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1. Sumário Executivo  

 

Este Plano de Negócios tem por finalidade apresentar um projeto de criação no qual é 

abordado um roteiro de atividades desenvolvidas dentro de uma organização de sociedade 

anônima de capital fechado durante um dado período de tempo. Foi identificado às 

necessidades organizacionais para andamento do plano e a análise de viabilidade 

mercadológica e econômica financeira para a abertura de “clínica de psicologia” uma empresa 

prestadora de serviços diretamente ao consumidor final, com consultas particulares e também 

via convênio médico, que buscam neste serviço auxílio para seus tratamentos de ordem 

psicoemocional, tais como: depressão, ansiedade, dependências, fobias, entre outros.  

No entanto, o objetivo é aplicar a prática contábil da empresa fictícia “clínica de 

psicologia” por meio da constituição societária, da composição dos gastos operacionais, bem 

como a aquisição de recursos, controle do ativo imobilizado, documentação necessária para 

contratação de funcionários, os gastos com departamento pessoal, cálculos dos encargos, as 

guias de recolhimento, composição e controle dos custos de produtos e serviços. 

Contudo todos estes registros das operações de custos, tributárias, fiscais e 

administrativas tem o intuito de evidenciar no final do exercício a situação financeira e 

patrimonial da entidade. Dessa forma, todos os demonstrativos apresentados utilizam-se 

precisamente dos princípios, conceitos, leis e normas de contabilidade.  

Justifica-se a apresentação deste trabalho pelo fato de que é essencial o profissional 

conhecer os procedimentos aplicados na prática da contabilidade para poder apurar com 

exatidão os resultados atingir os objetivos e as metas planejadas.  

A decisão de negócio é classificada como GO por meio da análise de indicadores 

financeiros que suportam esta decisão, ou seja, estimativa de investimentos fixos, capital de 
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giro, estimativa de faturamento mensal da empresa, estimativa de custos variáveis e custos 

fixos, indicadores de viabilidade, ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, lucratividade e análise 

de sensibilidade após considerados todos estes aspectos para a empresa. 

Os pontos a serem são bastante específicos, o que ajuda a minimizar riscos no 

lançamento do serviço. Além disto, o resultado da pesquisa gerou a ação GO- (Ir, ação). 

O conceito de equivalência patrimonial foi definido como um balanço ou ajuste 

contábil a fim de apurar o valor do investimento, levando em consideração os lucros e 

prejuízos, e também, as variações.  

Com base nas estimativas de faturamento e de custos, fixo e variáveis foram 

calculados os resultados reais da empresa, ou seja, se ela obteve lucro ou prejuízo em 

determinado período no cálculo da diferença entre o faturamento e o total de custos que sua 

empresa teve nesse período. 

De um modo geral foi possível chegar a resultados com precisão, de tal maneira que os 

objetivos iniciais demonstrados no plano de negócio foram atingidos e ficou evidenciada com 

as práticas estabelecidas na organização a viabilidade deste segmento no mercado.  
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2. A Empresa – Descrição Geral 

O modelo de negócio “clínica de psicologia”, ainda sem nome definido, se trata de 

uma empresa prestadora de serviços diretamente ao consumidor final, com consultas 

particulares e também via convênio médico, que buscam neste serviço auxílio para seus 

tratamentos de ordem psicoemocional, tais como: depressão, ansiedade, dependências, fobias, 

entre outros.  

A clínica manterá uma parcela de 10% dos atendimentos para pessoas de baixa renda 

que necessitem de ajuda psicológica, seja em comunidades, hospitais, asilos, etc.. 

Missão 

Atuar com responsabilidade, respeito e comprometimento, oferecendo meios para 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Visão 

Manter o custo benefício dos serviços prestados ao público, para atender as pessoas 

com qualidade e de forma a garantir a sustentabilidade do negócio.  

Valores 

Relacionamento humanizado, ético e responsável, para oferecer maior qualidade de 

vida às pessoas. 

Vantagem competitiva 

A empresa tem como vantagem competitiva a localização física da clínica, e também o 

custo das sessões, o preço a ser cobrado será adequado para as classes B e C.  

Tecnologia 

As tecnologias utilizadas na clinica, são: 
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 Software psicomanager, para controle de agenda, anamneses e finanças.  

 Website para divulgação dos serviços prestados, com atualização de artigos pelos 

psicólogos, e posicionamento Google. 

As novas tecnologias podem significar uma oportunidade para acesso aos canais de 

comunicação diretos aos consumidores e fornecedores, trazendo informações de seu interesse, 

pois cada vez mais as pessoas querem estar informadas sobre novas tendências. As 

tecnologias de informação também trazem uma gestão integrada com a inovação e certamente 

resultarão em sucesso para uma empresa que busca um controle mais seguro das informações. 

 

Mercado 

 

Curitiba e região metropolitana, com possibilidade de atendimento a domicílio em 

consultas particulares, com orçamento prévio de acordo com localização, para cobrir custos 

de deslocamento, hospedagem, alimentação, entre outros que se façam necessários.  

Desta forma é possível analisar que o desenvolvimento de um plano de negócios 

profissional e competente, necessita de uma boa prática de gestão no desenvolvimento da 

empresa para revisar periodicamente o atual modelo de negócios para projetos estratégicos 

específicos ou para estabelecer e avaliar as premissas fundamentais ao desenvolvimento do 

negócio. 

 

Consumidores 

 

Pessoas físicas, que possuam convênio médico ou não, de: 

 Qualquer identidade de gênero (masculino, feminino); 

 Qualquer orientação sexual; 
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 Qualquer idade (crianças serão atendidas somente com acompanhamento de um 

responsável e com autorização prévia formal); 

 Qualquer classe socioeconômica; 

 Qualquer credo ou religião. 
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3. Análise de Mercado 

Dentro do mercado consumista, existem aglomerados de pessoas nos quais possuem 

seus próprios gostos e preferências por determinadas coisas. Dessa maneira, para tentar 

agradar diversos gêneros, dividiu-se o mercado em formas de segmentos.  

Desde que os mesmos atinjam seus respectivos requisitos para poder dar retorno a seus 

consumidores. Podendo assim se encaixar no segmento que se adeque conforme suas 

necessidades. 

