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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1. O Empreendimento
Segundo estudo realizado pelo IBGE no ano de 2015, 65% dos trabalhadores brasileiros buscam
uma alimentação mais saudável, com um equilíbrio nutricional, sendo que o desejo de se sentir
mais saudável é o maior incentivador, com 72%, seguido da prevenção e tratamento de doenças
com 52%.
Nesse cenário, e também tomando como base outros estudos e pesquisas, o Empório Grano da
Terra, busca a expansão de seus negócios através da abertura de uma filial na região central de
Curitiba. Consolidado no mercado local da capital paranaense a mais de 15 anos, o Empório
Grano da Terra busca no dia-a-dia a satisfação de seus clientes, comercializando alimentos
naturais provenientes de diferentes fontes, com excelência no atendimento e qualidade nos
produtos a preços justos. Os produtos comercializados são diversificados, estando entre eles
alimentos orgânicos, farináceos, grãos, sementes, chás e ervas, além da variedade de queijos e
vinhos dispostos em uma pequena adega.
Este plano de negócio analisa a viabilidade econômica financeira para expansão da marca
através da abertura de uma filial na capital Paranaense, mais precisamente na região dos bairros
residenciais Água Verde, Rebouças e Batel, região a qual, por meio de pesquisas, mostra-se
carente de comércios nesse segmento.
Nas dependências da nova filial do empreendimento serão distribuídos três espaços, em um
ambiente de 90 m², subdivido em estoque, um pequeno escritório e o salão de vendas diretas ao
cliente.
1.2. Oportunidade e Potencial de Mercado
Pesquisas mostram o exponencial crescimento mundial na busca por uma alimentação saudável
e de qualidade de vida, aliados ao sabor e a preços acessíveis, e esse fato não é diferente ao
público brasileiro. Especialmente na capital Paranaense, conhecida por proporcionar qualidade
de vida aos seus habitantes, encontra-se um público voraz na busca por essa alimentação,
porém, mostra-se carente de empreendimentos que sejam dedicados a comercialização desse
tipo de produto, tanto destinados a venda para restaurantes como para o consumidor final. Dessa
forma, há quinze anos já se vislumbrou a oportunidade de aliar todos esses fatores e fundar o
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Empório Grano da Terra. A experiência e o sucesso do empreendimento mostram que ainda há
um mercado de grande valia a ser explorado, especialmente em regiões mais centrais de
Curitiba, onde existe uma maior concentração de pessoas.
Outro quesito interessante a ser avaliado são os dados que o Ministério da Saúde disponibiliza:
um a cada cinco brasileiros encontra-se acima do peso. Avaliando os fatores que são
responsáveis pela obesidade, observa-se que muitos deles podem ser combatidos com uma
alimentação balanceada aliada a prática de exercícios. Dessa forma, surge um novo público a
ser explorado.
1.3. Missão
A missão do Empório Grano da Terra consiste em levar alimentos saudáveis as mesas dos
consumidores, a um preço justo e qualidade ímpar e desmitificar o pensamento enraizado no
consumidor brasileiro de que não é possível comer de uma forma saudável sem abrir mão do
sabor.
1.4. Produtos e Serviços
Os produtos a serem ofertados aos clientes consistem inicialmente em uma gama de 800 itens,
dentre os quais estão inseridos chás e ervas, farináceos, grãos, sementes e produtos artesanais,
visando a baixa quantificação de calorias vazias, ou seja, de pouca qualidade nutricional e com
o mínimo possível de industrialização e utilização de conservantes.
Referente aos serviços prestados hoje na loja matriz, e que serão prestados na filial, o foco
principal é a personalização e qualidade no atendimento, procurando entender e atender as
necessidades particulares de cada cliente. A realização de workshops com profissionais da área
da saúde, degustação de produtos e a distribuição de materiais informando e conscientizando
sobre os benefícios da alimentação balanceada também são serviços que o Empório Grano da
Terra prestará aos seus clientes.
1.5. Público Alvo
O público alvo é composto por dois diferentes grupos: o primeiro é o consumidor pessoal, que
é aquele que compra o produto para consumo próprio. Esse tipo de consumidor tem como
premissa a busca por saúde, bem-estar e qualidade de vida, são entusiastas e adeptos de práticas
alimentares saudáveis, buscam nos produtos naturais um complemento para seu estilo de vida.
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Esse tipo de venda é o dito B2C (Business-to-Customer). O segundo é o consumidor
organizacional, ou seja, uma empresa que adquire o produto para comercializar, por exemplo
donos de restaurantes ou donos de pequenos empreendimentos, que produzem produtos
artesanais, os quais processam os produtos adquiridos no Empório Grano da Terra e fornecem
para outros indivíduos; é tipo de venda B2B (Business-to-Business).
1.6. Forma Jurídica e Enquadramento Tributário
A forma Jurídica do empreendimento é enquadrada como empresário individual sendo uma
Empresa de Pequeno Porte (EPP), a qual tem como premissa o faturamento bruto anual entre
R$360 mil e R$3,6 milhões. Para esse tipo de forma jurídica não pode haver participação de
outra pessoa jurídica no capital, sendo assim, o quadro societário é composto por um único
indivíduo.
Referente ao Enquadramento Tributário, o empreendimento é optante do Simples Nacional, o
qual é aplicável a Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Abaixo constam
as principais características do referido enquadramento tributário, segundo a Receita Federal:


Ser facultativo;



Ser irretratável para todo o ano-calendário;



Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a
Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa
jurídica (CPP);



Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação DAS;



Disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor
mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, para constituição do
crédito tributário;



Apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais;



Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver
sido auferida a receita bruta;



Possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em função da respectiva
participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses Estados cuja receita bruta
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total extrapolar o respectivo sublimite deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao
Estado ou ao Município.
1.7. Precisão de Vendas
Para o presente estudo de viabilidade econômico-financeira do Empório Grano da Terra, temse como premissa o faturamento de R$383.000,00 para o primeiro ano, com um crescimento
médio de 8% ao ano para os próximos seis anos.
1.8. Rentabilidade e Projeção Financeira
Foram considerados três panoramas para os cálculos de viabilidade, sendo o cenário realista, o
outro pessimista e por fim o otimista. Os dados abaixo referem-se ao cenário realista.
Após os cálculos de viabilidade e projeções financeiras, estima-se que a rentabilidade anual do
empreendimento seja de 11,8% para o primeiro ano. Obteve-se também uma VPL de
R$119.814,21, e uma TIR de 24,63%. O Payback Descontado do empreendimento se dá no
início do quarto ano. Já o Ponto de Equilíbrio para o primeiro ano é de 88,64%, sendo esse valor
a porcentagem do faturamento que se deve atingir para não ter prejuízo nem lucro.
As projeções financeiras foram calculadas de acordo com o histórico dos demonstrativos de
resultado e fluxos de caixas passados, da loja matriz já existentes. Também foi levado em
consideração a conjuntura econômica do país, bem com as projeções de crescimento do setor.
1.9. Investimento
Através de estudo realizado, estima-se que o investimento inicial para a abertura de uma nova
filial do Empório Grano da Terra gire em torno de R$170.000,00.
1.10. Responsável pelo Empreendimento
Nome: Mateus Antonio Petsa
Formação: Engenheiro Mecânico
Experiência: Cinco anos de experiência com projetos na Indústria Metal Mecânica, um ano de
experiência no setor comercial com ênfase em perspectivação de clientes, e um ano de
experiência com consultoria empresarial em gestão de riscos.
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2. A Empresa – Descrição Geral
O Empório Grano da Terra, fundando em 2003, estruturado em uma pequena loja de cerca de
50m², localizado na região sul de Curitiba, capital do estado do paraná, mais precisamente no
bairro Capão Raso, tinha sua operação comandada pelo proprietário e mais um colaborador que
atuava como atendente. Atualmente o quadro de funcionários da loja é composto pelo
proprietário e gerente geral do empreendimento, por um colaborador responsável por compras
e divulgação da empresa e dos produtos, um colaborador responsável pelo caixa e outros três
colaboradores responsáveis pelo atendimento dos clientes e reposição de produtos.
A Empresa surgiu do sonho de disseminar uma alimentação mais saudável e equilibrada,
oferecendo aos clientes da região sul da Capital Paranaense, uma variedade de produtos naturais
como grãos, farináceos, sementes, alimentos orgânicos e de moderada ou nenhuma
industrialização. Esses produtos não possuíam o devido conhecimento pelo mercado e eram de
difícil acesso ao público, já que havia uma dificuldade de encontrá-los em mercados ditos
convencionais, como grandes redes de supermercados.
No ano de 2008 surgiu a necessidade de ampliação do empreendimento para uma loja maior,
com cerca de 100m², devido ao aumento exponencial da procura por alimentos naturais e
também visando o melhor atendimento ao público. Outro ponto marcante para o
empreendimento foi a disseminação desse tipo de alimentação pelas redes sociais e mídias em
geral, onde personalidades que adotaram uma alimentação mais equilibrada, fazem
publicidades constantes, demonstrando os benefícios desse estilo de vida.
Nesse ponto comercial, o qual está localizado a matriz da empresa, a loja é dividida em um
escritório, o salão para atendimento in-loco do cliente e o estoque. A empresa conta com um
sistema de entrega de compras realizadas através de telefone e um dos próximos passos é
desenvolver um canal digital que permitirá a compra on-line dos produtos.
Para o plano de expansão, o Empório Grano da Terra contará com uma sala comercial de cerca
de 90 m², localizada na região dos bairros Água Verde, Rebouças e Batel, bairros residenciais
de Curitiba e com públicos das classes A, B e C.
2.1. Identificação do Negócio
Através de pesquisas, verifica-se que a necessidade e a procura por uma alimentação saudável
por parte dos consumidores brasileiros aumentam cerca de 12,3% em média, a cada ano. Esse
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número, aliado a falta de empreendimentos dedicados a comercialização de produtos naturais
na região de Curitiba, é um forte indicador da necessidade de lojas especializadas focadas em
atender consumidores desse nicho específico. A baixa comercialização de produtos com menos
teores de sódio e conservantes em grandes redes de varejo também vislumbrou a oportunidade
de atingir um público carente, e cada vez mais crescente a nível nacional.
2.2. Produtos e Serviços
Em sua gama de produtos a empresa conta com uma variedade de mais de 800 itens, partindo
desde chás e ervas até os mais diferentes gêneros de grãos e sementes e produtos artesanais. O
empreendimento também dispõe, entre seus produtos, uma variedade de queijos e uma pequena
adega com vinhos provenientes de diferentes localidades. Ainda, através de uma pesquisa
realizada entre lojas do mesmo ramo, por meio da ferramenta Nota Paraná e visitas a
concorrentes, os preços praticados pelo Empório Grano da Terra estão entre os mais atrativos
do mercado. A estratégia de preço acessível ao tipo de produto disponibilizado nesse nicho é
imprescindível, visando captar novos clientes e manter os já existentes, visto que uma das
barreiras para o consumidor adotar esse tipo de alimentação é o preço. Essa comparação, tendo
como base alguns produtos chaves comercializados pelo empreendimento, pode ser verificada
no tópico 3.3 Análise da concorrência.
Segundo o Sebrae (2018), a gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio
entre a oferta e a demanda. Esse equilíbrio deve ser sistematicamente aferido, entre outros, pelos
três importantes indicadores de desempenho:
- Giro dos estoques: o giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o capital
investido em estoques é recuperado por meio das vendas. Usualmente é medido em base anual
e tem a característica de representar o que aconteceu no passado. Quanto maior for a frequência
de entregas dos fornecedores, provavelmente em menores lotes, maior será o índice de giro dos
estoques, também chamado de índice de rotação de estoques.
- Cobertura dos estoques: o índice de cobertura dos estoques é a indicação do período de tempo
que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja
suprimento.
Referente aos serviços prestados hoje na loja matriz, e que serão prestados na filial, o foco
principal é a personalização e qualidade no atendimento, procurando entender e atender as
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necessidades particulares de cada cliente. A realização de workshops com profissionais da área
da saúde, degustação de produtos e a distribuição de materiais informando e conscientizando
sobre os benefícios da alimentação balanceada, também são serviços que o Empório Grano da
Terra prestará aos seus clientes.
Como diferencial também serão utilizadas sacolas confeccionadas de material reciclado, o
estímulo ao consumidor levar sua própria sacola de casa, e a disponibilidade da venda de sacolas
reutilizáveis com a marca do Empório Grano da Terra.
2.3. Visão, Missão e Valores
A visão do Empório Grano da Terra consiste em ser uma das líderes do segmento na cidade de
Curitiba.
A missão é levar alimentos saudáveis as mesas dos consumidores, a um preço justo e qualidade
ímpar e desmitificar o pensamento enraizado no consumidor brasileiro de que não é possível
comer de uma forma saudável sem abrir mão do sabor.
Os valores são a excelência na prestação de serviço através da comercialização de produtos do
gênero alimentício, respeito, qualidade, transparência e proximidade ao cliente.
2.4. Vantagens Competitivas
Através da experiência advinda de mais de quinze anos no mercado, a realização de cursos e
seminários, e o treinamento constante dos colaboradores, a empresa presta um atendimento
diferenciado aos consumidores, procurando entender suas necessidades e desejos.
Produtos de qualidade e preços competitivos também são diferenciais, mostrados em uma
pesquisa levando em comparação as concorrentes. O preço é fator fundamental para atingir
novos públicos, visto que uma das barreiras para o consumidor adentrar nesse mercado é o
preço elevado praticado por grande parte das lojas do segmento, bem como o preço de alguns
restaurantes que servem esse tipo de alimentação.
Modelo de negócio enxuto, e sem grandes estoques visando a rotatividade e a venda de itens
frescos.
Parcerias com equipes de assessoria esportiva de corrida, triathlon, academias, e outros
empreendimentos desse segmento.
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2.5. Marca
A marca surgiu no ano de 2003, e através desses anos no mercado, procura atingir diferentes
consumidores e se firmar no cenário do comércio de alimentos saudáveis.
2.6. Localização
Segundo o Sebrae (2018), um acesso fácil ou próximo de onde seu cliente reside (conveniência)
é sempre uma maneira de destacar-se no mercado. O ideal, quando possível, é sempre buscar
uma localização em uma via de alto tráfego de pessoas, pois na maioria dos casos, sua loja vai
chamar a atenção de diversos clientes que não pretendem comprar o que você vende agora, mas
que saberá procurá-lo quando necessário. Outros locais interessantes para instalar uma loja de
produtos naturais são nas proximidades de academias, spas e clínicas, bem como outros
estabelecimentos que tenham relação com saúde e bem-estar. O estacionamento para os clientes
é uma conveniência que pode fazer a diferença. Outro fator que pode ser observado como
positivo é a proximidade com pontos de ônibus ou outros transportes públicos.
O empreendimento será localizado na região central de Curitiba, mais especificamente entre os
bairros Água Verde, Rebouças, Batel e Centro, conforme mostra o detalhamento na Figura 1.
Nessa região o fluxo de pessoas é o maior entre as outras regionais da Capital Paranaense,
especialmente o bairro Centro. Possui um público residente inserido dentro das classes A, B e
C. Dados acerca da região escolhida para a abertura da filial do Empório Grano da Terra estão
detalhados no tópico 3.1.4 Oportunidades, do presente trabalho.
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Figura 1: Curitiba/Divisão Administrativa – Localização da filial do Empreendimento
Fonte: Internet
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2.7. Mercados
Diante da estratégia de expansão da empresa, e em decorrência de pesquisas realizadas que
mostram a escassez de lojas com atendimento e produtos de qualidade, identificou-se que o
Brasil e, em especial, a cidade de Curitiba, possuem um mercado vasto a ser explorado,
decorrente da procura por hábitos saudáveis e alimentação equilibrada. Para análises
mercadológica e de viabilidade, explorando a entrada ou expansão de um negócio, podemos
dividir os mercados em três grupos distintos:


Mercado Potencial - É o conjunto de clientes que demonstram um nível de interesse
suficiente para uma oferta.



Mercado Disponível - É o conjunto de consumidores que possuem interesse, acesso, e
renda, para uma determinada oferta.



Mercado Alvo - É a parte do mercado disponível que empresa decide buscar.

Hoje é possível trabalhar com dois nichos distintos de mercado: a venda direta ao consumidor
final, a chamada venda B2C (Business-to-Customer) e a venda para restaurantes os quais
seguem uma linha de fornecimento de refeições mais saudáveis e alimentação equilibrada,
enquadrada no tipo de venda B2B (Business-to-Business).
2.8. Fornecedores
Um dos fatores críticos para a viabilidade do empreendimento são os fornecedores, os quais
fornecem insumos para que a operação tenha sucesso. No ramo alimentício, se faz criteriosa a
escolha de fornecedores, para que se possa trabalhar com itens de qualidade e preços
competitivos. Contando com um total de 120 (cento e vinte) fornecedores, o Empório Grano da
Terra possui um método de avaliação de seus fornecedores e a constante perspectivação de
novos provedores de produtos.
2.9. Clientes
A empresa, através dos seus 15 anos de mercado, possui clientes fidelizados, inclusive advindos
de outras regiões de Curitiba para realizar compras. São clientes de diferentes classes
econômicas. Esse, dentre outros fatores, se mostra um ponto importante na expansão, tendo em
vista que a base de clientes é o pilar do empreendimento, afinal é mais barato manter esses
clientes fiéis ativos e satisfeitos do que conquistar novos. O cliente satisfeito propaga a boa
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reputação dos produtos e serviços que a empresa comercializa, ou seja, ele age em benéfico da
empresa. Ao obter a fidelização de clientes o negócio torna-se sustentável, vez que a empresa
fica no topo das preferências entre seus concorrentes.
2.10. Capital Social
O capital social para a abertura da filial do Empório Grano da Terra será de uma cota, no valor
de R$ 170.000,00.

