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1" SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Colégios integram uma das áreas de atuação do Grupo Educação1, instituição de origem 

confessional presente em todo o País. As unidades de Educação Básica que compõem o grupo 

contam com uma carteira de 27 mil alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Seguindo o planejamento estratégico, que prevê a ampliação do número de colégios, o 

Grupo Educação decidiu aumentar a fatia de mercado, market share, na cidade de Curitiba. Em 

cenário mais amplo, no tempo em que a estratégia projeta valer-se da oportunidade, em face da 

perda de participação das escolas confessionais, coloca-se como barreira a novos entrantes num 

mercado que, cada vez mais, atrai o interesse de grandes grupos econômicos, por ser altamente 

pulverizado, não profissionalizado e ter um ciclo longo de mensalidades. 

A região escolhida para instalação da nova unidade encontra-se no norte da cidade, que 

possui maior concentração do público alvo. Apesar de ser a mesma região já ocupada pelas 

outras duas unidades do grupo, ainda há demanda reprimida (fila de espera). Hoje, o grupo 

atende 12% da demanda curitibana, considerando um público com renda per capita superior a 

5 salários mínimos. Com a nova unidade, projetada para atender a cerca de 1700 alunos, nos 

segmentos da Educação Infantil ao Ensino Médio, o quinhão de mercado, market share, 

propende a aumentar em torno de 3%.  

Bem posicionado na rede particular de ensino, o Grupo Educação aposta na 

credibilidade, na força da marca e nos bons resultados acadêmicos, alinhados à formação de 

valores, para o sucesso do novo empreendimento. Com um ensino exigente, a nova unidade 

ainda levará atividades e produtos bem aceitos nos outros colégios da rede, como centro de 

línguas, período integral e atividades culturais e esportivas. A ampla oferta de serviços está 

alinhada com a concepção pedagógica do Grupo, que entende os diversos ambientes como 

espaços e tempos educativos. 

 Considerando que o Planejamento Estratégico do Grupo Educação prevê expansão com 

redução de investimento, a aquisição da carteira de clientes será realizada ao custo de 5,5% do 

faturamento líquido, no período de 11 anos, a partir do segundo ano de operação, e parceria 

com investidor externo para construção e locação do prédio, no modelo Built to Suit (BTS). 

Com previsão de início para janeiro de 2018, o empreendimento terá aporte de capital inicial 

de R$ 35,2 milhões: R$ 26 milhões serão investidos pelo incorporador e R$ 9,2 milhões pelo 

Grupo Educação. Para remunerar o investidor, o Grupo pagará mensalidades no valor de R$152 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Os!termos!Grupo!Educação!e!colégio!Educação!são!fictícios!para!não!revelar!a!instituição.!
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mil a partir do primeiro mês de operação. 

Os indicadores financeiros, obtidos a partir dos respectivos cenários, foram estes. 

•! Cenário Conservador: TIR de 10,8%, VPL de -817.000,00 e PBD de 11,7. 

•! Cenário Realista: TIR de 16,1%, VPL de 3.069,00 e PBD de 9,1. 

•! Cenário Otimista: TIR de 19,8%, VPL de 5.841,00 e PBD de 7,7. 

 

 

2" DADOS DOS EMPREENDEDORES 

 

 O Grupo Educação tem como socioproprietário um grupo de religiosos com presença 

reconhecida na Educação Básica e Superior no cenário internacional, nacional e local. Em 

Curitiba, a instituição atua nas áreas de Comunicação, Saúde e Solidariedade. Mais de 27.000 

alunos são atendidos na Educação Infantil e no Ensino Médio, nos 18 colégios do Grupo. 

Os referenciais estratégicos do Grupo Educação são dados pelo Conselho de 

Administração (CAD), formado por sete sócios eleitos para mandato de três anos e por dois 

conselheiros independentes. Esses referenciais comunicam as diretrizes da organização para as 

suas áreas e unidades estratégicas de negócio e para os diversos níveis funcionais, para que suas 

ações sejam coerentes e alinhadas com uma orientação geral. Assim, a instituição segue as boas 

práticas de governança, conforme preconiza o Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa 

(IBGC). Este defende que os referenciais estratégicos direcionam a tomada de decisão, que 

todas as organizações devem honrar, independentemente da sua natureza, do seu porte ou de 

sua operação.   

A arquitetura de governança do Grupo Educação é formada pelo CAD, Conselho Fiscal, 

Comissão de Assuntos Econômicos, Comitê de Auditoria, Comitês das Áreas de Negócio e 

Colegiada dos Diretores de Negócio. Conforme as melhores práticas de governança 

reconhecidas pelo IBGC, as atribuições do presidente do Conselho são diferentes daquelas do 

executivo principal (CEO). Para que não haja concentração de poder em prejuízo de supervisão 
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adequada da gestão, evita-se o acúmulo dessas funções na mesma pessoa. O CEO presta contas 

da gestão ao CAD, sem fazer parte dele. O executivo principal é o responsável pela execução 

das diretrizes fixadas pelo Conselho. A ele cabe, igualmente, indicar os diretores das áreas de 

negócio, bem como anualmente encaminhar as avaliações de sua equipe para aprovação do 

CAD. 

Os Colégios do Grupo Educação são geridos por um Diretor Executivo, um Diretor de 

Negócio e um Diretor Educacional. A esses Diretores cabe indicar os Diretores das unidades e 

apresentar a avaliação anual deles ao Comitê de Educação. Com o apoio de uma equipe central, 

cumpre-se o papel de encaminhar e acompanhar a gestão dos processos administrativos e 

educacionais nos colégios.  

 

 

3" CONSTITUIÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO 

 

Um modelo de negócios, segundo Osterwalder e Pigneur (2011, p.14-15), “descreve a 

lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. [...] É um esquema 

para a estratégia ser implementada através das estruturas organizacionais dos processos e 

sistemas”. Para mostrar a lógica de como o novo empreendimento do Grupo Educação pretende 

gerar valor, será apresentado o quadro de modelos de negócio; este comporta nove 

componentes, que cobrem as quatro áreas principais de um negócio: clientes, oferta, 

infraestrutura e viabilidade financeira. 
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 QUADRO DO MODELO DE NEGÓCIO  
COMO? O QUE? PARA QUEM? 

Parcerias principais 
- Grupo Educação 
- Igreja 
- Sindicato 
- Governo 
- Editora 
 

Atividades-chave 
 

- Oferta de Educação nos 
segmentos da EI, EFI, EFII e 
EM. 
- centro de línguas 
- período integral 
- atividades complementares 

Proposta de valor 
 

- Projeto Educativo 
(qualidade acadêmica, 
formação por valores, 
avaliação formativa) 
- Recursos Humanos 
- Internacionalização 
- Infraestrutura 
- Atendimento 
(Relacionamento família & 
escola) 
- Tecnologias Educacionais 
- Pastoral 
 

Relacionamento com clientes 
- Acesso das famílias ao 
colégio 
- Atendimento ao aluno ou 
família pelo diretor, 
coordenador ou professor 
titular 
- Professores acessíveis 
- Reuniões com pais 
- CRM 

Segmentos de clientes 
 
Nicho de mercado (famílias 
com renda per capta acima 
de 5 salários mínimos e que 
buscam excelência 
acadêmica com formação de 
valores)  
 

Recursos principais 
 
- Prédio 
- Professores 
- Tecnologia 
- Material didático 

Canais 
- Prédio (BTS) 
- Professores 
- Sistema acadêmico 
- Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) 
- Canais de Comunicação e 
Marketing 

Estrutura de custos 
- Folha de pagamento 
- Investimento 
- Despesas (aluguel e gastos operacionais) 
- Filantropia 

Fontes de receita 
- Mensalidades escolares 
- Mensalidades do centro de línguas 
- Mensalidades do período integral 
- Mensalidades das atividades complementares 

 

QUANTO? 
Tabela 1 – Modelo de Negócio 
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4.! ESTUDO TÉCNICO DO NEGÓCIO 

 

 O estudo tem como finalidade caracterizar os aspectos técnicos necessários ao 

desenvolvimento do plano de negócio: este considera a produção e distribuição do produto; 

identifica e dimensiona as principais exigências e limitações estruturais, operacionais e de 

suporte técnico do empreendimento; possibilita a declaração do risco técnico do negócio, para 

poder apontar a viabilidade técnica e a continuidade da análise da proposta em estudo. 

 

4.1!MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE LIMITAÇÕES 

 

Aspectos Técnicos Limitadores Grau 
•! Produtos  

Prestação de serviços educacionais  
•! Estrutural 5.56 

1.1 Base Física  
Construção (feita por investidor – modelo BTS) 5 
Instalações (adaptação dos espaços para a finalidade dos serviços – projeto executivo) 5 
Equipamentos (aquisição e instalação da plataforma tecnológica e mobiliário) 5 
Localização do imóvel 7 
1.2 Base Humana  
Conhecimento técnico 5 
Interesse e disposição para assumir o novo colégio 5 
Capacidade operacional da equipe central 6 
Absorção e adesão dos professores no novo modelo de atuação 7 
Estrutura de pessoal (gestão, administrativo, docentes) 5 

•! Operacional (processos) 6.60 
Formação dos professores e colaboradores 5 
Fidelização e captação de alunos 7 
Plano de Marketing (relacionamento com stakeholders – alunos, famílias, grupo, sindicato, 
ANEC – Associação Nacional de Educação Católica do Brasil) 

6 

Implantação dos sistemas tecnológicos (sistema acadêmico, CRM, ERP) 6 
Modelo de serviço 7 

•! Base Institucional 5.25 
Obtenção do alvará de funcionamento 6 
Elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) 5 
Elaboração do Regimento Escolar 5 
Aprovação do PPP na Secretaria Municipal de Educação e Conselho Estadual de 
Educação. 

5 

Total 5.80 
Tabela 2 – Matrix de identificação e dimensionamento de limitações 
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O estudo dos aspectos técnicos necessários ao desenvolvimento da proposta de negócio 

demonstra sua viabilidade e consequente continuidade da análise do empreendimento. Na 

classificação dos níveis de dificuldade para sua obtenção e constituição, considerando notas 

entre 5 (relevante) e 10 (inviabilizadora), o projeto obteve nota 5.80, o que aponta baixo grau 

de risco. 

Por ter a educação como escopo-mor, core business, o Grupo Educação investe em 

pesquisa educacional e desenvolvimento de pessoas, fator que gera vantagem competitiva e o 

favorece na nova oportunidade. Por se constituir em rede, o Grupo se beneficia do 

conhecimento corporativo e das boas práticas de gestão, o que implica eficiência e agregação 

de valor. Ao buscar parceria para investimento, o Grupo evita a descapitalização, divide os 

riscos e compartilha o investimento conforme a geração de caixa do próprio negócio.  

 

 

5.! ESTUDO ECONÔMICO 

 

 O estudo econômico tem por finalidade caracterizar os aspectos microeconômicos e 

macroeconômicos da proposta de negócio, considerando a produção e distribuição do produto. 

