazer a vontade do 

consumidor. Conforme o Mix de Marketing, foi analisado a seguir cada um de seus 

componentes (Produto, Preço, Praça e Promoção). 

5.1 PRODUTO/SERVIÇO 

 Como forma de atingir ao máximo o público de Curitiba, a HC Educação Financeira 

oferece três tipos de serviços, os quais são Consultorias Financeiras, Palestras e Cursos. As 

consultorias são realizadas de forma pessoal, presencial ou online, durando cerca de 1h15min, 

com no mínimo seis sessões. Durante a consultoria, são entregues aos clientes folders de 

informações, planilhas, aplicativos, e simuladores que auxiliarão na organização financeira. As 

palestras serão adaptadas conforme o público alvo e a demanda da empresa contratante, porém 

podem ser separadas em três tipos: “Para onde foi meu dinheiro”, “Controlando mais, ganhando 

mais”, “Como e quando investir?”. Os cursos também são ofertados em três tipos: “Como sair 

das dívidas”, “Planejador Financeiro Pessoal” e “Investidor Básico”, que representam 

diferentes áreas da educação financeira ampliando a opção para o cliente, seja ele endividado 
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ou poupador. Ao trazer os clientes para a empresa e ensinar boas práticas de finanças, cria-se 

bons relacionamentos que fortalecem a imagem da empresa.  

5.2 PREÇO 

 Conforme pesquisa de mercado realizada através de websites, telefones e e-mails 

trocados com empresas do mesmo serviço de consultoria, pode-se apresentar os seguintes 

valores: 

Tabela 3 – ANÁLISE DE PREÇOS DO MERCADO 

Empresa Serviço Preço Observação 

WG Finanças Consultoria 220,00  Mensal 

G9 Investimentos Consultoria 430,00 Mensal 

Gestor F.P. Consultoria 250,00 Por Sessão 

Instituto Flávio Pereira Coaching 130,00 Por Sessão 

 

 Ao analisar os preços dos concorrentes e verificar o tempo dedicado para cada serviço 

os preços serão cobrados da seguinte forma: 

Tabela 4 - PRECIFICAÇÃO 

Serviço Valor Observação 

Consultoria R$ 180,00 Por sessão. 

Palestra: “Para onde foi meu dinheiro” R$ 350,00 Preço pode sofrer alterações 

dependendo do público, 

tempo e empresa. 

Palestra: “Controlando mais, ganhando 

mais” 

R$ 350,00 Preço pode sofrer alterações 

dependendo do público, 

tempo e empresa. 
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Palestra: “Como e quando investir” R$ 400,00 Preço pode sofrer alterações 

dependendo do público, 

tempo e empresa. 

Curso: “Como sair das dívidas” R$ 120,00 Por aluno (Turma com no 

mínimo 6 alunos). 

Curso: “Planejador Financeiro Pessoal” R$ 120,00 Por aluno (Turma com no 

mínimo 6 alunos). 

Curso: “Investidor Básico” R$ 150,00 Por aluno (Turma com no 

mínimo 6 alunos). 

Kit Planilhas de Controle R$ 35,00 Vendida online ou presencial. 

 

5.3 PRAÇA 

Analisando que a empresa realiza diversas reuniões e consultorias que devem ser 

individuais e particulares, a estrutura para o atendimento ao público deve conter:  

Tabela 5 – PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA 

Quantidade Cômodo 

01 Banheiro 

01 Sala de Reunião 

02 Salas de Consultoria 

01 Recepção 

01 Laje Técnica 

Mínimo de 50m² 

 

Ao averiguar a segurança e localidade, o melhor empreendimento seria uma sala 

comercial de no mínimo 50 m² dentro de um prédio comercial, nas áreas nobres de Curitiba 

onde há grandes rotação de pessoas e movimentação econômica. No quesito compra ou locação, 

tendo em vista o valor inicial investido, o imóvel seria locado e, de preferência, já mobiliado. 

Além do espaço físico, a empresa também fará bastante uso de uma página virtual, a 

qual fornecerá ao cliente todos os dados da empresa, as prestações de serviços, contatos, 
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atividades realizadas, e entre outros dados que satisfaçam a necessidade de informação do 

cliente. Abaixo a fig. 05, segue uma demonstração ilustrativa de como poderia ser o website 

apresentado ao público através do link: <http://www.hceducaçãofinanceira.com>. 

Figura 5 - WEBSITE 

 

FONTE: <www.hcedufinanceira.com>. 

5.4 PROMOÇÃO 

 Para realizar a divulgação deste empreendimento, serão utilizados os seguintes meios de 

comunicação: 

a) Rádio: Será realizado anúncios de 15 a 30 segundos na rádio CBN no período das 06:00h 

às 09:00h, durante os intervalos da apresentação de Nilton Jung no Jornal da CBN. 

b) Redes Sociais: Será divulgado a página da empresa nas principais redes sociais através 

do uso de ferramentas pagas, com o intuito de fortalecer a marca, destacar os serviços prestados, 

aproximar clientes e apresentar resultados de clientes satisfeitos. 

c) Apresentações dos serviços nas empresas: Será realizado visitas formais a diversas 

empresas, com a finalidade de apresentar os serviços fornecidos pela HC Educação Financeira, 



41 

 

 

 

e despertar o interesse dos clientes quanto a importância da gestão financeira pessoal dentro de 

uma empresa. 

d) Palestras gratuitas: Em períodos específicos a empresa organizará palestras gratuitas 

para divulgar informações importantes sobre finanças, investimentos, previdência, consumo 

consciente, demonstrando ao final os excelentes serviços prestados pela HC Educação 

Financeira, sendo assim, fortalecendo a imagem da empresa e podendo captar novos clientes. 

e) Mídia: Os consultores da empresa buscarão oportunidades em mídias locais (Canais de 

televisão, rádio, blogs) para fornecerem de forma gratuita importantes informações sobre 

educação financeira, dando dicas e alertando dos perigos em que estamos sujeitos. Estas ações 

servirão para impactar ainda mais o nome da instituição ao público.  

