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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

O assunto tratado nesse estudo é algo que era recorrente entre as aulas do curso de Gestão 

Estratégica de Empresas da FGV e dois dos alunos desse curso, em meio as aulas, tornaram-se 

sócios pela afinidade ao empreendedorismo. 

De um lado, Rafael Cardoso de Andrade um administrador de empresas, com experiência de 

mais de 10 anos em marketing e vendas e de outro Vinicius Silva, um Médico e empresário 

com experiência de mais de 10 anos na área médica e negócios na área e em outros setores 

conversavam muito sobre os seus ideais e então as ideias começaram a aparecer. 

A ideia inicial era ajudar empreendedores que estão em fase inicial de seus negócios, levando 

os mesmos a conhecer ferramentas e experiências que havíamos desenvolvido ao longo de 

nossas carreiras e nossas formações acadêmicas, incluindo principalmente o que havíamos 

estudado no curso de Gestão Estratégica de Empresas na FGV. 

Começamos os estudos de mercado para que pudéssemos evidenciar a real necessidade do setor 

de empreendedorismo no Brasil e ficou evidente que temos um mercado em plena ascensão no 

Brasil e no mundo, pois temos muita gente empreendendo no momento. 

De outro lado pudemos observar um mercado de baixa profissionalização e pouco regulado, 

logo pudemos ver que há muita oportunidade em diversas inciativas que se envolvam com o 

mercado empreendedor. 

Considerando que o mercado empreendedor existe, considerando que é um mercado de 

ascensão e pouco profissional, focamos nossos estudos em formas de ajudar o mercado a se 

desenvolver nessa carência de profissionalismo. 

A ideia inicial era profissionalizar a startup, ou empreendimento a ponto do mesmo estar pronto 

para receber o capital de investimento anjo. 

Observamos que no mercado existem incubadoras e aceleradoras, sendo que a incubadora 

empresta aos empreendedores uma infraestrutura física e intelectual na área administrativa, 

financeira, legal e contábil e as aceleradoras trabalham com a visão mercadológica, ajudando 

os empreendedores a adequarem seus negócios para posteriormente buscarem capital de 

investimento anjo. 
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Em ambos os casos, os empreendedores têm um alto envolvimento com os tutores e os projetos 

muitas vezes são morosos, pois passam por diversas mudanças para estarem prontos para iniciar 

a rodada de investimentos com possíveis anjos. 

Foi então que, com objetivo de ajudar empreendedores de forma mais direta, nasceu a 

GERMINAR, uma empresa com foco em relacionamento e investimentos de terceiros, 

buscando agilizar a cadeia de negócios existente no mercado empreendedor, tornando mais 

dinâmico o processo de investimento, focando no processo de preparação da startup ou 

empreendimento para apresentação ao mercado de possíveis investidores. 

A proposta de valor da empresa GERMINAR é ser uma empresa de NETWORKING 

PROFISSIONAL, com o objetivo de conhecer muitos negócios e muitos investidores para 

conectar os universos. 

Quando projetamos a empresa em termos financeiros, buscamos um formato de empresa 

enxuta, para que pudéssemos diminuir os investimentos iniciais, tal como o tempo para retorno 

da operação. 

Dessa forma buscamos uma estratégia para viabilizar o negócio que depende mais da equipe 

envolvida, com investimento inicial de cerca de R$ 80.000,00, a maioria desse montante é 

direcionado para capital de giro o que possibilita a empresa rodar sem empréstimos e dividas 

desde seu primeiro dia de atuação e logo no primeiro ano ter seu retorno sobre o investimento, 

com uma TIR de aproximadamente 36%. 

Dessa forma, os sócios na ideia, após este estudo tomam a decisão de investir no negócio e 

colocar a operação em prática. Assim nascerá a GERMINAR, com foco em NETWORKING 

PROFISSIONAL, buscando contribuir para o desenvolvimento do mercado empreendedor 

brasileiro. 
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2. A Empresa – Descrição Geral 

 

Atualmente, é possível notar um universo grande de empreendedores que buscam viabilizar 

suas ideias e startups, porém não dispõem de capital inicial para colocar seus projetos em 

prática. É possível notar também, que os empreendedores se dedicam muito aos seus core 

business deixando a área de relacionamento com o mercado descoberta, até por exercerem 

funções mais técnicas, acabam se afastando da necessidade de desenvolver expertise na área 

comercial e de relacionamento. 

De um outro lado do mercado, é possível identificar um universo de investidores profissionais, 

investidores idealistas e empresas buscando opções de investimentos e desenvolvimento nas 

suas áreas de atuação. O investidor profissional, podemos classificar como o indivíduo que 

busca retorno com aplicações financeiras observando o risco na opção que está comprando, 

basicamente esse investidor tem baixo ou nenhum envolvimento com o negócio, atendo-se aos 

índices históricos e a reputação do fundo, ação ou projeto que esteja investindo. 

Já o investidor idealista é classificado como alguém que além de buscar retorno sobre o capital 

investido, tem interesse em desenvolver o mercado empreendedor, ajudando fundadores de 

startups, projetos empreendedores ou donos de ideias a coloca-las na prática. Alguns desses 

investidores, inclusive, fazem o investimento e agregam valor ao projeto através de suas 

experiências em áreas específicas de gestão estratégica. 

Temos também as empresas investidoras, que buscam avançar em mercados desconhecidos, ou 

empreender em melhorias de processos, produtos ou serviços e precisam ou querem terceirizar 

essa demanda. Nesse caso a empresa tem alto envolvimento no desenvolvimento do 

empreendimento. 

Considerando esses stakeholders, basicamente temos 3 grupos: empreendedores, investidores e 

empresas, todas com interesses que se complementam entre necessidades e soluções, porém 

distantes ou desconectadas. 

A empresa em questão, captadora de recursos e investimentos anjo, busca suprir a necessidade 

de conexão entre esses universos, oferecendo o networking entre as empresas, investidores e 

empreendedores para gerar aproximação entre as partes e apresentar aos empreendedores 

investidores anjo boas opções de investimentos. 
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O início desse processo, se dá através dos acessos desses públicos em uma plataforma digital 

que oferece conteúdos interativos, interessantes, atrativos e inerentes às necessidades e desejos 

dos empreendedores e dos investidores. 

A captadora de recursos e investimentos anjo utiliza essa plataforma digital como ferramenta 

de atração de seus públicos alvo, gerando leads e prospects para que possam alimentar 

futuramente a sua base de clientes. A empresa captadora faz a gestão de conteúdo dessa 

plataforma com foco em atração e retenção de público dentro do target. 