A segmentação de mercado traz a ideia de orientar a estratégia, começando não com a 

distinção de possibilidades de produtos, mas sim com a distinção de interesses ou 

necessidades dos clientes. 

Segundo Richers e Lima (1991) a segmentação é uma subdivisão do mercado global 

em parcelas potenciais, com necessidades e desejos semelhantes a fim de formular estratégias 

de marketing. 

A análise do mercado para o plano de negócios é importante para a identificação do 

mercado alvo bem como clientes e segmentação. Para isso, na elaboração de um plano de 

negócios é importante que uma pesquisa de campo seja realizada para que a viabilidade do 

negócio seja objetiva e positiva antes mesmo de sua abertura de negocio. 

Esta pesquisa anterior à abertura do negocio caracteriza também, concorrentes e 

clientes em potenciais, bem como suas necessidades à medida que o produto e serviço sejam 

direcionados quanto à qualidade, preço e demais variáveis relevantes ate mesmo na abertura 

do negocio como forma de atrair clientes e identificar novos entrantes. 

É importante quanto a analise de mercado, identificar o tipo de serviço em dados por 

meio do IBGE e SEBRAE na cidade de onde o empreendimento será realizado e assim sua 

demanda e sucesso empresarial. 
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A segmentação só faz sentido se ajudar a empresa a penetrar mais a fundo nos 

mercados que escolheu como prioritários. E contribui para aumentar a diferenciação entre 

produtos/serviços, porque quem diferencia costuma estar mais preocupado em adaptar suas 

ofertas e segmentos específicos. 

Em pesquisas efetuadas na internet, não foi possível encontrar um número exato ou 

mesmo aproximado para o mercado deste tipo de serviço, segundo o artigo do SEBRAE  

“Como montar uma clinica de psicologia”: 

O mercado consumidor dos serviços de Clínicas de Psicologia são, teoricamente, todos os 

indivíduos da população, crianças ou adultos, que demandarem por apoio e tratamento 

psicológico. Este mercado é bastante amplo e a definição sobre seu tamanho e taxas de 

crescimento é imprecisa. 

Neste sentido, a análise de mercado baseia-se em dados indiretos e também na observação de 

tendências que contribuem para o desenvolvimento de negócios no setor.  

De acordo com a ANS - Agência Nacional da Saúde Suplementar, o número de brasileiros 

cobertos por planos de saúde privados de Autogestão, Cooperativas Médicas, Filantropias, 

Medicina de Grupo e Seguradoras (incluindo planos odontológicos), também tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos. 

Em dezembro de 2000, o número de beneficiários total era de 31 milhões. Atualmente, segundo 

dados divulgados em Dezembro de 2013 pela ANS, o número saltou para 50,3 milhões - um 

crescimento de 4,6% se comparado com o mesmo período em 2012 que era de 48,1 milhões de 

beneficiários. 

Apesar dos dados favoráveis no âmbito geral, a demanda por serviços de psicologia é restrita a 

um público menor, disputado não somente pelas Clínicas de Psicologia como também por 

psiquiatrias e outras disciplinas atuantes no mesmo contexto. 

 

O site do Guia de Profissões do IG apresenta alguns dados estatísticos, como 

estimativa do número de profissionais formados no Brasil na casa dos 200 mil profissionais. 

 O site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) /Ministério da Educação (MEC), dados de 2010, possui algumas informações 

relevantes referentes ao segmento como: 

 Exigência para atuar na profissão: Ter graduação em psicologia e estar registrado 

no Conselho Regional de Psicologia; 

 Ganho médio inicial: De R$ 1.200,00 à 1.700,00; 
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 Ganho escalão intermediário (média mensal): De R$ 2.200,00 à R$ 5.000,00 

 Ganho no auge da carreira (média mensal): De R$ 5.000,00 à R$ 20.000,00 

 Auge da carreira: Entre 5 e 10 anos. 

Conforme Richers e Lima (1991) à primeira vista, a segmentação de mercado não é 

tarefa difícil. Por muito tempo foi entendida como um conceito que consistia apenas em 

dividir o mercado em segmentos.  

Para Kotler (1992), a escolha de segmentos de forma eficaz, conjugada com a 

avaliação dos elementos do ambiente em que a empresa envolve suas atividades, deve ser 

precedida de certas características fundamentais. Ainda ressalta que existem algumas 

contribuições inovadoras e importantes que devem ser observadas: a mensurabilidade, a 

substancialidade, a acessibilidade e a operacionalidade. 

É sabido que as ações da empresa não devem ser por si só, pensando no singular, 

restringindo-se a sua estrutura física, mas sim, analisando-se cuidadosamente cada um dos 

aspectos do mercado que a cerca, a fim de ter atitude positiva e proativa às alterações 

provenientes de qualquer um destes, não sendo surpreendida e tendo que adaptar-se, mas que 

responda prontamente e de maneira ágil, surpreendendo ao mercado com a sua capacidade de 

visão. 

3.1 Análise Setorial 

 

Neste ambiente são considerados como itens a serem avaliados, o impacto das ações e 

a forma de estruturação dos agentes que compõem a segmentação do plano. As forças que 

governam a competição em um setor são: ameaças de novos entrantes e de produtos ou 

serviços substitutos, poder de barganha de clientes e de fornecedores e rivalidade entre os 

concorrentes (PORTER, 1998). 
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A clínica de psicologia está inserida na região de Curitiba. 

Segundo uma pesquisa do IBOPE de 2004, a psicologia clínica é a área que concentra 

a maior parte dos psicólogos, cerca de 50%, seja atuando em consultórios particulares, seja 

em clínicas. 

 

Legislação do segmento e para abertura de empresa 

 

O processo de Abertura de uma empresa deverá começar pela definição do nome na 

junta comercial de acordo com as funções da natureza das atividades a serem exercidas pela 

entidade constante no contrato social e localização liberada pela prefeitura para execução das 

atividades. Após as aprovações é necessário realizar cadastro de CNPJ na receita Federal, 

Inscrição Estadual, Inscrição Municipal junto à prefeitura e licenças obrigatórias de acordo 

com a atividade exercida.  

O órgão que regulamenta a categoria de psicólogos é o conselho federal de psicologia, 

através da Lei 4119/62. 