6. PLANO OPERACIONAL 

6.1 LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA 

De acordo com o estudo da localização na área de Curitiba, verificou-se que a empresa 

será localizada na Alameda Dr Muricy, Centro, local próximo a pontos importantes da cidade 

com grande circulação de pessoas. 
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Figura 6 - LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

 

FONTE: <www.google.com.br/maps> 

 

 Os pontos verificados para esta escolha foram a acessibilidade do local, preço, 

segurança e mobília. O imóvel possui 123 m² de área útil, e possui os seguintes detalhes 

conforme oferta do site¹: 

* Localização em ponto estratégico do bairro próximo a vários pontos de 

comercio. * Recepção com bancada com detalhes em mármore e 03 cadeiras de 

espera, painel de madeira ao fundo da recepção, iluminação de 1° linha, 

proporcionando praticidade. * Sala de reuniões com uma grande mesa de mármore e 

8 cadeiras de couro, armário planejado ao fundo que serve como biblioteca, facilitando 

suas instalações * 2 salas individuais com mesas em granito e armários planejados, 

todas com ar condicionado, deixando os ambientes mais agradaveis * Sala de apoio 

para 5 pessoas trabalharem com conforto em cinco cadeiras em couro, proporcionando 

praticidade * 2 lavabos masculino e feminino todo ele em granito, deixando os 

ambientes modernos * Arquivo com armário de ferro com separador de processos * 
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Cozinha com tampo em granito, geladeira, forno microondas e cadeira, facilitando 

suas instalações. (www.zapimoveis.com.br)16 

 

Com estes dados pesquisados, concluiu-se que a rua oferece uma boa localização e uma 

boa visibilidade, com pontos comerciais próximos que facilitam o acesso, diversos 

estacionamentos próximo ao empreendimento e empresas econômicas fortes podem ser 

encontradas no mesmo prédio.  

Figura 7 - FOTOS INTERNAS DA SALA COMERCIAL 

 

FONTE: <www.zapimoveis.com.br>   

                                                 
16 Disponível em: <http://www.zapimoveis.com.br/oferta/aluguel+conjunto-comercial-

sala+centro+curitiba+pr+123m2+RS1900/ID-9842392/?paginaoferta=3> Acesso em out. de 2016 
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6.2 LAYOUT INTERNO 

Figura 8 - LAYOUT INTERNO 

 

FONTE: O autor (2016) 

6.3 ESTRUTURA OPERACIONAL 

Figura 9 - ORGANOGRAMA 

 

FONTE: O autor (2016) 

Diretor

Consultor A Consultor B
Auxiliar Geral
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 A estrutura organizacional da empresa iniciará com apenas quatro pessoas, sendo 01 

(um) Diretor, fundador da empresa que também prestará os serviços ofertados, 02 (dois) 

Consultores terceirizados, e 01 (um) Auxiliar Administrativo contratado. 

Tabela 6 – DESCRIÇÃO DE CARGOS 

Cargo Diretor 

Área Administração Geral 

Descrição Realizar toda administração da empresa, visando supervisionar, 

organizar, otimizar e gerenciar os serviços prestados em 

consultorias, palestras e cursos. Controlar o financeiro da empresa, 

pagando funcionários e terceiros. Responsável por todo 

recrutamento e seleção da equipe de consultores. O Diretor também 

atua nos serviços prestados pela empresa, contando também como 

um consultor. Garantir junto a equipe a fomentação de clientes. 

Instrução Graduado em Administração de Empresas, especialização em 

gestão em finanças com no mínimo 1 ano de experiência de 

mercado. 

Característica Organização e planejamento dos serviços prestados pela empresa, 

visando aumento da produtividade e rentabilidade. 

Atribuições Assegurar o cumprimento das metas de prestação de serviços, 

dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazo 

estabelecidos pela empresa. 

Salário R$4.000,00 

Cargo Consultores 

Área Operacional 

Descrição Realizar os serviços fornecidos em contrato pela empresa. 

Acompanhar o desenvolvimento dos clientes, realizar o feedback e 

“pós venda”. Gerenciar as atividades de contratos, emissão de notas 

e vendas relativas a estratégias da empresa. Desenvolver estudos 

sobre potencial de vendas, visando a ampliação do volume de 

negócios. Acompanhar as atividades dos concorrentes para 
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recomendar alterações dos objetivos, programas e políticas de 

vendas. A carga horário do consultor é variável e de acordo com os 

agendamentos com clientes. 

Instrução Graduação em Administração de Empresas, Economia ou 

Contábeis. O profissional deve ter realizado cursos de finanças 

pessoais e aprendido sobre a metodologia da HC Educação 

Financeira. Experiência com planilhas do Excel. Ótimo 

relacionamento, boa oratória e didática. 

Característica Liderança, Responsabilidade, e deve ter boa relação com os 

clientes.  

Atribuições Cumprir com qualidade os serviços de consultoria, cursos e 

palestras, demonstrando transparência e conteúdo. Assegurar o 

cumprimento dos objetivos e metas traçados pela empresa. 

