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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente plano de negócio tem por tema a análise de viabilidade de mercado, bem como 

implementação da empresa DENZER (Cursos e Cálculos Contábil Jurídicos). Tem por objetivo 

capacitar profissionais para atuação na esfera de perícias operadas nos âmbitos judicial e 

extrajudicial, tornando-os aptos a resolução de conflitos envolvendo os principais produtos e 

serviços bancários, por metodologia Problem to Learn (PBL). 

Este sumário executivo faz parte de um plano de negócio com 10 capítulos, sendo eles: 

Descrição Geral: Descreverá a identificação do negócio, com sua missão, visão e valores, e suas 

vantagens competitivas. 

Análise de Mercado: Exibirá as pesquisas realizadas, seus dados, análises e raciocínios 

desinentes, e através dos modelos adotados, apresentará respostas para o problema levantado.  

Análise Setorial: Delineará o setor em que o negócio atuará, e descreverá o macro ambiente, 

com suas principais ameaças e oportunidades.  

Análise da Demanda: Explicitará o perfil cliente, as tendências de consumo, apontando os 

mercados potencial, disponível e alvo da empresa.  

Análise da Concorrência: Citará os pontos fortes e fracos dos concorrentes. 

Oferta da Empresa: Traçará o posicionamento da empresa e os valores esperados pelo 

consumidor. 

Plano Operacional: Sintetizará as estruturas esperadas para a implantação do projeto. 

Plano Financeiro: Efetuará as análises de viabilidade, com seus indicadores econômico-

financeiros, sendo os principais Payback, VPL e TIR. Também verificará os índices de 

sensibilidade, com cenários pessimista, otimista e provável. 

Recomendações: Indicará a viabilidade do negócio por meio das análises decursivas das 

interpretações dos índices, dados e informações pesquisados e calculados.  
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2 A Empresa – Descrição Geral 

Identificação do negócio: Escola de Perícia Contábil 

O projeto em proposta é o estudo de viabilidade e implantação de cursos voltados para 

área jurídica-contábil, por meio da metodologia inovadora Problem Based Learing, oferecendo 

ensino, por meio de a metodologia prática e pensante, visando formação de excelência, e ainda, 

ser referência no ensino, tanto na satisfação de seus clientes, quanto nos processos de sua 

execução, alcançando Curitiba e região. 

Conceito:  

O dinamismo vivenciado pelo mercado global exige que as instituições de ensino saiam 

de sua zona de acomodação (ensino tradicional) rumo a adoção de novas técnicas e 

metodologias de ensino. 

Em decorrência dessa mudança exige-se do mercado de ensino, constituído por 

docentes, discentes e estrutura didática, a adoção de técnicas e metodologias de ensino que 

proporcionem a aproximação do aluno à realidade que possivelmente será vivenciada no 

mercado de trabalho. É aí que entra em cena o Ensino Baseado em Problemas (em inglês 

Problem Based to Learning - PBL). 

O PBL tem por objetivo principal promover o desenvolvimento da habilidade de 

trabalhar em grupo, e também estimula o estudo individual. A distinção mais impactante entre 

o PBL e o ensino tradicional é que no PBL trabalha-se o aprendizado autodirigido, centrado no 

estudante, onde o docente, em sessão tutorial, trabalha os conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre o assunto apresentado; em sequência os problemas são identificados, listados, e, em 

seguida, são formulados os objetivos de aprendizado em forma de tópicos considerados úteis 

para o esclarecimento e resolução do problema. 

As sugestões para resolução dos problemas são trabalhadas exclusivamente pelos 

alunos, em grupo ou individualmente, mediante suporte por parte dos professores tutores (dois 

professores). 

Ao utilizar a abordagem de ensino baseada em problemas aliada à adoção de modernas 

tecnologias dirigidas ao ensino, consequentemente, todo o ensino se dá de forma expositivo-
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prático, o que, além de promover o trabalho em grupo, garante o aprendizado baseado no 

desenvolvimento cognitivo. 

A partir de então busca-se incessantemente agregar ao currículo dos cursos e 

treinamentos ofertados o que há de melhor no mercado de negócios, focando sempre a 

integração de novas tecnologias e métodos de avaliação e mensuração qualitativos e 

quantitativos aplicáveis ao setor. 

Fruto da experiência de dois profissionais apaixonados pelo que fazem, a escola de 

perícia contábil é a materialização de um sonho lapidado ao longo de oito anos de atuação no 

segmento de cálculos e perícias operadas em processos judiciais e extrajudiciais no âmbito 

cível. Desde o ano de 2014, estes profissionais oferecem cursos in-company voltados à 

preparação de profissionais para atuação no mercado com ênfase na produção e análise de 

cálculos, laudos e pareceres versando sobre toda a gama de produtos e serviços bancários e 

demais temas afetos às ciências contábil e de administração de empresas.  