Acrescenta-se que quando há a constituição de Pessoa Jurídica, esta deve realizar 

inscrição no Conselho de Classe correspondente à atividade principal prestada, conforme Lei 

Federal n° 6839 de 1980. No caso de Clínica de Psicologia, deve realizar inscrição junto ao 

CRP, de acordo com Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) n° 03/2007. 

Para abertura de empresa será necessário o registro em alguns órgãos: 

 Junta Comercial – o nascimento: Como qualquer pessoa, uma pessoa jurídica 

também precisa nascer e ter uma certidão – isso será o registro da sua empresa na 

Junta Comercial. Pra essa etapa, além de alguns documentos dos sócios da empresa, 

você precisa também do contrato social. 
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A pesquisa antecipada do nome da empresa e endereço é essencial para a criação da 

entidade, para que não haja coincidência com nomes e informações de outras 

organizações junto à prefeitura e demais órgãos competentes, ou seja, o nome é o 

primeiro passo a ser dado na abertura de uma entidade. 

 É também um órgão de registro, na qual a “futura” empresa poderá requerer o número 

da inscrição em outras entidades para funcionamento como Receita Federal, Secretaria 

da Fazenda e prefeitura. 

 Receita Federal – CNPJ: O lugar onde a empresa consegue o aclamado CNPJ, com o 

qual a empresa define, perante ao governo federal, quais são suas atividades – ou seja, 

qual sua base para cálculo de impostos e fiscalização. 

 Secretaria Estadual da Fazenda – Inscrição Estadual: O mesmo procedimento que 

o anterior, mas nesse caso só ganha uma inscrição estadual as empresas que trabalham 

com produtos, onde incidirá o ICMS. No caso de empresas de serviços, a inscrição é 

como ‘isento’. 

 Prefeitura – alvará e ISSQN: No âmbito municipal é onde você consegue seu alvará 

de funcionamento (em alguns casos não é necessário), o que te dá à luz verde para 

começar a funcionar. É legal lembrar também que é pra prefeitura que todo mês você 

paga ISSQN, aquele imposto que custa até 5% do valor das suas notas fiscais de 

serviço – nunca vacile com ele! 

 Cadastro de pessoa jurídica: Esse cadastro é realizado pela Receita Federal onde é 

feita uma solicitação de inclusão de cadastro durante o processo de abertura da 

empresa pelo contador responsável. Este deverá manter o cliente informado da 

situação do cadastro e fornecer os comprovantes que a inscrição seja feita. Embora 

seja um documento de identificação perante a Receita Federal, o CNPJ é usado em 
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aberturas de contas jurídicas, financiamentos, na elaboração de contratos em que a 

empresa é de contratante ou contratada, para compra de matérias primas, ativos 

permanentes, para contratação de prestação de serviço, vendas e compras de 

mercadorias e etc. 

 Inscrição Municipal: O cadastramento deste documento junto à prefeitura do 

município é realizado para que a empresa contribuinte tenha um número de 

identificação de cadastro tributário municipal. Essa numeração constará no Alvará de 

funcionamento e localização, na qual deverá ficar visível para que todos possam 

visualizar.  A Inscrição Municipal é obrigatória para todas as empresas que tenham 

atividade que haja incidência de impostos municipais. Mesmo que a entidade esteja 

imune, isenta, ou não contribuinte, deverá cadastrar-se o estabelecimento antes de 

iniciar as movimentações. A pessoa jurídica que presta serviços poderá emitir notas 

fiscais de maneira plenamente legal, solicitar certidões negativas que a habilitem a 

participar de licitações públicas e outras concorrências e informar que sua atividade 

está em situação regular do ponto de vista da legislação tributária municipal.  Os 

documentos necessários para inscrição variam de município para município, mas a 

maioria exige o contrato social, CNPJ, os documentos de RG e CPF dos sócios, 

comprovante de endereço dos sócios, número da Inscrição Estadual e planta do local 

da indústria ou comércio. Dependendo da atividade, a prefeitura solicitará alguns 

documentos de licenças como licença da vigilância sanitária, bombeiro, ambiental e 

outras. 
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 Alvará de localização e funcionamento: O alvará de localização segundo a Lei 

complementar nº 12/75 art. 29, diz “nenhum estabelecimento comercial, industrial, de 

prestação de serviço ou entidades associativas poderá funcionar sem a prévia licença 

do Município”, exceto os estabelecimentos da União, do Estado, do Município, 

Igrejas, sedes de partidos políticos, sindicatos, federações e demais isentos pela 

legislação.  A entidade deverá verificar uma consulta do boletim informativo do 

imóvel, na qual se deve verificar se a atividade operacional da empresa poderá ser 

exercida no local. A partir da liberação do boletim, serão solicitados alguns 

documentos como contrato social, CNPJ, licenças obrigatórias, como vigilância 

sanitária, ambiental e bombeiros. Após a liberação a empresa poderá exercer a 

atividade normalmente no local estabelecido. 

A documentação necessária para dar entrada nestes registros segue abaixo (original e 

cópia), e poderá ser feito em qualquer rua da cidadania ou diretamente na Prefeitura. 

 RG e CPF (O nome deve estar igual nos dois documentos); 

 Comprovante de endereço residencial/comercial (não precisa estar em seu nome); 

 Recibo de entrega do IRPF dos dois últimos anos (caso tenha feito declaração 

anual); 

 Título de Eleitor (para quem não declarou IRPF nos dois últimos anos); 

 Capa do carnê do IPTU do imóvel onde será a empresa (número da indicação 

fiscal e sublote); 

 Informar a metragem do local onde irá abrir o negócio. 
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Tributação 

 

Empresas do setor de serviços, enquadradas no Lucro Presumido, terão carga tributária 

de 10,88% referentes ao IRPJ e à CSLL. 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

Figura 1: Encargos sociais 

 

Fonte:  Website da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Toda empresa precisa estar cadastrada na Previdência Social e pagar os respectivos 

tributos, mesmo que não possua funcionários e tenha apenas os sócios. Para solicitar o 

cadastro, o representante deve dirigir-se à Agência da Previdência de sua jurisdição e solicitar 

o cadastramento da empresa e de seus responsáveis legais. O prazo para o cadastramento é de 

30 dias após o início das atividades. 
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Fornecedores 

 

O mercado é dominado por poucos fornecedores, como nos casos do plano de saúde, 

onde são estes que definem o preço que será pago aos profissionais e clínicas.  

