
 

 

 

 

 

MARLI AUGUSTA LEPPER 

 

 

PLANO DE NEGÓCIOS PARA O LANÇAMENTO DE CAIXAS 

DE LUXO PARA NOIVOS E DECORAÇÃO 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão 

Empresarial, Pós-Graduação lato sensu, Nível 

de Especialização, do Programa FGV 

Management da Fundação Getúlio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Título de 

Especialista.  

 

 

 

  Jose Carlos Franco de Abreu Filho 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

Denise Oldenburg Basgal 

Orientadora 

 

 

CURITIBA – PR 

2018 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso, PLANO DE NEGÓCIOS PARA O LANÇAMENTO 

DE CAIXAS DE LUXO PARA NOIVOS E DECORAÇÃO, elaborado por Marli Augusta 

Lepper e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção 

do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gestão Empresarial, Nível de 

Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Curitiba - PR, 30/07/2018. 

 

 

     Jose Carlos Franco de Abreu Filho 

    Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

            Denise Oldenburg Basgal 

                       Orientadora 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Dedico este trabalho ao meu melhor amigo e maior parceiro de vida, Fernando Keske, meu 

marido que me apoia incondicionalmente. À minha amiga querida Milene Escobar, que me 

permitiu utilizar do seu tempo para me ajudar. Aos meus colegas de classe que fizeram dos 

últimos dois anos os mais interessantes da minha vida e aos meus anjos da guarda por 

cuidarem de mim e iluminarem meus caminhos. 



•   

 

 

 

 

 

 

 

  

Caixas de Luxo 

“Personalize seu Amor” 

Rua João Domachoski, 400 
Ecoville – Curitiba/PR 

  
 

 lovemybox@hotmail.com
Telefone: (41) 3402-9737 



Sumário 
I. Sumário Executivo ............................................................. 5 

II. Capítulo I ........................................................................... 6 

III. O Projeto ............................................................................ 6 

Descrição do Projeto 

Principais Objetivos 

Tipo de Produto 

Missão da empresa 

Chaves para o sucesso 

IV. Capítulo II .......................................................................... 8 

V. Plano Estratégico ............................................................... 8 

Natureza Jurídica 

Área de Atuação 

Localização 

Necessidade do Mercado 

Vantagem Competitiva 

Análise SWOT 

Produtos e Serviços 

Fabricação 

VI. Plano de Marketing ........................................................... 11 

Análise de mercado 

Segmento de mercado – Eventos que mais ocorrem no Brasil 

Segmento de mercado – Gastos com Decoração, Papelaria e Lembranças 

Concorrência 

Preços 

Publicidade e promoção 

VII. Plano Financeiro .............................................................. 15 

Gerenciamento financeiro 

VIII. Apêndice ........................................................................... 16 

Determinando o capital inicial 

Fluxo de Caixa 

IX. Capítulo III ...................................................................... 18 

X. Conclusão ......................................................................... 18 

Bibliografia 

 



CAIXAS DE LUXO – JUNHO DE 2018 5 

Sumário Executivo 

 A empresa Love My Box® atua em um mercado promissor, realizando sonhos e 
presenteando com amor. 

Os produtos da Love My Box® são pensados para encantar. Totalmente 
personalizados, os produtos oferecem uma apresentação impecável, glamourosa 
e requintada, tornando-se um presente inesquecível para o seu casamento. 

O preço é um atrativo bastante forte. Nossos valores são acessíveis e abaixo da 
média do mercado. 

A qualidade é um diferencial, pois são laváveis e resistentes à luz, tornando-os 
duráveis por um longo período, relembrando datas especiais vivenciadas.  As 
inspirações ou produtos podem ser visualizados em nosso site e encomendados 
sob medida e personalizados. 

O estudo do perfil do cliente é crucial para o sucesso do negócio.  

O pós-venda faz parte da aquisição do produto e garantimos que ele permaneça 
impecável por, pelo menos, 5 anos. 

Nossa meta é aumentar a carteira de clientes e nosso faturamento, considerando 
fortalecer a marca e torná-la mais acessível a diversos públicos. 

Por fim, o aumento da receita para o novo produto gira em torno de 85% no primeiro 
ano, pois o investimento é baixo e os consumíveis a serem utilizados são os 
mesmos das atuais coleções oferecidas. Além disso, temos um mercado 
crescente, exigente e com necessidade de preços acessíveis e produtos criativos. 
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Capítulo I 

O Projeto 

Descrição do Projeto 

 A empresa Love My Box® é especializada em caixas de luxo e papéis de parede 
importados e personalizamos a sua necessidade de algo único, encantador, 
proporcionando a melhor experiência para presentear nos momentos mais 
importantes. 