Salário Comissão de serviços prestados (Valores aproximados de 1.200,00 

a 3.000,00 reais). Será pago R$130,00 por consulta realizada. 

Cargo Auxiliar Administrativo 

Área Administrativo 

Descrição Assessorar os consultores no desempenho de suas funções, 

gerenciando informações, auxiliando na execução das tarefas 

administrativas, organizando o calendário das tarefas da empresa, 

atendendo telefonemas e agendando reuniões. Atender clientes 

externos e internos; organizar eventos e viagens.  

Instrução Formação técnica em Administração ou Secretariado, ter sólidos 

conhecimentos da língua portuguesa e saber executar tarefas de 

publicidade e propaganda nas redes sociais. 

Característica Organização, boa comunicação, confiabilidade, capacidade de lidar 

com o público. 

Atribuições Gerenciar informações, atender clientes, organizar eventos e visitas, 

e auxiliar os gerentes na execução das tarefas administrativas. 

Salário R$ 2.350,00 

FONTE: O autor (2016) 
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6.4 PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Figura 10 – FLUXOGRAMA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVOAUXILIAR ADMINISTRATIVO

-> Cadastro;
-> Filtro;
-> Dúvidas;
-> Agendamento; e
-> Feedback.

-> Cadastro;
-> Filtro;
-> Dúvidas;
-> Agendamento; e
-> Feedback.

Palestras

Cursos

Consultorias

Relatório/
Feedback

DIRETOR

CONSULTOR
(TERCEIRO)

CLIENTE

FONTE: O autor (2016). 

 

 O processo da prestação de serviço inicia com o cliente interessado que através de 

estratégias de marketing ou indicação, entra em contato com a empresa para agendar um 

processo de consultoria, analisar um curso ou orçar uma palestra. O responsável pelo 

agendamento e comunicação direta é o Auxiliar Administrativo que filtrará os clientes 

interessados para as pessoas certas. No caso de cursos e palestras o cliente será encaminhado 

diretamente ao diretor da empresa, o qual explanará detalhadamente o conteúdo de cada serviço. 

Já para as consultorias, o contato será agendado para uma primeira reunião interligada com o 

horário de um possível consultor, podendo ser o Consultor A, o Consultor B ou até mesmo o 

diretor da empresa.  

 Os serviços prestados pela HC Educação Financeira serão realizados pelos Consultores 

e pelo Diretor, o qual acompanhará e fiscalizará todos os processos. As reuniões empresariais 

marcadas com stakeholders serão realizadas conforme agendamento prévio na sala de reuniões 

da empresa. 
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 Após agendamento e confirmação do cliente e do consultor, a sessão de consultoria 

financeira pessoal será realizada nas salas de coaching da empresa, estando disponível no local 

todo o material necessário para um bom atendimento, mesas, cadeiras, materiais de anotação, 

desktop, impressora, águas e ar condicionado. 

7. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 Infelizmente no Brasil as classes mais atingidas pelo consumismo, compras por impulso 

e abuso do crédito são as de baixa renda. A HC Educação Financeira na intenção de auxiliar as 

famílias que apresentam problemas de controle financeiro prestará serviços que ensinarão 

métodos básicos de uma boa gestão financeira, apresentando ideias criativas para gerar rendas 

extras, adquirir consumo consciente, controlar o orçamento, entre outros serviços. O principal 

objetivo é melhorar a qualidade de vida financeira destas famílias. 

 A empresa também ao observar a falta de educação financeira nas escolas, providenciará 

palestras e cursos gratuitos direcionados a professores de instituições de ensino público. O 

objetivo da empresa é capacitar os professores, para que possam ensinar durante as aulas a 

importância do cuidado com as finanças pessoais, indicando os princípios no uso do dinheiro: 

Controle; Organização; Planejamento; Poupança. 

8. PLANO FINANCEIRO 

Com base nos investimentos para o desenvolvimento da solução, no custo operacional 

mensal e nas projeções de venda, neste capítulo é apresentada a análise de viabilidade 

econômica para a prestação de serviços em consultorias financeiras. 

8.1 DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO INICIAL 

 A tabela representa os gastos de investimento inicial para abertura das atividades fins da 

empresa, compreendidos em ativos permanentes e despesas pré-operacionais. Os materiais de 

escritórios e móveis estão reduzidos tendo em vista que o local que será locado já possui mobília 

e alguns equipamentos eletrônicos. 
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Tabela 7 – INVESTIMENTO INICIAL 

INVESTIMENTOS INICIAIS 

OBRAS/INSTALAÇÕES R$           10.000,00 

DESCRIÇÃO QNT. 

VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

Obras gerais 1 

R$             

5.000,00 

R$                      

5.000,00 

Instalações 1 

R$             

5.000,00 

R$                      

5.000,00 

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA/TELEFONIA R$           10.875,30 

DESCRIÇÃO QNT. 

VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

Desktop Dell Vostro 270 Slim c/ monitor 1 
R$             

2.226,00 

R$                   

2.226,00 

Kit Teclado e Mouse Wireless Dell KM632 3 
R$                   

99,00 

R$                      

297,00 

Notebook Dell Vostro 3460 2 
R$             

2.227,00 

R$                      

4.454,00 

Roteador TP-Link Wireless 300MBPS 941ND 1 
R$                 

240,00 

R$                         

240,00 

Monitor Dell E1914H de 18.5 polegadas 2 
R$                 

403,00 

R$                         

806,00 

Impressora HP Laserjet Pro 400 M401DNE 1 
R$                 

799,00 

R$                      

799,00 

Telefone c/identificador de chamadas preto TC60ID 

Intelbras 
7 

R$                   

64,90 

R$                         

454,30 

Projetor Multimídia Epson S11 1 
R$             

1.599,00 

R$                      

1.599,00 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$         969,00 

Lixeira 3 
R$                  

30,00 

R$                        

90,00 

Cafeteira elétrica Nespresso Inissia + Cápsulas 1 
R$                  

379,00 

R$                        

379,00 



50 

 

 

 

Materiais de escritório 1 
R$              

500,00 

R$                      

500,00 

DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS R$           7.528,00 

Abertura da empresa 1 
R$                

840,00 

R$                        

840,00 

Registro da marca 1 
R$            

1.480,00 

R$                     

1.480,00 

Marketing 1 
R$            

5.208,00 

R$                     

5.208,00 

CAPITAL DE GIRO R$           15.000,00 

Capital de Giro 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

TOTAL R$   44.372,30 

FONTE: O autor (2016) 

8.2 DEPRECIAÇÃO 

Tabela 8 - DEPRECIAÇÃO 

DEPRECIAÇÃO 

DESCRIÇÃO VALOR 
VIDA 

ÚTIL 

TAXA 

ANUAL 

DEPRECIAÇÃO 

ANUAL 

DEPRECIAÇÃO 

MENSAL 

VALOR 

PRESENTE 

FINAL 

A1 

OBRAS/INSTALA

ÇÕES 

 R$   

10.000,00  
10 10% 

 R$        

1.000,00  

 R$              

83,33  

 R$            

9.000,00  

EQUIPAMENTOS 

INFORMÁTICA/S

EGURANÇA/TELE

FONIA 

 R$   

10.875,30  
5 20% 

 R$        

2.175,06  

 R$           

725,02  

 R$          

8.700,24 

MOVEIS E 

UTENSILIOS 

 R$   

969,00  
5 10% 

 R$               

96,90     

 R$                

8,07  

 R$            

872,10  

TOTAL 
 R$   

21.844,30  
 X   X  

 R$        

3.271,96 

 R$            

816,42  

 R$          

18.572,34  

FONTE: O autor (2016) 
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8.3 DETERMINAÇÃO DE RECURSOS 

A HC Educação Financeira não utilizará recursos advindos de terceiros para abertura e 

manutenção do seu negócio, por se tratar de um investimento de baixo custo inicial e ser uma 

empresa de prestação de serviços com pouca utilização de matéria prima. 

A utilização de recursos será integralmente composta pelo capital do fundador, 

Henrique Carcereri, em moeda corrente, tendo como principal fator de dispêndio de capital os 

investimentos fixos em ativos imobilizados, não sendo necessário realizar propostas de 

financiamentos, não oferecendo bens como garantias. Caso seja necessária a obtenção de 

recurso de terceiros, serão considerados apenas índices financeiros e econômicos. 

Os recursos próprios a serem integralizados pelos sócios na sociedade será um total de 

R$ 41.372,30 sendo R$ 12.000,00 em capital de giro. 

 Será adotado regime tributário Simples Nacional, que representa o pagamento de todos 

os impostos, diferenciado, simplificado, sendo a melhor opção tributaria de enquadramento 

fiscal para o empreendimento. 

8.4 PERSPECTIVA DE DEMANDA 

  Conforme estudo realizado no âmbito de Curitiba, verificou-se que a estimativa de 

demanda para o primeiro ano seria da seguinte forma:  

 

Tabela 9 – PERSPECTIVA DE DEMANDA 

ANO 01 
Preço 

Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Consultorias 
 R$      
180,00  30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 

Consultorias 2* 
 R$         
50,00  10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

Cursos 
 R$   
1.200,00  0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Palestras 
Empresariais 

 R$      
350,00  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Palestra pela 
HC 

 R$   
1.500,00  0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

* Clientes de consultores 
terceiros            

FONTE: O autor (2016) 
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  Conforme demonstra o quadro a previsão para a prestação de serviço iniciará com 30 

clientes realizados pelo Diretor Henrique Carcereri, e 10 clientes de terceirizados, os quais 

conforme análise de preço, será descontado R$ 50,00 para empresa de cada atendimento. Os 

cursos foram estimados como um a cada trimeste, com uma sala de 10 alunos pagando 120 reais 

cada, totalizando R$ 1.200,00 a cada três meses. As palestras empresariais serão realizadas no 

valor de R$ 350,00 sendo uma por mês, já as palestras abertas realizadas pela HC Educação 

Financeira serão realizadas uma por trimeste, cobrando R$50,00 de cada participante, para uma 

média de público de 30 pessoas, totalizando R$ 1.500,00. 

 

Tabela 10 - PERSPECTIVA DE DEMANDA PARA CINCO ANOS E CRESCIMENTO 

2017 - 2021 Preço 2017 2018 2019 2020 2021 Crescimento 

Consultas 
(Henrique) 

R$      
180,00 

558 670 804 964 1157 20% a.a. 

Consultas 
(Terceiros) 

R$         
50,00 

252 302 363 435 523 20% a.a. 

Total de Cursos 
R$   
1.200,00 

4 6 8 10 12 2 cursos por ano 

Total de Palestras 
R$      
350,00 

12 16 20 24 28 4 palestras por ano 

Total de Palestra 
pela HC 

R$   
1.500,00 

4 6 8 10 12 2 palestras por ano 

FONTE: O autor (2016) 

 

 A perspectiva anual na área de consultorias foi estimada em um crescimento de 20% 

anual, chegando a um total de 1.157 consultorias a serem realizadas em 2021, equivalente a 96 

ao mês, sendo quatro sessões por dia útil. Os cursos realizados foram projetados com um 

crescimento de dois por ano e as palestras chegam a um total de 40 palestras em cinco anos. 