A continuidade do processo se dará através da identificação de empreendedores com potencial 

de desenvolvimento de suas ideias com a injeção de recursos financeiros de investimento anjo. 

A seleção desses empreendedores será através do engajamento dos mesmos nos conteúdos e 

interações oferecidas pela captadora de recursos, através do site e presencialmente. 

O processo segue quando a captadora de recursos e investimentos anjo seleciona uma startup e 

seus empreendedores para prepara-los e aproximá-los dos investidores, sejam empresas ou 

investidores individuais. 

Concluindo o ciclo de serviço da captadora quando houver a apresentação formal da empresa 

para a rede de network potencial investidora na startup. 

São considerados clientes potenciais: empreendedores que buscam viabilizar ideias e que 

precisem conhecer investidores anjo, investidores que buscam opções de investimentos em 

ideias exclusivas e empresas que buscam desenvolvimento de áreas específicas. 

A empresa terá uma política comercial baseada em comissão gerada após o aporte financeiro 

dos investidores anjo, variando de operação para operação, conforme acordado previamente 

com os empreendedores que buscarem o serviço da captadora. 

Seu principal diferencial é a preparação da startup para a profissionalização da proposta de 

investimento, através de consultoria comercial, a startup ou projeto empreendedor e a captadora 

chegarão a condição ideal para ofertar a empresa ao mercado investidor. 

A Missão é:  

Conectar empreendedores e investidores, gerando valor para entre eles e impactando o mundo 

através de melhorias, entregando lucro para todos os stakeholders envolvidos. 

Nossa Visão é: 
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Ser a primeira empresa de conexão profissional entre universos empresariais distantes. 

Nossos Valores são: 

Nossas RELAÇÕES são baseadas em verdades e alto padrão de ética. 

Nossos NEGÓCIOS são o começo de grandes mudanças para o mundo.  

Nossos LUCROS são obtidos de forma integra. 

A principal vantagem competitiva do nosso negócio é que somos uma empresa de 

NETWORKING PROFISSIONAL, pois temos como objetivo conhecer muitos negócios e 

muitos investidores para conectar os universos. 

Ao contrário de consultorias estratégicas, aceleradoras ou incubadoras, vamos direto ao ponto 

de preparação da abordagem comercial para a venda da empresa, ideia ou startup em questão. 

Através de um levantamento de informações junto aos idealizadores, gera-se um diagnóstico 

de valor, entendendo quais são os principais diferenciais para que se possa trabalhar o material 

de apresentação da proposta de captação de recursos e investimentos de forma prática e direta. 

Dessa forma, podemos transmitir ao mercado investidor muita praticidade e transparência para 

avaliação da opção de investimento. De outro lado, o empreendedor sem networking, que busca 

os nossos serviços, de forma objetiva, tem acesso ao universo de investidores e supri a 

necessidade de capacidades comerciais inexistentes em seu time.   

Conforme citado anteriormente, todo o negócio de captação de recursos e investimentos anjo 

girará em torno de um site para gerar relacionamento entre a empresa em questão e os potenciais 

clientes, logo a tecnologia utilizada será WEB, onde será programado um portal com 

informações e dicas diárias fomentando o acesso de potenciais clientes. 

Além de ser a provedora de conteúdos para o site, periodicamente a empresa em questão 

promoverá eventos, feiras ou palestras que possam aproximar os empreendedores e investidores 

fisicamente com o objetivo de gerar engajamento.  

O nome da empresa será GERMINAR, fazendo uma analogia ao processo inicial em que uma 

semente brota e começa a sair da terra e ganhar terreno, traçando um paralelo com as empresas 

e empreendimentos em que a empresa captadora de recurso possa contribuir, ajudando no 

processo de viabilizar financeiramente o projeto. 
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Buscamos expressar nosso posicionamento através de uma representação gráfica, conforme 

figura 1 abaixo, como podemos ver abaixo a marca e seu manual de aplicação: 

Figura 1 - LOGOTIPO 
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Inicialmente, a GERMINAR busca o foco de atuação no mercado nacional, mas como é uma 

empresa baseada em relacionamento, tem um potencial para se tornar escalável. Suas 

ferramentas de atração de potenciais clientes são baseadas em relevância das informações que 

publica, eventos que realiza e reputação do time nas negociações de investimentos anjo. 

Sendo assim, uma forma de expandir é fazer a comunicação em outros idiomas, junto com a 

realização de eventos em outros países e ter um time capaz de buscar investidores e 

investimentos fora do Brasil. 

A empresa terá sua sede oficial em Curitiba, Paraná, onde terá seus funcionários e local para 

recepção de clientes e investidores. 

A empresa, basicamente será dividida em duas áreas, a redação e a área de negócios, sendo que 

a geração de conteúdo será realizada por jornalistas, blogueiros e especialistas em conteúdo 

digital, enquanto a área de negócios será composta por consultores multidisciplinares. 

É uma empresa de serviços que praticamente transforma conhecimento em consultoria ou 

conteúdo, por isso seus fornecedores são pessoas com as capacidades técnicas necessárias para 

desempenharem suas tarefas dentro do processo. 

Os consumidores dos serviços da GERMINAR, serão todo os internautas interessados em 

assuntos relacionados a empreendedorismo e investimentos anjo, além de termos os principais 

interessados que são os donos de ideias, os empreendedores, intra-empreendedores e 

investidores. 

Outros consumidores são a imprensa no geral, pois o site tem um rico acervo de conteúdos e 

informações relacionadas ao setor de empreendedorismo, de diversos segmentos e mercados, 

além de informações do mercado financeiro mundial e brasileiro com foco no investidor. 
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3. Análise de Mercado 

 

Para que possamos fazer uma análise baseada na real necessidade de mercado acerca da 

proposta de valor da empresa captadora de recursos e investimentos anjo, realizamos uma 

pesquisa junto a dois públicos-alvo, que se tratam dos EMPRESÁRIOS, CEOS e DIRETORES 

DE UNIDADES, que acreditamos ser o grupo quem tem o poder de decisão para avançar em 

um possível processo de investimento em um empreendimento. Além desse público pesquisado, 

aplicamos uma pesquisa no grupo de pessoas que pretendem empreender e que podem cogitar 

a busca de recursos e investimentos para viabilizarem seus empreendimentos. 