Somos a única empresa no Brasil que utiliza a técnica de revestimento "Coupé", 
desenvolvida pela nossa empresa e devidamente registrada na Biblioteca 
Nacional, em 23/02/2018 sob o protocolo nº 155/PR/18, tornando nossas peças 
laváveis, resistentes à luz, e extremamente duráveis, dando um toque de requinte 
e exclusividade a cada peça. 

Atualmente atendemos as linhas Home Decor, Jóias e Baby. Contudo, chegou a 
hora de nos dedicarmos a mais uma coleção, a linha Noivos, tornando nossa marca 
ainda mais importante.  

A Love My Box® produz lembranças para os seus eventos. Nossas caixas são de 
MDF, internamente flocadas e externamente revestidas com papel de parede. São 
diferentes tamanhos e modelos, ideais para presentear os convidados, padrinhos 
e amigos. Todos os produtos são produzidos artesanalmente e por isso são peças 
únicas, dando atenção a cada detalhe. 
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Principais Objetivos 

 

Desenvolver uma linha de novos produtos voltados ao mercado de casamentos, 
incluindo-a no portfólio da empresa com o objetivo de aumentar a rentabilidade, 
reduzir as despesas operacionais fixas, fortalecer a carteira de clientes e expandir 
a empresa. 

 

Tipo de Produto 

 

Caixas em MDF personalizadas, revestidas com papel de parede de alta 
durabilidade, lavável e resistente à luz, para presentear convidados, padrinhos e 
amigos ou para decorar o ambiente.  

 

Missão da empresa 

 Proporcionar aos noivos, padrinhos, amigos e convidados uma experiência única e 
marcante através da personalização de caixas de luxo na forma de lembranças e 
presentes, tornando o momento glamouroso e inesquecível. 

 

Chaves para o sucesso 

 

• Exclusividade no produto 

• Matéria prima de primeira qualidade 

• Dedicação e amor pelo que se faz 

• Entender o “sonho” dos clientes  

• Fazer mais com menos 
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Capítulo II 

Plano Estratégico 

Natureza Jurídica 

 A Love My Box® é uma empresa privada em expansão. Sua natureza jurídica é MEI 
e entre as suas atividades econômicas constam a fabricação de artefatos diversos 
de madeira, comércio varejista de artigos de papelaria e serviços de organização 
de festas e exposições. 

 

Área de Atuação 

 A empresa Love My Box®, ao lançar a nova linha Noivos, passará a atuar, também, 
na área de decoração de casamentos, com alternativas criativas para a realização 
do sonho do casal. 

 

Localização 

 A empresa Love My Box® está localizada na cidade de Curitiba/PR. O acesso aos 
produtos poderá ser via revendedor para todo o Brasil e exterior ou através da 
venda direta por contato telefônico ou e-mail. 

 

Necessidade do Mercado 

 

O mercado de casamentos está melhor que há 2 anos atrás. Mesmo com a crise 
financeira que estamos passando, muitos querem casar e encontram alternativas 
criativas para diminuir custos. Aí está a oportunidade para nós, criativos, micro e 
pequenos empresários.  

De uma maneira geral, a quantidade se manteve, mas o tamanho deles diminuiu, o 
que afetou o mercado como um todo. São casamentos menores e mais intimistas, 
em sítios e praias, em horários diurnos e decoração artesanal.  São soluções 
alternativas que tornam o evento mais barato oferecendo grande chance para 
apresentarmos nossos trabalhos manuais e conseguirmos entrar neste mercado. 

 

Vantagem Competitiva 

 Além do planejamento e pontualidade, devemos sonhar o sonho dos noivos juntos. 
Faz diferença o atendimento e o acompanhamento do casal. A maior falha é 
prometer entregar algo e não conseguir cumprir o prazo. 

Os produtos são totalmente personalizados, fugindo do tradicional. Itens 
decorativos para a noiva, cerimônia e mimos para os convidados, diminuindo os 
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custos e encantando a todos com detalhes feitos à mão com muito capricho e 
criatividade.  

 A técnica "Coupé" nos permite apresentar um produto altamente durável, 
resistente à luz, evitando assim o desbotamento, e lavável, permitindo que pareça 
sempre novinho em folha. 