8.5 FATURAMENTO 

Tabela 11 - FATURAMENTO DO PRIMEIRO ANO 

ANO 01 
Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Consultas 
(Henrique) 

R$      
5.40
0,00 

R$      
5.940,

00 

R$      
6.480,

00 

R$      
7.020,

00 

R$    
7.560,

00 

R$      
8.100,

00 

R$      
8.640,

00 

R$      
9.180,

00 

R$      
9.720,

00 

R$   
10.26
0,00 

R$   
10.80
0,00 

R$   
11.34
0,00 
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Consultas 
(Terceiros) 

R$         
500,
00 

R$         
600,0

0 

R$         
700,0

0 

R$         
800,0

0 

R$        
900,0

0 

R$      
1.000,

00 

R$      
1.100,

00 

R$      
1.200,

00 

R$      
1.300,

00 

R$      
1.400,

00 

R$      
1.500,

00 

R$      
1.600,

00 

Total de 
Cursos 

R$                   
- 

R$                   
- 

R$      
1.200,

00 
R$                   
- 

R$                 
- 

R$      
1.200,

00 
R$                   
- 

R$                   
- 

R$      
1.200,

00 
R$                   
- 

R$                   
- 

R$      
1.200,

00 

Total de 
Palestras 

R$         
350,
00 

R$         
350,0

0 

R$         
350,0

0 

R$         
350,0

0 

R$        
350,0

0 

R$         
350,0

0 

R$         
350,0

0 

R$         
350,0

0 

R$         
350,0

0 

R$         
350,0

0 

R$         
350,0

0 

R$         
350,0

0 

Total de 
Palestra 
pela HC 

R$                   
- 

R$                   
- 

R$      
1.500,

00 
R$                   
- 

R$                 
- 

R$      
1.500,

00 
R$                   
- 

R$                   
- 

R$      
1.500,

00 
R$                   
- 

R$                   
- 

R$      
1.500,

00 

TOTAL 

R$      
6.25
0,00 

R$      
6.890,

00 

R$   
10.23
0,00 

R$      
8.170,

00 

R$    
8.810

,00 

R$   
12.15
0,00 

R$   
10.09
0,00 

R$   
10.73
0,00 

R$   
14.07
0,00 

R$   
12.01
0,00 

R$   
12.65
0,00 

R$   
15.99
0,00 

FONTE: O autor (2016) 

 

Tabela 12 - FATURAMENTO EM CINCO ANOS 

5 anos Preço 2017 2018 2019 2020 2021 

Consultas (Henrique) 
R$         

180,00 
 R$   

100.440,00  
 R$   

120.528,00  
 R$   

144.633,60  
 R$   

173.560,32  
 R$   

208.272,38  

Consultas (Terceiros) 
R$           

50,00 
 R$     

12.600,00  
 R$      

15.120,00  
 R$      

18.144,00  
 R$      

21.772,80  
 R$      

26.127,36  

Total de Cursos 
R$     

1.200,00 
 R$       

4.800,00  
 R$        

7.200,00  
 R$        

9.600,00  
 R$      

12.000,00  
 R$      

14.400,00  

Total de Palestras 
R$         

350,00 
 R$       

4.200,00  
 R$        

5.600,00  
 R$        

7.000,00  
 R$        

8.400,00  
 R$        

9.800,00  

Total de Palestra pela HC 
R$     

1.500,00 
 R$       

6.000,00  
 R$        

9.000,00  
 R$      

12.000,00  
 R$      

15.000,00  
 R$      

18.000,00  

TOTAL  -  
 R$   
128.040,00  

 R$   
157.448,00  

 R$   
191.377,60  

 R$   
230.733,12  

 R$   
276.599,74  

FONTE: O autor (2016) 

 

8.6 FLUXO DE CAIXA 
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Tabela 13 - FLUXO DE CAIXA DO PRIMEIRO ANO 

 

FONTE: O autor (2016) 

DESCRIÇÃO
M

ês 01
M

ês 02
M

ês 03
M

ês 04
M

ês 05
M

ês 06
M

ês 07
M

ês 08
M

ês 09
M

ês 10
M

ês 11
M

ês 12

EN
TRADAS

 R$   47.622,30 
 R$   14.919,38 

 R$   14.838,39 
 R$   12.371,75 

 R$  10.684,70  R$   12.241,78 
 R$   11.407,41 

 R$   11.346,56 
 R$   14.523,44 

 R$   15.302,17 
 R$   16.847,38 

 R$   21.622,92 

Saldo anterior
 R$                   -    R$      8.029,38  R$      4.608,39  R$      4.201,75  R$    1.874,70  R$            91,78  R$      1.317,41  R$         616,56 

 R$         453,44  R$      3.292,17  R$      4.197,38  R$      5.632,92 

Receita de 
 R$      6.250,00  R$      6.890,00  R$   10.230,00 

 R$      8.170,00  R$    8.810,00 
 R$   12.150,00 

 R$   10.090,00 
 R$   10.730,00 

 R$   14.070,00 
 R$   12.010,00 

 R$   12.650,00 
 R$   15.990,00 

Capital Investido
R$ 41.372,30

 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                 -   
 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   

SAÍDAS
 R$   39.592,93 

 R$   10.310,99 
 R$   10.636,65 

 R$   10.497,04 
 R$  10.592,92  R$   10.924,37 

 R$   10.790,85 
 R$   10.893,12 

 R$   11.231,27 
 R$   11.104,79 

 R$   11.214,45 
 R$   11.560,37 

Despesas em
 

Folha de 
 R$      6.350,00  R$      6.350,00  R$      6.350,00  R$      6.350,00  R$    6.350,00 