Clientes 

 

Os clientes finais da clínica de psicologia são pessoas que apresentam demanda pelos 

serviços prestados pela clínica.   Como no caso desta clínica não há uma restrição de casos 

que possam ser atendidos, podem ser recebidos todas as situações e será analisado e repassado 

para outro profissional caso haja necessidade.    

Todo cliente espera ser tratado de uma forma que lhe satisfaça, mas satisfação não é 

sinônimo de fidelidade. A fidelidade depende da identificação das necessidades dos 

clientes e o que a empresa produz para satisfazê-las. Essas necessidades podem ser 

um preço justo, uma entrega antes do tempo, um atendimento sincero, etc. 

(MOUTELLA  2004, p.27). 

 

Os clientes chegam à empresa por necessidade de atendimento, a busca por serviços 

qualificados, para que possam ter conforto com qualidade e total atenção. 

Os clientes que chegam a clínica serão basicamente de classe média e classe média-alta 

(com exceção dos trabalhos voluntários onde não haverá cobrança por parte dos psicólogos).  

3.2. Análise da Demanda 

Devido a dificuldade de encontrar números demográficos e tendências para cálculo de 

atendimentos na clínica de psicologia, utilizaremos uma média diária de atendimento e 

faremos o cálculo do ponto de equilíbrio para que possamos saber qual é o número mínimo 

para manter uma clínica de psicologia. 
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Partimos da premissa que a clínica precisará atender no mínimo 10 pessoas por dia 

(sendo 5 por convênio medido e 5 consultas particulares), ao preço de atendimento de R$ 

30,00 para convênio médico e R$ 100,00 para consultas particulares.  

O tempo para cada consulta será de 1 hora.  

3.3. Análise da Concorrência 

 

Atualmente existem no Paraná 14.759 psicólogos, de acordo com o Conselho Federal 

de Psicologia.   

Para ganhar espaço no mercado uma empresa precisa atender as necessidades e os 

desejos das pessoas, levando em conta todo o ambiente de atuação da empresa e a sua 

concorrência. 

 O diferencial da empresa é que vai garantir a competitividade dela no mercado e atrair 

novos clientes. Portanto constantemente é essencial que cada empresa faça uma análise de 

seus principais concorrentes. 

De todas as variáveis incontroláveis de marketing, a concorrência geralmente é alvo de 

maiores considerações. “No mercado, surgem e desaparecem concorrentes a todo o momento, 

o que exige dos administradores constante adaptação das táticas de marketing.” (LAS 

CASAS, 2010. p. 157). 

E relação ao mercado de serviços, no país do mesmo modo em que esse mercado 

mostra uma alta taxa de crescimento, também mostra que surgem no mercado todos os dias 

novos concorrentes que estão a cada dia mais bem preparados para o mercado. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) /Ministério da Educação (MEC), dados de 2010; Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade), dados de 2009; há no Brasil: 
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Figura 2- Desempenho de Estudantes (Enade) 

Número de faculdades 538 

Melhores cursos Universidade Federal de São Carlos (SP), Universidade Federal de 

Goiás (Goiânia), Universidade de Brasília 

Vagas disponíveis por ano 69.465 

Duração do curso 5 anos 

Candidatos 159.126 

Candidatos/vaga 2,29 

Formandos por ano 18.311 

Fonte: Ministério da Educação (MEC) 2010 

Ou seja, existem muitos profissionais de psicologia no mercado, entretanto não todos 

ativos e trabalhando em clínicas de psicologia, há outros segmentos onde os profissionais 

podem estar atuando, como em empresas públicas e privadas, hospitais, ONGs, etc. 

De acordo com o manual do Sebrae, além da grande procura da psicologia clínica 

dentro das opções de carreira do psicólogo, há também profissionais de outras áreas como 

psiquiatria, psicopedagogia, sociologia, e outros, que disputam o mesmo mercado. 

Portanto, a concorrência no segmento é alta e tende a aumentar - tanto para os postos 

de trabalho quanto para os negócios relacionados. Os estabelecimentos jurídicos existentes 

(Clínicas) variam de forma e tamanho, caracterizando uma concorrência pulverizada e sem o 

domínio expressivo de uma única empresa. 

Existe espaço para uma grande variedade de ofertas, que vão desde pequenas clínicas 

de profissionais autônomos a clínicas universitárias e clínicas multidisciplinares com grandes 

estruturas. 
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4. Oferta da Empresa 

A clínica de psicologia oferecerá atendimento psicológico, a partir de sessões 

terapêuticas de 1 hora, e a continuidade do tratamento e o tempo dependerá do caso analisado. 

O posicionamento da empresa se dará pelo preço acessível à classe média e a 

vantagem competitiva será pela boa localização, com estacionamento nas vias de acesso, e 

num local com vários comércios. 

4.1 Estratégia de marketing (4 P´s) 

- Produto 

Atendimento de casos clínicos clássicos como: ansiedade, depressão, síndrome do 

pânico, dependências. Como também casos em que a pessoa sinta-se deprimida, com 

dificuldades comportamentais como timidez excessiva, dificuldade de falar em público, 

dificuldades de relacionamento, separação, alterações bruscas de humor, medos e fobias, 

transtorno obsessivos e/ou compulsivos, pensamentos repetidos, distração excessiva, entre 

outros. 

De acordo com Kotler (1988, p. 76) o produto pode ser definido como “a mercadoria 

para aquisição de bens de consumo de uma empresa entre objetos físicos, lugares em ideias e 

organizações com o objetivo de sempre satisfazer as necessidades do mercado.”. 

 

- Preço 

A estratégia será de preço acessível para o público de classe média, preço de tabela de 

R$ 100,00 a consulta.  
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Para Cobra (1988, p. 69) preço significa para uma economia, por exemplo, o valor e 

toda a sua tributação para que o pagamento do produto possa ser lançado no mercado com 

seus custos de produção e assim o lucro para determinada empresa. 

- Promoção 

As condições de pagamento serão à vista, será aceito recebimento em espécie, cartão 

de débito ou crédito para consultas particulares. 

Ou o cliente poderá utilizar o convênio médico. 