Como podemos ver a seguir, a pesquisa abaixo foi direcionada aos EMPRESÁRIOS, através 

de formulário digital. Tivemos a resposta de 39 líderes, considerando 38 empresas diferentes, 

situadas no Brasil. 
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Pergunta 1 – Grupo de LIDERES: 

 

Figura 2, Gráfico de Pesquisa 

No gráfico de análise da pergunta 1, fica evidenciado a importância que os atuais líderes 

encontram na área de inovação, demonstrando que isso é preocupação de 100% dos 

entrevistados. 
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Pergunta 2 – Grupo de LIDERES: 

  

Figura 3, Gráfico de Análise 

Quando observamos o gráfico de análise da pergunta 2, percebemos que a maioria das empresas 

não conta com uma área especifica de inovação, sendo que, ao relacionarmos com a primeira 

pergunta, identificamos que a INOVAÇÃO é uma necessidade, mas que ainda não está sendo 

suprida dentro de grande parte das organizações. 
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Pergunta 3 – Grupo de LIDERES: 

 

Figura 4, Gráfico de Análise 

Considerando o gráfico de análise da pergunta 3, é possível notar que mais de 51% das 

empresas, não tem um planejamento financeiro preparado para investir de forma continua em 

inovação, apesar de 100% das empresas considerarem a inovação importante. 
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Pergunta 4 – Grupo de LIDERES: 

 

 

Figura 5, Gráfico de Análise 

Ao observarmos o gráfico de análise da pergunta 4, evidenciamos que todas as empresas 

apresentam intenção de investimentos em ideias que causem impacto em seu segmento, 

demonstrando que, mesmo quando não se tem um budget separado, porém uma necessidade 

evidenciada, há probabilidade de investimento em inovações ou empreendimentos. 
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Pergunta 5 – Grupo de LIDERES 

 

Figura 6, Gráfico de Análise 

Ao observarmos o gráfico de análise da pergunta 5, é perceptível que a grande maioria das 

empresas entrevistadas, representadas por 76% dos respondentes, faria a aquisição de alguma 

empresa em estágio mais avançado de inovação no mercado, evidenciando a competitividade 

dos setores atuais e demonstrando que os tamanhos das organizações não impactam na decisão 

de compra. 
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Pergunta 6 – Grupo de LIDERES. 

 

 

Figura 7, Gráfico de Análise 

Ao observarmos o gráfico de análise da pergunta 6, evidenciamos que a maioria das empresas 

terceirizaria o processo de inovação. 

De forma geral, quando analisamos as perguntas acima e suas respostas, podemos evidenciar a 

real necessidade atual que 100% das empresas tem em inovar, identificando a competitividade 

que os segmentos diversos estão atravessando. É evidente que todas elas identificam a 

necessidade, mas nem todas se prepararam para fomentar esse processo dentro de casa, agindo 

mais como coadjuvantes no processo, aguardando tendências, estando dispostos inclusive a 

absorver operações menores pouco tradicionais em seus respectivos segmentos, em troca de 

permanecerem atualizados e desenvolvendo inovações que possam virar diferenciais 

competitivos. 
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Além da pesquisa direcionada para os LIDERES, aplicamos uma pesquisa paralela com o 

público que chamamos de potenciais empreendedores. Através de um formulário digital de 

pesquisa enviado individualmente, coletamos dados que veremos a seguir. Contamos com 100 

respondentes aleatórios, brasileiros e definimos como critério, ser maior de 18 anos: 

 

Pergunta 1 – Grupo de EMPREENDEDORES. 

 

 

Figura 8, Gráfico de Análise 

No gráfico de análise da pergunta1, podemos observar que mais de 62% das pessoas 

pesquisadas considera-se empreendedora, o que sugere que muitas pessoas atualmente pensam 

em montar seu negócio ou empreender fora de suas atividades profissionais atuais. 
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Pergunta 2 – Grupo de EMPREENDEDORES. 

 

 

Figura 9, Gráfico de Análise 

Ao observarmos o gráfico de análise da pergunta 2, podemos notar que grande parte do grupo 

pesquisado está pensando em empreender nos próximos 5 anos, o que relacionado a oferta de 

serviços da GERMINAR, é muito interessante, pois quando temos mais de 75% do público 

entrevistado afirmando que pensa em empreender, identificamos boa parte de potenciais 

clientes. 
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Pergunta 3 – Grupo de EMPREENDEDORES. 

 

 

Figura 10, Gráfico de Análise 

Ao observarmos o gráfico de análise da pergunta 3, identificamos que mais de 86% dos 

entrevistados não dispões de capital financeiro para iniciarem seu empreendimento. Isso, 

relacionado a proposta de serviços oferecidos pela GERMINAR, percebemos um mercado 

potencial bastante grande. Já pudemos observar que temos muita gente empreendedora, que 

pretende empreender em breve, mas não tem o capital inicial. 
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Pergunta 4 – Grupo de EMPREENDEDORES. 

 

 

Figura 11, Gráfico de Análise 

Ao observarmos a análise gráfica da pergunta 4, podemos perceber que pouco mais de 53% dos 

entrevistados cogitam buscar investidores para viabilizar sua ideia, o que relacionado a proposta 

de serviços da GERMINAR, demonstra a efetividade do potencial de clientes que existe, pois 

segundo a pesquisa, mais de 86% das pessoas não tem capital para seu empreendimento e mais 

da metade deles buscaria fonte terceira de recursos. 
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Pergunta 5 – Grupo de EMPREENDEDORES. 

 

 

Figura 12, Gráfico de Análise 

Ao analisarmos o gráfico da pergunta 5, podemos perceber que mais de 64% dos entrevistados 

buscaria a terceirização na captação de recursos. 

Se observarmos a pesquisa, podemos perceber uma aderência muito grande à proposta de 

prestação de serviços da GERMINAR, pois podemos concluir através dessa a pesquisa, que 

atualmente no Brasil temos uma maioria empreendedora, que pretende colocar em pratica seus 

planos nos próximos 5 anos e para isso, a maioria cogita buscar capital de terceiros, inclusive 

terceirizando essa parte. 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Com a aplicação dessa pesquisa, buscamos validar a hipótese de que há dois grupos com 

interesses que convergem, de um lado temos empreendedores que buscam viabilizar 

financeiramente suas ideias e de um outro lado, temos um grupo de líderes dentro de 

organizações buscando novas ideias e novos negócios que possam causar impactos em seus 

segmentos, além de um grupo de investidores que busca retorno financeiro. 

Se cruzarmos os interesses dos dois grupos, percebemos que poderíamos ser facilitadores nesse 

processo de conectar duas pessoas, físicas ou jurídicas, uma de um lado da mesa buscando 

recursos para colocar seu empreendimento para rodar e de outro lado uma pessoa com interesse 

em retorno financeiro ou detenção de inovações que sejam diferenciais competitivos para suas 

operações. 