 

Análise SWOT 

                                            Ajuda (oportunidades) Atrapalha (ameaças) 

Interna 
(organização) 

- Flexibilidade de atuação 

- Atendimento personalizado 

- Relação com o cliente (confiança) 

- Produto durável, resistente à luz e lavável 

- Produção sob encomenda 

- Empresa instalada em região consumidora 

- Não há estoque de produtos prontos 

- Pouco marketing 

- Empresa pequena 

- Custos altos 

 

Externa 
(ambiente) 

- O mercado oferece oportunidade para iniciantes 

- Ganho de mercado 

- Capacitar pessoas 

- Crescimento no mercado nacional 

- Imitadores 

- Marca não conhecida 

- Concorrência aumenta com a 
crise 

- Aumento dos preços da matéria 
prima 

 

 

Produtos e Serviços 

 Consultoria: Trata-se de um encontro pontual, de cerca de duas horas de conversa. 
Os noivos apresentam suas ideias e considerações sobre a festa e conversamos 
sobre os pontos para os quais devem atentar em suas escolhas referente ao 
produto oferecido, para contratar os serviços de forma consciente e segura. 

Oferecemos uma base de orçamento para o perfil do produto em questão e 
indicamos cores e itens que tenham sintonia com a proposta desenhada. O 
encontro geralmente é feito logo no início do preparo do evento, mas pode 
acontecer ou se repetir em outros momentos, havendo demanda específica para 
isso. 

Nessa modalidade, iniciamos com a consultoria e seguimos acompanhando o casal 
durante todo o processo: elaboração de identidade visual e estilo do casamento, 
busca por fornecedores, visitas técnicas, contratações e organização de planilhas 
para controle do orçamento. Realizamos a assessoria e o acompanhamento de 
possíveis pendências após a aquisição do produto. 

Pós-vendas: Por ser um produto de alta durabilidade, oferecemos reparos nos 
produtos por até 5 anos, desde que tenham sido considerados os cuidados 
primordiais. 
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Fabricação 

 As caixas de MDF são adquiridas prontas, em diversos formatos, modelos e 
tamanhos. 

A decoração é feita com diversos tipos de materiais e pode durar muitos anos, pois 
o MDF é feito de resinas sintéticas que pode substituir a madeira facilmente. 

O MDF permite que o artesão ou qualquer outra pessoa faça um modelo único de 
caixa decorativa, então podemos afirmar que o processo de decoração permite 
que a pessoa use a imaginação. Não existem regras para a decoração dessas 
caixas e por isso poderá usar tintas, glitters, verniz, papeis, tecidos, papel de 
parede, fitas e diversos outros tipos de materiais. 

Como o MDF dura por mais tempo, é interessante que as caixas sejam decoradas 
de uma forma mais detalhada e com materiais mais resistentes, como o caso do 
papel de parede, através da técnica “Coupé” que utilizamos.  

O produto acabado será vendido diretamente ao público alvo, os Noivos, ou por 
meio de revendedores, neste caso, cerimonialistas, decoradores, lojas voltadas ao 
ramo de casamentos ou decoração, produtores de eventos, entre outros. 
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Plano de Marketing 

 Trabalhamos com a política do "Marketing da Experiência". 

Além de entregar um produto, entregamos uma experiência única e marcante. 

 

Análise de mercado 

 
Os casamentos já ultrapassaram a marca de um milhão por ano no País. A Região 
Sudeste foi responsável por metade dos gastos com festas e cerimônia, com R$ 8,6 
bilhões, seguido pelo Nordeste (R$ 3 bilhões), Sul (R$ 2,9 bilhões), Centro-Oeste 
(R$ 1,3 bilhão) e Norte (R$ 1 bilhão). 

Já as faixas etárias que concentram o maior “potencial” de casamentos ocorrem 
na faixa entre os 20 e 39 anos, ou 75% dos matrimônios (1.580.000), de acordo com 
o levantamento que utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) do IBGE. 

Os solteiros nestas faixas etárias (20 a 39) movimentam hoje no Brasil 
aproximadamente R$ 793 bilhões. Sendo que somente a classe média movimenta 
R$ 328 bilhões. 

Com mais renda e maior acesso a serviços, as regiões Sudeste e Sul têm a maior 
taxa de casamento formal. Os casamentos civil e religioso chegam a 70% no 
Sudeste e a união consensual a 30%. Já no Sul, 66% e 34%, respectivamente. No 
Nordeste 58% (casamentos civil ou religioso) e 42% (união consensual). 