O marketing será feito através do site da clínica, e anúncio em sites e revistas do 

segmento de psicologia e medicina, como por exemplo, o site www.doctoralia.com.br, 

entretanto o marketing mais usual é o que é feito pelos próprios clientes, indicando para 

outras pessoas que necessitam deste tipo de serviço. 

Sant’Anna (1996, p. 29) em sua classificação do merchandising em indústria e público 

alvo deve ser destinado entre promoções, motivos de compra preenchendo todas as 

necessidades do cliente bem como o que vender e o porquê vender. 

 Tais classificações determinam a promoção de vendas planejadas pela empresa e 

direcionadas no canal de marketing. 

Sant’Anna (1996, p. 33) diz que a promoção de vendas envolve sobremaneira a 

pesquisa, o estudo, as ideias e o desenvolvimento para a apresentação deste produto para as 

vendas. 

A promoção de vendas pode ocorrer deste a forma como atuam os vendedores, os 

promotores de venda em uma empresa atraindo consumidores por meio de promoções, 

liquidações, propagandas como forma de incentivar sempre as vendas. 
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Quando a promoção para vendas é realizada ela é a grande incentivadora para que os 

produtos possam encontrar melhores os seus compradores, que de acordo com Kotler (1988, 

p.138) “deve ser estimulado sempre em curto prazo”. 

 

- Praça 

A oferta de serviços será feita na região de Curitiba e região metropolitana, 

especificamente na regional portão de Curitiba, que atende os bairros Fazendinha, Campo 

Comprido, Santa Quitéria, Portão, Vila Izabel, Lindóia, Novo Mundo, Água Verde.  

A distribuição envolvem fabricantes, atacadistas, varejistas e representantes de venda, 

dos quais significam os canais pelos quais a distribuição acontece. 

Assim como o produto, a distribuição também deve satisfazer as necessidades do 

consumidor para empresas prestadoras de serviços e empresas em geral, dependendo de sua 

atividade organizacional, pois a praça define o seu produto e serviço, demanda e contribui 

para a qualidade nos produtos e serviços.  

 

4.2 Análise SWOT 

A análise Swot, segundo Colenghi (2007), com relação ao planejamento estratégico é 

conseguido a partir do esforço concentrado da direção da empresa, e tem como base 

fundamental à missão e o negócio da por ela definida, levando-se em consideração o 

levantamento, análise e proposição de soluções mediante um plano de ação que obteve 

garantir a qualidade desejada pelos clientes da organização.  

             Na sequência, a partir dos modelos de processos estratégicos apresentados por Kotler 

(2000), apresentam-se o conjunto de etapas para elaboração do planejamento estratégico, que 

são:  



29 

 

a)  A definição do negócio e da missão da organização;  

b)  A análise do ambiente interno e do ambiente externo;  

c)  O planejamento de cenários; a formulação de estratégias;  

d)  A elaboração do plano de ação;  

e)  A implantação ou implementação da(s) estratégia(s) e;  

f)   O acompanhamento (feedback) e controle.  

             A análise SWOT fornece segundo Machado (2005, p.77), uma orientação estratégica 

bastante significativa como:  

a.)  Eliminar pontos fracos nas áreas pelas quais a empresa enfrenta ameaças graves da 

concorrência e tendências desfavoráveis perante o negócio; 

b.)  Compreender oportunidades descobertas a partir de seus pontos fortes; 

c.) Corrigir pontos fracos nas áreas em que a organização vislumbra oportunidades 

potenciais; 

d.) Monitorar áreas onde a organização possui pontos fortes afim de não ser 

surpreendida futuramente por possíveis riscos e incertezas; 

e.) Facilitar a forma de pagamento dos clientes com dificuldade de acesso ao crédito. 

 As estratégias com relação à “clínica de psicologia” estão associadas a sua 

comunicação com fornecedores e atendimento ao cliente, como conquistar e satisfazer seus 

clientes, como se manter no mercado e a como será alcançados os objetivos financeiros, essas 

estratégias serão avaliadas através da ferramenta de Análise Swot. 

De acordo com Sertek (2007, p.74) as definições expostas na figura abaixo tornam-se 

possíveis para o posicionamento e identificação da empresa os quais ocorrem da seguinte 

forma:  
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Pontos fortes + Oportunidades= 

Capitalizar 

Sucesso com seus serviços, pois aproveita as 

oportunidades que surgem a partir dos pontos 

fortes que possui. 

Pontos fracos + Oportunidades= 

Melhorar 

As oportunidades são pouco aproveitáveis em 

curto prazo, para ter sucesso a empresa precisa 

converter as fraquezas em pontos fortes. 

Pontos fortes + Ameaças= Monitorar Neste caso as ameaças não apresentam perigo 

para a empresa pois seus pontos fortes 

sustentam a empresa contra as mesmas, existe 

o monitoramento mas não ações específicas, 

em relação ao marketing. 

Pontos fortes + Ameaças= Eliminar Este é um fator de fragilidade, neste caso 

deve-se criar estratégias para eliminar pontos 

fracos e superar as ameaças. 
 

 
 

 

Na análise de Swot, o fator Força está relacionado primeiramente a retenção e 

fidelização de clientes e assim valorização da “clínica de psicologia”. 

Assim novas técnicas quanto ao incremento com uso de tecnologia e software 

adequado para a gestão estão relacionados a este contato em maior concentração com seus 

clientes e assim maior demanda de serviços e lucratividade pelo uso das tecnologias por meio 

de um sistema de comunicação entre seus fornecedores como forma de cadastrar seus serviços 

e estoque de acordo com as necessidades de seus clientes. 

O segundo fator da força diz respeito a retenção de clientes por isso a força na análise 

deverá se concentrar na adequação deste novo sistema de comunicação com seus 

fornecedores. 

O terceiro fator força está presente na escolha da localização sendo de fácil acesso aos 

seus clientes de forma privilegiada, presente em Curitiba e Região Metropolitana como São 

José dos Pinhais, Pinhais, Colombo. 
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O fator Oportunidade está presente na fidelidade de seus clientes a alguns anos 

facilitando assim a entrada de novos clientes, pela sua propaganda, promoção entre produtos e 

serviços.  