Nesse caso, acreditamos que a necessidade de um grupo pode ser suprida pela capacidade do 

outro grupo e vice-versa e que a GERMINAR esteja com sua proposta de valor alinhada às 

necessidades desses dois grupos, pois será o elo de conexão entre eles. 

Dessa forma, a GERMINAR buscará resolver o problema de networking que ambos os grupos 

possam ter, pois os LIDERES e INVESTIDORES, talvez não tenham uma rede de conexões 

efetiva dentro do universo de EMPREENDEDORES e os EMPREENDEDORES, por sua vez, 

provavelmente não tenham uma rede de conexões dentro do universo empresarial e precisam 

se aproximar de uma forma efetiva. 

A GERMINAR nasce para juntar a semente ao solo fértil, ajudando no desenvolvimento do 

Brasil.  
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3.1 Análise Setorial 

 

O mercado no qual a captadora de recursos e investimentos anjo está inserido é o mercado de 

empresas atuantes no Brasil. 

Segundo o Relatório Executivo de Empreendedorismo no Brasil de 2014, realizado pela Global 

Entrepreunership Monitor no Brasil, em parceria com o Instituto Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade (IBQP), com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e com a Fundação Getúlio Vargas – Centro de Empreendedorismo e Novos 

Negócios (FGVcenn), em 2014 houveram 22,9 milhões de empreendedores entre nascentes e 

novos, segundo a metodologia de pesquisa utilizada empreendedores nascentes, iniciaram suas 

atividades, são proprietários de seus negócios, porém ainda não pagaram salários, enquanto os 

empreendedores novos, são considerados aqueles que já estabeleceram seu negócio, são 

proprietários e já pagaram salário ou pró-labore por mais de 4 meses e menos de 42 meses. 

Além do relatório da GEM, que nos traz uma informação histórica de que temos um pais com 

mais de 10% da população empreendendo, reunimos outras fontes de informações que nos 

mostram o mercado de startups, que fazem parte do mercado de atuação da captadora de 

recursos e investimentos anjo. 

Segundo Guilherme Junqueira, diretor geral da Associação Brasileira de Startups, em entrevista 

para a revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, do dia 03/11/2014 

(http://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2014/11/abstartups-se-torna-responsavel-por-

cadastro-de-empreendedores-digitais-brasileiros.html) “Geralmente a gente denomina startup 

como uma empresa inovadora que está buscando um modelo de negócios escalável e repetível. 

Diferentemente de uma padaria que vai ter que ter novos investimentos para atender novos clientes, 

uma startup pode, de uma forma bem pequena, começar a atender grandes clientes mantendo quase 

o mesmo custo”. 

O mercado brasileiro de startups ainda oferece poucas informações e não se tem ao certo um registro 

exato de quantas Startups estão operando. Segundo o site da ABStartup.com.br (acesso dia 09/01/16 

às 17h18) existe no Banco de Dados, 3.273 Startups oficialmente registradas. 

Além das Startups já registradas e em atividades, a empresa em questão, Captadora de Recursos e 

Investimentos Anjo também atuará junto aos empreendedores que ainda estão apenas no campo das 

http://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2014/11/abstartups-se-torna-responsavel-por-cadastro-de-empreendedores-digitais-brasileiros.html
http://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2014/11/abstartups-se-torna-responsavel-por-cadastro-de-empreendedores-digitais-brasileiros.html
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ideias e ainda não conseguiram desenvolver seus negócios a ponto de serem considerados como uma 

startup. Não há dados que assegurem a quantidade de empreendedores nessa situação. 

A captadora de recurso e investimentos buscará atuar com foco em empreendedorismo, devendo 

também desenvolver o mercado das empresas já consolidadas que promovem o intra-

empreendedorismo,  ou seja, empresas que buscam e precisam inovar e para isso estão montando 

áreas focadas nesse processo ou terceirizando parte do processo criativo para que possam 

desenvolver novas soluções dentro de seus segmentos de atuação. 

Considerando os potenciais grupos de clientes, de um lado temos: Empreendedores, Startups e 

Empresas. 

Do outro lado, podemos considerar potencial cliente o investidor que podemos classifica-lo em 

pessoa física ou pessoa jurídica. 

Quando se trata de pessoa física, temos dois tipos de investidores: os que se interessam pelo projeto 

de empreendedorismo apenas pela oportunidade de retorno financeiro, neste caso seu grau de 

envolvimento no projeto é muito baixo e temos o investidor que além de acreditar no projeto e ajudar 

a viabiliza-lo financeiramente, agrega seu conhecimento ou experiência, ajudando a viabiliza-lo 

operacionalmente. 

Já os potenciais clientes pessoa jurídica são empresas já estabelecidas, independente do seu tamanho, 

que buscam inovações em seus segmentos de atuação, capazes de investirem dinheiro e também 

muito capital intelectual, por emprestarem know-how e infraestrutura aos empreendedores 

envolvidos no projeto. 

Quando falamos a respeito dos fornecedores, podemos dizer que a dinâmica desse negócio permite 

que todos os stakeholders interessados possam se posicionar como fornecedores, pois, as 

necessidades dos empreendedores em achar investidores, coloca os investidores na posição de 

fornecedores, assim como a necessidade dos investidores em achar investimentos em empresas ou 

startups os torna fornecedores, só muda a forma com que enxergamos o negócio, dependendo de que 

lado estamos analisando. 

Quando falamos sobre as ameaças do setor, podemos considerar que há baixa incidência, pois trata-

se de um segmento pouco conhecido e ainda pouco explorado, com uma quantidade de concorrência 

muito pequena. A captação de investimentos anjo já é assunto recorrente entre fundadores de Startup, 

mas não é algo profissional ou que dê acesso fácil a uma grande classe de empreendedores. A 

captadora de Recursos e Investimentos Anjo buscará atuar de forma mais aberta, buscando a 
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democratização do mercado de investimentos, onde qualquer empresa, independentemente de seu 

tamanho ou estágio que seu projeto de empreendimento esteja, possa buscar investimentos. 

A maior ameaça é o nível de barreiras que é bastante baixo, por se tratar de uma empresa com 

baixíssimo investimento de entrada, ficando praticamente ancorada no capital humano envolvido na 

operação, por se tratar de uma empresa que presta consultoria na área comercial e mercadológica, 

preparando o empreendimento para ser “vendido” aos investidores. 

 

 

 3.2. Análise da Demanda 

 

A Captadora de Recursos e Investimento Anjo, tem como proposta atender o mercado de 

pessoas física e pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil, pois será um empreendimento que 

concentra sua atração de público-alvo através da internet, permitindo que clientes de todo 

território brasileiro possam ser mapeados e transformados em oportunidades, sendo eles 

investidores ou empreendedores. 