“O mercado de eventos sociais no Brasil é altamente maduro e registra uma 
demanda crescente em todas as regiões do país. As empresas prestadoras de 
serviços estão cada vez mais atentas às necessidades do mercado e em busca de 
novas tendências e produtos diferenciados”, diz Ricardo Dias, presidente da 
ABRAFESTA. 

Em 2017, o mercado de casamentos cresceu 8% e espera faturar mais de R$ 20 
bilhões este ano. A explicação é que as pessoas estão casando mais velhas, com a 
vida financeira estabilizada e com dinheiro para investir em uma festa maior. 

Curitiba tem, em média, 10.000 casamentos por ano.  

Em 2016, no Paraná, foram registrados 61.868 casamentos. Na comparação com 
2015, quando houve 65.264 casamentos, houve uma redução de 5,2%. 

 No Brasil como um todo, a queda é de 3,7%, no entanto, em Curitiba, foi de apenas 
0,3%.  

Vamos conhecer melhor o mercado de casamento? 

 Os matrimônios ultrapassam a 1 milhão por ano; 

 60% dos casamentos convidam entre 100 e 200 convidados; 

 Os noivos estão casando com idade mais avançada, com poder aquisitivo 
maior; 
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 Os noivos são responsáveis pelas despesas da festa, desonerando os pais 
da função; 

 Os noivos estão no comando, realizando todos os sonhos do casal; 

 Teve um aumento considerável em relação ao investimento feito nas 
comemorações; 

 

 

 

Segmento de mercado – Eventos que mais ocorrem no Brasil 
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Segmento de mercado – Gastos com Decoração, Papelaria e Lembranças 

 

 

Concorrência 

 Nossos concorrentes são empreendedores que, assim como nós, começaram seu 
negócio em casa para suprir uma necessidade econômica ou colocar em prática 
um sonho.  

Estes concorrentes costumam apresentar seus produtos via redes sociais, sites 
próprios ou sites de vendas. Poucos ousam participar de feiras ou procuram 
colocar seus produtos em lojas especializadas em decoração ou eventos. 

Manteremos nosso negócio em alta através da participação em feiras e 
congressos, além de estarmos sempre preparados para tudo o que possa surgir. 
As coisas mudam muito rápido. Temos que estar atualizados, temos que aceitar 
desafios e temos que nos reinventar constantemente para nos manter em pé no 
mercado.  

Nosso produto destaca-se pela apresentação luxuosa e pela durabilidade, 
garantia de que o produto permanecerá impecável por muito tempo. 

 

Preços 

 Nossos preços são abaixo da concorrência e a nossa estratégia é obtê-los através 
da adição da taxa de lucro. 

Para nos mantermos informados sobre as mudanças de mercado e para que 
nossas margens de lucro não sejam afetadas adversamente por inovações ou 
novos concorrentes, a participação de Feiras Nacionais de Noivas e Feiras de 



CAIXAS DE LUXO – JUNHO DE 2018 14 

Decoração é um ponto importante. Além disso, monitorar os principais 
concorrentes em redes sociais e em seus links de vendas on-line também nos dá 
a oportunidade de verificar se nossos preços estão adequados às médias do 
mercado. 

 

Publicidade e promoção 

 Utilizaremos, basicamente, as redes sociais e site próprio para anunciar o nosso 
negócio.  

Os meses que antecedem ao mês das Noivas (maio) são importantes para 
divulgações em Feiras que geralmente acontecem nesta época. Feiras locais 
como Emporium Handmade, FeiArte, Art Mundi e entre outras, nos aproximam dos 
clientes locais e temos a oportunidade de apresentar nossos produtos à turistas 
que vêm à cidade especificamente para as feiras. 

Parcerias como a que fizemos com o empreendedor de “O que tem no pote” foram 
muito lucrativas e procuramos nunca nos afastar das redes sociais como 
Facebook, Instagram e Pinterest, sendo este último uma forma de divulgação 
bastante interessante. 
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Plano Financeiro 

Gerenciamento financeiro 

 Nossa gestão financeira será através do fluxo de caixa, considerando tudo o que já 
utilizamos em nossas linhas existentes, apenas mudando a apresentação por ser 
uma linha mais sofisticada, exclusivamente criada para os noivos.  

O fluxo de caixa já é bem organizado, traduzindo todos os nossos custos, pois o tipo 
de matéria prima não muda, sendo basicamente caixas, colas, fitas, pezinhos, 
papel de parede e itens para decorar e personalizar conforme a necessidade do 
cliente. 

Nosso cuidado maior será fornecer um produto de qualidade com um preço abaixo 
do mercado, sendo a nossa maior preocupação a variação dos preços de matéria 
prima e o frete. 