Nessa perspectiva, visa identificar e dimensionar as principais limitações e riscos econômicos 

da proposição, com vistas a orientar o Plano Estratégico e opinar sobre a viabilidade econômica 

e a continuidade da análise do negócio. Na matriz de identificação e avaliação dos aspectos 

econômicos serão assinaladas as principais condições econômicas necessárias e desejadas e os 

respectivos níveis de dificuldade para a constituição no negócio proposto, classificando-as com 

notas entre 5 (relevante) e 10 (inviabilizadora). 

 

5.1 MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Aspectos Econômicos Limitadores Grau 
1.! 1. Microeconômico 7.67 

1.1 Demanda: Idade entre 0 a 17 anos, com renda per capita acima de 5 salários 
mínimos, demanda de 37.551. A taxa de crescimento anual entre 2014 e 2015 é de 
2.3%. 

8 

•! 1.2 Oferta: O mercado privado mostra-se pulverizado em Curitiba, sendo que os 
principais concorrentes do grupo detinham 63% da demanda em 2014 e em 2015 
reduziram para 57,5.  

9 

1.3 Mercado: Atendimento ao público A e B, menos vulnerável à recessão econômica.  6 
2.! 2. Macroeconômico 7.0 
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2.1 Crescimento Econômico  
Comparativamente ao Estado do Paraná e ao Brasil, Curitiba apresenta PIB per capta 
historicamente superior, conforme anexo 01. No decorrer de 2007 a 2012, o PIB de 
Curitiba registrou um crescimento real superior a 55%, saltando de R$ 38,1 bilhões em 
2007 para R$ 55,2 bilhões em 2012. 

5 

2.2 Poder de Aquisição  
•! A inflação passou de 5,84% em 2012 para 10,67% em 2015, conforme mostra o gráfico 

do anexo 02. 
9 

2.3 Custo do dinheiro   
•! A taxa de juros passou de 10,66% em 2010 para 14,25% em 2016 (projetada), conforme 

mostra gráfico no anexo 03, com variação de 3,39%. 
8 

2.4 Relação Cambial  
•! A taxa de câmbio passou de 1,95 no ano 2000 para 3,30 em 2016 (projetada), conforme 

mostra o gráfico do anexo 04, com variação de 1,35. 
7 

•! 2.5 Ambiente institucional  
•! Isenções advindas da filantropia (20% sobre a quota patronal do INSS). 6 
•! Total 7.34 

Tabela 3 - Matriz de identificação e avaliação dos aspectos econômicos 

IBGE/PROJETADO ONMAPS 

  

 A matriz de identificação de viabilidade econômica, com média 7.34, tanto nos aspectos 

microeconômicos quanto macroeconômicos, aponta riscos em cenário de recessão econômica. 

Segundo a agência Brasil (2016), o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos 

no país, acumula queda de 4,7% nos 12 meses. 

Mesmo que a queda do PIB de Curitiba não seja tão agressiva como no cenário nacional, 

é preciso monitorar essa projeção, pois o enfraquecimento do poder aquisitivo da população, 

com consequente migração dos alunos para escolas com mensalidades menores pode reduzir 

significativamente a captação e fidelização previstas no plano de negócio. Igualmente, o cenário 

de recessão pode impedir aumento significativo nas mensalidades, impossibilitando a 

remuneração total dos custos, com consequente redução nas margens. Apenas para analisar o 

principal custo da operação, que é a folha de pagamento, os dissídios têm sido fechados com 

ganho real em relação à inflação. Igualmente os custos com água e energia elétrica já tiveram 

aumentos bem superiores à inflação em 2015 e não poderão ser transferidos para as 

mensalidades. 

 Embora os dados não inviabilizem o empreendimento, os riscos de perda de público e 

aumento das despesas precisam ser considerados. No plano de negócio, o cenário conservador 

contempla esse pessimismo econômico, resultando em uma TIR de 10,8%, contra a premissa 

estabelecida pelo Grupo de uma taxa de retorno de 12%. 
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5.2!DADOS DO MERCADO EDUCACIONAL 

 

5.2.1! Impacto da crise na população AB no Brasil 

 

Entre os municípios de atuação do Grupo Educação, Curitiba tem a segunda maior 

participação da população AB e está entre os municípios que tiveram o menor impacto da crise. 

O gráfico abaixo mostra esse impacto, o que revela a atratividade da cidade para o novo 

empreendimento. 

 

São Paulo 54% 33% 

Curitiba 54% 40% 

Ribeirão Preto 54% 37% 

Brasília 52% 38% 

Jaraguá do Sul 49% 45% 

Maringá 48% 42% 

Londrina 48% 30% 

Criciúma 47% 38% 

Joaçaba 46% 37% 

Cascavel 43% 34% 

Chapecó 43% 37% 

Caçador 40% 27% 
 

 2010  2016 

 
Figura 1 – População brasileira AB no período de 2010 a 2016  

Fonte: IPC MKT/ Critério de Classificação Econômica Brasil, definido pela ABEP. 

 

5.2.2 Público alvo em Curitiba 

 

Para o perfil do público alvo (com idade entre 0 a 17 anos, com renda per capita acima 

de 5 salários mínimos), a demanda do mercado educacional em Curitiba, que é de 37.551, 

encontra-se atendida: 63% desse público está nos Colégios Paranaense, Santa Maria, Bom 

Jesus, Positivo e Dom Bosco, como demonstra o gráfico abaixo.  
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134% 

 EI de 0 a 3 anos EI de 4 a 5 anos EFI EFII EM Total 2014 

Público Alvo 8569 5133 9722 8360 5767 37551 

       
Matriculados 2014 
Colégio EI de 0 a 3 anos EI de 4 a 5 anos EFI EFII EM Total 2014 

Paranaense 76 158 897 752 562 2.445 
Santa Maria 60 207 1.139 932 727 3.065 

Bom Jesus 0 432 2.211 2.188 1.981 6.812 
Dom Bosco 229 242 1.427 1.158 1.549 4.605 
Positivo 114 418 1.869 1.614 2.880 6.895 
Total 479 1.457 7.543 6.644 7.699 23.822 

 6% 28% 78% 79% 134% 63% 
 

Tabela 4 – Market Share: Educação Básica, Curitiba, 2014. 

Fonte: MEC/INEP 

 

A Educação Infantil é o segmento que se encontra mais pulverizado na cidade de 

Curitiba. Nesse segmento e na busca por período integral residem as maiores oportunidades de 

expansão. No próprio Ensino Médio, os principais concorrentes estão atendendo alunos com 

perfil econômico acima do público alvo.  

 

 

 

 

Figura 2 - Market Share: Educação Básica, público AB, Curitiba, 2014. 

 

 

 

 

Na!Educação!Infantil,!somente!14,1%!do!público!alvo!
está!no!Grupo!Educação!e!seus!principais!concorrentes.!

Colégio!Educação!e!seus!principais!concorrentes!



18#
#

# #

6! ESTUDO ESTRATÉGICO  
 

 O estudo estratégico tem como finalidade avaliar as condições e as principais limitações 

técnicas e econômicas do negócio, para opinar sobre a viabilidade estratégica da proposição e 

sugerir um plano estratégico de ação. 

 A análise ambiental envolve o diagnóstico do ambiente interno e externo de uma 

organização. A análise do ambiente interno compreende o levantamento de suas forças e 

fraquezas. Já a análise do ambiente externo estuda os fatores do microambiente e do 

macroambiente, que interferem no direcionamento e na estratégia da organização. Estes são 

imprescindíveis para a identificação de oportunidades e ameaças. 

Conforme considera Lima (2012), o ambiente organizacional consiste na própria empresa, 

em todos os recursos que possui e que pode possuir. O microambiente é formado por tudo aquilo 

que advém da interação direta com fornecedores, concorrentes, formadores de opinião e 

organizações governamentais. O macroambiente, por sua vez, envolve questões que afetam o 

ambiente organizacional e microambiente, mas com as quais é mais difícil a interação, como o 

ambiente social, econômico, tecnológico e político. 

 

6.1!ANÁLISE SWOT DA EMPRESA 

 

 Dentre as ferramentas utilizadas para diagnóstico de uma atividade empresarial, a matriz 

SWOT é frequentemente utilizada para analisar fatores internos e externos que podem 

beneficiar ou prejudicar o empreendimento.  

A Análise SWOT é uma ferramenta útil na organização do planejamento estratégico, 

que ajuda a determinar de forma visual as características da empresa e do mercado por meio de 

uma análise interna e externa. O termo SWOT é um acrônimo de strenghts (forças), weaknesses 

(fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). Dessa forma, analisam-se 

questões internas e externas da empresa para avaliar quais pontos poderão tornar-se vantagens 

competitivas (forças); quais pontos são gargalos estratégicos (fraquezas); quais são os novos 

horizontes (oportunidades); e quais são os perigos da estrada (ameaças). Na matriz seguinte, 

apresentam-se as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que incidem sobre o novo 

empreendimento.  
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Forças�
(vantagens comparativas) 

Fraquezas 
(desvantagens comparativas) 

Marca reconhecida pelo mercado (bom 
posicionamento dos colégios do Grupo 
Educação) 

Atraso na utilização de tecnologias 
educacionais 

Projeto pedagógico (qualidade acadêmica, 
formação por valores, qualidade docente) 

Sistemas (ausência de CRM para 
comunicação com clientes) 

Desempenho no ENEM  Falta de espaço para atender a demanda da 
EI 

Pastoral  Custo da operação 
Portfólio de serviços (centro de línguas, 
período integral, atividades 
complementares) 

Diferenças de entendimento e prática do 
processo avaliativo nos colégios 

Relação família & escola Alguns negócios não sustentáveis que 
consomem recursos do grupo 

Sustentabilidade dos colégios Morosidade na tomada de decisão 
Gestão em rede Auto custo operacional do Grupo Educação 
Sistema acadêmico  
Bens e Patrimônio  

Oportunidades 
(vantagens comparativas) 

Ameaças�
(desvantagens comparativas) 

Desenvolvimento das tecnologias 
educacionais 

Grandes grupos empresariais investindo em 
educação 

Demanda por ensino de excelência 
 

Agilidade da concorrência para inovação e 
oferta de serviços 

Demanda por escola em tempo integral 
 

Ampliação da demanda por docentes na rede 
pública e privada 

Ensino de idiomas e intercâmbio de alunos Falta de interesse profissional pela carreira 
docente 

Questões sociais, culturais, ambientais e 
espirituais valorizadas 

Recessão econômica, com geração de 
desemprego, desequilíbrio no orçamento 
familiar e inadimplência 

Mercado crescente para Educação Infantil 
(demanda maior que a oferta no Grupo 
Educação) 

Mais controles, burocracia e intervenção do 
governo na filantropia 

Decadência de algumas escolas 
confessionais 

Diminuição da qualidade do corpo docente 
disponível no mercado 

 Assédio comercial dos concorrentes sobre os 
melhores alunos 

Tabela 5 – Matriz SWOT 

 

A análise SWOT, de acordo com Thompson (2008), precisa ir além de fazer uma lista 

analítica. As duas maiores contribuições da ferramenta consistem em tirar conclusões a respeito 
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da situação geral da empresa e transformá-las em ações, para melhor adequar a estratégia da 

organização a seus recursos fortes e oportunidades de mercado, a fim de corrigir os recursos 

fracos importantes e defender-se contra as ameaças externas. Nessa perspectiva, o exercício 

seguinte consistirá em analisar a inter-relação de alguns dos aspectos internos e externos, que 

resultarão em quatro zonas distintas, como orientação das opções estratégicas, na proposta de 

um conjunto de ações estratégicas para a empresa. 