Os valores dos produtos apresentados além dos serviços e promoções se tornam um 

diferencial para a empresa com preços mais acessíveis, um atendimento de qualidade e a 

prestação de serviços, entre o atendimento, as formas de pagamento e principalmente na 

forma de atender os seus clientes. Apresenta-se uma forma variada de atender o público 

inserido com qualidade e respeito. 

A Fraqueza está relacionada a oferta de outras clínicas de psicologia e os altos 

tributos e taxas municipais e estaduais que podem afetar a organização em seus custos, a falta 

de um sistema de informação mais preciso com seus fornecedores, estratégias de TI. 

Referente as Ameaças  existe sazonalidade nos períodos, mas após o conhecimento 

por parte dos clientes nos serviços a demanda tende a aumentar bem como a existência de 

outros concorrentes conceituados no ramo de renome que podem afetar a empresa. A 

concorrência nas estratégias de propaganda e vendas estão presentes nos melhores sites e 

pontos estratégicos da cidade, nas propagandas online, e a utilização de redes sociais além do 

software adotado pela clínica. 

- Oportunidades 

 Aumento da clínica realizando a locação de salas anexa; 

 Aumento no número de casos devido a crise na economia, vida estressante e 

preocupações com o futuro; 

 Aumento do relacionamento com convênios; 

 Possibilidade de atendimento in company com preços diferenciados. 
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- Ameaças 

 Há poucas barreiras de entrada neste tipo de negócio, visto que a necessidade de 

investimento é baixa; 

 Há uma oferta significativa de mão-de-obra (cerca de 270 mil psicólogos formado no 

Brasil, e cerca de 15 mil somente no Paraná); 

 Aumento da regulamentação e restrição para alguns tipos de atendimentos (terapias 

alternativas); 

 Aumento da oferta de terapias alternativas; 

 Influência dos convênios, de forma que os clientes procurem somente clínicas 

conveniadas.  

- Pontos Fortes 

 Excelente localização da clínica; 

 Preços atrativos e competitivos com o mercado; 

 Informatização do setor administrativo; 

 Know how dos psicólogos que prestarão serviço na clínica; 

 Flexibilidade de horário, atendimento nos 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite, e 

também aos sábados.  

- Pontos Fracos 

 Poucas ações de marketing, propaganda é realizada mais por indicação de outros 

clientes; 
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 Não é uma clínica de grande porte, possibilitando certa “falta de credibilidade” por 

parte de classes sociais mais altas; 

 Outras clínicas médicas na região; 

 Facilidade de troca de psicólogo por parte do cliente de plano de saúde. 
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5. Plano Operacional 

5.1 Infraestrutura 

  Locação de sala comercial na Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes, 669 Sala 15.   

Figura 3- Mapa de localização 

 

Fonte: Google Maps 

  Sala de aprox. 28m2, dividido em duas salas para atendimento de no mínimo 7m2 

e uma área de recepção; 

A estrutura deverá contar com alguns requisitos legais como: 

 Sanitários adaptados para deficientes físicos; 

 Paredes com pintura de cor clara, material liso e impermeável, sem presença de 

mofos, rachaduras e infiltrações; 

 Piso lavável e impermeável; 

 Teto liso, de material resistente, pintado em cor clara; 
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 Bancos, bancadas e balcões de revestimento interno de material impermeável e 

de fácil higienização; 

 Revestimento de sofás, cadeiras, poltronas, divãs, cortinas e almofadas de 

material impermeável; 

 Sistema de iluminação natural ou artificial adequado para a metragem da sala; 

 Ventilação adequada: janela e/ou ar- condicionado; 

5.2 Mobília 

Para as duas salas de atendimento psicológico: 

 2 cadeiras- divã; 

 4 poltronas confortáveis; 

 2 mesas de escritório; 

 2 lixeiras em inox; 

 2 tapetes. 

Para a recepção: 

 1 mesa de escritório; 

 1 cadeira de escritório; 

 1 computador; 

 1 gaveteiro com arquivo; 

 1 tapete; 

 2 lixeiras; 

 4 cadeiras para espera; 

 1 porta revista; 

 1 cafeteira; 

 1 chaleira elétrica (para chá); 
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 1 purificador de água; 

 1 frigobar. 

Para o toalete: 

 1 lixeira em inox; 

 1 porta sabonete líquido; 

 1 porta toalha de papel. 

Para a sala: 

 1 ar condicionado compatível com o tamanho da sala; 

 1 alarme. 

5.3 Tecnologia adotada 

 Website da clínica; 

 Marketing em redes sociais; 

 Software específico para clínica de psicologia. 

5.4 Fornecedores 

 Convênios médicos, Unimed e Amil.   

 

5.5 Recursos Humanos 

 1 Secretária para consultório de psicologia, com salário mensal de R$ 1.000,00, 

incluindo vale refeição e vale transporte.  

6. Plano Financeiro 

              A decisão de investir é de natureza complexa, porque muitos fatores, inclusive de 

ordem pessoal, entram em cena. Entretanto, é necessário que se desenvolva um modelo 
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teórico mínimo para explicar e prever decisões. Sendo assim, é necessário investir em ganhos 

futuros desde o início de uma implementação e de desenvolvimento da empresa em si. 

             Se a decisão for melhor possível, segundo Certo e Peter (1993), essa ordem 

rigorosamente seguida, de forma que as oportunidades contempladas serão as primeiras da 

ordenação, ou seja, as mais lucrativas.   Nesse caso, não pode faltar a oportunidade escolhida 

e os lucros a serem obtidos.  