3. Análise de Mercado
A competitividade é o desafio imposto pela globalização às empresas do mundo inteiro. Dentro
desse enfoque, as empresas que têm êxito, são as que preveem, geram e desenvolvem mudanças
(LOBATO, David Menezes; et. al., 2017). Desse modo, as análises de mercado se mostram
primordiais para atender as expectativas dos clientes.
A análise mercadológica é um fator crucial para a implantação de um empreendimento que tem
por objetivo ser bem-sucedido e ter uma posição estratégica no mercado. No contexto atual, o
conhecimento desse fator cria um diferencial perante os futuros concorrentes e permite que o
empreendedor tenha uma base sólida para a tomada de decisão.
Foi realizada uma pesquisa com 150 indivíduos, de diferentes classes etárias, variando de 20 a
60 anos, sendo homens e mulheres. Essa pesquisa teve como fundamento procurar entender
qual o perfil do cliente alvo e saber que tipo de alimentação o público em geral busca para o dia
a dia.
Constatou-se que 67% das pessoas que participaram da pesquisa procuram uma alimentação
saudável, porém sem abrir mão do sabor e da qualidade.
As pesquisas realizadas corroboram com o fato de ser um mercado com crescimento em
potencial, e que cada vez mais carece de empreendimentos de qualidade e que mostrem os
benefícios da alimentação com o mínimo de industrialização possível.
O modelo prevê atender outro fator importante mencionado pelos consumidores que
participaram da pesquisa, que consiste na possibilidade da venda de produtos a granel. Essa
possibilidade de não precisar realizar a compra nas quantidades dos pacotes fechados permite
uma maior flexibilidade para o cliente experimentar o produto sem a necessidade de descartar,
se por algum motivo não for utilizado. O modelo de delivery, atendido por telefone e
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aplicativos, é outro quesito que se expande a cada dia na vida do consumidor brasileiro e
também, especificamente, do consumidor da capital paranaense. Através de pesquisas
realizadas, é possível verificar que o consumo através de aplicativos como iFood, Uber Eats,
Rappi, entre outros, cresceu significativamente, devido a praticidade que essas plataformas
permitem ao consumidor. A inserção do empreendimento nessas plataformas se mostra
necessária, em um segundo momento, para atingir e satisfazer diferentes públicos.
3.1. Análise Setorial
O empreendimento será enquadrado no setor do comércio, mais especificamente no ramo
alimentício de produtos saudáveis, sem ou com o mínimo de industrialização possível.
O setor supracitado é um dos inúmeros setores que se mostram com um potencial ímpar de
expansão. Atinge diferentes classes sociais e econômicas, com diferentes poderes aquisitivos e
paladares, no que diz respeito a produtos provenientes de uma linha mais saudável e com menos
industrialização. Outro fator importante é o fácil acesso a informação da comunidade em geral,
que permite a todos tomar ciência e serem influenciados, de uma boa maneira, de que a
alimentação, com produtos com a menor industrialização possível, é extremamente benéfica a
saúde.
Entretanto, apesar dessa exacerbada disseminação e acesso a informação, ainda existe uma
barreira, devido a cultura enraizada em grande parte da população brasileira, que procura a
praticidade na hora das refeições, e também a influência de propagandas de grandes corporações
que comercializam alimentos industrializados, com altos teores de sódio e conservantes.
Os concorrentes desse setor, atuais e potenciais, se mostram quesito chave no presente estudo,
para verificar a viabilidade de expansão, visto que uma vez que o mercado está em crescimento,
outras lojas do segmento também vislumbram aumentar os negócios e atingir diferentes
públicos.
A figura 2 mostra o Ambiente Competitivo da Empresa:
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Figura 2: Ambiente Competitivo da Empresa
Fonte: Internet
3.1.1. Fornecedores
A seleção de fornecedores para a abertura ou expansão de um empreendimento é um evento
decisivo, estando envolvidos em uma rede de atividades conectadas que, se não desenvolvidas
de forma adequada, podem comprometer o sucesso do projeto (ALENCAR, L.H. et. al., 2007).
Os fornecedores dos produtos são dos mais variados tipos e com diferentes capacidades de
suprir a demanda, variando desde grandes produtores e fornecedores de grãos, farináceos, até
pequenos produtos artesanais de itens sem glúten e lactose. Visando uma melhor negociação de
preços e de novas possibilidades de mercado, a busca constante por diferentes fornecedores é
primordial. Dessa forma o consumidor poderá ser servido de preços atrativos e com qualidade.
A localidade dos fornecedores é variada, provenientes do próprio estado do Paraná, de Santa
Catarina e de São Paulo.
Para a qualificação dos fornecedores é utilizado um ranking, levando em consideração alguns
fatores como, por exemplo, a qualidade, o preço, forma de pagamento, disponibilidade do
produto, e prazo de entrega, etc. Através do quadro abaixo é possível visualizar um exemplo do
método utilizado para realização da qualificação, levando em consideração os quesitos

23

supracitados. Ao final de cada mês e ao final do ano, são feitos relatórios com o desempenho
de cada fornecedor.
Fornecedor 1
Período
Quesito
Qualidade dos produtos
Reputação
Prazo de Entrega
Flexibilidade de Entrega
Preço
Facilidade no Pagamento
Descontos
Comunicação

Mês 1
Nota
4
4
2,5
2
4
3
1,5
2

Mês 2
Nota
3,5
3,5
4
4
3
3
1
2

Mês 3
Nota
5
4
3
2,5
4
3
3
3,5

Mês 4
Nota
4
4
3
3
3,5
4
2
3

Tabela 1: Avaliação dos Fornecedores
Fonte: O Autor
3.1.2. Ameaças e Barreiras
Barreiras legais (licenciamento, fiscalização governamental, processos burocráticos): são
exigências criadas pelo governo para a instalação e o funcionamento de uma empresa, tais como
as licenças comerciais.
Ameaça de novos entrantes: mais evidente em mercados onde a diferenciação do produto é
pequena, onde a necessidade de capital para iniciar uma atividade é baixa.
Conjuntura econômica brasileira: a economia brasileira, há alguns anos, passa por ciclos de
fortes quedas e levianas recuperações, o que mina o poder de compra do consumidor.
3.1.3. Macro ambiente
O macro ambiente é composto por variáveis econômicas, sociais, culturais, demográficas,
políticas, tecnológicas, legais, ecológicas, e o profissional empreendedor deve estar atento a
esses fatores para tentar antecipar e ampliar seu diferencial competitivo. Fazendo a relação com
a expansão do Empório Grano da Terra, os aspectos econômicos, por exemplo, são de extrema
relevância, pois impacta diretamente no poder de compra do brasileiro. Visto que
historicamente a economia do país é submetida a fases cíclicas, enfrentando recessões e
crescimentos substantivos, recessões essas que são potencializadas pelas crises políticas, a
busca por produtos do consumo básico (alimentos), com qualidade e preço justo, é constante
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por parte dos consumidores. Como todas as variáveis estão interligadas, os cenários cultural e
social também é um fator a ser levado em consideração, visto que os hábitos alimentares dos
consumidores brasileiros começaram a mudar a não muito tempo, e agora estão sendo
direcionados ao consumo de produtos naturais, sem altas quantidades de calorias ditas vazias,
não sendo mais considerados artigos de luxo nas refeições.
Na figura 3, é possível verificar as variáveis interligadas demonstrando a composição do macro
ambiente.

Figura 3: Malha das Variáveis do Macroambiente
Fonte: Adaptado de HUSSEY, D. E. The Corporate planner’s yearbook. Oxford, Pergamon
Press, 1978.
3.1.4. Oportunidades
Em um ambiente onde a velocidade de mudanças e o acesso a informação é cada vez maior,
oportunidades novas e nichos de mercados distintos surgem rotineiramente, visando atender as
novas necessidades do cliente. E isso não é diferente no setor alimentício, onde a busca por uma
alimentação equilibrada cresce exponencialmente. Segundo estudo realizado pelo IBGE no ano
de 2015, 65% dos trabalhadores brasileiros buscam uma alimentação mais saudável, com um
equilíbrio nutricional, sendo que o desejo de se sentir mais saudável é o maior incentivador,
com 72%, seguido da prevenção e tratamento de doenças com 52%. Essa pesquisa mostra dados
a nível nacional, entretanto, são nos maiores centros urbanos e capitais, que essa busca tem uma
curva mais elevada. Em Curitiba, o centro urbano o qual o Empório Grano da Terra estuda, pelo
presente trabalho, a viabilidade de sua expansão, não é diferente.
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Curitiba é um centro em expansão, onde a qualidade de vida é uma de suas características em
destaque. A região dos bairros Água Verde, Batel e Rebouças se mostra com grandes
oportunidades. O rendimento médio do morador dessa região se mostra na casa dos R$6.000,00
conforme mostra a figura 4.