 

Ofensivas: Ocorre quando uma oportunidade encontra um ou mais pontos fortes da 
organização, permitindo que a mesma tire proveito da situação. 
Oportunidades Forças Ação de alavancagem 
Demanda por ensino 
de excelência. 
 

Projeto pedagógico 
(qualidade acadêmica, 
formação de valores, 
qualidade docente). 
Desempenho no ENEM 

Focar no ensino exigente, com 
referenciais que atestem a qualidade do 
processo e se revertam em resultado 
acadêmico. 

Ensino de idiomas e 
intercâmbio de 
alunos 

Centro de Línguas Implantar o projeto 
internacionalização, com foco no 
ensino de língua estrangeira, 
qualificação do Inglês curricular, dupla 
certificação e intercambio de alunos. 

Demanda por escola 

em tempo integral. 

Portfólio de serviços 
(Centro de Línguas, 
Período Integral, atividades 
complementares). 

Implementar e qualificar as atividades 
complementares, medindo 
constantemente a satisfação e 
necessidades dos clientes. 

Mercado crescente 

para Educação 

Infantil (demanda 

maior que a oferta no 

Grupo Educação). 

Decadência de 

algumas escolas 

confessionais 

Sustentabilidade dos 

colégios do grupo. 

Posicionamento e 
credibilidade. 

Expandir os colégios para atender mais 
alunos, investindo em atividades 
alinhadas com a atividade fim do 
grupo. 

Defensivas: Ocorre quando existe uma ameaça, mas a organização possui um ou mais pontos 
fortes para amenizar ou anular seus efeitos. 
Ameaças Forças Ação de blindagem 
Recessão econômica, 
com geração de 
desemprego, 
desequilíbrio no 
orçamento familiar e 
inadimplência. 

Sustentabilidade dos 
colégios 

Aproveitar o cenário de recessão para 
melhorar a eficiência operacional dos 
colégios e dos serviços corporativos, 
revendo processos e funções. 
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Grandes grupos 

empresariais 

investindo em 

educação. 

Agilidade da 
concorrência para 
inovação e oferta de 
serviços. 

Gestão em rede Aproveitar a força do grupo para 

constante profissionalização da gestão 

estratégica dos colégios.  

Ofertar ensino de excelência alinhado 
com as necessidades dos clientes e, 
assim, fazer barreira à concorrência. 

Ampliação da 

demanda por 

docentes na rede 

pública e privada. 

Falta de interesse 
profissional pela 
carreira docente 

Gestão de rede Aproveitar o potencial da rede para 
formar os docentes e atrair candidatos 
à docência dentro dos colégios.  

Falta de interesse profissional pela carreira docente 
Oportunidades Fraquezas Ação para superar 
Desenvolvimento das 
tecnologias 
educacionais 

Atraso na utilização de 
tecnologias educacionais 

Intensificar e qualificar o uso das 
tecnologias educacionais aproveitando 
o potencial educativo do ambiente de 
aprendizagem do grupo, em parceria 
com a editora. 

Crescimento do 
setor. 

Alto custo operacional do 
grupo 

Rever processos e funções para 
melhorar a eficiência e aumentar as 
margens financeiras. 

Vulnerabilidades: Ocorre quando uma ameaça encontra um ou mais pontos fracos, deixando 
a organização vulnerável. 
Ameaças Fraquezas Ação de contingencia 
Grandes grupos 
empresariais 
investindo em 
educação 

Auto custo do Grupo 

Educação. 

Morosidade na tomada 

de decisão. 

Alguns negócios não 

sustentáveis que 

consomem recursos do 

grupo. 

Melhorar eficiência operacional. 

Desfazer-se dos negócios não 

sustentáveis e que não estejam 

alinhados com a atividade fim do 

grupo, reinvestindo em atividades 

fins e de maior atratividade. 

Contratar consultoria para pesquisa 

de oportunidades. 

Investir em desenvolvimento 
profissional. 

Tabela 6 – Matriz de ação a partir da análise SWOT 
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6.2!ANÁLISE SETORIAL – MODELO DAS CINCO FORÇAS DA CONCORRÊNCIA 

 

Como em outros setores, o mercado educacional é caracterizado pela intensidade da 

competição entre os concorrentes. Essa característica também toca o novo empreendimento, o 

que pode ser analisado a partir do modelo das cinco forças da concorrência. Segundo Porter 

(1999), a intensidade da competição em determinado setor depende de cinco forças básicas que, 

no conjunto, determinam o grau de atratividade e perspectivas de lucro do setor. Tais forças, 

amplamente usadas para diagnosticar sistematicamente as principais pressões competitivas no 

mercado e avaliar a intensidade e a importância de cada uma, estão apresentadas na figura 

abaixo: 

 
 

 

 

O conhecimento das forças da concorrência põe em destaque os pontos fortes e fracos 

da organização, esclarece os pontos em que as mudanças estratégicas obterão o máximo de 

retorno e auxilia na identificação das tendências, ameaças e oportunidades. Esse conhecimento 

ATUAIS
CONCORRENTES

ENTRANTES
POTENCIAIS

COMPRADORES

SUBSTITUTOS

FORNECEDORES

Figura 3 – Análise setorial 

Fonte: Porter (1999) 



23#
#

# #

permite a formulação de estratégias para a defesa contra as forças concorrentes, ou até mesmo 

a influência em proveito próprio.  

A rivalidade entre concorrentes, de acordo com Porter (1999), está relacionada a fatores 

como quantidade de concorrentes, índice de crescimento no setor, ausência de diferenciação, 

custos fixos elevados, acréscimo de capacidade e concorrentes divergentes. Em relação à 

entrada de novos concorrentes, o autor argumenta que as principais barreiras são a economia 

de escala, diferenciação de produto, capital necessário, vantagem do custo independentemente 

do tamanho, acesso aos canais de distribuição e política governamental. 

Referindo-se ao poder de negociação dos fornecedores, Porter (1999) salienta que ele 

aumenta em condições em que existam poucos fornecedores no mercado, que haja dificuldade 

na troca de fornecedor, devido à necessidade de produtos exclusivos, ou que a empresa não seja 

um cliente importante para os fornecedores. Os compradores, na mesma perspectiva, podem 

exercer maior poder sobre determinada empresa, se possuírem meios para forçar a queda dos 

preços, para exigirem qualidade dos serviços oferecidos, mesmo quando a mudança para outro 

fornecedor custar pouco. A ameaça dos produtos ou serviços substitutos, por sua vez, pode 

ocorrer em casos em que esses ofereçam vantagens de preço e desempenho, em relação aos 

existentes. A matriz abaixo apresenta a análise das cinco forças da concorrência que incidem 

sobre o novo empreendimento, classificando-as de 5 a 10, em ordem crescente de grandeza. 

 

6.3!MATRIZ DAS CINCO FORÇAS DA CONCORRÊNCIA 

 

Pressões Competitivas Grau 
Pressões competitivas surgindo das tentativas de empresas de fora do setor de conquistar clientes 
para seus produtos. 

8 

Pressões competitivas surgindo do poder de negociação do comprador e da colaboração entre 
comprador e vendedor. 

8 

Pressões competitivas surgindo do poder de negociação do fornecedor e da colaboração entre 
fornecedores e vendedor. 

7 

Pressões competitivas criadas por medidas ágeis visando melhor posição de mercado, vendas e 
participação de mercado maiores e vantagem competitiva. 

10 

Pressões competitivas surgindo da ameaça de estrada de novos concorrentes. 10 
TOTAL 8.6 

 

Tabela 7 - Matriz das cinco forças da concorrência 
Fonte: Adaptado de THOMPSON et al (2008, p.55) 
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A média de 8.6 demonstra a intensidade da concorrência no setor educacional em 

Curitiba. A ameaça dos produtos substitutos ocorre por meio da oferta de cursinhos e das 

escolas de idiomas, demandas que se vêm tornando oportunidade para a concorrência no 

mercado educacional. O número elevado de matrículas em cursinhos pré-vestibulares, 

associados às altas taxas de ocupação, ademais da publicidade agressiva, demonstram a força 

desses produtos. 

Na mesma perspectiva, o poder dos compradores é elevado pela facilidade de troca de 

fornecedor e a pressão pela qualidade do atendimento. O poder dos fornecedores é intenso, 

devido à insuficiência da oferta de material didático de qualidade; por outro lado, é menor 

justamente pela lógica da concorrência, que também caracteriza esse setor, o que faz de todo o 

bom comprador um cliente importante. 

A rivalidade entre concorrentes no setor educacional curitibano está relacionada à 

ausência de diferenciação de produtos e serviços, à quantidade de escolas privadas na região 

metropolitana e à atratividade e crescimento do setor nos anos antecedentes a 2015, empolgando 

novos entrantes pela ausência de barreiras como políticas governamentais, que favoreçam a 

oferta de educação de qualidade e impeçam caminhos curtos, com objetivos excessivamente 

mercadológicos. 

O projeto Colégio Educação, utilizando o conceito de Kim e Mauborgne (2015), entrará 

num oceano vermelho. Como estratégia de posicionamento tem o desafio de criar oceanos 

azuis, de forma a maximizar oportunidades e minimizar riscos, rompendo com o 

estrangulamento da competição. Ao invés de competir, a melhor estratégia é criar novos 

espaços de mercado, por meio de oferta de valor, sintonizada com as oportunidades oriundas 

do desenvolvimento das ciências e suas tecnologias.    

 

 

7. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO NEGÓCIO 

 

 Os referenciais estratégicos da instituição, conforme analisa Montgomery (2012), tem 

como desafio traduzir o seu propósito, aquilo que a torna única no mundo. Nessa perspectiva, 

o projeto Colégio Educação bebe na fonte institucional do Grupo Educação que tem uma 

concepção ampla do papel da educação, porque parte de uma concepção integral da pessoa. 

Enquanto instancia mediadora do conhecimento cumpre o papel de potenciar a interação da 

pessoa com o mundo, por meio da educação de qualidade, alicerçada na excelência acadêmica 

com formação de valores. Esses elementos estão presentes nos referenciais que se seguem. 
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7.1!MISSÃO DA EMPRESA 

 

Promover a vida e a evangelização por meio da educação, da solidariedade e da 

promoção e defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, contribuindo para uma 

sociedade justa e solidária nos diversos contextos e públicos. 

 

7.2!VISÃO DA EMPRESA 

 

A partir dos referenciais do Grupo, em comunhão eclesial, seremos referência em 

evangelização, educação, solidariedade, promoção e defesa dos direitos das crianças, 

adolescentes e jovens. 