 R$      6.350,00  R$      6.350,00  R$      6.350,00  R$      6.350,00  R$      6.350,00  R$      6.350,00  R$      6.350,00 

Despesas 

Adm
inistrativas

 R$      3.330,00  R$      3.365,00  R$      3.401,75  R$      3.440,34  R$    3.480,85 
 R$      3.523,40  R$      3.568,07  R$      3.614,97  R$      3.664,22  R$      3.715,93  R$      3.770,23  R$      3.827,24 

M
aterial de 

escritório/consult

oria
 R$         200,00 

 R$         210,00 
 R$         220,50 

 R$         231,53 
 R$        243,10  R$         255,26 

 R$         268,02 
 R$         281,42 

 R$         295,49 
 R$         310,27 

 R$         325,78 
 R$         342,07 

M
arketing e 

Publicidade
 R$         500,00 

 R$         525,00 
 R$         551,25 

 R$         578,81 
 R$        607,75  R$         638,14 

 R$         670,05 
 R$         703,55 

 R$         738,73 
 R$         775,66 

 R$         814,45 
 R$         855,17 

Água, Luz, 

Telefone e 
 R$         330,00 

 R$         330,00 
 R$         330,00 

 R$         330,00 
 R$        330,00  R$         330,00 

 R$         330,00 
 R$         330,00 

 R$         330,00 
 R$         330,00 

 R$         330,00 
 R$         330,00 

Aluguel e 

Condom
ínio

 R$      2.200,00  R$      2.200,00  R$      2.200,00  R$      2.200,00  R$    2.200,00 
 R$      2.200,00  R$      2.200,00  R$      2.200,00  R$      2.200,00  R$      2.200,00  R$      2.200,00  R$      2.200,00 

M
anutenções

 R$         100,00 
 R$         100,00 

 R$         100,00 
 R$         100,00 

 R$        100,00  R$         100,00 
 R$         100,00 

 R$         100,00 
 R$         100,00 

 R$         100,00 
 R$         100,00 

 R$         100,00 

Investim
entos

 R$   29.372,30 
 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                 -   

 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   

O
bras/Instalações

 R$   10.000,00 
 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                 -   

 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   

Equipam
entos 

Inform
ática/Telef

onia
 R$   10.875,30 

 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                 -   
 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   

M
óvei e 

 R$         969,00 
 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                 -   

 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   

Despesas Pré-

operacionais
 R$      7.528,00  R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                 -   

 R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   

Im
postos

 R$         540,63 
 R$         595,99 

 R$         884,90 
 R$         706,71 

 R$        762,07  R$      1.050,98  R$         872,79 
 R$         928,15 

 R$      1.217,06  R$      1.038,87  R$      1.094,23  R$      1.383,14 

PIS (0,65%
)

 R$            40,63  R$            44,79  R$            66,50  R$            53,11  R$          57,27  R$            78,98  R$            65,59  R$            69,75  R$            91,46  R$            78,07  R$            82,23  R$         103,94 

Cofins (3%
)

 R$         187,50 
 R$         206,70 

 R$         306,90 
 R$         245,10 

 R$        264,30  R$         364,50 
 R$         302,70 

 R$         321,90 
 R$         422,10 

 R$         360,30 
 R$         379,50 

 R$         479,70 

ISS (5%
)

 R$         312,50 
 R$         344,50 

 R$         511,50 
 R$         408,50 

 R$        440,50  R$         607,50 
 R$         504,50 

 R$         536,50 
 R$         703,50 

 R$         600,50 
 R$         632,50 

 R$         799,50 

SALDO
 R$      8.029,38  R$      4.608,39  R$      4.201,75  R$      1.874,70  R$          91,78 

 R$      1.317,41  R$         616,56 
 R$         453,44 

 R$      3.292,17  R$      4.197,38  R$      5.632,92  R$   10.062,55 
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Tabela 14 - FLUXO DE CAIXA EM CINCO ANOS 

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 

ENTRADAS 
R$   

169.412,30 
R$   

167.510,55 
R$   

220.421,81 
R$   

303.511,33 
R$   

422.508,74 

Saldo anterior 
R$                    
- 

R$      
10.062,55 

R$      
29.044,21 

R$      
72.778,21 

R$   
145.909,00 

Receita de serviços 
R$   

128.040,00 
R$   

157.448,00 
R$   

191.377,60 
R$   

230.733,12 
R$   

276.599,74 

Capital Investido 
R$     

41.372,30 
R$                     
- 

R$                     
- 

R$                     
- 

R$                     
- 

SAÍDAS 
R$   

159.349,75 
R$   

138.466,34 
R$   

147.643,60 
R$   

157.602,33 
R$   

168.451,99 

Despesas em Folha de 
pagamento 

R$     
76.200,00 

R$      
80.010,00 

R$      
84.010,50 

R$      
88.211,03 

R$      
92.621,58 

Despesas Administrativas 
R$     

42.701,99 
R$      

44.837,09 
R$      

47.078,94 
R$      

49.432,89 
R$      

51.904,53 

Investimentos 
R$     

29.372,30 
R$                     
- 

R$                     
- 

R$                     
- 

R$                     
- 

Impostos 
R$     

11.075,46 
R$      

13.619,25 
R$      

16.554,16 
R$      

19.958,41 
R$      

23.925,88 

SALDO 
R$     

10.062,55 
R$      

29.044,21 
R$      

72.778,21 
R$   

145.909,00 
R$   

254.056,75 
FONTE: O autor (2016) 

 

8.7 RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO (ROI) 

 Representa o retorno que determinado investimento oferece. Geralmente é utilizado para 

determinar o retorno de investimentos isolados. Para calcular o ROI, deve-se dividir o 

investimento pelo lucro líquido, obtendo-se o tempo necessário para se reaver o capital 

investido. No caso da HC Educação Financeira o retorno sobre investimento foi de 247% no 

período de cinco anos, sobre o investimento total. 