A seguir o plano financeiro da “clínica de psicologia”: 

Tabela 1- Investimento Fixo 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ %*

Reforma do local e infraestrutura 5.000,00              14%

Equipamentos e móveis (computadores, impressoras, softwares, etc 10.000,00            27%

Testes de psicológicos 5.000,00              14%

Despesas com abertura da empresa e procedimentos legais 2.500,00              7%

Estoque inicial de suprimentos 2.000,00              5%

Divulgação inicial 2.000,00              5%

Despesas iniciais (um mês) com diversos (aluguel, contador, telefone, funcionários 10.000,00            27%

Total Investimento Fixo 36.500,00            100%

       INVESTIMENTO FIXO
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Tabela 2- Estimativa de Faturamento Mensal 

Faturamento

Serviços 14.300,00           

Total 14.300,00           

Vendas 

Unitárias
Custo Unit. Faturamento

Consultas convênio 110 30,00             3.300,00             

Consultas particulares 110 100,00           11.000,00           

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

Faturamento estimado 14.300,00           

SERVIÇOS

Descrição do Serviço

Estimativa de Faturamento

ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL

TOTAIS

 

Tabela 3- Custo Fixo 

Discriminação Valor R$

Mão-de-Obra + Encargos 1.760,00                  

1 Recepcionista R$ 1.000,00 + 16% encargos trabalhistas + 300,00 vale 

tranporte + 300,00 vale alimentação

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 4.000,00                  2 psicólogos

Água 30,00                       

Luz 100,00                     

Telefone 100,00                     

Contador 880,00                     1 salário mínimo

Material de Expediente e Consumo 200,00                     

Aluguel 1.000,00                  

Seguros 20,00                       

Propaganda e Publicidade 300,00                     website + publicações em sites e revistas do setor

Depreciação Mensal 441,67                     Investimento inicial R$ 26.500,00 depreciado em 5 anos.

Manutenção 50,00                       

Condomínio 250,00                     

Tributos, impostos, contribuições e taxas 780,00                     

Outros 500,00                     

TOTAL 10.411,67                

CUSTOS FIXOS
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Tabela 4- Fluxo de Caixa 

 

  

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL Média 

Entradas

Recebimento 14.300R$             14.300R$            14.300R$             14.300R$             14.300R$             14.300R$             14.300R$             14.300R$             14.300R$             14.300R$             14.300R$             14.300R$            171.600R$             14.300R$       

Saídas

Custos Fixos 9.920-R$               9.920-R$              9.920-R$               9.920-R$               9.920-R$               9.920-R$               9.920-R$               9.920-R$               9.920-R$               9.920-R$               11.680-R$             11.680-R$            122.560-R$             10.213-R$       

Pessoal 1.760-R$               1.760-R$              1.760-R$               1.760-R$               1.760-R$               1.760-R$               1.760-R$               1.760-R$               1.760-R$               1.760-R$               3.520-R$               3.520-R$              24.640-R$               2.053-R$         

Aluguel + condomínio + seguro 1.270-R$               1.270-R$              1.270-R$               1.270-R$               1.270-R$               1.270-R$               1.270-R$               1.270-R$               1.270-R$               1.270-R$               1.270-R$               1.270-R$              15.240-R$               1.270-R$         

Desp Administ. 730-R$                  730-R$                 730-R$                  730-R$                  730-R$                  730-R$                  730-R$                  730-R$                  730-R$                  730-R$                  730-R$                  730-R$                 8.760-R$                 730-R$            

Pró-Labore 4.000-R$               4.000-R$              4.000-R$               4.000-R$               4.000-R$               4.000-R$               4.000-R$               4.000-R$               4.000-R$               4.000-R$               4.000-R$               4.000-R$              48.000-R$               4.000-R$         

Tributos, impostos, contribuições e taxas 780-R$                  780-R$                 780-R$                  780-R$                  780-R$                  780-R$                  780-R$                  780-R$                  780-R$                  780-R$                  780-R$                  780-R$                 9.360-R$                 780-R$            

Assessoria contábil 880-R$                  880-R$                 880-R$                  880-R$                  880-R$                  880-R$                  880-R$                  880-R$                  880-R$                  880-R$                  880-R$                  880-R$                 10.560-R$               880-R$            

Outros 500-R$                  500-R$                 500-R$                  500-R$                  500-R$                  500-R$                  500-R$                  500-R$                  500-R$                  500-R$                  500-R$                  500-R$                 6.000-R$                 500-R$            

Resultado 4.380R$               4.380R$              4.380R$               4.380R$               4.380R$               4.380R$               4.380R$               4.380R$               4.380R$               4.380R$               2.620R$               2.620R$              49.040R$               4.087R$         

Investimento Inicial 36.500-R$             32.120-R$            27.740-R$             23.360-R$             18.980-R$             14.600-R$             10.220-R$             5.840-R$               1.460-R$               2.920R$               7.300R$               9.920R$              

Investimento Total 32.120-R$             27.740-R$            23.360-R$             18.980-R$             14.600-R$             10.220-R$             5.840-R$               1.460-R$               2.920R$               7.300R$               9.920R$               12.540R$            

FLUXO DE CAIXA
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Tabela 5- DRE – Demonstrativo de Resultados 

 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

RECEITA OPERACIONAL 

BRUTA 14.300R$        14.300R$       14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$       171.600R$       

Prestação de Serviços 14.300R$        14.300R$       14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$       171.600R$       

= RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA 14.300R$        14.300R$       14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$        14.300R$       171.600R$       

(-) CUSTOS FIXOS TOTAIS 5.420R$          5.420R$         5.420R$          5.420R$          5.420R$          5.420R$          5.420R$          5.420R$          5.420R$          5.420R$          7.180R$          7.180R$         68.560R$         

Despesas com Pessoal 1.760-R$          1.760-R$         1.760-R$          1.760-R$          1.760-R$          1.760-R$          1.760-R$          1.760-R$          1.760-R$          1.760-R$          3.520-R$          3.520-R$         24.640-R$         

Despesas Administrativas 730-R$             730-R$            730-R$             730-R$             730-R$             730-R$             730-R$             730-R$             730-R$             730-R$             730-R$             730-R$            8.760-R$           

Despesas com ocupação (aluguel e 

afins) 1.270-R$          1.270-R$         1.270-R$          1.270-R$          1.270-R$          1.270-R$          1.270-R$          1.270-R$          1.270-R$          1.270-R$          1.270-R$          1.270-R$         15.240-R$         

Despesas com Assessoria Contábil 880-R$             880-R$            880-R$             880-R$             880-R$             880-R$             880-R$             880-R$             880-R$             880-R$             880-R$             880-R$            10.560-R$         

Despesas com tributos, impostos, taxas, 

contribuições e encargos 780-R$             780-R$            780-R$             780-R$             780-R$             780-R$             780-R$             780-R$             780-R$             780-R$             780-R$             780-R$            9.360-R$           

= RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA 8.880R$          8.880R$         8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          7.120R$          7.120R$         103.040R$       