 

7.3!IMPERATIVO ESTRATÉGICO DO GRUPO EDUCAÇÃO PARA OS COLÉGIOS 

 

 Oferecer educação de excelência nos colégios atuais, para fortalece-los. Expandir, 

levando educação de excelência para mais alunos. 

 

7.4!FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PARA OS CLIENTES 

 

 
Figura 4 – Fatores críticos de sucesso para os clientes do Colégio Educação 

 

Período!Integral

Acesso,!segurança!e!
infraestrutura

Ensino!exigente,!bons!
professores,!preparação!

para!o!ENEM!e!o!
ingresso!no!Ensino!

Superior

Formação!
acadêmica!de!
excelência!e!
formação!por!
valores

Internacionalização!
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8! PROPOSTA DE VALOR DO COLÉGIO EDUCAÇÃO 

 

•! Ensino exigente e formação por valores 

•! Projeto para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, com proposta de ensino coerente 

com as infâncias contemporâneas. 

•! Projeto para o Ensino Médio inovador, com diferenciais que possibilitem escolhas 

personalizadas, por meio de produtos e serviços como os seguintes: carga horária elevada, 

plantão de dúvidas, aprofundamento, gestão da aprendizagem, acompanhamento 

individualizado e preparatório para exames externos. 

•! Integração da oferta de ensino com aproveitamento das oportunidades advindas de ambiente 

virtual de aprendizagem (Plataforma Blackboard e soluções educacionais da Editora do 

Grupo). 

•! Projeto internacionalização, que acontece por meio do Centro de Línguas, dupla 

certificação, qualificação do Inglês curricular e intercâmbio. 

•! Pastoral Juvenil, que tem como objetivo promover o protagonismo, a solidariedade e a 

espiritualidade dos estudantes. 

•! Infraestrutura que oferece conforto, segurança e amplo espaço para convivência e atividades 

fora da sala de aula. 

•! Período Integral, com oferta de atividades esportivas e artísticas diversificadas. 

•! Restaurante para atendimento aos alunos, familiares e colaboradores. 

•! Atendimento personalizado, com a mediação de sistema acadêmico e CRM, que facilitem 

a relação da família com a escola. 

 

 

9! OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO COLEGIO EDUCAÇÃO 

 

 Vencida a etapa de reflexão e análise do contexto de negócio da organização, chega-se 

à etapa de definição dos objetivos. Esses são caracterizados como os resultados quantitativos e 

qualitativos que a organização precisa alcançar em determinado prazo. Para formular os 

objetivos para o novo colégio, será utilizada a metodologia Balanced Scorecard, desenvolvida 

pelos professores de Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. 

 As medidas adotadas pelo BSC derivam da visão de futuro, da missão e da estratégia da 

organização. Por proporcionar a integração da gestão estratégica a curto, médio e longo prazo, 
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gera aprendizado e crescimento organizacional. Segundo Kaplan e Norton (1997), o BSC 

aproxima a formulação e a execução da estratégia, permitindo aos gestores visualizá-la e 

desdobrá-la em quatro perspectivas, orientadas pelas seguintes premissas. 

•! Perspectiva Financeira, para sermos bem-sucedidos financeiramente, como, aliás, 

deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas. 

•! Perspectiva do cliente, para alcançarmos a nossa visão, como, por certo, deveríamos ser 

vistos pelos nossos clientes. 

•! Perspectiva de processos internos, para alcançarmos a nossa visão, como, sem dúvida, 

vamos sustentar a nossa capacidade de mudar e melhorar. 

•! Perspectiva de aprendizado e crescimento, para satisfazermos nossos acionistas e 

clientes, como, responsavelmente, havemos de sustentar a habilidade de 

aperfeiçoamento e a mudança. 

Na tabela a seguir, apresenta-se o mapa estratégico do novo empreendimento. 

 

9.1!MAPA ESTRATÉGICO DO COLÉGIO EDUCAÇÃO 

 

Perspectiva da Imagem Institucional e Qualidade do Processo Educativo 
Implantar a proposta educacional, integrando excelência acadêmica e formação por valores. 
Promover a internacionalização por meio do Centro de Idiomas: dupla certificação e 
qualificação do Inglês curricular e o intercâmbio. 
Ofertar o Período Integral no contraturno escolar, aproveitando o portfólio de atividades 
complementares. 
Implantar a Pastoral Juvenil, favorecendo processos de desenvolvimento da espiritualidade e a 
cultura da solidariedade. 
Implantar a Plataforma Blackboard, aproveitando o potencial educativo do ambiente virtual de 
aprendizagem. 
Desenvolver o projeto Total Care, com foco no acompanhamento individualizado das 
aprendizagens. 
Oferecer um Ensino Médio inovador com possibilidades de trajetórias personalizadas, 
conforme perfil e área de interesse dos alunos, com produtos como o plantão de dúvidas, o 
aprofundamento, o preparatório para exames externos, as disciplinas eletivas, o Sistema de 
Ensino recursivo e revisional e a participação em olimpíadas do conhecimento. 
Perspectiva dos Processos Internos 
Garantir a sinergia, a cooperação e a atuação em rede, a partir da construção e acompanhamento 
do planejamento estratégico e plano operacional do colégio. 
Fomentar a inovação por meio do incentivo à participação e colaboração entre a equipe. 
Desenvolver a cultura da gestão de processos administrativos e educacionais de acordo com as 
diretrizes institucionais. 
Implantar processos de gestão de resultado, realizando o ponto de referência,  benchmark 
interno, para aproveitar as melhores práticas da organização. 
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Gerir o desempenho acadêmico por meio da utilização dos resultados de simulados, avaliações 
de larga escala e exames externos realizados pelos estudantes para elevar a recuperação 
acadêmica e orientar estudos individualizados. 
Implantar sistemas acadêmico e CRM para relacionamento e gestão de clientes. 
Perspectiva do Desenvolvimento Humano, Conhecimento e Aprendizagem 
Implantar a política de gestão de pessoas, buscando as melhores práticas de seleção, 
contratação, desenvolvimento e fidelização de talentos. 
Favorecer a vivência e a formação dos colaboradores, propiciando a participação nos 
programas de desenvolvimento ofertados pela instituição. 
Formar os professores na Filosofia e Pedagogia do grupo. 
Promover o desenvolvimento de lideranças por meio do fomento à participação e a busca 
compartilhada de resolução de desafios. 
Perspectiva Financeira 
Garantir a sustentabilidade social, ambiental e econômica do colégio. 
Realizar gestão de resultado, a partir de indicadores financeiros. 

Tabela 8 - Mapa estratégico do colégio educação 

 

10! DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

10.1! ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

 
Figura 5 – Organograma do Colégio Educação. Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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  O organograma mostra como a empresa se organiza. A arquitetura de governo e gestão 

segue o modelo dos demais colégios do Grupo, compartilhando parte dos serviços com as áreas 

corporativas. Esse é o caso dos serviços de marketing, financeiros, desenvolvimento humano 

organizacional, folha de pagamento e infraestrutura. 

A negociação da compra de carteira de cliente prevê a transição dos funcionários do 

colégio adquirido para a nova instituição, mediante avaliação mútua e acordo quanto aos riscos 

trabalhistas. No colégio novo, o trabalho será feito para manter o capital intelectual, fortalecido 

dentro da empresa, evitando o turnover, por meio de medidas de valorização e motivação dos 

colaboradores. Primando pela ética, durante o ano anterior à transição para o novo colégio, as 

famílias e colaboradores serão informados das mudanças, para que haja um processo 

transparente e respeitoso. Nesse período, os colaboradores e professores que permanecerem na 

nova instituição participarão de um processo de desenvolvimento profissional. 

 

 

11! LOCALIZAÇÃO DO NOVO COLÉGIO 

 

Após ampla pesquisa de oportunidade, a organização optou por instalar o novo colégio na região 

norte de Curitiba, por conta da concentração da carteira de clientes. Uma segunda vantagem da 

localização é a possibilidade de atender parte da demanda reprimida nos atuais colégios do grupo. O 

mapa abaixo mostra a distribuição por região censitária, evidenciando a concentração do público alvo 

do Colégio Educação (pessoas entre 0 a 17 anos, em famílias com renda per capita acima de 5 salários 

mínimos). 

 

 
Figura 6 – Localização do Colégio Educação. Fonte: IBGE, censo 2010 
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12! PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

 

A primeira parceria estratégica para a efetivação do novo empreendimento do Grupo 

Educação se deu com o proprietário do antigo colégio; ele percebeu que a instituição preza o 

humanismo e a educação integral, e identificou a possibilidade de continuidade da filosofia 

institucional. Esse princípio favoreceu o modelo de negócio, feito com a divisão de riscos 

advindos da carteira de clientes e investimentos por terceiros na compra do terreno e construção 

do estabelecimento.  

A segunda parceria estratégica ocorrerá com a Editora do Grupo, que abrirá mão da 

margem, por ganhar escala na venda do material didático. Essa estratégia alavanca o resultado 

financeiro entre R$ 3 milhões a R$ 4 milhões, dependendo do cenário. 

 

 

13! DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE MARKETING 

 

 “Clientes cada vez mais exigentes. Uma profusão de marcas e produtos concorrentes 

disputando o mesmo espaço nas gôndolas e uma posição na mente do consumidor”. Essa 

descrição de ambiente, feita por Lima et al. (2012, p. 13), está  tornando-se cada vez mais 

relevante no mercado educacional. A fidelidade a marcas tem sido substituída por preferência, 

levando as famílias a decidir a marca e o produto que irão comprar, tendo em mente o preço e 

um pacote de atributos e serviços acoplados ao produto. Mudanças radicais e cada vez mais 

rápidas, nos ambientes tecnológico, econômico, político, sociocultural e demográfico, fazem 

com que a instituição educacional tenha de se antecipar, adaptando seu conceito de negócio, 

capturando oportunidades antes da concorrência e neutralizando ameaças antes que elas 

ocorram. Nessa perspectiva, de acordo com o referido autor, compreende-se o marketing como 

a intenção de entender o mercado e atender a ele; ou seja, satisfazer as necessidades das famílias 

por meio da oferta de produto condizente com suas expectativas, agregando um conjunto de 

diferenciais associados à construção, entrega e consumo final.  

 O novo empreendimento terá como público alvo as famílias pertencentes às classes A e 

B. Por isso, o foco de seus esforços de mercado primeiramente visará comunicar sua proposta 

de valor para essas famílias. Desde o início, o marketing deverá ser de relacionamento, 

buscando desenvolver ligações profundas e duradouras com todas as pessoas ou organizações 

que, direta ou indiretamente, podem afetar o sucesso das atividades.  
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 O modelo de negócio em questão prevê a compra de carteira de clientes e a locação do 

prédio para as atividades educativas, construído conforme o modelo BTS. O aumento de 

participação no mercado educacional é uma premissa do Planejamento Estratégico do Grupo 

Educação, que pretende levar educação de qualidade para mais estudantes. A demanda 

reprimida nos colégios do grupo em Curitiba, o bom posicionamento desses e a oportunidade 

de parceria com o investidor, proprietário da carteira de clientes, foram fatores decisivos para a 

opção por Curitiba. A estratégia de aquisição de uma carteira de clientes, financeiramente, 

mostrou-se mais atrativa do que iniciar a operação tendo que captar 100% dos alunos de um 

mercado competitivo, num cenário de recessão econômica e busca de produtos alternativos. 