Analisando o Fluxo de Caixa (Apêndice), o Pay Back ocorrerá em apenas 2,8 meses, 
logo, o tempo de retorno do investimento será menor que o tempo de projeto, 
considerado 12 meses. 

O cálculo do VPL (Valor Presente Líquido) serve para medir o lucro ou prejuízo e 
deve ser maior que “zero”. O VPL do projeto é R$ 8.802,00. 

A TIR (Taxa Interna de Retorno) chegou a 77,42%. 

Por fim nosso ILL, índice que serve para medir quanto o investidor vai receber por 
unidade monetária investida é 2,54. Este índice deve ser maior que 1. 
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Apêndice 

Determinando o capital inicial 

 Não temos a necessidade de uma loja física, pois todos os produtos são sob 
encomenda, logo, apresentamos abaixo apenas os investimentos que faremos 
para a fabricação e lançamento da nova coleção. As instalações utilizadas são na 
residência da proprietária e vamos demonstrar os custos no fluxo de caixa, 
considerando proporcionalmente a divisão entre as coleções fabricadas. 

O fluxo de caixa demonstrará a intenção de receitas e custos para o primeiro ano 
de fabricação em 2019. 

 

Máquina de Personalizar 

Alteração do site 

Publicidade antes do lançamento 

Papel de parede 

Fitas e consumíveis 

Treinamento 

Frete 

Cartões comerciais 

TOTAL DE DESPESAS INICIAIS 

 

Fluxo de Caixa 

 As instalações utilizadas são na residência da proprietária e vamos demonstrar os 
custos no fluxo de caixa, considerando proporcionalmente a divisão entre as 
coleções fabricadas, as quais, atualmente, consideramos o número quatro (Baby, 
Home Decor, Jóias e Noivos). 

O fluxo de caixa demonstrará a intenção de receitas e custos para o primeiro ano 
de fabricação em 2019. 
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 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Valor inicial 0,00 646,00 3792,00 5938,00 8584,00 11230,00 4876,00 10022,00 15168,00 21814,00 28460,00 36606,00 

Montante de entrada:             

Vendas em dinheiro 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 5000,00 6000,00 7000,00 8000,00 9000,00 10000,00 10000,00 

Contas a receber 0,00 2000,00 2500,00 2500,00 3000,00 3000,00 3500,00 3500,00 4000,00 4000,00 4500,00 5000,00 

Total de entrada de 
dinheiro 

2000,00 4500,00 5500,00 6000,00 7000,00 8000,00 9500,00 10500,00 12000,00 13000,00 14500,00 15000,00 

Montante de saída 
(despesas): 

            

Condomínio -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00 

Energia -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 

Folha de pagamento 
(incl. impostos) 

-750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -1500,00 

Benefícios -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00 

Contabilidade -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 

Encargos MEI -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 

Publicidade -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 

Domínio + Site -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 

Suprimentos de 
escritório 

-35,00 -35,00 -35,00 -35,00 -35,00 -35,00 -35,00 -35,00 -35,00 -35,00 -35,00 -35,00 

Frete -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

Telefone -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 -27,00 

Internet -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 -23,00 

Taxas bancárias -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 

Cartões de visita -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 

Embalagens -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

Combustível -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 

Equipamentos -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 

Papel de Parede + 
consumíveis 

0,00 0,00 -2000,00 -2000,00 -3000,00 -3000,00 -3000,00 -4000,00 -4000,00 -5000,00 -5000,00 -5000,00 

Retiradas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30000,00 

Total de saída de dinheiro -1354,00 -1354,00 -3354,00 -3354,00 -4354,00 -14354,00 -4354,00 -5354,00 -5354,00 -6354,00 -6354,00 -7104,00,00 

BALANÇO FINAL 646,00 3792,00 5938,00 8584,00 11230,00 28938,00 10022,00 15168,00 21814,00 28460,00 36606,00 14502,00 
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Capítulo III 

Conclusão 

 O executivo financeiro deve saber determinar a Taxa de Retorno e o Fluxo de Caixa 
para poder avaliar. Pois avaliando podemos analisar. Pois analisando podemos 
maximizar a riqueza do acionista e criar valor. 

Diante dos índices apresentados no Gerenciamento Financeiro e das análises 
realizada no Fluxo de Caixa, concluímos que nosso projeto é viável e gera lucro, 
logo, podemos investir neste novo projeto com segurança e certeza de que 
estaremos realizando um bom negócio. 
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