Se considerarmos pessoas físicas, os serviços são direcionados àqueles que estão com alguma 

ideia e pretendem empreender ou já empreenderam, em ambos os casos, só serão clientes 

potenciais, caso estejam em busca de investimento de terceiros para alavancar o crescimento de 

seu empreendimento. De outro lado, podemos considerar cliente, o investidor que busca 

oportunidades de investimentos e poderá ser apresentado a um dos empreendimentos em 

destaque pela captadora. 

No caso do mercado potencial de pessoas jurídicas, serão alvo as empresas com operações no 

território brasileiro e que busquem investimentos para seu desenvolvimento ou buscam 

empreendimentos inovadores que possam ajudar a desenvolver seu mercado de atuação e para 

isso estão dispostas a investir nesses empreendedores. 

A dinâmica comercial será da seguinte forma, a captadora será remunerada apenas pelos 

empreendedores que buscam investidores, onde, muito similar aos serviços de consultoria, a 

captadora de recursos cobrará pelo tamanho do projeto em questão. 
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Como cada empresa contratante pode se encontrar em uma fase de desenvolvimento, o projeto 

poderá passar desde o desenvolvimento da proposta de valor da empresa ou da ideia, até o a 

simples apresentação do projeto para os potenciais investidores. 

Como a empresa em questão, Captadora de Recursos e Investimentos não trabalhará com 

produtos, mas sim com serviços, precisará dimensionar cada projeto, pois o objetivo final de 

cada operação realizada é preparar o empreendimento para apresenta-lo aos investidores e 

conseguir o investimento anjo. 

Para que possa ter um padrão na cobrança, todos os projetos serão calculados em horas de 

trabalho, que por sua vez seguirão uma precificação padrão dependendo da área de aplicação. 

Há uma tendência inicial de crescimento bastante acelerado pelo fato do baixo número de 

concorrência, porém, é necessário se desenvolver rapidamente, pois a barreira de entrante 

financeira é muito baixa, ficando a barreira maior ligada ao emprego das capacidades 

intelectuais e know-how depositados na operação. 

Com base na capacidade produtiva de cada indivíduo da equipe, podemos dimensionar uma 

receita máxima inicial por consultor de cerca de R$ 52.800,00 considerando, R$ 300,00 a hora, 

com 44 horas semanais trabalhadas. 

Considerando que teremos uma equipe com 4 pessoas, podemos estimar uma receita máxima 

de R$ 211.200,00. 

Baseado em uma demanda calculada durante a pesquisa aplicada, poderíamos considerar que a 

limitação estará dentro da operação, na capacidade produtiva e não no mercado, pois é um 

mercado de muitos empreendedores e muito difícil de dimensionar precisamente. Segundo o 

SEBRAE, em 2014 houveram 22,9 milhões de empreendedores. 

É possível afirmar que com o crescimento orgânico da empresa, é possível incrementar o quadro 

de consultores, aumentando a capacidade produtiva e consequentemente a capacidade de 

faturamento. 
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3.3. Análise da Concorrência 

 

O mercado de investimento anjo no Brasil, não é um mercado que ofereça informações 

suficientes para medir precisamente o impacto da concorrência. Trata-se de um mercado pouco 

explorado e informal, muito voltado para pessoas físicas com muito dinheiro e que tiveram 

sucesso em seus empreendimentos anteriores. É um mercado sem regulação, e no Brasil 

consideravelmente novo para ser explorado. 

Podemos considerar concorrentes, as aceleradoras de Startups. Segundo a Associação Brasileira 

de Startups, em entrevista para o Blog Estadão no dia 09/03/2014 

(http://blogs.estadao.com.br/link/aceleradoras/ - acesso:13/01/16 às 06h59), desde 2011, 39 

aceleradoras foram criadas no País, desse total, cerca de 25% abriram as portas no último ano. 

O mercado foco inicial será o Brasil, porém a empresa tem plenas condições de conectar 

empreendedores a investidores de todo o mundo. 

Consideramos o momento que a economia mundial atravessa uma grande oportunidade para 

iniciarmos a operação, observando que o Brasil tem sido celeiro de empreendedores e 

investidores e o brasileiro é reconhecido mundialmente como um profissional versátil e 

adaptável a adversidades, atraindo olhares de investidores. 

Por outro lado, um ponto de atenção, consideramos a situação política brasileira que afeta o 

grau de confiança dos empreendedores e investidores no mundo inteiro.  

http://blogs.estadao.com.br/link/aceleradoras/
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4. Oferta da Empresa 

 

A empresa captadora de recursos buscará identificar no mercado nacional de atuação empresas 

que estão em estágio inicial e que tenham como limitação para a sua continuidade, o 

investimento financeiro ou de infraestrutura para desenvolvimento. 

Haverá duas formas do processo de venda dos serviços da GERMINAR acontecer, de forma 

passiva, que é o caso onde o empreendedor nos procura para que possamos profissionalizar a 

sua oferta de investimentos, ou então, quando a GERMINAR identifica no mercado potenciais 

clientes. 

Em ambos os casos a proposta seguirá o mesmo formato, descrito a seguir: 

1. Reuniões de detalhamento do projeto: Nessa fase os empreendedores apresentam o 

projeto para a empresa captadora de recurso que coletará informações importantes que 

se transformarão em uma proposta de investimento. 

 

2. Após as reuniões de apresentação do projeto, a empresa captadora iniciará um 

diagnóstico demonstrando em que ponto a empresa está considerando os aspectos 

comerciais de oferta de investimentos e qual o ponto precisa ser atingido para consolidar 

ofertas no mercado. 

 

 

3. O diagnóstico será apresentado para os empreendedores, junto com os pontos 

necessários de aceleração ou melhoria para o ponto ideal de submeter a empresa ao 

processo injeção de investimentos de terceiros. Nessa parte do processo, será 

apresentado aos empreendedores a proposta de preço para que a GERMINAR aplique 

seu trabalho nos pontos identificados, caso aprovada, é iniciado o projeto de preparação 

dos empreendedores e seu empreendimento. 

 

4. Após a aprovação da proposta, a GERMINAR trabalhará em conjunto com os 

empreendedores, com o objetivo de orientá-los a atingir a condição ideal considerada e 

acordada previamente, para aumentar as probabilidades de investimentos. 
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5. Quando o empreendimento estiver pronto para receber o investimento, a GERMINAR 

marcará reuniões com possíveis INVESTIDORES para as reuniões de oferta de 

investimento. 