Conciliando vasta atuação na construção de sistemas utilizados para análise e 

mensuração de riscos associados a demandas judiciais no âmbito cível ao conhecimento das 

ciências contábil, jurídica e de administração de empresas para conceber cursos exclusivos que 

permitem formar profissionais peritos em seu campo de atuação. 

Missão: Suprir a lacuna existente no desenvolvimento educacional de perícia, permitindo, além 

da capacitação para atuar na função de Perito, a promoção social e econômica no ambiente que 

se encontra inserida, visando esclarecimentos de cunho técnico e científico à justiça e à 

sociedade. 

Visão: Ser referência no ensino da perícia, tanto na satisfação de seus clientes, quanto nos 

processos de sua execução, alcançado Curitiba e região. 

Valores: Para que isso se materialize em resultados que agreguem valor, preza-se pelo respeito 

aos seguintes princípios. 

 Objetividade: Sabendo que cada recurso é precioso, inclusive o tempo e os 

prazos. 

 Confiança: O profissionalismo é fundamental, por isso a utilização de métodos, 

tecnologia e ferramentas desenvolvidas para este fim. 
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 Clareza: A apresentação dos resultados é muito importante, portanto, pratica-se 

a devida acuracidade, ética e integridade. 

 Precisão: Trabalhos periciais devem contribuir de forma fidedigna para com a 

justiça e com a sociedade. 

Vantagens competitivas:  

A utilização do PBL processo de ensino pode ser considerado um destaque no mercado 

de cursos e treinamentos. O maior diferencial é a integração do aluno com os problemas 

realmente vivenciados no mercado de perícias, judicial e extrajudicial. O aluno recebe uma 

carga de exposição teórica, e logo após tem a oportunidade de analisar e explorar de forma 

crítica situações do cotidiano, extraídas de casos reais. 

3 Análise de Mercado 

Para o Jornal Estado de Minas, o índice de desemprego no Brasil passa dos treze 

milhões. Dados do IBGE estimam a população brasileira em 209.186.571 (no momento de 

confecção deste trabalho)., indicando que mais de 16% da população encontra-se sem trabalho 

formal. 

De forma otimista, o portal de notícias estima com base nas projeções do Ministério da 

Fazenda o aumento de 2,5 milhões de postos de trabalho para o ano de 2018. Mesmo que ainda 

não represente um contingente representante, para Ramiro Kitayama, consultor de carreiras 

entrevistado pelo jornal eletrônico, em 2018 os empregos estão disseminados em todas as áreas 

e salários. Para a consultoria de recrutamento e seleção Grupo Talenses, também citada pelo 

Estado de Minas, a demanda para profissionais na área financeira é crescente. 

Na contramão da crise, a busca por recolocação no mercado de trabalho demanda 

qualificação como meio de destaque e diferenciais para sua recontratação. Desta forma, os 

cursos profissionalizantes são de suma importância também para a retomada da economia 

brasileira, pois as reais chances de crescimento do país estão na mão de profissionais 

capacitados, que tem a tendência de primazia nessas contratações. 
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4 Análise Setorial 

Não somente o setor de cursos de capacitação vem aumentando, como também o 

mercado para perícia contábil é considerado em expansão. Para Júlio César Zanluca, colunista 

do Portal de Contabilidade, o perito contador é uma função que necessita constante 

aprimoramento, e vem atraindo cada vez mais a atenção dos profissionais de contabilidade. 

Para o autor, muitas perícias na área da contabilidade são hoje requeridas principalmente na 

parte de revisão de encargos financeiros contra bancos, também referentes ao Sistema 

Financeiro Habitacional, e demais questões como leasing, condomínios, entre outros. 

Tanto para o colunista como pela experiência pessoal do autor deste trabalho, a 

graduação tradicional pode estar aquém das habilidades e competências necessárias para 

desempenhar as funções, principalmente tangentes a cálculos financeiros relacionados a 

serviços bancários. Neste tópico, a literatura para a modalidade de produtos bancários 

encontrada é rasa, portanto não suficiente para calculistas, assistentes jurídicos e peritos 

contadores.  

Para Rui Juliano, do site manualdepericias.com.br, a perícia contábil é uma atividade 

rentável para um mercado pouco conhecido. Mesmo para quem não é formado na área de 

contabilidade, a contratação como auxiliar ou mesmo assistente administrativo em empresas 

que prestam este tipo de serviço também é eminente.  

Cabe ressaltar que os profissionais da área de administração, economia e direito também 

fazem uso da perícia contábil, sendo questão a tratar no capítulo seguinte. 