 A política de preço seguirá o posicionamento dos colégios do Grupo, que praticam 

mensalidade equivalente à instituição a ser incorporada. A organização acredita na força de 

valor dos produtos e serviços, o que a faz prescindir de práticas agressivas de descontos 

comerciais. O acordo de remuneração da carteira de clientes prevê a margem de 5% da receita 

líquida para desconto, o que deve ser utilizado conforme critérios objetivos e transparentes de 

concessão. 

Na divulgação do novo colégio, o marketing optará pelos seguintes objetivos. 

•! Atendimento personalizado às famílias do antigo colégio e novos visitantes (entrega 

de um kit com materiais contendo informações de matrículas e diferenciais do 

colégio). 

•! Gestão dos clientes por meio de CRM, para facilitar o processo de transição para o 

novo colégio e antecipar soluções para o público alvo. 

•! Lançamento do novo colégio para colaboradores, famílias do antigo colégio e 

instituições estratégicas, com apresentação das instalações, produtos e serviços do 

novo empreendimento. 

•! Mídia de massa (TV, rádio, revista e jornal); mídia programática (banners em 

portais, blogs e redes sociais); e mídia de proficiência (Google e redes sociais). A 

linha criativa da campanha dará continuidade à construção de uma comunicação 

proprietária, destacando os atributos e competências mais fortes de cada segmento. 

O orçamento prevê o valor de R$ 500 mil para a campanha de marketing.  
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14! ESTUDO FINANCEIRO 

 

 O estudo financeiro tem como objetivo avaliar as principais exigências e capacidades 

financeiras relacionadas ao negócio proposto, bem como a possibilidade de risco financeiro e 

poder opinar sobre a sua viabilidade. Segundo Abreu Filho (2012, p.74). 

 
Precisamos determinar quanto tempo o projeto pode demorar para se pagar, ou 
melhor, reembolsar os investimentos. Além disso, os investidores desejam conhecer 
a potencialidade de lucro ou prejuízo que devem esperar do projeto em que estão 
aportando capital; e querem saber se a taxa de retorno do projeto tem chance de ser 
maior ou menor que a taxa do custo do capital que o financia. 

  

 Para responder a essas questões, os investidores se baseiam em indicadores financeiros, 

que apontam as chances de sucesso ou insucesso do projeto de investimento, caso as premissas 

previamente admitidas se concretizem. 

É importante ressaltar que o projeto Colégio Educação trabalhará com o objetivo de 

atingir sustentabilidade econômica e financeira. Economicamente, sustentabilidade é entendida 

como o retorno financeiro do projeto, permitindo o seu funcionamento de forma efetiva. Como 

esclarece Fachini (2005), um projeto ou empresa é sustentável quando tem capacidade de cobrir 

todos os seus custos, incluindo os de oportunidade, e ainda conseguir permanecer no mercado 

no longo prazo. 

Para a análise de viabilidade financeira do empreendimento em questão, serão utilizados 

os seguintes indicadores, explicitados abaixo. 

•! O valor presente líquido (VPL), que representa o ganho monetário, em termos de 

período inicial, considerando o custo dos capitais imobilizados e as projeções 

financeiras para o negócio. É o valor no presente (t=0), que equivale a um fluxo de caixa 

de um projeto calculado a uma determinada taxa de desconto. 

•! A taxa interna de retorno (TIR), que representa a taxa intrínseca média de retorno de um 

projeto no longo prazo. É a taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas e 

saídas de um projeto de investimento. Para que o projeto seja viável, ela deve ser maior 

do que a taxa mínima de atratividade (TMA) do projeto. 

•! O reembolso, Payback, descontado (PBD), que mede o prazo de recuperação do capital, 

ou seja, o número de períodos temporais necessários para que o valor investido seja 

recuperado, a partir das projeções de caixa. De acordo com Abreu Filho (2012), não 

existe o PBD ideal; mas a empresa ou o investidor podem definir previamente um prazo 

máximo para a recuperação do capital investido no projeto. Esses indicadores 
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financeiros serão analisados, para verificar a viabilidade do empreendimento em 

questão. 

 Na tabela a seguir, apresentam-se os indicadores financeiros do projeto Colégio 

Educação. 

 

14.1! INDICADORES FINANCEIROS 

 
Indicadores Cenário Conservador Cenário Realista Cenário Otimista 

CMPC (TMA) 12,0 12,0 12,0 

TIR 10,8% 16,1 19,8 

VPL (817.000,00) 3.069,00 5.841,00 

Payback 11,7 9,1 7,7 

Tabela 9 – Indicadores financeiros do Colégio Educação 

 

 

14.2! PREMISSAS PARA A PROJEÇÃO DE DESPESAS E CUSTOS 

 

 Para a projeção de despesas e custos as premissas utilizadas advêm da base histórica dos 

colégios do Grupo Educação. 

•! Receita (Acréscimo de 3% ao ano de crescimento real, a partir de 2018. 

•! Custos e despesas (Projeções baseadas nos resultados históricos dos colégios do Grupo 

Educação, considerando sua representatividade em relação à receita operacional líquida. 

•! Índice de inadimplência (2%). 

•! Bolsas de estudo e CCT (10%).  

•! Despesas com marketing (R$ 500.000,00 no primeiro ano). 

•! Investimento do Grupo Educação, referente a mobiliários e demais necessidades de 

infraestrutura, para preparação dos ambientes (R$ 9.200.000,00). 

•! Investimento para compra de terreno e construção do prédio (26.000.000,00). 

•! Carteira de cliente (5,5% do faturamento bruto líquido da Educação Infantil e Educação 

Fundamental, com carência de remuneração no 1º ano). 
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•! Aluguel mensal de 7% do valor investimento pelo incorporador. 

 

14.3!  CURVA DE ALUNOS 

 

A projeção da curva de alunos considera a carteira de clientes e a base histórica de 

captação e fidelização de alunos dos colégios do Grupo Educação, assumindo uma evasão no 

primeiro ano de 10% e 20% da carteira para os cenários conservador e realista, respectivamente.  

 

Tabela 10 – Projeção da curva de alunos do Colégio Educação 

  

 
Gráfico 3 – Projeção da curva de alunos para o Colégio Educação 

 

 

14.4! PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 

 Conforme argumenta Abreu Filho (2012), a expressão fluxo de caixa é utilizada para 

indicar as entradas e saídas de recursos financeiros de um projeto de investimento, ou mesmo 

de uma empresa, que poderão ser gerados, tanto no curto prazo quanto nas projeções de longo 

prazo, em cada período de tempo. Nos gráficos a seguir, apresentam-se os fluxos de caixa do 

projeto Colégio Educação nos cenários conservador, realista e otimista. 

 

EVOLUÇÃO(DE(ALUNOS ANO(1 ANO(2 ANO(3 ANO(4 ANO(5 ANO(6 ANO(7 ANO(8 ANO(9 ANO(10 ANO(11
CONSERVADOR 542 685 825 953 1.094 1.224 1.344 1.467 1.586 1.586 1.586
REALISTA 611 751 918 1.078 1.249 1.412 1.551 1.691 1.691 1.691 1.691
OTIMISTA 679 824 1.015 1.206 1.416 1.589 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744
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11 

Conservador 542 685 825 953 1094 1224 1344 1467 1586 1586 1586 
Realista 611 751 918 1078 1249 1551 1691 1691 1691 1691 1691 
Otimista 679 824 1015 1206 1416 1744 1744 1744 1744 1744 1477 
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Tabela 11 – Fluxo de caixa do colégio Educação 

 

14.5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (DRE) 

 

Na demonstração do resultado do exercício (DRE) a seguir, demonstra-se a formação 

do resultado líquido do projeto colégio Educação por meio do confronto das das receitas, custos 

e resultados. A DRE refere-se a uma síntese financeira dos resultados operacionais e não 

operacionais, no período de onze anos do empreendimento. 

Valores(em(R$(1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CAPEX (9.135)---- (305)-------- (315)-------- (325)-------- (336)-------- (347)-------- (359)-------- (371)-------- (383)-------- (396)-------- (409)-------- (118)--------
Carteira-de-Alunos ?---------- (683)-------- (790)-------- (890)-------- (1.047)---- (1.222)---- (1.419)---- (1.640)---- (1.868)---- (1.924)---- (1.981)----
∆-Capital-de-Giro ?---------- (400)-------- (100)-------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)----------
Superávit-do-Exercício (1.170)---- 62------------ 891---------- 1.824------ 2.661------ 3.456------ 4.291------ 5.203------ 6.137------ 6.370------ 7.358------
Depreciação 914---------- 944---------- 975---------- 1.008------ 1.042------ 1.076------ 1.112------ 1.149------ 1.187------ 1.227------ 354----------
Inadimplência/Recuperação (261)-------- (332)-------- (421)-------- (516)-------- (624)-------- (721)-------- (816)-------- (840)-------- (865)-------- (891)-------- (918)--------

Fluxo0de0caixa0anual (9.135)0000 (1.221)0000 (424)00000000 2810000000000 1.040000000 1.634000000 2.181000000 2.748000000 3.439000000 4.146000000 4.324000000 4.644000000
Fluxo-de-caixa-acumulado (9.135)---- (10.356)-- (10.780)-- (10.500)-- (9.460)---- (7.826)---- (5.645)---- (2.897)---- 542---------- 4.688------ 9.011------ 13.656----
FC-anual-descontado (9.135)---- (1.090)---- (338)-------- 200---------- 661---------- 927---------- 1.105------ 1.243------ 1.389------ 1.495------ 1.392------ 1.335------
FC-acumulado-descontado (9.135)---- (10.225)-- (10.564)-- (10.364)-- (9.703)---- (8.776)---- (7.671)---- (6.428)---- (5.039)---- (3.544)---- (2.152)---- (817)--------

Cenário0conservador
Caixa0gerado0pelas0atividades0

Valores(em(R$(1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CAPEX (9.135)---- (305)-------- (315)-------- (325)-------- (336)-------- (347)-------- (359)-------- (371)-------- (383)-------- (396)-------- (409)-------- (118)--------
Carteira-de-Alunos ?---------- (755)-------- (887)-------- (1.001)---- (1.161)---- (1.363)---- (1.578)---- (1.826)---- (1.881)---- (1.937)---- (1.996)----
∆-Capital-de-Giro ?---------- (400)-------- (100)-------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)----------
Superávit-do-Exercício (880)-------- 377---------- 1.363------ 2.508------ 3.536------ 4.544------ 5.517------ 6.567------ 6.812------ 7.064------ 8.059------
Depreciação 914---------- 944---------- 975---------- 1.008------ 1.042------ 1.076------ 1.112------ 1.149------ 1.187------ 1.227------ 354----------
Inadimplência/Recuperação (234)-------- (302)-------- (380)-------- (460)-------- (548)-------- (639)-------- (723)-------- (814)-------- (838)-------- (863)-------- (889)--------