 

6. Assim que um INVESTIDOR aceitar injetar capital na empresa que está buscando, a 

GERMINAR acompanhará todo o processo até que se consolide o que havia sido 

proposto para o investidor e para os empreendedores. Nesse caso a empresa captadora 

de recursos e investimentos considerará o processo finalizado e pode sair da relação 

entre investidor e empreendedor. 

 

A GERMINAR se posicionará no mercado como uma empresa de vanguarda, pois a proposta 

de valor é diferenciada, buscando suprir uma necessidade inerente ao processo de 

empreendedorismo, que se trata da viabilidade financeira, agregada ao networking e preparação 

comercial da empresa em questão.  

Pode-se dizer que é uma empresa de NETWORKING PROFISSIONAL, pois extrapola a visão 

de networking baseado apenas nas pessoas da rede de relacionamento, mas sim trabalhando 

com a visão de que pessoas da rede de relacionamento de um terceiro, nesse caso a 

GERMINAR, podem ter interesses mútuos, porém, essa conexão precisa ser feita de forma 

estruturada e profissional, gerando valor para ambos os lados. 

Quando consideramos uma análise mais detalhada, sobre as forças competitivas, podemos 

observar a seguir: 



38 

 

 

 

Na matriz acima, podemos identificar a intensidade da competitividade do setor com base nas 

5 forças de Michael Porter. 

Segundo a matriz, temos um setor que atualmente apresenta uma MÉDIA 

COMPETITIVIDADE. 
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Essa matriz foi montada com base no estudo abaixo aplicado: 
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Observando os itens individualmente: 

 NOVOS ENTRANTES: Percebemos que este é um ponto de atenção, pois o negócio 

onde a GERMINAR está inserido não exige alto investimento financeiro para entrada. 

É um negócio que envolve muito mais propriedade intelectual para as análises e 

propostas e uma rede de relacionamentos efetivos. 

 

 RIVALIDADE DA CONCORRÊNCIA: Quando observamos o segmento que a 

GERMINAR está inserida, percebemos uma baixa concorrência, pois o mercado de 

investimentos anjo é relativamente novo e pouco desenvolvido. Se analisamos a 

GERMINAR individualmente, temos uma proposta diferenciada de valor e buscamos 

não concorrer diretamente com as aceleradoras e incubadoras já atuantes. Podemos 

considerar a GERMINAR como first mover nesse segmento, pois não conseguimos 

identificar em nossas pesquisas realizadas via internet e associações de 

empreendedorismo proposta similar e especificamente comercial como a da 

GERMINAR, focada exatamente na preparação de proposta de investimento. 

 

 PRODUTOS SUBSTITUTOS: Nesse caso temos baixa incidência de produtos ou 

serviços substitutos, pois o mercado no qual estamos inseridos ainda é de baixa 

concorrência, sendo que os que substituiriam em partes os serviços da GERMINAR, 

que são as aceleradoras e as incubadoras ainda não são ameaçadoras pelo baixo número 

de empresas no mercado focadas nisso. Outros substitutos considerados são: o 

desenvolvimento de skills comerciais por parte dos empreendedores, ou seja, a 

percepção dos mesmos em termos de carência de capacidades em negociar, apresentar 

seus empreendimentos, ou relacionarem-se com uma rede que possa trazer benefícios 

para seu negócio e percebendo isso, buscarem o desenvolvimento dessas competências. 

E outro substituto é a própria capacidade financeira e capital inicial para iniciarem suas 

operações sem a necessidade de injeção de capital posterior. 

 

 PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS COMPRADORES: É considerado baixo o poder de 

ameaça, por ser algo muito customizado e que geralmente muito direcionado, ou seja, 

não há proposta se não houver interesse despertado. 
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 PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES: Nesse caso, a ameaça é 

inexistente, pois os fornecedores do negócio serão os próprios analistas de negócio que 

são fornecedores de capacidade intelectual. 

 

Considerando que a GERMINAR é um negócio de vanguarda, com uma curva de valor 

diferenciada, buscaremos nos posicionar com uma estratégia de OCEANO AZUL. Abaixo, 

podemos observar na tabela, como nos posicionaremos e buscaremos atuar estrategicamente: 

 

 

 

Para podermos nos diferenciar, buscaremos trabalhar o mix de marketing da seguinte forma: 

Preço: Com relação ao preço, o objetivo da GERMINAR é entregar aos potenciais clientes uma 

percepção de valor, extrapolando a relação de compra e venda. Buscaremos um posicionamento 

relacional e não transacional, onde o cliente tenha uma sensação de troca e não de compra. 

Dessa forma o preço será customizado, dependendo do tamanho do projeto. Todos os projetos 

serão calculados em horas de prestação de serviços. 

 

Praça: Considerando a Praça, ou Ponto de Venda temos uma visão de estarmos presentes 

mundialmente, pois nosso principal ponto de atendimento e relacionamento será na internet. 

Apesar de focarmos inicialmente o Brasil como território de atuação, temos condições de 

escalabilidade na atração de novos projetos. 

 

Promoção: Quando falamos em promoção, buscaremos a comunicação integrada, com 

concentração na presença digital, mas com o principal ingrediente seja qual for a mídia, que no 

ESTRATÉGIA DO OCEANO VERMELHO ESTRATÉGIA DO OCEANO AZUL

Competir nos espaços de mercado existentes. Criar espaços de mercado inexplorados.

Vencer os concorrentes. Tornar a concorrência irrelevante.

Aproveitar a demanda existente. Criar e capturar a nova demanda.

Exercer o trade-off valor-custo. Romper o trade-off valor-custo.

Alinhar todo o sistema de atividades da empresa 

com sua escolha estratégica de diferenciação ou 

baixo custo.

Alinhar todo o sistema de atividades da empresa 

em busca da diferenciação e baixo custo.
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caso é a relevância, buscando fomentar pautas e assuntos interessantes para ambos os públicos-

alvo. 

 

Produto: O produto, na verdade um serviço, será entregue em nível de excelência, sendo 

reconhecido como produto premium. 

A GERMINAR, muito mais que entregar um serviço, buscará entregar a sensação de os 

empreendedores e investidores viverem uma experiência agradável que gere muito valor tanto 

para a operação que está recebendo o capital, quanto para o investidor que injetará os recursos. 

 

De forma geral, a GERMINAR se posicionará como vanguardista por estar em um segmento 

muito pouco explorado, com atuação de nicho em algo extremamente necessário no processo 

de empreendedorismo que é vender a ideia. 

Para mapearmos nossas FORÇAS, FRAQUEZAS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES, abaixo 

colocamos em uma matriz SWOT, alguns pontos de monitoramento. 
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É possível observar com a análise SWOT que a GERMINAR está em um segmento novo e de 

baixa ameaças. 