5 Análise da Demanda 

O perito-contador e o perito-contador assistente devem comprovar sua habilitação 

profissional mediante apresentação de certidão específica, emitida por Conselho Regional de 

Contabilidade, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

Entretanto, como dito anteriormente, podem fazer parte das funções auxiliares: 

administradores, contadores, economistas, e profissionais do direito. Desta forma, busca-se: 

Mercado Potencial – os profissionais liberais, os aposentados e os empregados de 

empresas em geral, e acadêmicos de curso superior na área a ser realizada. 
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Mercado Disponível – Dentre o mercado potencial, elegeu-se a cidade de Curitiba, onde 

os cursos presenciais serão ministrados, de forma que atinja o propósito deste projeto. 

Mercado Alvo – Profissionais e estudantes das áreas de contabilidade, economia, 

administração e direito, e demais áreas afins, que possuam interesse em aprender ou mesmo se 

atualizar sobre perícia contábil e financeira. 

6 Análise da Concorrência 

Dois concorrentes se mostram páreo para a escola, porém sua plataforma é digital, 

focada no ensino à distância. 

 Academia de Forense Digital 

 MH Cálculos 

Ambas são alternativas para estudantes que optam por estudar a distância, mas não 

oferecem a metodologia proposta neste trabalho, que é a PBL, melhor descrita no tópico a 

seguir: 

7 Oferta da Empresa 

A utilização do PBL como processo de ensino pode ser considerada um destaque no 

mercado de cursos e treinamentos. O maior diferencial é a integração do aluno com os 

problemas realmente vivenciados no mercado de perícias, judicial e extrajudicial. O aluno 

recebe uma carga de exposição teórica, e logo após tem a oportunidade de analisar e explorar 

de forma crítica situações do cotidiano, extraídas de casos reais. 

Serviços: O serviço prestado é o de ensino, voltado para a área pericial contábil, com 

enfoque em produtos bancários. 

Praça: As aulas serão ministradas em região central da cidade, mediante conveniência 

do aluguel das salas, disponíveis em universidades e instituições de ensino 

Preço: Visando cobrir os custos operacionais, agregando lucro aos investidores, e ainda 

com valor competitivo, o preço será melhor detalhado no capítulo 9 – Plano Financeiro. 
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Promoção: A estratégia adotada é publicar em mídias sociais, panfletagem e visitas 

programadas, divulgando o serviço. 

8 Plano Operacional 

A Universidade Federal de Sergipe, campus da cidade de Lagarto, disponibiliza 

publicamente a metodologia por meio do link: 

http://lagarto.ufs.br/uploads/content_attach/path/11327/metodologia_da_abp_0.pdf 

Para este plano de negócio, é relevância constar apenas que o curso tem a mesma 

operação que aulas comuns, necessitando de estrutura física (como sala de aula, iluminação, 

projetor de mídia, carteiras e cadeiras, banheiros), que serão alugados das instituições de ensino. 

9 Plano Financeiro 

A instituição elegida para locação das salas, foi de R$ 800,00, representando o custo 

fixo do projeto. As aulas foram preparadas para serem ministradas em 6 encontros, totalizando 

R$ 4.800,00. Os custos das apostilas impressas e certificados foram estimados em R$ 30,00. 

Um fator limitador para a aplicação da metodologia é a quantidade de estudantes, com 12 

indivíduos. Portanto, os custos variáveis são calculados em R$ 360,00. Além disso, os gastos 

com propaganda foram estipulados em R$ 240,00 

Considerando o valor pago ao professor de R$ 3.000,00, o valor total do curso soma a 

quantia de R$ 8.400,00, que dividido pelo número de alunos resulta no total de R$ 700,00, 

sendo menos da metade da média de mercado (R$ 1.560,00) 

Investimento total: R$ 8.160,00 

Faturamento médio: R$ 3.000,00 
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9.1. Análise de Viabilidade 

Payback (Prazo de retorno): Assim que fechar a turma, iniciando um novo ciclo 

CAPM: Os cálculos de Capital Asset Pricing Model ou Modelo para Cálculo de Taxa de 

Retorno, Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno mostraram-se irrelevantes, devido 

a certeza de liquidez demonstrada. 

Análise de sensibilidade 

Otimista: Em um cenário otimista, a turma piloto divulga por si só já divulga as aulas, 

auxiliando a propaganda. 

Pessimista: Em um cenário pessimista, onde o público não aceita a metodologia adotada, as 

medidas serão de enfatizar a propaganda e adaptar o método. 

Provável: Com base na divulgação e aceitação do projeto, com poucas adaptações, a tendência 

é criar multiplicadores que auxiliem na ampliação da empresa. 

10. Recomendações Finais 

Este projeto teve como objetivo analisar a viabilidade da implantação de cursos de 

perícias, de forma a atender presencialmente os interessados na área. O payback (prazo de 

retorno de capital), o capital investido com base nos custos e a remuneração fixa do professor 

viabiliza o projeto. O valor da mensalidade abaixo da média de mercado é um diferencial para 

atrair os primeiros estudantes. 

Para ampliação da empresa, recomenda-se o estudo da viabilidade em trabalho posterior 

para Ensino a Distância (EAD). 
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