Fluxo0de0caixa0anual (9.135)0000 (905)00000000 (150)00000000 6970000000000 1.669000000 2.470000000 3.210000000 3.908000000 4.643000000 4.834000000 5.031000000 5.360000000
Fluxo-de-caixa-acumulado (9.135)---- (10.040)-- (10.190)-- (9.494)---- (7.825)---- (5.354)---- (2.145)---- 1.763------ 6.406------ 11.241---- 16.272---- 21.632----
FC-anual-descontado (9.135)---- (808)-------- (120)-------- 496---------- 1.061------ 1.402------ 1.626------ 1.768------ 1.875------ 1.743------ 1.620------ 1.541------
FC-acumulado-descontado (9.135)---- (9.943)---- (10.063)-- (9.567)---- (8.506)---- (7.105)---- (5.479)---- (3.711)---- (1.836)---- (92)---------- 1.528------ 3.069------

Cenário0realista0
Caixa0gerado0pelas0atividades0

Valores(em(R$(1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CAPEX (9.135)---- (305)-------- (315)-------- (325)-------- (336)-------- (347)-------- (359)-------- (371)-------- (383)-------- (396)-------- (409)-------- (118)--------
Carteira-de-Alunos ?---------- (836)-------- (963)-------- (1.082)---- (1.260)---- (1.492)---- (1.752)---- (1.805)---- (1.859)---- (1.915)---- (1.972)----
∆-Capital-de-Giro ?---------- (400)-------- (100)-------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)---------- (50)----------
Superávit-do-Exercício (590)-------- 729---------- 1.860------ 3.210------ 4.490------ 5.564------ 6.656------ 6.902------ 7.156------ 7.418------ 8.417------
Depreciação 914---------- 944---------- 975---------- 1.008------ 1.042------ 1.076------ 1.112------ 1.149------ 1.187------ 1.227------ 354----------
Inadimplência/Recuperação (261)-------- (332)-------- (421)-------- (516)-------- (624)-------- (721)-------- (816)-------- (840)-------- (865)-------- (891)-------- (918)--------

Fluxo0de0caixa0anual (9.135)0000 (642)00000000 91000000000000 1.076000000 2.233000000 3.251000000 4.018000000 4.779000000 4.974000000 5.174000000 5.380000000 5.713000000
Fluxo-de-caixa-acumulado (9.135)---- (9.777)---- (9.686)---- (8.610)---- (6.376)---- (3.125)---- 893---------- 5.672------ 10.646---- 15.819---- 21.199---- 26.911----
FC-anual-descontado (9.135)---- (573)-------- 73------------ 766---------- 1.419------ 1.845------ 2.036------ 2.162------ 2.009------ 1.866------ 1.732------ 1.642------
FC-acumulado-descontado (9.135)---- (9.708)---- (9.635)---- (8.869)---- (7.450)---- (5.606)---- (3.570)---- (1.408)---- 601---------- 2.467------ 4.199------ 5.841------

Cenário0otimista
Caixa0gerado0pelas0atividades0



36#
#

# #

 
 

 

ANO$1 ANO$2 ANO$3 ANO$4 ANO$5 ANO$6 ANO$7 ANO$8 ANO$9 ANO$10 ANO$11
RECEITA$BRUTA 11.136.124$$ 14.518.164$$ 18.018.480$$ 21.461.867$$ 25.315.264$$ 29.173.327$$ 33.026.832$$ 37.198.088$$ 41.487.386$$ 42.732.008$$ 44.013.968$$
Mensalidades$ 10.811.770$$ 13.924.445$$ 17.281.585$$ 20.584.396$$ 24.279.709$$ 27.979.895$$ 31.676.198$$ 35.677.656$$ 39.792.337$$ 40.986.107$$ 42.215.690$$

BOLSAS (1.081.177)$$$ (1.392.444)$$$ (1.728.158)$$$ (2.058.440)$$$ (2.427.971)$$$ (2.797.990)$$$ (3.167.620)$$$ (3.567.766)$$$ (3.979.234)$$$ (4.098.611)$$$ (4.221.569)$$$

%"Deduções"/"ROB .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00%
MENSALIDADE$LIQUIDA 10.054.946$$ 13.125.720$$ 16.290.322$$ 19.403.428$$ 22.887.293$$ 26.375.338$$ 29.859.213$$ 33.630.322$$ 37.508.153$$ 38.633.397$$ 39.792.399$$

OUTRAS$RECEITAS 324.353$$$$$$$ 593.719$$$$$$$ 736.896$$$$$$$ 877.471$$$$$$$ 1.035.555$$$$ 1.193.432$$$$ 1.350.635$$$$ 1.520.432$$$$ 1.695.050$$$$ 1.745.901$$$$ 1.798.278$$$$
Complementares 324.3531111111 417.7331111111 518.4481111111 617.5321111111 728.3911111111 839.3971111111 950.2861111111 1.070.3301111 1.193.7701111 1.229.5831111 1.266.4711111
Centro1de1Idiomas ;111111111111111 175.9861111111 218.4481111111 259.9391111111 307.1641111111 354.0351111111 400.3491111111 450.1021111111 501.2801111111 516.3181111111 531.8081111111

RECEITA$LIQUIDA 10.379.300$$ 13.719.439$$ 17.027.218$$ 20.280.899$$ 23.922.848$$ 27.568.770$$ 31.209.847$$ 35.150.754$$ 39.203.202$$ 40.379.299$$ 41.590.678$$
Pessoal (5.812.408)$$$ (7.545.692)$$$ (9.194.698)$$$ (10.748.876)$ (12.679.110)$ (14.611.448)$ (16.541.219)$ (18.629.900)$ (20.777.697)$ (21.401.028)$ (22.043.059)$

%"Pessoal"/"ROL 56,00% 55,00% 54,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00%
Pessoal 1Adm/Docente (5.812.408)111 (7.545.692)111 (9.194.698)111 (10.748.876)1 (12.679.110)1 (14.611.448)1 (16.541.219)1 (18.629.900)1 (20.777.697)1 (21.401.028)1 (22.043.059)1

Despesas$Gerais (3.521.602)$$$ (3.433.926)$$$ (3.753.127)$$$ (4.067.107)$$$ (4.418.555)$$$ (4.770.386)$$$ (5.121.750)$$$ (5.502.048)$$$ (5.893.109)$$$ (6.006.602)$$$ (6.123.500)$$$
%"Despesas"Gerais"/"ROL 33,93% 25,03% 22,04% 20,05% 18,47% 17,30% 16,41% 15,65% 15,03% 14,88% 14,72%

EBTIDA 1.045.289$$$$ 2.739.822$$$$ 4.079.394$$$$ 5.464.916$$$$ 6.825.184$$$$ 8.186.936$$$$ 9.546.878$$$$ 11.018.807$$ 12.532.396$$ 12.971.668$$ 13.424.118$$
%"Ebtida"/"ROL 10,1% 20,0% 24,0% 26,9% 28,5% 29,7% 30,6% 31,3% 32,0% 32,1% 32,3%
Depreciação1Acumulada (913.500)111111 (943.950)111111 (975.415)111111 (1.007.929)111 (1.041.526)111 (1.076.244)111 (1.112.119)111 (1.149.189)111 (1.187.496)111 (1.227.079)111 (354.482)111111

SUPERÁVIT/DÉFICIT$OPERACIONAL 131.789$$$$$$$ 1.795.872$$$$ 3.103.979$$$$ 4.456.987$$$$ 5.783.657$$$$ 7.110.692$$$$ 8.434.759$$$$ 9.869.617$$$$ 11.344.900$$ 11.744.589$$ 13.069.636$$
%"Operacional"/"ROL 1,3% 13,1% 18,2% 22,0% 24,2% 25,8% 27,0% 28,1% 28,9% 29,1% 31,4%
Resultado1Não;OperacionalSUPERÁVIT/DÉFICIT$CONTÁBIL 131.789$$$$$$$ 1.795.872$$$$ 3.103.979$$$$ 4.456.987$$$$ 5.783.657$$$$ 7.110.692$$$$ 8.434.759$$$$ 9.869.617$$$$ 11.344.900$$ 11.744.589$$ 13.069.636$$
%"Lucratividade 1,2% 12,4% 17,2% 20,8% 22,8% 24,4% 25,5% 26,5% 27,3% 27,5% 29,7%
(+/;)1Fi lantropia (1.969.472)111 (2.570.266)111 (3.189.956)111 (3.799.562)111 (4.481.767)111 (5.164.792)111 (5.847.003)111 (6.585.461)111 (7.344.818)111 (7.565.162)111 (7.958.480)111
(+)Reversão1Bolsa 1Socia l 486.5301111111 626.6001111111 777.6711111111 926.2981111111 1.092.5871111 1.259.0951111 1.425.4291111 1.605.4951111 1.790.6551111 1.844.3751111 1.899.7061111
(;)1Inadimplência 1curricular (207.586)111111 (274.389)111111 (340.544)111111 (405.618)111111 (478.457)111111 (551.375)111111 (624.197)111111 (703.015)111111 (784.064)111111 (807.586)111111 (831.814)111111
%"Inadimplência"/"ROL .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0%

SUPERÁVIT/DÉFICIT$GERENCIAL (1.558.739)$$$ (422.183)$$$$$$ 351.150$$$$$$$ 1.178.105$$$$ 1.916.020$$$$ 2.653.619$$$$ 3.388.988$$$$ 4.186.635$$$$ 5.006.674$$$$ 5.216.216$$$$ 6.179.049$$$$
SUPERÁVIT/DÉFICIT$GERENCIAL$II (1.351.153)$$$ (147.794)$$$$$$ 691.695$$$$$$$ 1.583.723$$$$ 2.394.477$$$$ 3.204.995$$$$ 4.013.185$$$$ 4.889.651$$$$ 5.790.738$$$$ 6.023.802$$$$ 7.010.863$$$$

Receita'Series'Iniciais 10.811.770$$ 13.076.831$$ 15.116.060$$ 17.035.717$$ 20.033.924$$ 23.380.228$$ 27.159.036$$ 31.390.266$$ 35.745.719$$ 36.818.091$$ 37.922.633$$
-5% (540.589)$$$$$$ (653.842)$$$$$$ (755.803)$$$$$$ (851.786)$$$$$$ (1.001.696)$$$ (1.169.011)$$$ (1.357.952)$$$ (1.569.513)$$$ (1.787.286)$$$ (1.840.905)$$$ (1.896.132)$$$
ROL 12.422.990$$ 14.360.257$$ 16.183.931$$ 19.032.228$$ 22.211.217$$ 25.801.084$$ 29.820.753$$ 33.958.433$$ 34.977.186$$ 36.026.502$$
%GOODWILL" 0,00% .5,50% .5,50% .5,50% .5,50% .5,50% .5,50% .5,50% .5,50% .5,50% .5,50%
GOODWILL$ P$$$$$$$$$$$$$$$ (683.264)$$$$$$ (789.814)$$$$$$ (890.116)$$$$$$ (1.046.773)$$$ (1.221.617)$$$ (1.419.060)$$$ (1.640.141)$$$ (1.867.714)$$$ (1.923.745)$$$ (1.981.458)$$$