Figura 4: Rendimento médio do cidadão curitibano nos bairros centrais de Curitiba.
Fonte: IBGE / IPPUC
Nessa região estão inseridos cerca de 76,8 mil estabelecimentos formais, correspondendo a 31%
do total de Curitiba. O setor de serviços é o que possui maior representatividade com 45 mil
estabelecimentos, seguido pelo comércio com 24,9 mil estabelecimentos e depois a indústria
com 6,4 mil estabelecimentos. Por ser uma região centralizada, o fluxo de pessoas é o mais alto
de Curitiba, sendo assim, se mostra uma excelente região para a implementação de um
empreendimento que visa atender tanto consumidores finais, como restaurantes e
estabelecimentos gastronômicos. Um dado que corrobora com a afirmação anteriormente
citada, é a quantidade de estabelecimentos no setor de serviços, como restaurantes e outros
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serviços de alimentação, que representam 7,5% dos 45 mil estabelecimentos, e os serviços de
escritório e apoio administrativo, representando 6,3%.
Entretanto, apesar do cenário favorável, existe o contraponto; com uma quantidade excessiva
de estabelecimentos existentes na região, o empreendimento poderá sofrer com a lei da oferta
e demanda, e também com a preferência de produtos de qualidade e preços inferior por parte
dos consumidores. Acerca desse tópico, a respeito dos preços ofertados pela concorrência, foi
realizada uma pesquisa de preço com os estabelecimentos existentes nessa região e ofertantes
dos mesmos produtos do Empório Grano da Terra. Essa pesquisa está demonstrada no tópico
3.3 Análise da Concorrência.
3.2. Análise da Demanda
Através de dados históricos de venda do Empório Grano da Terra, é possível observar um
crescimento substantivo no faturamento dos últimos cinco anos. Esse aumento, em média, gira
na casa de 7,5% ao ano, e com uma expectativa de aumento de 11% para o ano de 2018.
Segundo o Sebrae (2014), para o cálculo de previsão de demanda é possível utilizar dois tipos
de abordagem: a abordagem qualitativa e a quantitativa. A abordagem qualitativa leva em
consideração a experiência e até a intuição do empreendedor, e é utilizada quando não se tem
dados históricos suficientes para um estudo aprofundado, sendo que no caso de pequenas
empresas, a equipe que trabalha com vendas pode ser uma boa fonte de insights, percebendo a
forma que o consumidor se comporta através da abordagem de venda tipo “corpo-a-corpo”.
Já a abordagem quantitativa tem como base os dados históricos e números concretos de venda.
Essa análise pode ser feita sobre dias, meses ou anos, levando em consideração também a
sazonalidade do produto, o que se mostra comum historicamente para o setor de comércio de
alimentos.
Como já citado no tópico referente ao macro ambiente, fatores externos também podem
influenciar na análise de demanda, como a conjuntura da economia volátil do Brasil, e grandes
investimentos sem a devida cautela e estudos, o que pode significar o início do fim de um
empreendimento.
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3.2.1. Perfil do Cliente
Podemos separar os clientes em dois perfis distintos: clientes atuais, são os que efetivamente
consomem o produto, seja esporadicamente ou de forma contínua; e os clientes potenciais,
sendo aqueles que ainda não consomem o produto, seja por desconhecimento ou por qualquer
outro fator, mas que por uma ação de marketing, podem vir a consumi-lo no futuro.
O Empório Grano da Terra possui clientes fidelizados ao estabelecimento desde sua abertura, e
percebe-se que o perfil do consumidor vem mudando durante o passar dos anos. No início do
empreendimento a busca pelos produtos se dava por um público com idade mais elevada,
principalmente pelo fato de ser uma geração proveniente da vida rural, e que comumente faz
refeições em casa, e costuma utilizar produtos frescos e de baixa industrialização, como grãos,
ervas, cereais e farináceos. Entretanto, com o passar dos anos, percebeu um direcionamento
diferente, e o público mais jovem começou a aparecer como consumidor fiel. Um dos fatores
foi a fácil acessibilidade a informação sobre os benefícios do consumo de comidas saudáveis e
de uma dieta equilibrada, dada muito pelas mídias sociais ou mídias convencionais, através de
programas e campanhas alertando sobre o perigo do consumo de produtos industrializados. A
busca pela estética através da prática de esportes em conjunto com refeições balanceadas,
também é um fator que contribuiu para a captura de um outro tipo de público.
Segundo o Sebrae (2018, apud Gomes, 2009), os consumidores desse nicho de mercado se
assemelham, em sua maioria, no estilo de vida que privilegia a saúde, não havendo relação
direta com a faixa etária ou sexo.
3.2.2. Segmento
O segmento de alimentação saudável no Brasil se mostra um dos mais promissores. Abaixo
constam alguns dados relacionados ao segmento de alimentação saudável, através da pesquisa
Brasil Food Trends, realizada pela Euromonitor Internacional:


93 bilhões movimentados em 2016 no Brasil



12,3% é a média de crescimento ao ano no Brasil



8% é a média de crescimento em outros países



5º lugar no ranking mundial desse segmento



Orgânicos é o nicho de maior crescimento em 5 anos, com cerca de 18,5%
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Segundo a Euromonitor (2014) os números do mercado brasileiro relacionados a alimentação
correspondem a US$126bi, sendo que os produtos de saúde e bem-estar equivalem a 20% desse
valor, chegando a US$25,2bi. Entretanto, comparado ao consumo médio anual dos habitantes
de outros países, o Brasil ainda se encontra consideravelmente atrás no consumo de alimentos
saudáveis, como mostra a Figura 5.

Figura 5: Gasto médio anual dos habitantes com alimentos saudáveis (2016)
Fonte: Pesquisa Euromonitor Internacional - 2017
3.2.3. Preço
O Empório Grano da Terra possui algumas estratégias referentes a precificação dos produtos,
dentre elas inclui-se estimar uma margem referente a custos fixos e variáveis, e mais a margem
de lucro que pode variar entre os produtos ofertados, levando em consideração a sazonalidade,
demanda dos clientes, fatores econômicos e disponibilidade dos fornecedores. Após pesquisas,
verificações e know-how no segmento, considera-se essa margem com a média praticada pelo
mercado.
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3.2.4. Tendências Perspectivas
Segundo o Relatório Brasil Food Trends (2018), o qual consta uma pesquisa realizada pela
FIESP em parceria com o IBOPE, apontam-se as seguintes tendências de consumo para o
segmento:


34% buscam conveniência e praticidade



23% buscam confiabilidade e qualidade



23% sensoriedade e prazer



21% sustentabilidade e bem-estar e sustentabilidade e ética

Para enriquecimento dos dados, também é considerado o relatório da Mintel Tendências
Globais em Alimentos e Bebidas (2017), a qual elenca os seguintes itens, a respeito da busca
dos fornecedores quando procuram alimentos saudáveis:


Influências da tradição da marca



Preferências por dietas vegetarianas e veganas



Foco em sustentabilidade



Praticidade



Alimentos e bebidas para o período noturno que façam com que as pessoas se acalmem



O consumo de alimentos saudáveis não é luxo, e sim uma necessidade.

3.3. Análise da Concorrência
Por meio de pesquisa realizada, identificamos cerca de 14 (quatorze) concorrentes potencias do
Empório Grano da Terra. Na Tabela 3 consta a lista de concorrentes, bem como suas respectivas
localidades.
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Concorrente
Rede Mundo Verde
Rede Mundo Verde
Rede Mundo Verde
Cia da Saúde
Cia da Saúde
Cia da Saúde
Pop House
Jardim das Ervas
Cereais Mais
Mercado Municipal de Curitiba
Empório Sete Produtos Naturais
Yama Nutri
Estação das Ervas
Natuclin

Localização
Av. Anita Garibaldi, 100 - Cabral
Av. Sete de Setembro, 2775 (Shopping Estação) - Centro
R. Padre Anchieta, 2443 - Champagnat
Av. Paraná, 3059 - Boa Vista
Av. Sete de Setembro, 4923 - Batel
R. Mal. Deodoro, 730 - Centro
R. Mariano Torres, 948 - Centro
Av. Sete de Setembro, 4310 - Rebouças
R. Voluntários da Pátria, 50 - Centro
Av. Sete de Setembro, 1865 - Centro
Av. Sete de Setembro, 5011 - Rebouças
R. Lamenha Lins, 222 - Rebouças
R. Brasílio Itiberê, 3531 - Rebouças
Praça Gen. Osório, 319 - Centro

Tabela 2: Análise da Concorrência
Fonte: O Autor
3.3.1. Mercado Alvo
O mercado alvo do empreendimento em presente estudo pode ser divido em dois grupos: o
primeiro consiste nos indivíduos das classes A, B e C, que buscam uma alimentação balanceada
e produtos de alta qualidade. Já o segundo refere-se a empreendimentos gastronômicos que
ofertam uma alimentação mais natural, em comparação a restaurantes ditos tradicionais, e que
utilizam dos insumos oferecidos pelo Empório Grano da Terra para o preparo de refeições ou
receitas.
3.3.2. Benchmarking
Um dos grandes exemplos desse segmento é a marca Mundo Verde, que é hoje a maior rede de
franquia de lojas de produtos naturais da América Latina. A Mundo Verde começou suas
operações com uma pequena loja de bairro em Petrópolis no Rio de Janeiro, e no ano de 2018
prevê um faturamento de R$1bi, com perspectiva de chegar a milésima loja franqueada.

4. Oferta da Empresa
O Empório Grano da Terra, através da abertura da sua filial, ofertará ao mercado produtos com
baixos teores de gordura e sódio, alta concentração de vitaminas, chás e ervas, farináceos,
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cereais e contará também com uma pequena adega, dando como opção ao cliente alguns rótulos
de vinhos provenientes de diferentes localidades.
4.1. Posicionamento – 5 Forças de Porter
A ferramenta desenvolvida por Michael Porter e publicada no ano de 1979 na revista Harvard
Business Review, serve para analisar o ambiente competitivo em que a organização está
enquadrada e para determinar o melhor posicionamento do negócio diante dos concorrentes
Segundo o Sebrae, para desenvolver análise de Porter é preciso refletir sobre cinco contextos
em que a empresa está inserida: Rivalidade entre Concorrentes; Produtos e Serviços Substitutos;
Poder de Barganha dos Fornecedores; Poder de Barganha dos Clientes; Ameaças de Novos
Entrantes.