É possível ver muito mais pontos de fortaleza e oportunidades, que fraquezas ou ameaças. 

Para as fraquezas identificadas, fique evidente que com o fortalecimento da operação, podem 

tranquilamente ser supridas. 

Já as ameaças é preciso monitorar para ver as reais interferências dos aspectos externos em 

nosso negócio. 
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5. Plano Operacional 

 

A infraestrutura utilizada na empresa será toda remota, sendo que os consultores, trabalharão 

em sistema home office e as reuniões presenciais com clientes poderão ser realizadas em 

coworks disponíveis na cidade dos empreendedores, as demais atividades serão alinhadas via 

vídeo conferência e reuniões periódicas de equipe poderão ser realizada em coworks localizados 

em Curitiba/PR, local onde a empresa será registrada. 

A GERMINAR trabalhará com metodologia própria e as tecnologias utilizadas serão apenas 

para manter um site de informações no ar. 

A estrutura basicamente será de dois sócios consultores, os quais serão os diretores executivos 

e farão retiradas através de pró-labore e mais dois consultores sênior que serão contratados em 

regime de clt. 

A política de contratação prevê para os consultores, plano de saúde, reembolso de combustível 

e despesas com alimentação e hospedagem fora da cidade de Curitiba. 

A Gestão da empresa será feita por dois sócios, Rafael Cardoso de Andrade, administrador, 

especialista em marketing integrado, com uma carreira desenvolvida na área comercial de 

veículos de comunicação. Suas atribuições basicamente serão gerenciar a área de atendimento 

comercial, gestão de relacionamento, RH e editorial de conteúdo. O outro sócio será Vinícius 

da Silva, médico de formação e empreendedor por vocação, com experiências anteriores como 

empresário, será responsável pela área financeira, gestão administrativa e operacional da 

empresa. 
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6. Plano Financeiro 

INVESTIMENTOS PRÉ  

    

CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL R$ 2.500,00 

CRIAÇÃO/PROGRAMAÇÃO DO SITE R$ 15.000,00 

CRIAÇÃO/PRODUÇÃO DE PAPELARIA R$ 500,00 

4 COMPUTADORES R$ 12.000,00 

TOTAL R$ 30.000,00 

 

Uma das principais características da empresa é de ser uma operação enxuta, logo seus custos 

serão muito baixos para viabilização dos negócios. 

Inicialmente, os pré-investimentos serão concentrados no site, principal ferramenta de criação 

de relacionamento com os prospects. 

 

FONTE DE RECURSOS 

RAFAEL CARDOSO R$ 40.000,00 

VINICIUS SILVA R$ 40.000,00 

 

Ambos os sócios farão um investimento inicial de R$80.000,00, sendo 50% de cada um para 

cobrir as despesas pré-investimento e necessidade de capital de giro de R$ 50.000,00. 

 

ESTIMATIVAS 

  2017 2018 2019 

FATURAMENTO  R$ 360.000,00 R$ 450.000,00 R$ 585.000,00 

CUSTOS FIXOS R$ 15.600,00 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00 

CUSTO DE MÃO DE OBRA R$ 167.120,00 R$ 167.120,00 R$ 167.120,00 

CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO R$ 72.000,00 R$ 72.000,00 R$ 72.000,00 

 

 

Considerando que a empresa tem como principal ativo o capital intelectual, observamos que os 

maiores custos das estimativas se concentram nos custos com pessoas, que estão diretamente 

ligados a venda e entrega dos serviços da empresa. 
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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 2017 2018 2019 

RECEITA LIQUIDA DE VENDAS 360.000 450.000 585.000 

(-) Custo dos Serviços Vendidos 239.120 239.120 239.120 

(=) LUCRO BRUTO 120.880 210.880 345.880 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 158.340 164.657 177.944 

(-) Despesas Comerciais 27.600 30.632 38.991 

(-) Despesas Tributarias 13.140 16.425 21.353 

(-) Despesas Administrativas 117.600 117.600 117.600 

(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL -37.460 46.223 167.936 

(-) Provisão pra IR e CSLL 9.000 11.200 14.625 

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -46.460 35.023 153.311 

 

 

 

Fluxo de caixa - 2017 

 

 

 

 

 

 

ANO 2017 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

SALDO INICIAL DE CAIXA 50.000 47.295 44.117 40.971 37.856 34.773 31.720 28.698 25.706 22.744 19.811 16.908

VENDA A VISTA 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

VENDA A PRAZO

TOTAL DE ENTRADAS 80.000 77.295 74.117 70.971 67.856 64.773 61.720 58.698 55.706 52.744 49.811 46.908

IMPOSTO SOBRE VENDAS

IRRF 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

PIS 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

COFINS 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

CSLL 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

PROLABORE 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

SALARIOS 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

ENCARGOS 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760

13º SALARIO 7.000

FÉRIAS 7.000

BENEFICIOS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TELEFONE CELULAR 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

INTERNET 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

PROPAGANDA 300 773 741 710 679 648 617 587 557 527 498 469

COMISSÕES 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

HONORÁRIOS CONTABEIS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

COMBUSTÍVEIS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

COMPRA DE EQUIPAMENTOS

PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS

OUTRAS DESPESAS 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

TOTAL DE SAIDAS 32.705 33.178 33.146 33.115 33.084 33.053 33.022 32.992 32.962 32.932 32.903 46.874

SALDO OPERACIONAL

SALDO FINAL 47.295 44.117 40.971 37.856 34.773 31.720 28.698 25.706 22.744 19.811 16.908 34
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Fluxo de caixa 2018 

 

 

 

Fluxo de caixa - 2019 

 

 

 

2018 - 25% DE CRESC JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

SALDO INICIAL DE CAIXA 34 2.793 5.524 8.227 10.904 13.553 16.177 18.774 21.345 23.890 26.410 28.904

VENDA A VISTA 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

VENDA A PRAZO

TOTAL DE ENTRADAS 37.534 40.293 43.024 45.727 48.404 51.053 53.677 56.274 58.845 61.390 63.910 66.404

IMPOSTO SOBRE VENDAS

IRRF 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563

PIS 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244

COFINS 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125

CSLL 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

PROLABORE 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

SALARIOS 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

ENCARGOS 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760

13º SALARIO 7.000

FÉRIAS 7.000

BENEFICIOS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TELEFONE CELULAR 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