(13.463.702)$

DRE$$P$$Valores$em$R$$1.000

Cenário conservador

ANO$1 ANO$2 ANO$3 ANO$4 ANO$5 ANO$6 ANO$7 ANO$8 ANO$9 ANO$10 ANO$11
RECEITA$BRUTA 13.984.642$$ 17.555.649$$ 22.285.266$$ 27.317.774$$ 33.030.568$$ 38.169.751$$ 43.160.940$$ 44.455.768$$ 45.789.441$$ 47.163.124$$ 48.578.018$$
Mensalidades$ 13.577.323$$ 16.838.629$$ 21.375.261$$ 26.202.819$$ 31.682.337$$ 36.611.898$$ 41.399.530$$ 42.641.515$$ 43.920.761$$ 45.238.384$$ 46.595.535$$

BOLSAS (1.357.732)$$$ (1.683.863)$$$ (2.137.526)$$$ (2.620.282)$$$ (3.168.234)$$$ (3.661.190)$$$ (4.139.953)$$$ (4.264.152)$$$ (4.392.076)$$$ (4.523.838)$$$ (4.659.554)$$$

%"Deduções"/"ROB .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00%
MENSALIDADE$LIQUIDA 12.626.910$$ 15.871.787$$ 20.147.740$$ 24.697.492$$ 29.862.335$$ 34.508.561$$ 39.020.987$$ 40.191.616$$ 41.397.365$$ 42.639.286$$ 43.918.464$$

OUTRAS$RECEITAS 407.320$$$$$$$ 717.020$$$$$$$ 910.005$$$$$$$ 1.114.955$$$$ 1.348.231$$$$ 1.557.852$$$$ 1.761.410$$$$ 1.814.252$$$$ 1.868.680$$$$ 1.924.740$$$$ 1.982.483$$$$
Complementares 407.3202222222 505.1592222222 641.2582222222 786.0852222222 950.4702222222 1.098.3572222 1.241.9862222 1.279.2452222 1.317.6232222 1.357.1522222 1.397.8662222
Maris ta 2Idiomas <222222222222222 211.8622222222 268.7472222222 328.8712222222 397.7612222222 459.4952222222 519.4242222222 535.0072222222 551.0572222222 567.5892222222 584.6172222222

RECEITA$LIQUIDA 13.034.230$$ 16.588.807$$ 21.057.745$$ 25.812.448$$ 31.210.566$$ 36.066.413$$ 40.782.397$$ 42.005.869$$ 43.266.045$$ 44.564.026$$ 45.900.947$$
Pessoal (7.299.169)$$$ (9.123.844)$$$ (11.371.182)$ (13.680.597)$ (16.541.600)$ (19.115.199)$ (21.614.670)$ (22.263.110)$ (22.931.004)$ (23.618.934)$ (24.327.502)$

%"Pessoal"/"ROL 56,00% 55,00% 54,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00%
Pessoal 2Adm/Docente (7.299.169)222 (9.123.844)222 (11.371.182)2 (13.680.597)2 (16.541.600)2 (19.115.199)2 (21.614.670)2 (22.263.110)2 (22.931.004)2 (23.618.934)2 (24.327.502)2

Despesas$Gerais (3.777.803)$$$ (3.710.820)$$$ (4.142.072)$$$ (4.600.901)$$$ (5.121.820)$$$ (5.590.409)$$$ (6.045.501)$$$ (6.163.566)$$$ (6.285.173)$$$ (6.410.429)$$$ (6.539.441)$$$
%"Despesas"Gerais"/"ROL 28,98% 22,37% 19,67% 17,82% 16,41% 15,50% 14,82% 14,67% 14,53% 14,38% 14,25%

EBTIDA 1.957.258$$$$ 3.754.143$$$$ 5.544.490$$$$ 7.530.949$$$$ 9.547.146$$$$ 11.360.805$$ 13.122.225$$ 13.579.192$$ 14.049.868$$ 14.534.664$$ 15.034.004$$
%"Ebtida"/"ROL 15,0% 22,6% 26,3% 29,2% 30,6% 31,5% 32,2% 32,3% 32,5% 32,6% 32,8%
Depreciação2Acumulada (913.500)222222 (943.950)222222 (975.415)222222 (1.007.929)222 (1.041.526)222 (1.076.244)222 (1.112.119)222 (1.149.189)222 (1.187.496)222 (1.227.079)222 (354.482)222222

SUPERÁVIT/DÉFICIT$OPERACIONAL 1.043.758$$$$ 2.810.193$$$$ 4.569.075$$$$ 6.523.020$$$$ 8.505.620$$$$ 10.284.561$$ 12.010.106$$ 12.430.003$$ 12.862.372$$ 13.307.585$$ 14.679.522$$
%"Operacional"/"ROL 8,0% 16,9% 21,7% 25,3% 27,3% 28,5% 29,4% 29,6% 29,7% 29,9% 32,0%
Resultado2Não<OperacionalSUPERÁVIT/DÉFICIT$CONTÁBIL 1.043.758$$$$ 2.810.193$$$$ 4.569.075$$$$ 6.523.020$$$$ 8.505.620$$$$ 10.284.561$$ 12.010.106$$ 12.430.003$$ 12.862.372$$ 13.307.585$$ 14.679.522$$
%"Lucratividade 7,5% 16,0% 20,5% 23,9% 25,8% 26,9% 27,8% 28,0% 28,1% 28,2% 30,2%
(+/<)2Fi lantropia (2.473.245)222 (3.108.002)222 (3.945.317)222 (4.836.249)222 (5.847.625)222 (6.757.446)222 (7.641.068)222 (7.870.300)222 (8.106.409)222 (8.349.601)222 (8.783.693)222
(+)Reversão2Bolsa 2Socia l 610.9802222222 757.7382222222 961.8872222222 1.179.1272222 1.425.7052222 1.647.5352222 1.862.9792222 1.918.8682222 1.976.4342222 2.035.7272222 2.096.7992222
(<)2Inadimplência 2curricular (260.685)222222 (331.776)222222 (421.155)222222 (516.249)222222 (624.211)222222 (721.328)222222 (815.648)222222 (840.117)222222 (865.321)222222 (891.281)222222 (918.019)222222
%"Inadimplência"/"ROL .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0%

SUPERÁVIT/DÉFICIT$GERENCIAL (1.079.192)$$$ 128.154$$$$$$$ 1.164.490$$$$ 2.349.650$$$$ 3.459.489$$$$ 4.453.322$$$$ 5.416.370$$$$ 5.638.454$$$$ 5.867.077$$$$ 6.102.431$$$$ 7.074.610$$$$
SUPERÁVIT/DÉFICIT$GERENCIAL$II (818.508)$$$$$$ 459.930$$$$$$$ 1.585.645$$$$ 2.865.899$$$$ 4.083.701$$$$ 5.174.650$$$$ 6.232.018$$$$ 6.478.571$$$$ 6.732.398$$$$ 6.993.711$$$$ 7.992.629$$$$

Receita'Series'Iniciais 13.577.323$$ 15.991.016$$ 18.434.635$$ 20.716.349$$ 24.109.964$$ 28.555.448$$ 33.538.016$$ 34.544.156$$ 35.580.481$$ 36.647.895$$ 37.747.332$$
-5% (678.866)$$$$$$ (799.551)$$$$$$ (921.732)$$$$$$ (1.035.817)$$$ (1.205.498)$$$ (1.427.772)$$$ (1.676.901)$$$ (1.727.208)$$$ (1.779.024)$$$ (1.832.395)$$$ (1.887.367)$$$
ROL 15.191.465$$ 17.512.904$$ 19.680.532$$ 22.904.466$$ 27.127.675$$ 31.861.115$$ 32.816.948$$ 33.801.457$$ 34.815.501$$ 35.859.966$$
%GOODWILL" 0,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
GOODWILL$ P$$$$$$$$$$$$$$$ (835.531)$$$$$$ (963.210)$$$$$$ (1.082.429)$$$ (1.259.746)$$$ (1.492.022)$$$ (1.752.361)$$$ (1.804.932)$$$ (1.859.080)$$$ (1.914.853)$$$ (1.972.298)$$$

<22222222222222222222222 (14.936.462)$

DRE$$P$$Valores$em$R$$1.000

Cenário otimista
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Tabela 12 – Demonstração de resultado do Colégio Educação 

 

 

15 CONCLUSÃO 

 

 O objetivo do projeto Colégio Educação foi analisar a sua viabilidade operacional. Para 

isso, no plano de negócio, apresentaram-se os seguintes estudos: técnico, econômico, 

estratégico e financeiro. O estudo técnico aponta a disposição institucional de empreender o 

novo negócio, aproveitando o conhecimento educacional do grupo e o direcionamento 

estratégico de expansão da oferta. 

O estudo econômico revelou a tendência de crescimento do setor, embora tenha 

diminuído o ritmo, sobretudo nos últimos 12 meses. Isso tem despertado o interesse de grandes 

players que, após a consolidação no Ensino Superior, começam a vislumbrar o investimento na 

Educação Básica. Embora o setor apresente maiores barreiras à entrada desses novos 

concorrentes, devido ao alto grau de dispersão, a falta de profissionalização, sobretudo de 

colégios pequenos, representa um risco para a instituição confessional, que vem perdendo fatia 

de mercado, market share. Esse fenômeno tem desafiado instituições confessionais com maior 

ANO$1 ANO$2 ANO$3 ANO$4 ANO$5 ANO$6 ANO$7 ANO$8 ANO$9 ANO$10 ANO$11
RECEITA$BRUTA 12.561.304$$ 15.956.258$$ 20.100.999$$ 24.357.561$$ 29.013.710$$ 33.818.803$$ 38.277.079$$ 43.056.606$$ 44.348.304$$ 45.678.753$$ 47.049.116$$
Mensalidades$ 12.195.441$$ 15.304.139$$ 19.279.636$$ 23.362.734$$ 27.828.226$$ 32.437.178$$ 36.713.616$$ 41.298.655$$ 42.537.614$$ 43.813.743$$ 45.128.155''

BOLSAS (1.219.544)$$$ (1.530.414)$$$ (1.927.964)$$$ (2.336.273)$$$ (2.782.823)$$$ (3.243.718)$$$ (3.671.362)$$$ (4.129.865)$$$ (4.253.761)$$$ (4.381.374)$$$ (4.512.815)$$$

%"Deduções"/"ROB .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00% .10,00%
MENSALIDADE$LIQUIDA 11.341.760$$ 14.425.844$$ 18.173.036$$ 22.021.287$$ 26.230.888$$ 30.575.085$$ 34.605.717$$ 38.926.740$$ 40.094.543$$ 41.297.379$$ 42.536.300$$