Figura 6: Representação Gráfica das Forças de Porter
Fonte: Imagem da Internet
Foi utilizado um método de avaliação das Cinco Forças de Porter, para medir a influência de
cada uma delas sobre o empreendimento analisado no presente trabalho. A avaliação vai de 1
até 5, sendo 1 o menor nível de influência e 5 o maior. Abaixo estão listadas as influências
externas relacionadas ao estudo de viabilidade de ampliação do Empório Grano da Terra.
Rivalidade entre Concorrentes: Esse fator é considerado grau 4, visto que na região onde o
Empório Grano da Terra pretende expandir os negócios, existem outras lojas do mesmo
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segmento com produtos similares. Também existem franquias do segmento com um forte
reconhecimento no mercado e alto poder de investimento em marketing.
Produtos e Serviços Substitutos: Esse fator pode ser considerado grau 3, pois, apesar de ser um
mercado em expansão, a cultura do público brasileiro está mudando de forma gradual, visando
o consumo de produtos naturais, fugindo dos enlatados, congelados e refeições industrializadas.
Poder de Barganha dos Fornecedores: Considerado grau 2, visto a expansão desse nicho,
existem fornecedores entrantes nesse mercado, praticando preços competitivos com insumos
de qualidade. Devido a isso, não existe um monopólio por parte dos fornecedores.
Poder de Barganha dos Clientes: Esse fator pode ser considerado grau 3. Apesar do aumento
dos concorrentes, é possível verificar a fidelidade do cliente, que busca não somente o preço
baixo, mas busca o valor no produto, com um atendimento diferenciado aliado a produtos de
qualidade. Os preços hoje praticados pelo Empório Grano da Terra estão entre os mais
competitivos do mercado, o que é possível verificar através de pesquisas de preço.
Ameaças de Novos Entrantes: Considera-se esse fator como grau 4 por ser um mercado em
expansão. Apesar disso, é possível verificar pela experiência de anos no mercado, que os novos
entrantes não se firmam, muitas vezes devido ao pouco conhecimento do nicho e a falta de
planejamento detalhado.
4.2. Estratégia de Marketing
Como estratégia de marketing a empresa busca associar o nome da marca a uma alimentação
balanceada aliada a prática de exercícios, resultando em um estilo de vida saudável. A adoção
de um diferencial é mandatória em um mercado em plena expansão, e visando esse fator, o
empreendimento realizará workshops e campanhas de divulgação com profissionais da área
falando a respeito dos benefícios de uma alimentação saudável. Também terá parcerias com
equipes e assessorias esportivas de corrida, triathlon, academias, etc., o qual também é um
mercado em plena expansão no Brasil, e especialmente em Curitiba.
4.3. Análise SWOT
Como ferramenta de auxílio, visando mitigar riscos relacionados aos pontos fracos, e
impulsionar os pontos fortes apresentados pelo Empório Grano da Terra, utiliza-se a análise
SWOT (Tabela 3), detalhada a seguir:

Positivo
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Fatores Internos
(Organização)

Fatores Externos
(Ambiente)

Strengths (Forças)

Opportunities (Oportunidades)

- Experiência no mercado

- Preço elevado dos concorrentes

- Conhecimento dos produtos comercializados

- Crescimento do setor
- Aumento da demanda por produtos do gênero
comercializado

- Pedidos por telefone/aplicativos
- Realização de Workshops com profissionais da
área da saúde
- Localização privilegiada
- Parcerias estratégicas

- Formação de Parcerias

- Delivery

Negativo

Weaknesses (Fraquezas)
- Falta de mão de obra qualificada disponível no
mercado
- Produtos perecíveis

Threats (Ameaças)
- Cenário econômico desfavorável
- Produtos substitutos
- Cultura do consumidor em comprar alimentos
industrializados
- Burocracia elevada para a abertura de um
empreendimento
- Aumento da concorrência

Tabela 3: Análise SWOT
Fonte: O Autor

5. Plano Operacional
O plano operacional está abaixo apresentado e é subdividido em categorias. Primeiramente são
apresentados o Layout e as instalações do empreendimento. Por conseguinte, qual a logística e
os tipos de fornecedores, seguindo pelos recursos humanos, tendo como premissas a avaliação
e os benefícios ofertados aos colaboradores.
Nesse tópico também é abordado os aspectos organizacionais, com uma estrutura de
funcionamento enxuta, simples e prática. O plano inicial é a composição do quadro
administrativo e gerencial pelo dono do empreendimento. Na filial será alocado um supervisor,
o qual reportará diretamente ao dono. Abaixo do supervisor da filial, o qual é responsável pelo
gerenciamento e manutenção dos aspectos operacionais, como atendimento e reposição das
mercadorias, a estrutura é subdivida em atendentes /repositores, e o responsável pelo caixa.
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5.1. Administrativo e Financeiro
O gerenciamento Administrativo e Financeiro do empreendimento será de responsabilidade do
dono do Empório Grano da Terra, que estará conectado com todas as áreas da organização,
conforme supracitado na introdução desse tópico. Ele, com o suporte dos supervisores das lojas,
é incumbido das seguintes funções:


Controle financeiro (Faturamento, contas a pagar, contas a receber)



Recursos Humanos



Controle de fornecedores



Administração do plano operacional.

As atividades contábeis serão de responsabilidade de um escritório contratado, especialista na
área.
5.2. Marketing e Vendas
Koetler (2008) define marketing como “o processo social e gerencial através do qual indivíduos
e grupos obtêm aquilo que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e
valores”, ou também, segundo Richers (2000) “é a intenção de entender e atender o mercado”.
Dessa forma, entendendo as necessidades dos consumidores, o Empório Grano da Terra estará
presente em mídias sociais, divulgando os produtos, e procurando fidelizar clientes, com
programas de fidelidade, promoções, realização de palestras e workshops, e a prática de preços
justos nos produtos.
O encarregado de Marketing e Vendas atuará nessas duas frentes, ficando responsável pela
organização e realização de campanhas, promoções e divulgação dos produtos, bem como será
responsável, juntamente com o sócio, pela formação de preço dos produtos e definição das
metas de vendas.
5.3. Operações e Logística
O plano logístico é de responsabilidade do sócio em conjunto com os supervisores de loja. Os
mesmos serão incumbidos das seguintes atividades:


Entrega



Controle de Estoque



Ouvidoria (SAC)
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A comercialização dos produtos será feita tanto na loja física como através de aplicativos, site
e telefone. Para a comercialização em meios alternativos ao tradicional, o empreendimento
oferecerá entrega à domicílio, em regiões pré-estabelecidas. Visando a comodidade do cliente
e também com o intuito de poupar o tempo perdido em filas, poderão ser feitas encomendas
para retirada, sem a necessidade de aguardar ser atendido pelo time de vendas na loja física.
5.4. Normas
Para a abertura da filial do Empório Grano da Terra devem ser seguidas diretrizes, regras e
características, as quais estão estabelecidas nas seguintes normas, sendo essas específicas para
o empreendimento, objeto do presente estudo:


ABNT NBR 15635 - Serviços de alimentação | Requisitos de boas práticas higiênicosanitárias e controles operacionais essenciais

Esta Norma especifica os requisitos de boas práticas e dos controles operacionais essenciais a
serem seguidos por estabelecimentos que desejam comprovar e documentar que produzem
alimentos em condições higiênico-sanitárias adequadas para o consumo.


ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio | Requisitos
gerais

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e serviços
adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam satisfazer as expectativas
do cliente.

6. Plano Financeiro
O Plano Financeiro de um novo empreendimento ajudará a estruturar a viabilidade econômica
do negócio, tendo como parâmetros indicadores como TIR (Taxa Interna de Retorno), VPL
(Valor Presente Líquido) e Payback, indicadores esses que auxiliam na tomada de decisão de
se levar adiante o projeto ou reestruturá-lo antes de colocá-lo em prática.
6.1. Investimentos e Estimativas
Nos tópicos seguintes são descritos os investimentos iniciais para a ampliação da operação do
Empório Grano da Terra, bem como estimativas de faturamento, custos fixos, custos de mão de
obra, fontes de recurso, fluxo de caixa e o demonstrativo de resultados projetado.
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6.1.1. Investimentos Iniciais – Fontes de Recursos
Os investimentos iniciais para a abertura da filial do Empório Grano da Terra constam
detalhados na planilha abaixo.
INVESTIMENTOS INICIAIS
Contas

Total do Projeto

3.1. USOS
3.1.1. Investimento Fixo
3.1.1.1. Aluguel

R$ 158.000,00
R$ 2.300,00

3.1.1.2. Abertura da Empresa

R$ 5.000,00

3.1.1.3. Máquinas e Equipamentos

R$ 48.000,00

3.1.1.4. Ações de Marketing

R$ 4.500,00

3.1.1.5. Instalações / Reforma do Ponto Comercial

R$ 25.000,00

3.1.1.6. Investimento Ambiental

R$ 3.000,00

3.1.1.7. Estudos e Projetos

R$ 6.000,00

3.1.1.8. Móveis e Utensílios

R$ 32.200,00

3.1.1.9. Estoque

R$ 29.000,00

3.1.1.10. Outros
3.1.2. Investimento Financeiro
3.1.2.1. Necessidade de Capital de Giro
3.1.2.2. Juros no período pré-operacional
TOTAL USOS

R$ 3.000,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
R$ 0,00
R$ 170.000,00

3.2. FONTES
3.2.1. Recursos Próprios
3.2.1.1. Patrimônio Líquido
3.2.2. Recursos de Terceiros

R$ 170.000,00
R$ 170.000,00
R$ 0,00

3.2.2.1. BNDES

R$ 0,00

3.2.2.2. FINAME

R$ 0,00

3.2.2.3. PROGER

R$ 0,00

3.2.2.4. Outros

R$ 0,00

TOTAL FONTES

R$ 170.000,00

Tabela 4: Investimentos Iniciais
Fonte: O Autor
6.1.2. Demonstrativo de Resultado do Exercício Projetado e Fluxos de Caixa Projetado
A planilha abaixo refere-se ao demonstrativo de resultado inicial e projetado do
empreendimento para o primeiro ano de operação, bem como os fluxos de caixa projetado.