INTERNET 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

PROPAGANDA 375 403 430 457 484 511 537 563 588 614 639 664

COMISSÕES 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

HONORÁRIOS CONTABEIS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

COMBUSTÍVEIS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

COMPRA DE EQUIPAMENTOS

PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS

OUTRAS DESPESAS 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

TOTAL DE SAIDAS 34.741 34.769 34.796 34.824 34.850 34.877 34.903 34.929 34.955 34.980 35.005 49.030

SALDO OPERACIONAL

SALDO FINAL 2.793 5.524 8.227 10.904 13.553 16.177 18.774 21.345 23.890 26.410 28.904 17.374

2019 - 30% DE CRESC JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRODEZEMBRO

SALDO INICIAL DE CAIXA 17.374 28.328 38.999 49.564 60.023 70.377 80.627 90.775 100.822 110.768 120.615 130.363

VENDA A VISTA 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750 48.750

VENDA A PRAZO

TOTAL DE ENTRADAS 66.124 77.078 87.749 98.314 108.773 119.127 129.377 139.525 149.572 159.518 169.365 179.113

IMPOSTO SOBRE VENDAS

IRRF 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731

PIS 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317

COFINS 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463

CSLL 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488

PROLABORE 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

SALARIOS 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

ENCARGOS 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760

13º SALARIO 7.000

FÉRIAS 7.000

BENEFICIOS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TELEFONE CELULAR 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

INTERNET 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

PROPAGANDA 488 771 877 983 1.088 1.191 1.294 1.395 1.496 1.595 1.694 1.791

COMISSÕES 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750

HONORÁRIOS CONTABEIS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

COMBUSTÍVEIS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

COMPRA DE EQUIPAMENTOS

PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS

OUTRAS DESPESAS 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

TOTAL DE SAIDAS 37.796 38.079 38.186 38.291 38.396 38.499 38.602 38.703 38.804 38.903 39.002 53.099

SALDO OPERACIONAL

SALDO FINAL 28.328 38.999 49.564 60.023 70.377 80.627 90.775 100.822 110.768 120.615 130.363 126.014
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6.1. Análise de Viabilidade 

 

PAYBACK DESCONTADO 

   ANO 1 ANO 2 

CAPITAL INICIAL R$ 80.000 RESULTADO 
OPERACIONAL 

R$ 375.010   

VPL R$ 80.000 R$ 340.918   

 

A estratégia financeira utilizada pelos sócios é de fazer grande parte do capital inicial necessário 

para investir em capital de giro, para que a operação se equilibre e tenha o payback no primeiro 

ano de operação, conforme observamos acima. 

 

A TMA (taxa média de atratividade) considerada pelos sócios é de, no mínimo 10% a.a, 

considerando o projeto acima, temos uma TIR (taxa interna de retorno) de 36,61% a.a. 
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7. Conclusão 

 

Pudemos observar durante o desenvolvimento desses estudos, a evidente oportunidade de estar 

ligado ao universo empreendedor, pois, através das pesquisas aplicadas nas empresas e com o 

grupo de pessoas físicas concluímos que o Brasil é um país com muitas pessoas com intenção 

de empreender, dispostos a buscarem ajuda financeira para viabilizar seu negócio e ajuda 

intelectual para viabilizar a rodada de negócios com os possíveis investidores. 

Durante o estudo de viabilização pudemos observar que do ponto de vista financeiro, 

precisamos manter a estratégia de sermos enxutos, para evitarmos o aumento dos custos fixos 

e variáveis, o que inviabilizaria o negócio, por conta de um aumento de preços cobrados na hora 

de trabalho. Ainda sobre o ponto de vista financeiro, calculamos um payback muito rápido, no 

primeiro ano de operação, se comparado a outros negócios. Podemos concluir que o negócio é 

de baixo investimento com capital inicial, pois, é um negócio que depende do alto envolvimento 

da equipe de colaboradores. 

Sob o ponto de vista mercadológico, o principal diferencial de nosso negócio foi o fato de 

focarmos nosso portfólio de serviço na expertise dos sócios, que é a área comercial e de 

relacionamento com o mercado. Ao mesmo tempo que isso é um diferencial competitivo, 

tornou-se a principal barreira de entrada para outros possíveis players para exploração de 

mercado, considerando que o investimento financeiro para entrar no mercado é bem baixo, a 

principal barreira está ligada a ativos intelectuais que a GERMINAR utilizará, através de know-

how e metodologia da equipe. 

A visão que os sócios tinham de mercado, puderam ser refinadas com a realização desse estudo, 

pois inicialmente, achávamos que nosso mercado seria apenas investidores independentes e 

empreendedores, porém, com o passar das pesquisas e conversas com possíveis clientes, 

identificamos o mercado de empresas atuais que buscam estar atualizadas com novidades 

inerentes aos seus setores de atuação e estariam dispostas a investir em ideias ou empresas de 

menor porte para que possam estar envolvidos desde o começo da criação dessas inovações e 

assim ajudarem o segmento a se desenvolver, aplicando em suas empresas inicialmente as 

novidades, criando diferenciais competitivos e posicionamento de vanguarda. Isso nos mostrou 

um mercado o qual não cogitávamos e aumento nossa área de atuação, aumentando assim 

nossas possibilidades de faturamento. 
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É possível projetar um mercado muito grande, considerando que o Brasil é muito populoso e 

temos muita gente para consumir produtos e serviços, além de termos muita gente disposta a 

empreender, isso nos deixou muito motivados, pois após a aplicação da pesquisa, aumentamos 

nossas perspectivas de mercado, quando evidenciamos a disposição dos brasileiros em ter um 

novo negócio, associado a falta de condições de investir no mesmo, combinado ao fato de 

terceirizariam a busca por investidores disposto a injetar capital para o desenvolvimento de suas 

operações. 

Outro fator que pudemos identificar através da pesquisa é que estamos em um mercado pouco 

regulado e com pouca profissionalização, o que dá oportunidade para empresas que buscam se 

desenvolver e ajudam o mercado a se desenvolver junto. O ideal nesse caso é que a empresa se 

dedique a atividades voltadas para o mercado, desenvolvendo posicionamento de liderança no 

setor, por isso, com o passar do tempo, a empresa estudada pode ser uma empresa reconhecida 

pelo seu vanguardismo, ativo intangível sobre o ponto de vista financeiro, mas que do ponto de 

vista de marketing é muito importante. 

De forma geral, os sócios concluíram que o investimento nessa empresa é completamente 

plausível, pois é evidente a oportunidade de mercado, num segmento de baixa concorrência, 

com investimentos razoavelmente baixos para um retorno rápido. 

Os sócios pretendem aprofundar os estudos de forma mais especifica em algumas áreas e iniciar 

as atividades da GERMINAR em janeiro de 2017. 
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