Tabela 15 – RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 

Retorno sobre o investimento 

Lucro liquido  R$   102.348,38  

Capital social  R$   41.372,30  

ROI 247% 

FONTE: O autor (2016) 
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8.8 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

Gitman (1997, p. 329) considera o valor presente líquido uma sofisticada técnica para a 

análise de orçamento de capital, no entanto esse método desconta os fluxos de caixa da empresa 

a uma taxa especificada. Frequentemente essa taxa é chamada de taxa de desconto ou custo de 

oportunidade, referindo-se ao retorno mínimo que o empreendedor deseja obter do seu 

empreendimento. 

Pode-se perceber que a VPL calculada para empresa foi de R$ 188.805,58 concluindo 

que o projeto é atrativo, indicando a viabilidade financeira da empresa e a garantia de retorno 

dos investimentos no projeto. 

8.9 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 De acordo com Dolabela (1999, p. 242) a taxa interna de retorno é a técnica mais 

utilizada para avaliar as alternativas de investimento. É definida como a taxa que iguala o valor 

presente líquido ao investimento inicial referente a um projeto. Ou seja, é a taxa de retorno que, 

se utiliza para o cálculo do VPL (Valor presente líquido). Se a TIR for maior que o custo de 

capital, deve-se aceitar o projeto, porém se a mesma for menor que o custo de capital, deve-se 

rejeitar o projeto. 

 

Tabela 16 – TAXA INTERNA DE RETORNO 

TIR 77.5% 

TMA 12% 
FONTE: O autor (2016) 

 

 Pode-se concluir a viabilidade do investimento realizado na HC Educação Financeira, 

ao se obter a TIR de 77,5% a.a., demonstrando superior a TMA estipulada em 12% a.a. 

8.10 PAYBACK 

 O payback refere-se ao tempo necessário para que as entradas de caixa do projeto se 

igualem ao valor a ser investido, ou seja, o tempo de recuperação do investimento realizado. O 

período de payback é utilizado para tomada de decisão de aceitação ou rejeição de um projeto.  
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 Foi verificado que este empreendimento possui um payback simples de 03 anos, 01 mês 

e 28 dias, e um payback descontado de 03 anos, 03 meses, e 20 dias, concluindo ser um projeto 

viável. 

Tabela 17 – PAYBACK SIMPLES E DESCONTADO 

PAYBACK SIMPLES 3 anos 1 mês 28 dias 

PAYBACK DESCONTADO 3 anos 3 meses 20 dias 
FONTE: O autor (2016) 

 

8.11 CENÁRIOS 

 Os cenários projetados foram com base no faturamento do negócio, sendo o pessimista 

com um acréscimo anual de 10%, e o otimista com 30%. Ao analisar os dois cenários ainda 

concluímos que é possível exercer o empreendimento dentro das condições cabíveis, aceitando 

no caso pessimista, um payback de 4 anos e 14 dias. 

8.10.1 Otimista 

Tabela 18 – DRE COM PREVISÃO OTIMISTA 

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 

FATURAMENTO BRUTO 
 R$   

128.040,00  
 R$   

168.752,00  
 R$   

219.637,60  
 R$   

283.748,88  
 R$   

365.053,54  

( - ) Impostos 
 R$     
11.075,46  

 R$      
14.597,05  

 R$      
18.998,65  

 R$      
24.544,28  

 R$      
31.577,13  

FATURAMENTO LIQUIDO 
 R$   

116.964,54  
 R$   

154.154,95  
 R$   

200.638,95  
 R$   

259.204,60  
 R$   

333.476,41  

( - )Custos Operacionais 
 R$     
76.200,00  

 R$      
80.010,00  

 R$      
84.010,50  

 R$      
88.211,03  

 R$      
92.621,58  

( - ) Despesas Operacionais 
 R$     
42.701,99  

 R$      
44.837,09  

 R$      
47.078,94  

 R$      
49.432,89  

 R$      
51.904,53  

EBITDA 
-R$       
1.937,45  

 R$      
29.307,86  

 R$      
69.549,51  

 R$   
121.560,69  

 R$   
188.950,30  

( - ) Depreciação R$ 3.175,06 R$ 3.175,06 R$ 3.175,06 R$ 3.175,06 R$ 3.175,06 

EBIT 
-R$       
5.112,51  

 R$      
26.132,80  

 R$      
66.374,45  

 R$   
118.385,63  

 R$   
185.775,24  

( - ) Impostos 
 R$                    
-    

 R$            
653,32  

 R$        
1.659,36  

 R$        
2.959,64  

 R$        
4.644,38  
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 = LUCRO LÍQUIDO 
-R$       
5.112,51  

 R$      
25.479,48  

 R$      
64.715,08  

 R$   
115.425,99  

 R$   
181.130,86  

LUCRO ACUMULADO 
ANTERIOR 

 R$                    
-    

-R$       
5.112,51  

 R$      
20.366,98  

 R$      
85.082,06  

 R$   
200.508,05  

LUCRO ACUMULADO DA 
EMPRESA 

-R$       
5.112,51  

 R$      
20.366,98  

 R$      
85.082,06  

 R$   
200.508,05  

 R$   
381.638,91  

VPL  R$   339.413,99  

TIR 103% 

ROI (%) 437,8 

Payback Simples 3 anos e 15 dias 
FONTE: O autor (2016) 