R$7.030,00 R$7.770,00 R$9.250,00 R$9.250,00 R$10.360,00 R$10.360,00 R$11.840,00 R$11.840,00 R$14.430,00 R$15.910,00 R$15.910,00 R$17.760,00 R$141.710,00
R$0,00
R$0,00
R$180,00
R$340,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$180,00
R$0,00
R$220,00
R$150,00
R$300,00
R$1.370,00

4.1. Custo com Matérias Primas

R$4.120,00
R$5.400,00

R$48.000,00

R$450,00
R$380,00

R$450,00
R$290,00

R$450,00
R$360,00

R$450,00
R$200,00

R$450,00
R$240,00

R$450,00
R$230,00

R$450,00
R$250,00

R$450,00
R$300,00

R$450,00
R$300,00

R$450,00
R$320,00

R$450,00
R$400,00

R$450,00

R$3.620,00
R$7.710,00 R$9.292,00 R$11.220,00 R$11.650,00 R$12.926,00 R$13.076,00 R$15.064,00 R$15.074,00 R$18.108,00 R$20.096,00 R$20.446,00 R$22.666,00 R$177.328,00
R$12.980,00 R$13.020,00 R$12.980,00 R$13.030,00 R$12.930,00 R$12.970,00 R$12.980,00 R$12.980,00 R$13.020,00 R$13.100,00 R$13.080,00 R$13.160,00 R$156.230,00
R$48.000,00

R$600,00
R$400,00

R$500,00

R$480,00

R$300,00

R$320,00

R$280,00

R$200,00

R$150,00

R$340,00

R$250,00

R$300,00

R$350,00

R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00

R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00

4.6. Propaganda e Publicidade

4.7. Despesas Tributárias

4.8. Outros Custos Variáveis

6.1. Pró Labore dos Sócios

6.2. Mão de Obra Fixa

6.3. Encargos Sociais/Trabalhistas

Tabela 5: DRE e Fluxos de Caixa Projetados para o primeiro ano
Fonte: O Autor

R$80,00

R$80,00

R$80,00

R$80,00

R$80,00

R$80,00

R$80,00

R$80,00

R$80,00

R$960,00

R$0,00
R$121,12
R$11,12

R$12.000,00 R$13.209,00 R$15.725,00 R$15.725,00 R$17.612,00 R$17.612,00 R$20.128,00 R$20.128,00 R$24.531,00 R$27.047,00 R$27.047,00 R$30.192,00 R$240.956,00
58%
64%
65%
72%
86%
86%
100%
100%
112%
116%
141%
169%
88,44%

17. Necessidade de Capital de Giro

19. Ponto de Equilíbrio

-R$5.207,24 -R$3.675,82 -R$1.729,00 -R$1.349,00

16. Disponibilidade

R$21.030,71

R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$2.077,95 R$2.087,95 R$5.044,90 R$6.931,73 R$7.301,73 R$9.415,26

R$0,00

R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$21.030,71

R$0,00

R$2.077,95 R$2.087,95 R$5.044,90 R$6.931,73 R$7.301,73 R$9.415,26

R$0,00

R$80,00
R$121,12
R$11,12

15. Amortização do Empréstimo Atual

-R$5.207,24 -R$3.675,82 -R$1.729,00 -R$1.349,00

14. Amortização de Empréstimos

13. Disponível no Período

12. Depreciação/Amortização

R$80,00

R$41,12

-R$68,88

R$80,00

R$2.027,25
R$20.070,71

R$254,07
R$148,21

R$148,21

R$132,33

11. Resultado Operacional Líquido -R$5.287,24 -R$3.755,82 -R$1.809,00 -R$1.429,00

10. IR / CSLL

R$227,60
R$169,38

R$1.997,95 R$2.007,95 R$4.964,90 R$6.851,73 R$7.221,73 R$9.335,26

R$189,33

R$79,33

R$227,60

R$133,33
R$133,33
R$133,33
R$133,33
R$133,33
R$133,33

R$2.167,33 R$2.177,33 R$5.171,33 R$7.079,33 R$7.449,33 R$9.589,33

R$133,33

R$133,33

R$133,33

R$133,33

R$133,33

R$133,33

-R$5.186,67 -R$3.644,67 -R$1.676,67 -R$1.296,67

9. Resultado Operacional

8. Receitas Financeiras

R$206,43

R$1.599,96
R$22.097,96

R$50,00
R$50,00
R$50,00
R$50,00
R$50,00
R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

7.3. Despesas Bancárias

R$169,38

R$0,00
R$600,00

R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

7.2. Empréstimos de Longo Prazo

R$132,33

R$0,00

R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

7.1. Empréstimos de Curto Prazo

R$111,15

R$600,00

R$50,00
R$50,00
R$50,00
R$50,00
R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$50,00

R$100,57

R$3.600,00

R$300,00
R$300,00
R$300,00
R$300,00
R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

7. Despesas Financeiras

R$2.870,00

R$380,00
R$300,00
R$320,00
R$240,00
R$200,00

R$200,00

R$190,00

R$150,00

R$250,00

R$200,00

R$240,00

R$300,00

R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00

6.6. Aluguéis/Leasing

R$200,00

R$3.600,00
R$27.600,00

R$300,00
R$300,00
R$300,00
R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

R$300,00

6.5. Manutenção e Conservação

6.8. Água/luz/telefone/internet

R$2.400,00

R$200,00
R$200,00
R$200,00
R$200,00

R$200,00

R$200,00

R$200,00

R$200,00

R$200,00

R$200,00

R$200,00

R$200,00

6.4. Seguro do Ativo Fixo

6.7. Serviços de Terceiros

R$20.160,00

R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00

6. Custos Fixos

5. Margem de Contribuição

R$3.112,00

R$384,00

R$344,00

R$344,00

R$312,00

R$256,00

R$256,00

R$224,00

R$224,00

R$200,00

R$200,00

R$168,00

R$200,00

4.5. Fretes

4.4. Cursos e Treinamentos

4. Custos Variáveis

R$16.340,00 R$18.480,00 R$22.000,00 R$22.000,00 R$24.640,00 R$24.640,00 R$28.160,00 R$28.160,00 R$34.320,00 R$37.840,00 R$37.840,00 R$42.240,00 R$336.660,00
R$8.630,00 R$9.188,00 R$10.780,00 R$10.350,00 R$11.714,00 R$11.564,00 R$13.096,00 R$13.086,00 R$16.212,00 R$17.744,00 R$17.394,00 R$19.574,00 R$159.332,00

Mês 12
Mês 11
Mês 10
Mês 9
Mês 8
Mês 7
Mês 6
Mês 5
Mês 4
Mês 3
Mês 2
Mês 1
TOTAL
R$19.000,00 R$21.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$28.000,00 R$28.000,00 R$32.000,00 R$32.000,00 R$39.000,00 R$43.000,00 R$43.000,00 R$48.000,00 R$383.000,00
R$2.660,00 R$2.520,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.360,00 R$3.360,00 R$3.840,00 R$3.840,00 R$4.680,00 R$5.160,00 R$5.160,00 R$5.760,00
R$46.340,00

3. Receita Operacional Líquida

2. Deduções de Vendas

1. Receita Operacional Bruta

Contas

DRE E FLUXOS DE CAIXA PROJETADOS - ANO 1
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Para os cálculos das análises de rentabilidade, foram projetados Demonstrativos de Resultados
do Exercício, bem como os fluxos de caixa para os próximos seis anos, tomando como premissa
três cenários: o realista, pessimista e otimista. Para o cenário pessimista utilizou-se uma redução
de 8% no faturamento em relação ou cenário realista. Já para o cenário otimista utilizou-se um
aumento de 8% no faturamento. As tabelas abaixo demonstram o resultado das projeções.
DRE E FLUXOS DE CAIXA PROJETADOS - CENÁRIO REALISTA
Contas
1. Receita Operacional Bruta
2. Deduções de Vendas