= RESULTADO OPERACIONAL

ANTES DO IR E CSLL 8.880R$          8.880R$         8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          8.880R$          7.120R$          7.120R$         103.040R$       

(-) Provisão para IR e CSLL 1.556-R$          1.556-R$         1.556-R$          1.556-R$          1.556-R$          1.556-R$          1.556-R$          1.556-R$          1.556-R$          1.556-R$          1.556-R$          1.556-R$         18.670-R$         

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS 

PARTICIPAÇÕES 7.324R$          7.324R$         7.324R$          7.324R$          7.324R$          7.324R$          7.324R$          7.324R$          7.324R$          7.324R$          5.564R$          5.564R$         84.370R$         

(-) PRO LABORE 4.000-R$          4.000-R$         4.000-R$          4.000-R$          4.000-R$          4.000-R$          4.000-R$          4.000-R$          4.000-R$          4.000-R$          4.000-R$          4.000-R$         48.000-R$         

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO 

EXERCÍCIO 3.324R$          3.324R$         3.324R$          3.324R$          3.324R$          3.324R$          3.324R$          3.324R$          3.324R$          3.324R$          1.564R$          1.564R$         36.370R$         

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE



41 

 

Tabela 6- Indicadores 

                                                                                         

Indicadores de 

Desempenho         
 

          
 

Margem de Contribuição 78,67% 

 
Lucratividade 

     

 

Média Mensal 29,17% 
     

 

    
     

 

    
 

Rentabilidade   

 

Prazo de Retorno do Investimento 
 Média Mensal 24,40% 

 

Resultado Operacional 5 meses  
 Período de 60 meses 42.974,90% 

 

Resultado Final 6 meses  
     

    Endividamento Geral   

 

Taxa de Retorno 
 Grau de Endividamento 9,565716472 

 

TMA - Taxa Mínima de Atratividade 11,35% 
 

   

TIR - Taxa Interna de Retorno 302,75% 
 

   

VPL - Valor Presente Líquido     91.602,13  
 

       

6.1. Análise de Viabilidade 

Tabela 7- Análise de viabilidade 

Descrição 

Cenário provável Cenário pessimista (- 30%) Cenário otimista (+30%) 

Valor (R$) (%) Valor (R$)   (%)   Valor (R$) (%) 

1. Receita total com serviço  R$ 12.958,30   100   R$ 9.070,81   R$ 3.887,49  30  R$ 16.845,79   R$ 3.887,49  30 

2. Custos variáveis totais 

(-) Custos com materiais diretos e ou 

CMV  R$ 4.205,54     R$ 2.943,88   R$ 1.261,66     R$ 5.467,20   R$ 1.261,66    

(-) Impostos sobre serviço  R$      583,12     R$ 408,19   R$ 174,94     R$      758,06   R$      174,94    

(-) Gastos com serviço  R$      350,00     R$ 350,00   R$ 350,00     R$      350,00   R$      350,00    

Subtotal 2  R$ 5.138,66     R$ 3.702,06   R$ 1.786,60     R$ 6.575,26   R$ 1.786,60    

3. Margem de contribuição (1-Subtotal 2)  R$ 7.819,64     R$ 5.368,75       R$ 10.270,53      

4. (-) Custos fixos totais  R$ 6.341,08     R$ 4.438,76   R$ 1.902,33     R$ 8.243,41   R$ 1.902,33    

5. Lucro / Prejuízo Operacional (3 - 4)  R$ 1.478,55     R$ 929,99       R$ 2.027,12      

 

Com esta estimativa de cenário pode-se concluir que o ideal é procurar manter o 

objetivo central alcançando os R$ 12.958,30 de prestação de serviço bruto e com lucro de R$ 

1.478,55. Porém pode acontecer como no quadro acima a procura por serviços caírem através 
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de promoções locais no comércio ou outros setores. Já para o quadro pessimista com um 

aumento de 30% na prestação de serviços pode-se concluir que apesar deste aumento, não 

devem ocorrer novos gastos e contração de mais mão de obra uma vez que este percentual é 

muito pouco e não justifica tais medidas. 

Tabela 8- Análise de sensibilidade 

Margem Operacional  
 

 
  

 0,3995338   
     
 Margem de Contribuição 
     
  R$     103.040,00    
     
 67%   
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7. Conclusão 

O plano de negócios é uma ferramenta de planejamento elaborado conforme a 

necessidade de cada empreendimento, capaz de mostrar a viabilidade e estratégicas deste. 

É um projeto pelo qual o empreendedor realiza estudos sobre as ideias e os passos 

que deve seguir para transformá-lo em um empreendimento de sucesso. 

A clínica de psicologia oferecerá atendimento psicológico, a partir de sessões 

terapêuticas de 1 hora, e a continuidade do tratamento e o tempo dependerá do caso analisado. 

O posicionamento da empresa se dará pelo preço acessível à classe envolvida e a 

vantagem competitiva será pela boa localização, apresentando seu desempenho e objetivos 

futuros. 

Os objetivos descritos, assim como a situação desejada para a empresa, visam dar 

suporte ao cotidiano da mesma, servindo como ferramenta que deve ser consultada e adaptada 

de acordo com as necessidades e mudança de cenário. 

A análise de sensibilidade demonstrou um cenário otimista, ou seja, 67% da margem 

de contribuição do negócio e sua TMA - Taxa Mínima de Atratividade em 11,35%, 

apresentando um cenário otimista para a continuidade do negócio. 

Também se provou eficaz o modelo de gerenciamento e planejamento baseado em 

metas, visto que estes resultados até o momento estava aderentes ao plano inicial (abertura da 

empresa), mostrando assim que a empresa possua uma elevada capacidade de execução, o que 

dava mais segurança aos sócios na condução deste projeto. 

Tal plano demonstrou como principal meta a analise da melhor maneira de se 

administrar um negocio com prudência, cuidado necessário com o seu desenvolvimento 

dirigindo-se ao resultado final e com eficácia, o lucro. 
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9. Anexos 

1. Planilha de Investimento Fixo; 

2. Planilha de Estimativa de Faturamento Mensal; 

3. Planilha de Custo Fixo; 

4. Planilha de Fluxo de Caixa; 

5. Planilha DRE – Demonstrativo de Resultados; 

6. Planilha de Indicadores. 

 

 

 