8.10.2 Pessimista 

Tabela 19 – DRE COM PREVISÃO PESSIMISTA 

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 

FATURAMENTO BRUTO 
 R$   

128.040,00  
 R$   

146.144,00  
 R$   

165.378,40  
 R$   

185.856,24  
 R$   

207.701,86  

( - ) Impostos 
 R$     
11.075,46  

 R$      
12.641,46  

 R$      
14.305,23  

 R$      
16.076,56  

 R$      
17.966,21  

FATURAMENTO LIQUIDO 
 R$   

116.964,54  
 R$   

133.502,54  
 R$   

151.073,17  
 R$   

169.779,68  
 R$   

189.735,65  

( - )Custos Operacionais 
 R$     
76.200,00  

 R$      
80.010,00  

 R$      
84.010,50  

 R$      
88.211,03  

 R$      
92.621,58  

( - ) Despesas Operacionais 
 R$     
42.701,99  

 R$      
44.837,09  

 R$      
47.078,94  

 R$      
49.432,89  

 R$      
51.904,53  

EBITDA 
-R$       
1.937,45  

 R$        
8.655,46  

 R$      
19.983,73  

 R$      
32.135,76  

 R$      
45.209,54  

( - ) Depreciação R$ 3.175,06 R$ 3.175,06 R$ 3.175,06 R$ 3.175,06 R$ 3.175,06 

EBIT 
-R$       
5.112,51  

 R$        
5.480,40  

 R$      
16.808,67  

 R$      
28.960,70  

 R$      
42.034,48  

( - ) Impostos 
 R$                    
-    

 R$            
137,01  

 R$            
420,22  

 R$            
724,02  

 R$        
1.050,86  

 = LUCRO LÍQUIDO 
-R$       
5.112,51  

 R$        
5.343,39  

 R$      
16.388,45  

 R$      
28.236,68  

 R$      
40.983,62  

LUCRO ACUMULADO 
ANTERIOR 

 R$                    
-    

-R$       
5.112,51  

 R$            
230,88  

 R$      
16.619,33  

 R$      
44.856,01  

LUCRO ACUMULADO DA 
EMPRESA 

-R$       
5.112,51  

 R$            
230,88  

 R$      
16.619,33  

 R$      
44.856,01  

 R$      
85.839,63  

VPL  R$     59.512,40  

TIR 42% 

ROI (%) 99,1 

Payback Simples 4 anos e 14 dias 
FONTE: O autor (2016) 
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9. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo de viabilidade econômico-

financeira de uma empresa de prestação de serviços em consultoria financeira pessoal e 

educação financeira na cidade de Curitiba. 

O projeto foi impulsionado pelo interesse pessoal do autor do trabalho, tendo em vista 

que possui diversos cursos e especializações no ramo da consultoria financeira, e pretende 

trabalhar nessa área no início de 2018. 

As pesquisas realizadas sobre educação financeira no brasil comprovam que há uma 

enorme falha educacional para os assuntos relacionados às finanças pessoais, causando um alto 

índice de cidadãos carentes de educação financeira. A SPC Brasil divulgou que 60% da 

população se sente despreparada em assuntos ligados a hábitos financeiros e 64% não se planeja 

para a aposentadoria, isto demonstra espaço e oportunidades de mercado para este business 

case. 

Para que fosse possível chegar ao mais próximo da visão empresarial (ser a maior 

empresa de consultoria financeira em Curitiba) o planejamento empresarial se baseou em 

profissionais capacitados com um excelente ambiente de atendimento. Estudos de localização 

foram feitos, onde pode-se verificar que a empresa apresenta salas de reuniões, salas de 

consultorias, sala de espera e uma ótima localização na região central.  

A pesquisa sobre os concorrentes possibilitou traçar um perfil de mercado, verificando 

quantidades, valores e atendimentos, concluindo que há um enorme espaço no mercado, tendo 

em vista que na cidade de Curitiba são em média 8 empresas do ramo, para atender uma cidade 

com uma população de 1,89 milhões de habitantes. A análise também possibilitou que a HC 

Educação Financeira seja destaque pelos seus atendimentos personalizados e palestras gratuitas, 

agregando valores e gerando um diferencial de mercado. 

 Analisando os recursos humanos da empresa, pode-se concluir que o conhecimento 

técnico dos consultores terceiros são de extrema importância para a geração de bons resultados. 

Nas projeções de fluxo de caixa e demonstrativos de resultado, verificou-se que a 

empresa está apta para execução de suas atividades fins, uma vez que, apresentou um retorno 

sobre o capital investido de 247%, ao final de cinco anos. 
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A HC Educação Financeira comprovou por meio de análises dos indicadores 

financeiros ser um projeto viável, na qual o Payback Descontado foi de 3 anos 3 meses e 20 

dias, demonstrando que o VPL (Valor Presente Líquido) foi de R$ 188.805,58 e a TIR (Taxa 

Interna de Retorno) 77.5% a.a., sendo superior a TMA de 12% a.a. estipulada. 

É possível concluir ainda que, a HC Educação Financeira possui serviços altamente 

sustentáveis, que proporcionam qualidade de vida e bem estar aos clientes, gerando segurança, 

agregando conhecimentos e garantindo uma excelente “saúde financeira”. 
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