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

R$383.000,00 R$421.300,00 R$471.856,00 R$542.634,40 R$591.471,50 R$626.959,79
R$46.340,00

R$52.364,20

R$60.742,47

R$68.638,99

R$72.070,94

R$77.836,62

3. Receita Operacional Líquida

R$336.660,00 R$368.935,80 R$411.113,53 R$473.995,41 R$519.400,55 R$549.123,17

4. Custos Variáveis

R$159.332,00 R$165.341,48 R$172.230,29 R$185.229,36 R$195.913,12 R$203.528,90

4.1. Custo com Matérias Primas

R$141.710,00 R$147.378,40 R$153.273,54 R$165.535,42 R$175.467,54 R$182.486,25

4.4. Cursos e Treinamentos

R$1.370,00

R$1.120,00

R$1.500,00

R$1.600,00

R$1.690,00

R$1.600,00

4.5. Fretes

R$3.112,00

R$3.236,48

R$3.365,94

R$3.500,58

R$3.640,60

R$3.786,22

4.6. Propaganda e Publicidade

R$4.120,00

R$4.243,60

R$4.370,91

R$4.502,04

R$4.637,10

R$4.776,21

4.7. Despesas Tributárias

R$5.400,00

R$5.562,00

R$5.728,86

R$5.900,73

R$6.077,75

R$6.260,08

4.8. Outros Custos Variáveis

R$3.620,00

R$3.801,00

R$3.991,05

R$4.190,60

R$4.400,13

R$4.620,14

5. Margem de Contribuição

R$177.328,00 R$203.594,32 R$238.883,23 R$288.766,05 R$323.487,43 R$345.594,27

6. Custos Fixos

R$156.230,00 R$160.924,40 R$169.838,26 R$201.122,30 R$235.873,43 R$243.652,52

6.1. Pró Labore dos Sócios

R$48.000,00

R$48.000,00

R$52.000,00

R$54.000,00

R$54.000,00

R$54.000,00

6.2. Mão de Obra Fixa

R$48.000,00

R$49.920,00

R$51.916,80

R$70.993,47

R$93.833,21

R$97.586,54

6.3. Encargos Sociais/Trabalhistas

R$20.160,00

R$20.966,40

R$21.805,06

R$29.817,26

R$39.409,95

R$40.986,35

6.4. Seguro do Ativo Fixo

R$2.400,00

R$2.496,00

R$2.595,84

R$2.699,67

R$2.807,66

R$2.919,97

6.5. Manutenção e Conservação

R$3.600,00

R$3.672,00

R$3.745,44

R$3.820,35

R$3.896,76

R$3.974,69

R$27.600,00

R$29.256,00

R$31.011,36

R$32.872,04

R$34.844,36

R$36.935,03

6.7. Serviços de Terceiros

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

6.8. Água/luz/telefone/internet

R$3.600,00

R$3.744,00

R$3.893,76

R$4.049,51

R$4.211,49

R$4.379,95

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

7.1. Empréstimos de Curto Prazo

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

7.2. Empréstimos de Longo Prazo

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$2.914,49

R$3.788,83

6.6. Aluguéis/Leasing

7. Despesas Financeiras

7.3. Despesas Bancárias
8. Receitas Financeiras
9. Resultado Operacional
10. IR / CSLL
11. Resultado Operacional Líquido
12. Depreciação/Amortização

R$1.599,96

R$1.759,96

R$2.111,95

R$2.534,34

R$22.097,96

R$43.829,88

R$70.556,93

R$89.578,08

R$2.027,25

R$2.229,98

R$2.497,57

R$2.872,21

R$20.070,71

R$41.599,90

R$68.059,35

R$86.705,87

R$89.928,49 R$105.130,58
R$3.130,71

R$3.318,55

R$86.797,78 R$101.812,03

R$960,00

R$960,00

R$960,00

R$960,00

R$21.030,71

R$42.559,90

R$69.019,35

R$87.665,87

14. Amortização de Empréstimos

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

15. Amortização do Empréstimo Atual

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$21.030,71

R$42.559,90

R$69.019,35

R$87.665,87

13. Disponível no Período

16. Disponibilidade
17. Necessidade de Capital de Giro
19. Ponto de Equilíbrio

R$960,00

R$960,00

R$87.757,78 R$102.772,03

R$87.757,78 R$102.772,03

R$240.956,00 R$254.100,69 R$264.264,72 R$285.405,89 R$302.530,25 R$314.631,46
88,44%

79,3%

71,3%

Tabela 6: DRE e Fluxos de Caixa Projetados – Cenário Realista
Fonte: O Autor

69,9%

73,1%

70,7%
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DRE E FLUXOS DE CAIXA PROJETADOS - CENÁRIO PESSIMISTA
Contas
1. Receita Operacional Bruta
2. Deduções de Vendas

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

R$360.020,00 R$396.022,00 R$443.544,64 R$510.076,34 R$555.983,21 R$589.342,20
R$43.526,42

R$49.184,85

R$57.054,43

R$64.471,50

R$67.695,08

R$73.110,69

3. Receita Operacional Líquida

R$316.493,58 R$346.837,15 R$386.490,21 R$445.604,83 R$488.288,13 R$516.231,51

4. Custos Variáveis

R$159.100,16 R$165.100,37 R$171.979,54 R$184.968,57 R$195.641,90 R$203.246,83

4.1. Custo com Matérias Primas

R$141.710,00 R$147.378,40 R$153.273,54 R$165.535,42 R$175.467,54 R$182.486,25

4.4. Cursos e Treinamentos

R$1.370,00

R$1.120,00

R$1.500,00

R$1.600,00

R$1.690,00

R$1.600,00

4.5. Fretes

R$2.880,16

R$2.995,37

R$3.115,18

R$3.239,79

R$3.369,38

R$3.504,16

4.6. Propaganda e Publicidade

R$4.120,00

R$4.243,60

R$4.370,91

R$4.502,04

R$4.637,10

R$4.776,21

4.7. Despesas Tributárias

R$5.400,00

R$5.562,00

R$5.728,86

R$5.900,73

R$6.077,75

R$6.260,08

4.8. Outros Custos Variáveis

R$3.620,00

R$3.801,00

R$3.991,05

R$4.190,60

R$4.400,13

R$4.620,14

5. Margem de Contribuição

R$157.393,42 R$181.736,78 R$214.510,68 R$260.636,26 R$292.646,23 R$312.984,68

6. Custos Fixos

R$156.230,00 R$160.924,40 R$169.838,26 R$201.122,30 R$235.873,43 R$243.652,52

6.1. Pró Labore dos Sócios

R$48.000,00

R$48.000,00

R$52.000,00

R$54.000,00

R$54.000,00

R$54.000,00

6.2. Mão de Obra Fixa

R$48.000,00

R$49.920,00

R$51.916,80

R$70.993,47

R$93.833,21

R$97.586,54

6.3. Encargos Sociais/Trabalhistas

R$20.160,00

R$20.966,40

R$21.805,06

R$29.817,26

R$39.409,95

R$40.986,35

6.4. Seguro do Ativo Fixo

R$2.400,00

R$2.496,00

R$2.595,84

R$2.699,67

R$2.807,66

R$2.919,97

6.5. Manutenção e Conservação

R$3.600,00

R$3.672,00

R$3.745,44

R$3.820,35

R$3.896,76

R$3.974,69

R$27.600,00

R$29.256,00

R$31.011,36

R$32.872,04

R$34.844,36

R$36.935,03

6.7. Serviços de Terceiros

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

6.8. Água/luz/telefone/internet

R$3.600,00

R$3.744,00

R$3.893,76

R$4.049,51

R$4.211,49

R$4.379,95

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

7.1. Empréstimos de Curto Prazo

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

7.2. Empréstimos de Longo Prazo

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

6.6. Aluguéis/Leasing

7. Despesas Financeiras

7.3. Despesas Bancárias
8. Receitas Financeiras

R$1.599,96

R$1.759,96

R$2.111,95

R$2.534,34

R$2.914,49

R$3.788,83

9. Resultado Operacional

R$2.163,38

R$21.972,34

R$46.184,37

R$61.448,29

R$59.087,28

R$72.521,00

10. IR / CSLL

R$1.798,02

R$1.977,83

R$2.215,17

R$2.547,44

R$2.776,71

R$2.943,31

R$365,36

R$19.994,51

R$43.969,20

R$58.900,85

R$56.310,57

R$69.577,68

11. Resultado Operacional Líquido
12. Depreciação/Amortização

R$960,00

R$960,00

R$960,00

R$960,00

R$960,00

R$960,00

R$1.325,36

R$20.954,51

R$44.929,20

R$59.860,85

R$57.270,57

R$70.537,68

14. Amortização de Empréstimos

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

15. Amortização do Empréstimo Atual

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$1.325,36

R$20.954,51

R$44.929,20

R$59.860,85

R$57.270,57

R$70.537,68

13. Disponível no Período

16. Disponibilidade
17. Necessidade de Capital de Giro
19. Ponto de Equilíbrio

R$240.956,00 R$254.100,69 R$264.264,72 R$285.405,89 R$302.530,25 R$314.631,46
99,6%

88,9%

79,5%

77,4%

Tabela 7: DRE e Fluxos de Caixa Projetados – Cenário Pessimista
Fonte: O Autor

80,8%

78,0%
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DRE E FLUXOS DE CAIXA PROJETADOS - CENÁRIO OTIMISTA
Contas
1. Receita Operacional Bruta
2. Deduções de Vendas