OUTRAS$RECEITAS 365.863$$$$$$$ 652.119$$$$$$$ 821.363$$$$$$$ 994.826$$$$$$$ 1.185.484$$$$ 1.381.625$$$$ 1.563.462$$$$ 1.757.951$$$$ 1.810.690$$$$ 1.865.010$$$$ 1.920.961$$$$
Complementares 365.863''''''' 459.124''''''' 578.389''''''' 700.882''''''' 834.847''''''' 973.115''''''' 1.101.408'''' 1.238.960'''' 1.276.128'''' 1.314.412'''' 1.353.845''''
Centro'de'Línguas =''''''''''''''' 192.995''''''' 242.974''''''' 293.944''''''' 350.637''''''' 408.509''''''' 462.054''''''' 518.992''''''' 534.561''''''' 550.598''''''' 567.116'''''''

RECEITA$LIQUIDA 11.707.623$$ 15.077.964$$ 18.994.399$$ 23.016.114$$ 27.416.372$$ 31.956.710$$ 36.169.179$$ 40.684.692$$ 41.905.232$$ 43.162.389$$ 44.457.261$$
Pessoal (6.556.269)$$$ (8.292.880)$$$ (10.256.975)$ (12.198.540)$ (14.530.677)$ (16.937.056)$ (19.169.665)$ (21.562.887)$ (22.209.773)$ (22.876.066)$ (23.562.348)$

%"Pessoal"/"ROL 56,00% 55,00% 54,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00% 53,00%
Pessoal 'Adm/Docente (6.556.269)''' (8.292.880)''' (10.256.975)' (12.198.540)' (14.530.677)' (16.937.056)' (19.169.665)' (21.562.887)' (22.209.773)' (22.876.066)' (23.562.348)'

Despesas$Gerais (3.649.786)$$$ (3.565.023)$$$ (3.942.959)$$$ (4.331.055)$$$ (4.755.680)$$$ (5.193.823)$$$ (5.600.326)$$$ (6.036.073)$$$ (6.153.855)$$$ (6.275.171)$$$ (6.400.126)$$$
%"Despesas"Gerais"/"ROL 31,17% 23,64% 20,76% 18,82% 17,35% 16,25% 15,48% 14,84% 14,69% 14,54% 14,40%

EBTIDA 1.501.569$$$$ 3.220.060$$$$ 4.794.464$$$$ 6.486.519$$$$ 8.130.015$$$$ 9.825.831$$$$ 11.399.188$$ 13.085.732$$ 13.541.604$$ 14.011.152$$ 14.494.787$$
%"Ebtida"/"ROL 12,8% 21,4% 25,2% 28,2% 29,7% 30,7% 31,5% 32,2% 32,3% 32,5% 32,6%
Depreciação'Acumulada (913.500)'''''' (943.950)'''''' (975.415)'''''' (1.007.929)''' (1.041.526)''' (1.076.244)''' (1.112.119)''' (1.149.189)''' (1.187.496)''' (1.227.079)''' (354.482)''''''

SUPERÁVIT/DÉFICIT$OPERACIONAL 588.069$$$$$$$ 2.276.110$$$$ 3.819.049$$$$ 5.478.590$$$$ 7.088.488$$$$ 8.749.587$$$$ 10.287.070$$ 11.936.543$$ 12.354.109$$ 12.784.073$$ 14.140.305$$
%"Operacional"/"ROL 5,0% 15,1% 20,1% 23,8% 25,9% 27,4% 28,4% 29,3% 29,5% 29,6% 31,8%
Resultado'Não=OperacionalSUPERÁVIT/DÉFICIT$CONTÁBIL 588.069$$$$$$$ 2.276.110$$$$ 3.819.049$$$$ 5.478.590$$$$ 7.088.488$$$$ 8.749.587$$$$ 10.287.070$$ 11.936.543$$ 12.354.109$$ 12.784.073$$ 14.140.305$$
%"Lucratividade 4,7% 14,3% 19,0% 22,5% 24,4% 25,9% 26,9% 27,7% 27,9% 28,0% 30,1%
(+/=)'Fi lantropia (2.221.521)''' (2.824.857)''' (3.558.630)''' (4.312.193)''' (5.136.512)''' (5.987.190)''' (6.776.467)''' (7.622.609)''' (7.851.288)''' (8.086.826)''' (8.507.260)'''
(+)Reversão'Bolsa 'Socia l 548.795''''''' 688.686''''''' 867.584''''''' 1.051.323'''' 1.252.270'''' 1.459.673'''' 1.652.113'''' 1.858.439'''' 1.914.193'''' 1.971.618'''' 2.030.767''''
(=)'Inadimplência 'curricular (234.152)'''''' (301.559)'''''' (379.888)'''''' (460.322)'''''' (548.327)'''''' (639.134)'''''' (723.384)'''''' (813.694)'''''' (838.105)'''''' (863.248)'''''' (889.145)''''''
%"Inadimplência"/"ROL .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0% .2,0%

SUPERÁVIT/DÉFICIT$GERENCIAL (1.318.811)$$$ (161.620)$$$$$$ 748.115$$$$$$$ 1.757.398$$$$ 2.655.919$$$$ 3.582.936$$$$ 4.439.332$$$$ 5.358.679$$$$ 5.578.909$$$$ 5.805.618$$$$ 6.774.667$$$$
SUPERÁVIT/DÉFICIT$GERENCIAL$II (1.084.658)$$$ 139.940$$$$$$$ 1.128.003$$$$ 2.217.720$$$$ 3.204.247$$$$ 4.222.070$$$$ 5.162.716$$$$ 6.172.373$$$$ 6.417.014$$$$ 6.668.866$$$$ 7.663.813$$$$

Receita'Series'Iniciais 12.195.441$$ 14.456.525$$ 16.970.047$$ 19.149.307$$ 22.229.277$$ 26.079.234$$ 30.195.474$$ 34.951.202$$ 35.999.739$$ 37.079.731$$ 38.192.123$$
-5% (609.772)$$$$$$ (722.826)$$$$$$ (848.502)$$$$$$ (957.465)$$$$$$ (1.111.464)$$$ (1.303.962)$$$ (1.509.774)$$$ (1.747.560)$$$ (1.799.987)$$$ (1.853.987)$$$ (1.909.606)$$$
ROL 13.733.699$$ 16.121.545$$ 18.191.842$$ 21.117.813$$ 24.775.272$$ 28.685.700$$ 33.203.642$$ 34.199.752$$ 35.225.744$$ 36.282.516$$

%GOODWILL" 0,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
GOODWILL$ P$$$$$$$$$$$$$$$ (755.353)$$$$$$ (886.685)$$$$$$ (1.000.551)$$$ (1.161.480)$$$ (1.362.640)$$$ (1.577.713)$$$ (1.826.200)$$$ (1.880.986)$$$ (1.937.416)$$$ (1.995.538)$$$

(14.384.564)$

DRE$$P$$Valores$em$R$$1.000

Cenário realista
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saúde financeira a olhar estrategicamente o setor, como é o caso do projeto aqui em questão. 

Como alternativa aos indicadores negativos do cenário atual, a busca de parceria para o 

investimento, com consequente diluição dos custos, em médio e longo prazo, se revelou uma 

oportunidade sustentável. 

O estudo estratégico procurou agregar valor aos serviços educacionais do Grupo 

Educação, que tem investido em pesquisas de mercado, de clima e de satisfação de clientes, 

para melhorar de contínuo a oferta de seus produtos. A análise interna e externa constitui 

subsidio para a oferta de valor, traduzida nas quatro perspectivas dos objetivos do BSC. 

Ressalta-se o foco nas necessidades do público alvo, que busca simultaneamente ensino 

exigente e formação por valores num cenário contemporâneo de alta competição para a entrada 

no Ensino Superior e vulnerabilidade existencial acentuada de crianças e jovens. Soma-se a isso 

a falta de clareza e instabilidade das políticas públicas que regulamentam o setor, o que tem 

gerado distorções severas na finalidade da educação integral. 

O estudo financeiro, por meio dos seus indicadores, mostrados em três cenários, 

apontaram a viabilidade do projeto, que tem dois principais parceiros estratégicos, o investidor 

e dono da carteira de clientes e a Editora do Grupo Educação que aporta parte da margem para 

a alavancagem do negócio. 

O Grupo Educação utiliza taxa TMA de 12%. Com exceção do cenário conservador, 

que apresenta indicadores pouco abaixo das expectativas do Grupo, os demais mostram-se 

viáveis e atrativos. No cenário conservador a TIR é de 10,8%, o VPL de –R$ 817.000,00 e o 

PBD é de 11,7. No cenário realista, a TIR é de 16,1%, o VPL de R$ 3.069,00 e o PBD é de 9,1. 

E no cenário otimista a TIR é de 19,8%, o VPL de R$ 5.841,00 e o PBD é de 7,7.  

O estudo realizado mostra que o empreendimento é viável tecnicamente, 

economicamente, estrategicamente e financeiramente. Recomenda-se, no entanto, o 

monitoramento dos riscos advindos do cenário externo, que propende a causar impacto na 

relação entre oferta e procura. 
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17! ANEXOS (DOCUMENTOS, CERTIFICADOS, REGISTROS, ETC). 

 

Anexo 01 - PIB e PIB per capita de Curitiba - 2002 a 2012 

 

 

Fonte: IBGE – 2012 

 

Anexo 02 - Inflação no Brasil – 2000 a 2017 

 

2000 5,97 

2001 7,67 

2002 12,53 

2003 9,3 

2004 7,6 

2005 5,69 

2006 3,14 

2007 4,46 

2008 5,9 

2009 4,31 

2010 5,91 

2011 6,5 

2012 5,84 

2013 5,91 

2014 6,41 

2015 10,67 

2016 7,31 

2017 6 
Fonte: IPEADATA 

Projetado 
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Anexo 03 - Taxa de juros – 2000 a 2016 

Taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da taxa Selic 
 

Data % a.a. (4) 
2016 14,25 
2015 14,15 
2014 11,15 
2013 9,4 
2012 7,14 
2011 11,4 
2010 10,66 

 
Fonte: Banco central 

 

Anexo 04 - Taxa de câmbio – 2000 a 2016 

Taxa de câmbio comercial para compra: real (R$) / dólar americano (US$) - fim período 

Frequência: Anual de 1942 até 2015 

Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (Bacen / Boletim / BP) 

Unidade: R$ 

Comentário: Quadro: Taxas de câmbio do real. Obs.: Cotações para contabilidade. 

 

Ano Taxa 
2000 1,95 

2001 2,32 

2002 3,53 

2003 2,89 

2004 2,65 

2005 2,34 

2006 2,14 

2007 1,77 

2008 2,34 

2009 1,74 

2010 1,67 

2011 1,88 

2012 2,04 

2013 2,34 

2014 2,66 

2015 3,90 

2016 3,30 

 
Fonte: IPEADATA, projetado BC Relatório Focus 

Projetado 

Projetado 