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

R$405.980,00 R$446.578,00 R$500.167,36 R$575.192,46 R$626.959,79 R$664.577,37
R$49.082,98

R$55.463,77

R$64.337,97

R$72.701,91

R$76.337,00

R$82.443,97

3. Receita Operacional Líquida

R$356.897,02 R$391.114,23 R$435.829,39 R$502.490,55 R$550.622,78 R$582.133,41

4. Custos Variáveis

R$159.467,84 R$165.482,75 R$172.377,22 R$185.382,16 R$196.072,03 R$203.694,17

4.1. Custo com Matérias Primas

R$141.710,00 R$147.378,40 R$153.273,54 R$165.535,42 R$175.467,54 R$182.486,25

4.4. Cursos e Treinamentos

R$1.370,00

R$1.120,00

R$1.500,00

R$1.600,00

R$1.690,00

R$1.600,00

4.5. Fretes

R$3.247,84

R$3.377,75

R$3.512,86

R$3.653,38

R$3.799,51

R$3.951,49

4.6. Propaganda e Publicidade

R$4.120,00

R$4.243,60

R$4.370,91

R$4.502,04

R$4.637,10

R$4.776,21

4.7. Despesas Tributárias

R$5.400,00

R$5.562,00

R$5.728,86

R$5.900,73

R$6.077,75

R$6.260,08

4.8. Outros Custos Variáveis

R$3.620,00

R$3.801,00

R$3.991,05

R$4.190,60

R$4.400,13

R$4.620,14

5. Margem de Contribuição

R$197.429,18 R$225.631,48 R$263.452,17 R$317.108,39 R$354.550,75 R$378.439,24

6. Custos Fixos

R$156.230,00 R$160.924,40 R$169.838,26 R$201.122,30 R$235.873,43 R$243.652,52

6.1. Pró Labore dos Sócios

R$48.000,00

R$48.000,00

R$52.000,00

R$54.000,00

R$54.000,00

R$54.000,00

6.2. Mão de Obra Fixa

R$48.000,00

R$49.920,00

R$51.916,80

R$70.993,47

R$93.833,21

R$97.586,54

6.3. Encargos Sociais/Trabalhistas

R$20.160,00

R$20.966,40

R$21.805,06

R$29.817,26

R$39.409,95

R$40.986,35

6.4. Seguro do Ativo Fixo

R$2.400,00

R$2.496,00

R$2.595,84

R$2.699,67

R$2.807,66

R$2.919,97

6.5. Manutenção e Conservação

R$3.600,00

R$3.672,00

R$3.745,44

R$3.820,35

R$3.896,76

R$3.974,69

R$27.600,00

R$29.256,00

R$31.011,36

R$32.872,04

R$34.844,36

R$36.935,03

6.7. Serviços de Terceiros

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

R$2.870,00

6.8. Água/luz/telefone/internet

R$3.600,00

R$3.744,00

R$3.893,76

R$4.049,51

R$4.211,49

R$4.379,95

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

7.1. Empréstimos de Curto Prazo

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

7.2. Empréstimos de Longo Prazo

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$600,00

R$2.111,95

R$2.534,34

R$2.914,49

R$3.788,83

6.6. Aluguéis/Leasing

7. Despesas Financeiras

7.3. Despesas Bancárias
8. Receitas Financeiras
9. Resultado Operacional
10. IR / CSLL
11. Resultado Operacional Líquido
12. Depreciação/Amortização

R$1.599,96

R$1.759,96

R$42.199,14

R$65.867,03

R$2.289,22

R$2.518,14

R$39.909,92

R$63.348,89

R$95.125,86 R$117.920,43 R$120.991,80 R$137.975,55
R$2.820,32

R$3.243,37

R$3.535,27

R$3.747,39

R$92.305,54 R$114.677,06 R$117.456,53 R$134.228,16

R$960,00

R$960,00

R$40.869,92

R$64.308,89

14. Amortização de Empréstimos

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

15. Amortização do Empréstimo Atual

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$40.869,92

R$64.308,89

13. Disponível no Período

16. Disponibilidade
17. Necessidade de Capital de Giro
19. Ponto de Equilíbrio

R$960,00

R$960,00

R$960,00

R$960,00

R$93.265,54 R$115.637,06 R$118.416,53 R$135.188,16

R$93.265,54 R$115.637,06 R$118.416,53 R$135.188,16

R$240.956,00 R$254.100,69 R$264.264,72 R$285.405,89 R$302.530,25 R$314.631,46
79,4%

71,6%

64,7%

63,6%

66,7%

64,5%

Tabela 8: DRE e Fluxos de Caixa Projetados – Cenário Otimista
Fonte: O Autor
6.2. Análise de Viabilidade
Abaixo são demonstrados os indicadores econômico-financeiros levados em consideração para
o presente estudo, prevendo a expansão do Empório Grano da Terra. Para os cálculos de Análise
de Viabilidade assumiu-se três cenários distintos, levando em conta os faturamentos nos
cenários realista, pessimista e otimista.
- VPL (Valor Presente Líquido): esse indicador pode ser considerado o critério mais rigoroso e
tecnicamente perfeito, e, de maneira geral, o melhor procedimento para comparação de projetos
diferentes. Matematicamente, o VPL é o valor presente (t=0) que equivale a um fluxo de caixa
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de um projeto calculado a uma determinada taxa de desconto. Portanto, corresponde à soma
algébrica dos resultados periódicos líquidos de um projeto. Assim, haverá indicação de
viabilidade do projeto se o VPL for positivo, e na escolha entre projetos concorrentes com
mesmo horizonte de tempo, a preferência recairá sobre aquele com o maior valor. Em suma, o
VPL serve para informar se um projeto poderá valer mais do que custa, isto é, se o projeto tem
possibilidade de gerar riqueza e criar valor para os acionistas ou proprietários da empresa.
(Referenciar livro FGV matemática financeira.) Na planilha abaixo é demonstrado o cálculo do
VPL com as premissas tomadas para o presente estudo de viabilidade, utilizando a taxa Selic
de 6,5% a.a. + 2 pontos percentuais.

Investimento
Retorno Ano 1
Retorno Ano 2
Retorno Ano 3
Retorno Ano 4
Retorno Ano 5
Retorno Ano 6

Cenário
Realista
-R$170.000,00
R$20.070,71
R$41.599,90
R$68.059,35
R$86.705,87
R$86.797,78
R$101.812,03

Cenário
Pessimista
-R$170.000,00
R$365,36
R$19.994,51
R$43.969,20
R$58.900,85
R$56.310,57
R$69.577,68

VPL

R$119.814,21

R$4.342,75

Cenário
Otimista
-R$170.000,00
R$39.909,92
R$63.348,89
R$92.305,54
R$114.677,06
R$117.456,53
R$134.228,16
R$235.998,57

Tabela 9: VPL para os cenários realista, pessimista e otimista
Fonte: O Autor
- TIR (Taxa Interna de Retorno): refere-se a taxa de desconto que iguala o valor presente das
entradas e saídas de um projeto de investimento. Deve, obrigatoriamente, ser maior do que a
taxa de custo de capital que o financia, ou seja, maior que a Taxa Mínima de Atratividade
(TMA). A TIR é a taxa intrínseca média de retorno de um projeto no longo prazo e não deve
ser considerada uma taxa de remuneração do capital investido no projeto. (Referenciar livro
FGV). Abaixo constam os cálculos da TIR para o presente estudo.
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Investimento
Retorno Ano 1
Retorno Ano 2
Retorno Ano 3
Retorno Ano 4
Retorno Ano 5
Retorno Ano 6
TIR

Cenário
Realista
-R$170.000,00
R$20.070,71
R$41.599,90
R$68.059,35
R$86.705,87
R$86.797,78
R$101.812,03
24,63%

Cenário
Pessimista
-R$170.000,00
R$365,36
R$19.994,51
R$43.969,20
R$58.900,85
R$56.310,57
R$69.577,68

Cenário
Otimista
-R$170.000,00
R$39.909,92
R$63.348,89
R$92.305,54
R$114.677,06
R$117.456,53
R$134.228,16

9,14%

38,45%

Tabela 10: TIR para os cenários realista, pessimista e otimista
Fonte: O Autor
- Payback: o PDB ou Payback descontado é o número de períodos necessários para tornar o
VPL nulo e é indicado para medir a potencialidade do projeto em devolver capital aportado
pelos investidores, levando-se em conta o valor do dinheiro no tempo, ou seja, utilizando a Taxa
Média de Atratividade em seu cálculo. Não existe PDB ideal, mas a empresa ou o investidor
podem definir previamente um prazo máximo para a recuperação do capital investido no
projeto, denominado Período de Corte (PC).
PAYBACK DESCONTADO (em anos)
Cenário Realista
Cenário Pessimista
Cenário Otimista

4,0
5,9
3,1

Tabela 11: Payback Descontado para os cenários realista, pessimista e otimista
Fonte: O Autor
- Ponto de Equilíbrio: segundo o Sebrae (2018), o Ponto de Equilíbrio é um importante
indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é necessário vender para que as
receitas se igualem aos custos. Ele indica em que momento, a partir das projeções de vendas do
empreendedor, a empresa estará igualando suas receitas aos seus custos, dessa forma,
eliminando a possibilidade de prejuízo da operação. Quanto menor for o Ponto de Equilíbrio
significa que a organização possui seus custos mais relacionados à operação (custos variáveis)
do que à manutenção (custos fixos), se tornando mais competitiva e com melhor rentabilidade
frente aos seus pares. O Ponto de Equilíbrio calculado pode ser observado juntamente as DRE’s,
no tópico 6.1.2 do presente estudo de viabilidade.
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7. Conclusão
Apesar dos resquícios da recessão que o país atravessou recentemente, o mercado de
alimentação saudável se mostra em constante crescimento.
Para o presente estudo de viabilidade assumiu-se premissas de faturamento do primeiro ao sexto
ano, levando em consideração perspectiva de crescimento, cenário econômico, histórico de
vendas da loja matriz, e também projeções de faturamento com os cenários realista, pessimista
e otimista, variando o faturamento de menos 8% a mais 8%, tendo como ponto referencial o
cenário realista.
O aporte de capital para a abertura de uma filial do empreendimento se faz com recursos
próprios do sócio, sem a necessidade da captura de dinheiro no mercado a altas taxas de juros
e financiamentos a longo e curto prazo.
O estudo de viabilidade mostra-se vantajoso, levando em consideração os três cenários adotados
(realista, pessimista e otimista) para os cálculos e projeções. O VPL atingiu o valor de
R$119.814, 21 tendo em vista o cenário realista. A TIR atingiu 24,63%, sendo acima da TMA
utilizada de 8,5%. O Payback Descontado, para o cenário realista é de quatro anos, estando
dentro das expectativas do sócio. Dessa forma, é possível concretizar a abertura de uma nova
filial do Empório Grano da Terra, tendo retornos favoráveis a atrativos, estando em linha com
as expectativas do sócio.
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9. Anexos

